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duben 2014

ZDARMA

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

ze 18. zasedání konaného dne 6. bøezna 2014
od 19.03 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Babùrková, p. Ing.
Bauerová, p. Ing. Bervida, p. Filip,
p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák,
p. Mgr. Mendel od 19:30 hod.,
p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová, p. Zrzavecký .
Omluven: p. Bene.
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Sbìrné prostøedky
Elektrowinu
Ohlédnutí chotovinských zahrádkáøù
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se vydaøila
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fotbalového dorostu
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Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
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Návrh usnesení: p. Ing. Bervida, p. Dr. Nìmec.
Ovìøovatelé: p. Filip, p. Mgr. Honza.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 17. z.o.
2. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce.
3. Rozpoètové opatøení è. 2/2014.
4. Pozemky.
5. Odmìny neuvolnìných zastupitelù
od 1. 1. 2014.
6. Jmenování dalího oddávajícího.
7. Investièní pøíspìvek na nákup sekaèky
na údrbu fotbalového høitì pro TJ Sokol
Chotoviny.
8. ádost o pùjèku na pøedfinancování projektu MAS Krajina srdce.
Jednání zahájil pan starosta, pøivítal pøítomné,
konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Starosta seznámil pøítomné s programem jednání. Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování
budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení ze 17. zasedání
byly ovìøeny panem Hrstkou a sleènou Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány
za schválené.
Starosta jetì provedl struènou kontrolu, zda jsou splnìny úkoly vyplývající ze schválených usnesení. Bez
nedostatkù.
2. Rozpoètová opatøení provedená radou obce - jedná se o rozpoètové opatøení è. 21/2013 a 1/2014, obì
byla souèástí materiálù.
Usnesení è. 277/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení
è. 21/2013 a 1/2014.
Hlasování: Souhlasí 13, zdrel se 0, je proti 0.
3. Rozpoètové opatøení è. 2/2014 - tímto rozpoètovým opatøením byly zaúètovány finanèní prostøedky na
napojení dalího vrtu pro vodovod Chotoviny a na zøízení knihovny v suterénu nové budovy mateøské koly.
Financováno z pøebytku roku 2013.
Usnesení è. 278/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 2/
2014, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 3, je proti 0.

Foto Mgr. J. Honza
4. Pozemky.
Prodej pozemkù
- Prodej pozemku parc. è. st. 191/7 v k.ú. Chotoviny o pozemek ádá pan B., protoe na nìm stojí gará,
která je v jeho vlastnictví. Zámìr prodeje byl schválen
6. 12. 2013 a zveøejnìn na úøední desce od 19. 12. 2013
do 4. 1. 2014.
Usnesení è. 279/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.è.st.
191/7 v k.ú. Chotoviny o výmìøe 20 m2 panu J. B. za cenu
100,- Kè/m2. Hlasování: Souhlasí 13, zdrel se 1, je proti 0.
- Prodej dvou èástí pozemku parc.è. KN 728/37 v k.ú.
Jeníèkova Lhota - zastupitelstvo schválilo 17. 10. 2013
prodej dvou èástí tohoto pozemku, zámìr byl zveøejnìn
od 23. 10. do 8. 11. 2013. adatelé manelé M. a pan D.
nechali vypracovat geometrický plán, na základì kterého je dnes prodej pozemku pøedloen ke schválení.
Usnesení è. 280/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku p.è.
728/37 o výmìøe 116 m2, v GP è. 228-108/2013 novì
oznaèené p.è. 728/47 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jeníèkova Lhota, panu F.D. za cenu 100,- Kè/m2,
s podmínkou vloení vìcného bøemene - sluebnosti
chùze a jízdy. Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0, je
proti 0.
/pokraèování na str. 4/
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Seznamte se se sbìrnými prostøedky ELEKTROWINu
Kdy jste se rozhodli vybavit domácnost novými spotøebièi a zbavit se
starých, urèitì u jste se se sbìrnými prostøedky spoleènosti ELEKTROWIN
setkali.
Rùzné typy vyøazeného elektra potøebují na své cestì k ekologické recyklaci rùzné zacházení. Jinak vypadá manipulace s lednicemi a praèkami, jinak
s rychlovarnými konvicemi nebo fény.
Jiné podmínky má navíc ke své práci obsluha sbìrného dvora, jiné zase
zamìstnanci svozové firmy, kteøí pøijedou vyprázdnit kontejner na drobné
elektro umístìný na ulici.
Tomu jsou pøizpùsobeny rùzné typy sbìrných prostøedkù, které postupnì vyvinul kolektivní systém ELEKTROWIN.

WINTEJNER

Malý kontejner

Ve mìstech a obcích rozmísuje ELEKTROWIN malé kontejnery èervené
barvy na malé spotøebièe. Právì ty lidé zatím jetì obèas vyhazovali do
obyèejných popelnic. Kontejnery jsou navreny a vyrobeny tak, aby se do
nich vely právì jen spotøebièe velikosti rychlovarné konvice a podobných
domácích pomocníkù. Také jejich kapacita je podstatnì mení - vejde se do
nich zhruba 0,25m3. To pøedstavuje kolem 30 fénù, kávovarù nebo ehlièek,
pøípadnì 6-8 vysavaèù èi mikrovlnek.

Sbìrné nádoby
U prodejcù elektra nebo pøi rùzných akcích ELEKTROWINu jste se
v minulosti mohli setkávat a stále jetì moná setkáváte se sbìrnými nádobami obsahujícími vymìnitelný bag. Pokud do nich odloíte svùj spotøebiè,
máte rovnì záruku, e se dostane k ekologické recyklaci v odborném zpracovatelském závodì.
Prodejny jsou postupnì vybavovány sbìrnými prostøedky tak, aby bylo
s pøedstihem zajistìno plnìní povinnosti sbìru drobných spotøebièù na
prodejnách bez ohledu na nákup nových. Od února 2014 toti musejí vichni obchodníci s prodejní plochou vyhrazenou pro prodej elektra 400m2
a vìtí zdarma odebírat malé spotøebièe, jejich ádný rozmìr nepøesahuje
25 cm, ani to podmiòují nákupem nových.
H. Heømánková

CÍRKEV ÈESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ V CHOTOVINÁCH

Na sbìrných dvorech obcí a mìst se stále èastìji setkáte s velkoobjemovým kontejnerem, kterému se øíká WINTEJNER. Je zastøeený a uzamykatelný, take odolá i pøípadnému nájezdu nenechavcù, kteøí by pøekonali oplocení sbìrného dvora. Velké spotøebièe, jako jsou lednice, se v nìm ukládají
oddìlenì od ostatních. Jeho kapacita je zhruba 40 m3.

oznamuje ZMÌNU
v èase konání pravidelných
nedìlních BOHOSLUEB
V HUSOVÌ SBORU V CHOTOVINÁCH.

Od 30. bøezna 2014 zaèínají vdy v 10.30 hodin.
K letoním velikonoèním svátlùm budou té
bohosluby na ZELENÝ ÈTVRTEK 17. dubna
od 18.30 hodin.
Oldøich Horek, faráø (tel.: 731 252 620)
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V mìsíci dubnu bude zahájena

oprava márnice chotovinského høbitova. Práce budou dokonèeny nejpozdìji do 15. èervna.

❖ Zastupitelstvo Jihoèeského kraje

schválilo pro nai obec dotaci ve výi
250 tisíc korun na akci Posílení vodního zdroje pro obec Chotoviny.

Práce na tomto projektu jsou ukonèeny, pøedání díla probìhne ve ètvrtek 3. dubna, následnì poádáme
o kolaudaci.
❖ Zastupitelé Obce Chotoviny na svém
18. zasedání definitivnì schválili vytvoøení nových prostor pro
obecní knihovnu (pod novou tøídou M). Uvolnìná místnost
souèasné knihovny poslouí
kole jako dalí uèebna pro stále se zvyující poèet ákù základní koly.
Knihovnu pøedstavíme na Chotovinských slavnostech dne
16. 8. 2014.
❖ Obec Chotoviny uspìla s ádostí o investièní dotaci na nákup osvìtlovacího stoáru pro
jednotku SDH Obce Chotoviny. Obdreli jsme dotaci ve výi 87 tisíc korun.
❖ Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro akci Oprava místních
komunikací v obci Chotoviny. Zadá-

❖ V bøeznu pokraèovaly práce na údrbì alejí a veøejné
zelenì.

OHL S
Dlouhodobá omezení:
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vací dokumentace zahrnuje opravu tìchto komunikací:
Chotoviny  Javorová  zbývající
úsek, opravy v ul. Drustevní
Èervené Záhoøí  Dolní  Na Radlinì  Prostøední
Jeníèkova Lhota  k azylovému
domu
Moraveè  od Brantýlù smìrem
k Plachým
Øevnov  pod návesním rybníkem,
ke Kostkovùm
Brouèkova Lhota  oprava nejhorího úseku komunikace Brouèkova
Lhota  Polánka
Opravy budou dokonèeny
do 15. èervna.
(Blií informace na OÚ)
❖ od 1. 4. se budou o úklid obce starat i tøi noví pracovníci v rámci veøejnì prospìných prací. Pracovní
místa byla vytvoøena ve spolupráci
s Úøadem práce v Táboøe.
Mgr. Zdenìk Turek

❖ Na základì znaleckého posudku dojde jetì v mìsíci
dubnu k pokácení pìti lip na místním høbitovì.

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC DUBEN 2014

â V období od 1. 11. 2013, 6.00 hod. do
31. 7. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køíení komunikace è. 84u
s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC
OØ Plzeò.
â V období od 25. 2., 8.00 hod. do 15. 5. 2014,
15.00 hod. bude uzavøena obecní komunikace
Moraveè  Chotoviny z dùvodu výstavby mostu.
â Raba tunelu  Sudomìøice u Tábora probíhá
24 hodin dennì (trhací práce  odstøel 2x dennì).
â Èásteèné omezení provozu na komunikacích
1. a 2. tøídy (sníení rychlosti, kluzká vozovka,
èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezsù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
Informace o výlukách
â V noci z 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. 4. 2014 probìhnou noèní výluky v èase 21.15  4.15 hod.

Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 4/2014 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 raba tunelu od jiního portálu, rozpojování
horniny pomocí trhacích prací
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3):
betoná opìr
 mostní estakáda: betoná opìr, montá ocelové
konstrukce
 silnièní most: budování základu mostu
 práce na eleznièním spodku  budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny
 podchod Chotoviny: stavební práce pod kolejí
è. 1 a 3
 rekonstrukce eleznièního mostu
 rekonstrukce koleje è. 3
 zahájení výstavby nástupitì u koleje è. 3
 práce na eleznièním spodku

 regenerace a demontá kolejových polí
 výstavba provozní budovy a objektu TT Chotoviny
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 budování nového eleznièního tìlesa koleje è. 1
 budování propustkù
 budování odvodnìní
â Èekanice
 budování propustku
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
â Úsek Tábor  Èekanice
 pøedtìrkování kolejového loe
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 5/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko,
øeditel výstavby
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/dokonèení ze str. 1/
Usnesení è. 281/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku p.è. 728/37 o výmìøe 68 m2, v GP è. 228-108/2013
novì oznaèené p.è. 728/48 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jeníèkova Lhota, manelùm J. a A.M.
za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
Zámìr prodeje
- Zámìr prodeje èásti pozemku
parc. è. 367/1 v k.ú. Chotoviny spoleènost E.ON Distribuce, a.s. plánuje postavit v ul. Na Vyhlídce novou pozemní trafostanici. Za tímto
úèelem potøebuje odkoupit z obecního pozemku parc. è. KN 367/1 v k.ú.
Chotoviny èást o ploe cca 10 m2.
Usnesení è. 282/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku p.è.KN 367/1
v k.ú. Chotoviny o výmìøe cca
10 m2, spoleènosti E.ON Distribuce
a.s. za cenu 250,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
- Zámìr prodat èásti pozemkù p.è.
434/1 a p.è. 35 v k.ú. Moraveè
u Chotovin - o odkoupení èástí uvedených pozemkù ádá pan V. Jedná
se o pozemek podél jeho pozemku
p.è.st. 4/1 v íøce esti metrù o celkové ploe cca 100 m2, po kterém si
chce zøídit pøíjezdovou cestu ke garái.
Usnesení è. 283/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku p.è. 434/1
a p.è. 35 v k.ú. Moraveè u Chotovin,
podél pozemku p.è.st. 4/1 v íøce
esti metrù za cenu 100,- Kè/m2.
Prodávané pozemky budou zatíeny sluebností práva chùze a jízdy.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
Pøijetí daru
- Pøijetí daru dvou èástí pozemku
p.è. 728/38 v k.ú. Jeníèkova Lhota
- Jihoèeský kraj prodává panu F. D.
èást pozemku parc.è. 728/38, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Jeníèkova Lhota, v GP novì oznaèena 728/49, èím rozdìlí tento pozemek na tøi èásti. Protoe zbývající
dvì èásti, v GP oznaèeny 728/38
a novì 728/50 jsou pro Jihoèeský
kraj nepotøebné, nabídl je pøevést
formou daru na Obec Chotoviny.
Usnesení è. 284/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøijetí
daru od Jihoèeského kraje, s právem hospodaøení pro Správu a údrbu silnic Jihoèeského kraje, dle GP
è. 239-11/2014 zbývající èást pozemku parc. è. KN 728/38 a novì
oznaèený pozemek parc.è. KN 728/
50, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jeníèkova Lhota,
o celkové ploe 174 m2.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
- Pøijetí daru dvou èástí pozemku
parc.è. 369/1 v k.ú. Chotoviny v rámci pøípravy stavby Stavební
úpravy komunikací v Chotovinách -
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SO 101- chodníky, tj. chodníky v ul.
Rudé armády a v ul. Táborská, a to
od køiovatky s ul. Osvobození a
po køiovatku s ul. Lipová, je potøeba smluvnì vyøeit majetkové vztahy k pozemkùm. Proto Obec Chotoviny poádala Jihoèeský kraj o vyhotovení smlouvy o budoucí darovací smlouvì na potøebné èásti pozemku parc.è. KN 369/1 v k.ú. Chotoviny. Aby tato smlouva mohla být
ze strany obce podepsána, musí být
pøijetí daru schváleno zastupitelstvem. Po podpisu smlouvy o budoucí darovací smlouvì obec podá
ádost o stavební povolení.
Usnesení è. 285/2014/Z18.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje pøijetí daru od Jihoèeského kraje, s právem hospodaøení pro
Správu a údrbu silnic Jihoèeského
kraje, potøebných èástí (pro stavbu
chodníkù) pozemku parc. è. KN
369/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Chotoviny o pøedpokládané ploe 770 m2.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
Bezúplatný pøevod
- ádost o bezúplatný pøevod pozemkù pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota - usnesením è. 182/2012/Z11 ze dne 8. 11.
2012 schválilo zastupitelstvo podání ádosti o bezúplatný pøevod pozemkù, které se nacházejí pod místní komunikací Polánka - Brouèkova
Lhota, do vlastnictví Obce Chotoviny. ádosti byly podány na Státní
pozemkový úøad a na Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
Pozemky, se kterými má právo hospodaøit Státní pozemkový úøad, budou na Obec Chotoviny pøevedeny v
rámci pozemkových úprav, které byly
v souèasné dobì v k.ú. Brouèkova
Lhota zahájeny.
Na Úøad pro zastupování státu ve
vìcech majetkových byla ádost podána, ale aby tyto pozemky mohly
být bezúplatnì na obec pøevedeny,
je potøeba pøijmout usnesení v tomto znìní.
Usnesení è. 286/2014/Z18.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemkù p.p.è.
31/3, p.p.è. 31/4, p.p.è. 494/1, p.p.è.
494/5, p.p.è. 494/6, p.p.è. 494/7,
p.p.è. 494/67, p.p.è. 494/68, p.p.è.
494/69, p.p.è. 494/73, p.p.è. 494/
74, p.p.è. 494/75, p.p.è. 494/76,
p.p.è. 494/78, p.p.è. 494/79, p.p.è.
494/80, p.p.è. 494/93 a p.p.è. 494/
94 v katastrálním území Brouèkova
Lhota z vlastnictví ÈR - pøíslunosti
hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
- ádost o bezúplatný pøevod pozemkù - porovnáním pozemkù, které jsou ve vlastnictví Èeské republi-

ky s pøísluností hospodaøit Státnímu pozemkovému úøadu, s Územním plánem Chotoviny vyplynuly tøi
pozemky, o které se obec stará
a u kterých by bylo vhodné poádat
o provìøení pøípadného bezúplatného pøevodu do vlastnictví Obce Chotoviny.
Jedná se o tyto pozemky:
- parc.è. KN 70/4 - trvalý travní porost, k.ú. Jeníèkova Lhota, o výmìøe
1.491 m2.
Park v zatáèce pøi vjezdu do Jeníèkovy Lhoty od Tábora.
Usnesení è. 287/2014/Z18.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemku
parc. è. KN 70/4 - trvalý travní porost, o výmìøe 1491 m2, v k.ú. Jeníèkova Lhota z vlastnictví Èeské
republiky, pøíslunosti hospodaøit
Státnímu pozemkovému úøadu, do
vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
- parc.è. KN 738/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Jeníèkova
Lhota,
o výmìøe 1.355 m2. Místní komunikace na jihovýchodním okraji Jeníèkovy Lhoty.
Usnesení è. 288/2014/Z18.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemku parc. è.
KN 738/2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výmìøe 1.355 m2,
v k.ú. Jeníèkova Lhota z vlastnictví
Èeské republiky, pøíslunosti hospodaøit Státnímu pozemkovému
úøadu, do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0
- parc.è. KN 81/1 - trvalý travní porost, k.ú. Chotoviny, o výmìøe
3.265 m2.
Pozemek podél jihozápadní a jihovýchodní zdi høbitova.
Usnesení è. 289/2014/Z18.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemku parc.è.
KN 81/1 - trvalý travní porost, o výmìøe 3.265 m 2, k.ú. Chotoviny
z vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti hospodaøit Státnímu pozemkovému úøadu, do vlastnictví Obce
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
5. Odmìny za výkon funkce neuvolnìných èlenù zastupitelstva - dle
novely Naø. vlády è. 37/2003 Sb., je
moné vrátit odmìòování neuvolnìných èlenù zastupitelstev obcí na
úroveò roku 2010, t. zn. navýení
o 5 %. Dùvod k navrácení odmìòování zastupitelù na úroveò roku 2010
vidí rada obce v èasové nároènosti
práce vìtiny zastupitelù.
Usnesení è. 290/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje výi
odmìn neuvolnìných èlenù zastupitelstva vrátit na úroveò roku 2010
ve smyslu naøízení vlády è. 37/2003
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Sb. o odmìnách za výkon funkce
èlenù zastupitelstev ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù.
Neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
budou odmìny vypláceny od 1. 4.
2014 takto:
místostarosta 14500,- Kè/mìsíc
èlen rady obce 1480,- Kè/mìsíc
pøedseda výboru, komise
1300,- Kè/mìsíc
èlen výboru, komise
1060,- Kè/mìsíc
èlen zastupitelstva 540,- Kè/mìsíc.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
6. Jmenování dalího oddávajícího - dùvodem pro jmenování dalího oddávajícího je skuteènost, e na
letoní rok je v Obci Chotoviny zamluveno ji asi 12 svateb a mùe se
stát, e ani jeden z oddávajících nebude v den, v který snoubenci poadují uzavøít manelství, z rùzných
dùvodù schopen oddávat. Jako dalího oddávajícího navrhl starosta
pana PaedDr. Jaroslava Nìmce.
Usnesení è. 291/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce povìøuje pana
PaedDr. Jaroslava Nìmce pøijímáním
prohláení o uzavøení manelství.
Hlasování: Souhlasí 13, zdrel se 1,
je proti 0.
7. Investièní pøíspìvek na nákup
sekaèky na údrbu fotbalového
høitì pro TJ Sokol Chotoviny o finanèní pøíspìvek 100 000,- Kè
ádá TJ Sokol Chotoviny. Novou
sekaèku potøebují pro zajitìní údrby hrací plochy fotbalového høitì.
Fotbalový oddíl si váí toho, e
v souèasné dobì má nìkolik mládenických oddílù a chce pøedevím pro
nì zajistit kvalitní údrbu hrací plochy. Starou sekaèku, která je z roku
2005, v pøípadì zakoupení nové
TJ Sokol vìnuje hasièùm v Èerveném Záhoøí.
Usnesení è. 292/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje investièní pøíspìvek 100 000,- Kè pro TJ
Sokol Chotoviny na nákup sekaèky.
Hlasování: Souhlasí 13, zdrel se 1,
je proti 0.
8. ádost o pùjèku na pøedfinancování projektu MAS Krajina srdce - tato nezisková organizace realizuje rùzné projekty, nìkteré z nich
také pro nai obec. Problematické
vak pro ni je pøedfinancování tìchto projektù. Úvìr od banky ji mají
na pøedfinancování rozjetých projektù a dalí si nemohou dovolit. Proto
se se ádostí o bezúroènou pùjèku,
tzv. krátkodobou finanèní výpomoc
v rozsahu od 50 000,- Kè a více,
obracejí na obce Mikroregionu Venkov. Nejzazí termín splatnosti pùjèky
by pøipadl na èerven 2015.
Usnesení è. 293/2014/Z18.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout obèanskému sdruení MAS
Krajina srdce bezúroènou pùjèku ve
výi 50 000,- Kè splatnou do 30. 6.
2015. Úèelem pùjèky je pøedfinancování projektù MAS Krajina srdce.
Hlasování: Souhlasí 14, zdrel se 0,
je proti 0.
Skonèeno ve 20:15 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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Chotovintí
zahrádkáøi

Èlenové ZO ÈZS Chotoviny na své výroèní
schùzi konané 28. února bilancovali posledních
pìt let èinnosti svého spolku. V uplynulém období dolo k mnoha zmìnám, tou nejzásadnìjí pro
vnitøní chod spolku byla zmìna v èele zahrádkáøù. V kvìtnu roku 2009 odstoupila ze své funkce
a následnì vystoupila ze spolku pøedsedkynì paní
Vìra Dvoøáková. Na její dlouholetou a obìtavou
práci navázalo nové vedení, které bylo zvoleno
v lednu 2010. Pøedsedkyní se stala Ing. Miroslava
Bauerová, místopøedsedkyní Ing. Marcela Dvoøáková a jednatelem byl zvolen Miroslav Jiránek.
Nové vedení dalo spolku pevný øád a pøedevím nabídlo jasný smìr, kterým se mìli chotovintí zahrádkáøi v dalích letech ubírat. Trojice
nového vedení vlila èlenùm spolku do il elán,
øada neaktivních èlenù se vrátila k pravidelné spolupráci. Také obèané Chotovinska se mohli pøesvìdèit hned na podzim tého roku, e chotovintí zahrádkáøi nabrali druhý dech. K tradièní výstavì poøádané v kvìtnu zaèali organizovat rovnì výstavy na podzim. Mnohem více se také èlenové vydávali èerpat inspiraci na výstavy po celé
republice, k tradièním výletùm na výstavy pøidali
zahrádkáøi také cesty za kulturou. Mnozí z vás se
na vlastní kùi mohli pøesvìdèit, e na výletech
zahrádkáøù jsou vítáni i neèleni.
Pro veøejnost a hlavnì své nejmladí èleny
z krouku Malý zahrádkáø uspoøádalo vedení ZO
ÈSZ Chotoviny øadu pøednáek.
Bohuel i chotovintí zahrádkáøi se v prùbìhu
let museli rozlouèit s øadou svých èlenù. Jednou
z nejvìtích ztrát pro èinnost spolku bylo úmrtí
jednatele Miroslava Jiránka, který byl pro mnohé
pravou duí spolku.
Od roku 2012 funkci jednatele zaèala zastávat
èlenka výboru paní Hana Sedloòová, její práci
mohou ocenit také návtìvníci výstav. Právì paní
Sedloòová je toti hlavní aranérkou vekeré výstavní plochy, bez její kreativity by nemohly
na kadé výstavì zástupy návtìvníkù obdivovat
napø. zahrádku naich babièek, vodní aranmá èi
aranmá v duchu cestování za kvìtinou. Vìzte, e
i pro letoní rok má ji pøipraveno nejedno pøekvapení.
Dlouhodobá práce naich zahrádkáøù byla ji
tøikrát ocenìna Republikovou radou ÈZS. V roce
2011 bronzovou medaili obdrel Miroslav Jiránek, o rok pozdìji dokonce støíbrnou medailí byla
ocenìna práce celého spolku a v roce 2013 pak
po zásluze za svou práci získala bronzovou medaili pøedsedkynì Ing. Miroslava Bauerová.
Chotovintí zahrádkáøi se scházejí díky svému
spoleènému zájmu o zahradu, zahrádku a zahradnièení. Svou lásku ke kvìtinám vám vem dvakrát
do roka demonstrují uspoøádáním výstav na jaøe
a na podzim. Vichni èlenové spolku jsou vdìèní
za velmi dobrou spolupráci s vedením Obce Chotoviny, s hasièi z Èerveného Záhoøí, ale i s vedením Z a M Chotoviny. Rovnì podpora vech
rodinných pøísluníkù a jejich pomoc s pøípravami výstav je neocenitelná. Nejvìtí dík pak patøí
vem návtìvníkùm výstav, protoe právì pro nì
chotovintí zahrádkáøi výstavy poøádají. Proto nezapomeòte, u se blíí Tradièní prodejní výstava
kvìtin. Od pátku 9. kvìtna do nedìle 11. kvìtna
jste vichni zváni do prostor bývalého kulturního
domu.
A vìzte, e se bude jednat o výstavu vskutku
pohádkovou!
Martina Sochùrková
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NOVÉ KNIHY
Vlastimil Klíma  1938: mìli jsme
kapitulovat?
Karel Cubeca  A BÙH MLÈEL. Pátá
kniha série Sága rodu Irvingù (volnì navazuje na Prokletí zlatokopù,
Zlato Afriky, Zlatá skrý a Tajemství skrytého klátera). Kdy
boje první svìtové války dorazí a
do východní Afriky, køehká a vzdìlaná Ema se svému mui Oskarovi,
nadenému dùstojníku nìmecké armády, odcizí natolik, e chladnoucí
vztah vyústí témìø v citový odpor.
Ema hledá východisko v milostném
románku s váleèným odpùrcem
Hansem.
Petr abach  BABIÈKY. Humornì
ladìný román je pøíbìhem dvou babièek s naprosto rozdílným politickým pøesvìdèením, jak jej s odstupem vnímá jejich dospìlý vnuk. Jako
v celé abachovì tvorbì se i zde mísí
osobní zkuenosti a záitky s literární fikcí.
Marc Klapczynski  AO, MEDVÌDÍ
MU. Pøed tøiceti tisíci lety se Ao,
poslední z klanu medvìdích muù,
vydá na cestu. Opoutí svou zemi s
vìènì zmrzlou pùdou a míøí na jih,
aby hledal dalí stejného druhu.
Cestu mu zkøíí Aki, mladá matka,
kterou zachránil pøed spoleènými
nepøáteli z kmene ptaèích lidí.
Neal Baer  A NA KONEÈNOU TMY.
Èerstvá soudní psychiatrièka, okouzlující Dr. Claire Watersová, nadenì
nastupuje jako stipendistka do ústavu Rikers Island, kde jsou chystáni

na pøeøazování do probaèních
programù delikventi zatíení
psychickými traumaty. Bude vùbec
schopná pomáhat chovancùm a nezklamat oèekávání éfa kliniky Dr.
Paula Curtina?
Tina Okpara  CENA MÉHO IVOTA.
Tina se narodila na chudém pøedmìstí bývalé nigerijské metropole.
Maminka jí umøela pøi porodu dalího sourozence a s novou macechou si nepadly do oka. Dívka sní o
tom, e uteèe z domu, a její pøání se
v podstatì splní, kdy ji otec jako
dvanáctiletou prodá slavnému fotbalovému hráèi do Paøíe. Tina nemùe tuit, e tím se jí otevírá cesta
do pekel.
Archibald Bláha  BÙH NA TRIPU.
Ètyøi roky experimentù s LSD vedou
k odvánému rozhodnutí, e jediné,
èím lze pøispìt k zulechtìní svìta a
cestì k Bohu, je napsat o tom knihu.
Odváné proto, e jazyk skuteènost
vdy jen pøibliuje. Jazyk je zázrak
umoòující komunikaci mezi lidmi,
která se i tak èasto nedaøí. A co teprve, kdy jde o pokus své vlastní pocity, proitky, sny, vzpomínky a fantazie, mylenky, pøedtuchy a vize
provázat s rodinným stavem èlovìka naplnìného a rozvolnìného chemií? Pøesto se autorovi daøí fascinujícím zpùsobem vyjádøit osobní i
spoleèné proitky.
Patrick Taylor  DOKTORE, TO BYSTE SE DIVIL. Ètenáøi románù Patricka Taylora znají Kinky Kincaidovou

kolní slavnost

vìdí slubu, Hrbolatou cestu ivotem, Nohavice plné semínek, Podvìsek mozkový, Buchtu líné aèky,
Makové opojení, Uèitelskou rajtofli, Geometrické tvary a dalí uèitel-

Sobotní podveèer 15. bøezna
2014 se konala ji tradièní kolní
slavnost. Pøipravovali ji zamìstnanci Základní koly a Mateøské
koly Chotoviny ve spolupráci
se sdruením rodièù. Pøes poèáteèní problémy s technikou,
kdy s kapelou nespolupracoval
elektrický proud, zaèala slavnost
ve dvacet hodin a skonèila a
po tøetí hodinì ranní. Celkovì
ji ale jistì mùeme hodnotit jako
vydaøenou.
Celá slavnost byla ladìna do
bílo-fialové barvy. Na výzdobì
se podíleli i áci naí koly.
Pøedtanèení, které letos pøipravily paní Voèadlová se skupinou Mape Dance a taneèní skupina paní Anaya, bylo velmi energické a inspirativní. Dalím zpestøením veèera bylo taneèní vystoupení
s ukázkou klasických a latinskoamerických tancù, které mìli pod taktovkou taneèníci z Ataku. Vìøíme, e
pùlnoèní pøekvapení s Uèitelskými
buchtami bylo opravdu pøekvapením, a navíc sladkým. Uèitelky se u
den pøed plesem otáèely v kuchyni.
Napekly buchty, perníèky, perníky
a záviny s roztodivnými názvy. Mohli
jste ochutnat Mozkové závity, Med-

ské dobroty. Komu chutnaly, mùe
se na recept poptat ve zdejí kole
a nemusí èekat ani na pùlnoc.
Ceny ve výi témìø 50 000 korun
naly své majitele v prùbìhu veèera.
Celý poøadatelský tým dìkuje vem
sponzorùm a rodièùm, kteøí vìnovali dary do malé i velké tomboly. U
teï se tìíme na dalí roèník kolní
slavnosti. Ta se bude konat opìt týden pøed vypuknutím jara, a to
14. bøezna 2015. Lenka Novotná,
Sdruení rodièù a pøátel Z Chotoviny

jako pohodovou hospodyni,
která se stará o dva èasto velice pøepracované doktory.
Pøíhody, které proívá v malebném irském mìsteèku Ballybucklebo, jsou tak opravdické, jako by
tady ila odjakiva.
Emil patný  ESTÉBÁCI, TUNELÁØI, MILIARDÁØI A DRUHÁ
VLÁDA, ANEB, UKRADENÁ, ÈI SPÍE ROZKRADENÁ REVOLUCE. U
sám název knihy jasnì napovídá,
o co v knize jde. Kniha se dìlí na
dvì èásti. První èást popisuje dva
pøípady doposud nikdy nezveøejnìného tunelování a zároveò pøipomíná nám známé pøípady, které souvisí s lidmi, kteøí se motali okolo tìchto
dvou pøípadù. Zároveò si vímá
i podílu bývalých èlenù StB na tìchto pøípadech. Druhá èást knihy je vìnována selháním politických elit.
Dan Brown  INFERNO. V Pekle se
vrací na scénu proslulý harvardský
symbologista Robert Langdon. Jeden z nejoèekávanìjích titulù roku
2013 se nyní dostává do Vaich rukou. Ve svých knihách Dan Brown
mistrovsky mísí historii, umìní, ifry a symboly. Nejinak tomu je i v jeho
nejnovìjím thrilleru, který se okamitì po svém vydání stal svìtovým
bestsellerem a prodejnì pøedèil
i pøedchozí autorovy tituly.
Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát ocitá v samotném
srdci Itálie, aby pomohl vyøeit záhadu, je je pozoruhodnì propojena s jedním z nejvìtích literárních
dìl vech dob - Dantovým Peklem.
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M v knihovnì

V bøeznu v rámci mìsíce knihy
navtívily knihovnu ti nejmení. Seznámit se s nabídkou naí knihovny
pøily dìti z oddìlení Stromkù - pøedkoláci. Prohlédly si knihovnu, vyslechly, za jakých podmínek se mohou stát ètenáøi, a hlavnì si se zaujetím prohlédly a ,,proèetly obrovské mnoství knih a vùbec se nenudily. Aby jim nebylo líto, e èas tak
rychle utekl a je tøeba myslet na návrat, paní uèitelky jim pomohli vybrat nìkolik knih, které si pak ve kolce spoleènì èetli pøed spaním. Dìti
se vystøídaly ve dvou skupinách, pøesto bylo v knihovnì pokadé plno.

MD

V obecní knihovnì jsme také slavili svátek en. Seli jsme se v jeden
hezký páteèní veèer a udìlali si program pìknì podle svého. Kadá z
en donesla nìco dobrého k jídlu i
pití a stùl byl brzy plný, knihy se u
nevely. Ale na ètení bylo èasu
spousta a protoe tentokrát bylo
ménì povídání ne jindy, brzy byly
èlánky nachystané pro tento veèer
vyèerpané a dolo na pøídavky, nakonec i nìjaký ten testík a vtipný kvíz.
Èetli jsme nejèastìji z knih Haliny
Pawlowské, ale vybrali jsme i z jiných knih oblíbených autorù, napø.
Svobodové a Kantorka. Vybrali jsme
si nakonec i z knih pro dìti od spisovatelky Papoukové. Veèer se vydaøil, svátek jsme si uili a vechny
eny odcházely domù s kytièkou.

. Petrásková
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MÁTE RÁDI HOUSENKY?
Urèitì si pomyslíte, e byste chtìli mít mé starosti. A pøece mezi námi
ijí lidé, kteøí rùznì upravené housenky povaují za mimoøádnou lahùdku a prvotøídní delikatesu. Na
druhé stranì jsou tací, kteøí se housenek pøímo títí, dokonce se jich
i bojí.
O tom svìdèí i rùzná rèení, ve
kterých housenky neznamenají nic
pøíjemného. Napøíklad øeklo-li se
o nìkom, e mu u nosu visí housenka, obecnì se tím myslelo, e
jde o nepøíli chápavého jedince.
Rèení zasadit si housenky za òadra mìlo stejný význam jako høát
na svých prsou zmiji atd. Také
Egyptsko-persko-chaldejský snáø
nepøisuzuje housenkám nic dobrého. Komu se prý ve snu zjeví housenka, ten bude mít èetné nepøátele
a tato sudba nepomine, dokud housenku - opìt ve spánku - nerozlape. Ovem úplný malér je, kdy se
èlovìku v noci zdá, e se k nìmu
blíí housenka. V takovém pøípadì
prý jisto-jistì pøivede nìjakou enu
do pìkného maléru. Nebudete vìøit,
ale znal jsem mue, který skuteènì
celý ivot il v pravdì a plné pokoøe
jen proto, aby se v pøítím ivotì
nestal housenkou, ke kterým pocioval tak velký odpor, e jsem mu to
nakonec byl i ochoten uvìøit.
Pokud si pamatujeme ze kolních
kamen, housenka je motýlí larva,

která má èervovité, mìkké a èlánkovité tìlo, nìkolikrát se svléká a se
koneènì zakuklí a z kukly po èase
vylétne køehký a pro svou krásu tolik
obdivovaný motýl. Housenky, které
ve vývoji motýlù, ale i dalích druhù
hmyzu, znamenají toté co u chroustù ponravy, jsou nebzpeèné tím, e
se vyskytují ve velkém mnoství, a co
do ravosti bychom pro nì v celém
ivoèiném svìtì tìko hledali konkurenta. Jejich apetit je neuvìøitelný
a odborníci tvrdí, e housenka za
mìsíc seere estitisíckrát vìtí
mnoství potravy, ne sama váí, co
je mnohdy pro stromy, keøe a hospodáøské plodiny úplná pohroma.
Housenek je veliké mnoství typù,
jsou huòaté i holé, a lidé dlouho
vìøili, e jsou i jedovaté. Zapøíèinila
to skuteènost, e nìkteré housenky
v sobì mají koncentrovanou kyselinu mravenèí, která na lidské kùi
pùsobí palèivou bolest.
Lidé se výskyt housenek snaili
omezovat od nepamìti, ale a pøed
250 lety jistý doktor Glaser dosáhl
dobrého výsledku, kdy poprvé pouil lepkavé pásy, které pøipevnil na
kmeny stromù. Vyel z poznání, e
samièky nìkterých druhù jinak létavého hmyzu nejsou schopny létat
a proto se pøi lezení na strom, kde
kladou vajíèka, pøilepí na ochranný
pás. Ty se pak staly na dlouhou dobu
výhodným obchodním artiklem, a
pøed 120 lety nìjaký prýmaø rozíøil zprávu, e pásy jsou ji docela
neúèinné. Hmyz prý èasem prohlédl
nástrahu a pøizpùsobil se. Sameèci
na zaèátku ochranného pásu vezmou
samièky na záda a nebezpeèný úsek
s nimi prostì pøeletí. Samozøejmì
to byl úplný nesmysl, ale jeho vyvrácení dalo odborníkùm velice
mnoho práce. Dnes se housenky díky
úèinným chemickým pøípravkùm
nevyskytují v tak velkém mnoství
jako v minulosti, kdy napøíklad v roce
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1870 muselo být uzákonìno jejich
povinné nièení. Kdo na svém pozemku nenièil housenky, el sedìt.
Ale navzdory rùzným opatøením
problémy s housenkami neustávaly.
Napøíklad na Táborsku byl výskyt
housenek jetì v roce 1908 vlivem
pøíznivých povìtrnostních podmínek
tak silný, e v Úøedním listì Táborského hejtmanství vylo naøízení
k jejich likvidaci. V nìm se uvádìlo,
e se v nìkterých místech objevila
silná housenèí násada, která obalila ovocné stromy a proto vichni
dritelé pozemkù jsou povinni nejdéle do konce ledna vajíèka spálit.
Kdo by tak ve stanoveném termínu
neuèinil, udìlá to za nìj obecní úøad
a náklady s tím spojené mu vyúètuje. Provinilci bude nad to udìlena
pokuta ve výi 20, K nebo uloen
trest ètyø dnù vìzení. Bylo to moudré naøízení, protoe kdy se pak na
jaøe objeví záplava housenek, na jejich nièení u bývá pozdì.

Zanedbání této staré zkuenosti
se na Táborsku v roce 1719 zle vymstilo v Ratiboøských Horách a blízkém okolí, kde se objevilo tolik housenek, e se pro lidi staly úplnou
metlou. V jejich hubení byli lidé
úplnì bezmocní. Housenky seraly
kvìty i listy a z kukel se pak vylíhlo
tolik motýlù, e to vypadalo, jako
kdy velice hustì snìí. Motýli nakonec nìjakým zpùsobem zmizeli
sami a jako památka po nich zùstaly
skoøápky èi pupy z kukel pøilepené na plotech.
Stejnì nepøíjemná situace vznikla v roce 1895 u Malic, kdy po eleznièních kolejích lezlo tak velké
mnoství housenek, e zastavily nákladní vlak. Jejich rozdrcená tìla se
nalepila na kola lokomotivy a tak
zapøíèinila, e vlak se nemohl hnout
z místa. Kalamitu zaehnala a dalí
lokomotiva narychlo pøivolaná z táborského depa.
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

SUCHÝ ZIP

výcarský technik George de
Mestral byl v roce 1941 na dovolené v Alpách a jednou se spoleènì
se svým psem prohánìl ve vysoké
trávì i ve køoví. Doma pak zjistil,
e na jeho obleèení i v srsti psa
ulpìlo mnoho semen lopuchu.
Nastalo jejich odstraòování, ale lo
to velice tìce.Jak je to moné?,
ptal se Mestral sám sebe. Jeden
z plodù si nechal a prozkoumal ho
pod mikroskopem. Výsledkem byl
pøekvapen. Zjistil, e celý povrch
semene pokrývají malinké háèky.

Hned ho napadlo, e tato vìc by se
dala napodobit a umìle vyrobená
tkanina by mohla nahradit knoflíky
i nìrovadla.
Mestral si pùjèil peníze a zaèal
experimentovat. Podobné háèky se
mu daøilo vyrobit z bavlny, ale tuto
metodu opustil, protoe výroba
byla pøíli drahá. Za nìjakou dobu
zjistil, e ideální surovinou pro tento úèel je nylon. Ten pøi ozáøení
infraèerveným svìtlem toti vytvoøí
háèky, které jsou témìø neznièitelné. Novou tkaninu pak pojmenoval
velcro. (Vel- velvet èili samet, a croz francouzského slova crochet  hák.)
Suchý zip pak dobyl svìt.

PLECHOVÁ KONZERVA

U je to tak! Jednou bylo na svìtì vechno poprvé, i zdánlivì tak
prostá konzerva. Konzervování pokrmù vymyslel paøíský kuchaø Nicholas Appert, který je zavaøoval do sklenìných nádob, za co od Napoleona
dostal tuènou odmìnu. Anglický obchodník Peter Durand krátce poté
pøiel na nápad konzervovat jídlo v plechu. Na to 25. 4. 1810 od anglického krále dostal patent.
Zatímco Appertovy sklenice uchovaly potraviny asi ètyøi mìsíce, Durandovy plechovky vydrely mnohem déle. Jeho plechovky, chránìné
pøed korozí vrstvou cínu, ly lépe utìsnit ne lahve a byly mnohem
odolnìjí pøi pøevozu.
-wer-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Milenka Borkovcová, Chotoviny
70 let Miloslav Klejna, Chotoviny
Petr Roupec, Sedleèko
Jaroslav Voboøil, Èervené Záhoøí
75 let Lidmila Plochová, Øevnov
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci
Ema Vèeláková
Èervené Záhoøí

Matìj Domkáø
Èervené Záhoøí
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Parádní podívaná! Derby skonèilo nerozhodnì!

Foto M. Pìkný

Chotoviny  Èervené Záhoøí

8:8 (2:3,1:1,5:4)

Stav série se i ve 4. roèníku tradièního hokejbalového klání nezmìnil! Èervené Záhoøí stále vede.

V nejoèekávanìjím derby roku
konaném v sobotu 8. bøezna ji tradiènì na pøilehlém prostranství pøed
bývalým KD zase nic nechybìlo. Bylo
to velmi povedené odpoledne. Ve
støedu obce nám opìt vyrostlo provizorní høitì se vím vudy. Historicky ètvrtý zápas se odehrával
v krásném jarním poèasí, co se projevilo i na velkém poètu pøihlíejících divákù, kteøí se letos doopravdy
nenudili. Do toho veho hudba linoucí se z reproduktorù DJ Kohou-

ta. Role rozhodèího se ujal ji
osvìdèený Jaroslav Nìmec, nechybìl ani moderátor a zároveò hráè
Èerveného Záhoøí Duan Mendel st.
Hlavními hvìzdami týmù byli starosta Zdenìk Turek hrající za Chotoviny
a proti nìmu místostarosta Jan Jordák. Vichni hráèi v rukavicích, chránièích, jeliko u pøedchozí roèníky
napovìdìly, e tvrdost zde opravdu
nechybí.
První roèník vyhrálo Záhoøí po
tuhém boji 5:4, dalí rok jim to Cho-

toviny vrátily ve formì výhry 7:4. Ve
tøetím vzájemném souboji zas Èervené Záhoøí strhlo vedení na svojí
stranu výhrou 6:4. Letonímu utkání tedy pøedcházela otázka...
Dokáou Chotoviny srovnat sérii, nebo Èervené Záhoøí navýí své
vedení?
Prestiní bitva, Chotoviny versus
Èervené Záhoøí, mohla zaèít. A byly
to právì hráèi Chotovin, kteøí vstoupili do zápasu pohotovìji a po chvíli
vedli u 2:0! Èervené Záhoøí ale za-

èalo probouzet svùj válec. Do pøestávky jetì stihlo dát tøi góly, èím
se stav po první tøetinì zastavil na
výsledku 2:3 ve prospìch hostù.
O pøestávce byla pøipravena malá
soutì pro eny k MD.
Ve druhém dìjství se pøitvrdilo,
hra byla více pøeruovaná. Stav se
moc nezmìnil, na kadé stranì pøibyl jeden gól. Stav 3:4 stále ve prospìch hostù. Pøestávka nabídla soutì urèenou tentokrát pro dìti.
Tøetí èást hry pøinesla velkou gólovou smr a v nìkterých chvílích
ani hráèi sami nevìdìli, jaký je stav.
Nejménì dva góly byly opovreníhodné. Soupeøi se neustále dohánìli, chvíli vedly Chotoviny, pak zase
Èervené Záhoøí. lo o kadou sekundu, bojovalo se a dokonce. Koneèný výsledek se zastavil vysoko
a vypadá doopravdy hokejbalovì.
Nadstavbová èást, jimi jsou nájezdy, které jezdí kadý hráè z týmu,
také nerozhodla. Letos byly týmy neuvìøitelnì vyrovnané.
Diváci vidìli skvìlou podívanou,
celkem estnáct gólù, tvrdé zákroky,
souboje, prostì ve, co ke sportu
patøí. Velký dík patøí právì divákùm,
organizátorùm a sponzorùm.
Pokud ve vyjde, tak pøítí rok
nás èeká ji 5. roèník! Tìte se!

D. Pìkný

Florbalisté v bøeznu udreli 4. místo

Na posledním turnaji sezóny takøka v kompletní sestavì jsme se snaili alespoò jedním vítìzstvím si udret 4. pøíèku.
První zápas proti Double penetration, který
byl pøímým soubojem o 4. místo, jsme zaèali
velmi patnì. Soupeø hrál tvrdì, rozhodèí to tolerovali, my jsme mìli problémy v pøesnosti rozehrávky, útoèníci moc nepomáhali v obranné èinnosti a ani jsme nehráli jako tým, ale jako mnoho
individualit. V 10. minutì prvního poloèasu jsme
prohrávali 0:3. Na zaèátku 14. minuty dolo k
pøistrèení naeho obránce na naeho gólmana
soupeøem. Obránce si to nenechal líbil a krosèekem se oboøil na soupeøe. Strhla se strkanice, do
které se zapojil gólman a pak i obì lavièky. Po
uklidnìní situace rozhodèí udìlili dvì èervené

karty nám a jednu soupeøi. Po konzultaci s kapitány obì strany slíbily, e se tato situace nebude
opakovat a zápas tudí nebude ukonèen, ale bude
dohrán. Vzhledem k vylouèení naeho gólmana
musel do brány hráè z pole. Soupeø mìl 5-ti minutovou pøesilovou hru 4 na 3. Tato situace nám
kupodivu pomohla. Zaèali jsme hrát jako tým. Pøi
pøesilovce soupeø ztratil míèek u vlastní branky a
my jsme lehce dali gól, co nás nakoplo. Podobná situace nastala jetì jednou a na konci oslabení bylo skóre 3:2. V druhé pùli jsme hráli obìtavì, i rozhodèí zaèali pískat vechny zákroky, co
nám vyhovovalo. Nastal jasný obrat ve vývoji utkání, dominovali jsme a ve 13. minutì jsme vyrovnali na 3:3. Nyní soupeø zaíval tìké chvíle. Minutu pøed koncem jsme vstøelili gól na 4:3. Na tuto

situaci ji nesoupeø nedokázal odpovìdìt a my jsme toto hektické
utkání vyhráli.
Druhý zápas proti Rychlé rotì byl klidný, bez tvrdých soubojù, gentlemansky veden z obou stran.
Soupeø má velké kvality a letos mìl smùlu, kdy
se na skóre neprobojoval do vyí soutìe (prvnì
po 5 letech). Tyto kvality byly vidìt i na høiti,
hrálo se pøedevím na jednu branku. Odpoèinutý gólman v bránì èaroval. V poloèase bylo skoré 1:1, kdy se nám povedl jeden brejk a soupeø
koneènì trefil branku místo gólmana nebo brankových konstrukcí. V druhé pùli soupeø pøidal,
protoe pouze vítìzství mu zajistilo 1. místo
v Divizi. Z velkého tlaku vytìil jen jeden gól,
na který jsme ke konci zápasu odpovìdìli a zápas
dospìl do samostatných nájezdù. Zde se rozhodlo a v 10. sérii a my jsme zápas vyhráli 3:2.
Celkovì jsme skonèili na 10. místì, èím jsme
si oproti loòskému roku o jedno místo polepili.
Hernì se tým zlepil, soupeøi i z ligy (vyí výkonnost) s námi mìli problém vyhrát. Jen pokud
chybìli hráèi z první pìtky, vìtinou jsme zápasy
tìsnì prohráli i s výkonnostnì slabími týmy. Do
prázdnin nás èekají jen pøátelské zápasy a turnaje
a bude jen na nás, kterých se zúèastníme.
P. Havlík

Tabulka
1. Vajgar Bojz J.H.
2. Rychlá rota Tábor
3. Mrníci Opaøany
4. Draci Chotoviny
5. Naughty Boys Pacov
6. Double penetration Tábor

skóre body
57 :38
65 : 41
45 : 25
32 : 38
36 : 65
32 : 59

24
22
19
13
7
3
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Mistrovství jednotlivcù  juniorek Jihoèeského kraje 2014
První bøeznový termín se naplnil turnaji
jednotlivcù  Mistrovství juniorek Jihoèeského kraje a semifinálové turnaje ÈR v kategoriích dospìlých.
V sobotu 1. bøezna jsme vyslali výpravu
juniorek pod vedením svého kouèe Petra
Køemena do Èeských Velenic. Nae oèekávání dobré reprezentace se vyplnila. Velmi
vysokými a vyrovnanými výsledky se prezentovaly vechny úèastnice a nám chybìl
jen malý krùèek k postupu na republiku.
Zvítìzila Denisa Pavlíková - Trhové Sviny výkonem 573, druhá Renata Navrkalová

- 572, tøetí Eva Kadrnoková - 570. Hanka
Køemenová obsadila ètvrté místo za 565 kuelek, Iva Svatoová byla está - 541 a Gábi

Kuèerová desátá - 514 kuelek. Postupují pouze první tøi.
Pøesto velká gratulace!

Semifinálové turnaje Mistrovství Èeské republiky
Kategorie seniorù hrála semifinále mis- poøadatelù se nestaèila soustøedit na svou
trovství Èeské republiky v Praze na Kon- hru a konèí 21. s výkonem 502 kuelek.
Vem naim nadìjím a zástupcùm jetì
struktivì. Naemu zástupci Honzovi Chobotskému se nedaøilo a obsadil 42. místo jednou dìkujeme za úèast a snahu pøedvést co nejlepí výkony.
náhozem 484 kuelek.
eny se utkaly v nedìli 2. bøezna v Èes- Omluva: Na krajském mistrovství muù
kých Velenicích. Ani zde nezáøíme, Lenka ve Slavonicích se Lubo Bervida umístil
Køemenová po organizaèních problémech na 24. místì  chybnì jsem uvedl 27. místo.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2013 / 2014
Drustvo A  Divize Jih

TJ Tøebíè  Chotoviny
2506 - 2533  3,5 : 4,5
Foøter 452,
Bartoò 419, Vacko 423, Hein 404, Hrstka 425, Bervida 410.
V Tøebíèi jsme chtìli sehrát vyrovnané utkání a získat alespoò bod.
Od zaèátku se nedaøilo. Nejenom, e jsme èekali na zaèátek utkání,
protoe pøed námi se hrála podniková soutì, ale jetì se rozbil stavìè
na ètvrté dráze. Monosti nabídnuté od soupeøe byly buï zápas pøeloit
na jindy a nebo hrát jen pøes dvì dráhy. Ne znovu jet takovou dálku,
rozhodli jsme se pro druhou monost i s vidinou konce zápasu a v jednu
hodinu po pùlnoci. Dramatické utkání se rozjelo. Honza F. krásným výkonem vítìzí. Honza B. prohrává tìsnì v závìru. Míra otáèí body na 1 : 2.
Bohuel Zbynìk s Liborem ztrácejí na své soupeøe 7 a 3 kuelky. Pøed
poslední dvojicí vedeme o 27 kuelek, ale skóre je 3 : 2 pro soupeøe.
Luboovi se na první dráze nedaøí a 27 kuelek je pryè. Ale Lubo je hráè
do posledního hodu. Na druhé dráze se mu daøí vrátit skóre zpìt
a posledním hodem, kdy soupeø netrefil kuelku, se dotáhl na soupeøùv
výkon 410 a tím nám zajistil vítìzství o pùl bodu. Body vezeme domù
a návrat, vzhledem k porue, je a v ranních hodinách.
Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
2548 - 2465  6 : 2
Hrstka 469,
Køemen 413, Vacko 394, Foøter 433, Bervida 410, Hein 429.
Doma se nám daøí potvrdit body získané z venku. Asi bych to nazval, e
prùmìrnými výkony (a na Libora, který potvrdil stoupající domácí formu) poráíme soupeøe ze Vèelnice.
Loko È. Budìjovice - Chotoviny 2544 - 2496  5 : 3
Køemen 445,
Nový 387, Hein 436, Vacko 405, Filip 423, Bervida 400.
Na horkou pùdu lídra tabulky jsme bohuel museli vyrazit bez opor týmu
Honzù a Libora (práce a nemoc). Vypùjèili jsme si hráèe z drustva D
- Michala a Miloe. I tak jsme chtìli urvat alespoò bod. To se nám daøilo
a do samého závìru. Bohuel posledními hody Milo ztrácí 6 kuelek
a Budìjovice potvrdily své první místo a postup do ligy.
Chotoviny  Spartak Pelhøimov 2647 - 2463  7 : 1
Køemen 475,
Foøter 424, Hrstka 468, Hein 447, Bervida 401, Bartoò 432.
Pìknými výkony a nejlepím domácím jarním náhozem jsme si zajistili
vcelku jasnou výhru o 184 kuelek. Z výkonù musím vyzdvihnout Péu
a Libora. Body jsou doma.
Poslední domácí utkání:
pátek 11. 4. Chotoviny A  Start Jihlava 17:30

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B  Lomnice n/Lu. 2486 - 2470  6 : 2 Chobotský 435,
Køemenová H. 409, Zeman 423, Svatoová 405,
Køemenová L. 397, Makovcová 417.
Lomnice je drustvo, stejnì jako my, ohroené sestupem. Celkový výsledek o 16 kuelek (necelé dvì devítky) napovídá na vyrovnaný zápas.
Nám se vak daøilo soupeøe pøehrávat v samém závìru jednotlivých
duelù a tím získat rozhodující body pro koneèné vítìzství. Pravidlo, e
kadý hod rozhoduje, se potvrdilo, zvlá ty poslední.
Loko È. Budìjovice  Chotoviny B 2499 - 2500  3 : 5 Køemenová H. 441,
Chobotský 430, Svatoová 402, Køemenová L. 418,
Makovcová 400, Svaèina 409.
Jedeme do Budìjovic na Lokomotivu, ta stále usiluje o postup do vyí
soutìe. Ale, utkání s posledním celkem tabulky (to jako my) soupeø
výraznì podcenil. Nám se podaøilo vyhrát první dva duely a dalí dva byly
nerozhodnì. Vedeme 3 : 1 o 31 kuelek. V infarktovém závìru s bouølivou atmosférou se nám nakonec z naeho náskoku podaøilo uhájit jednu

jedinou kuelku. Ta rozhodla o naem vítìzství. To jsme opravdu neèekali!
Chotoviny B  Dyn. È. Budìjovice 2511 - 2409  7 : 1 Chobotský 439,
Svatoová 437, Zeman 391, Køemenová L. 406, Makovcová 423, Svaèina 415.
Povzbuzeni poslední výhrou vítáme na naí kuelnì opìt Budìjovice.
Tentokrát je to Dynamo. To u nemá v letoním roèníku ádné ambice,
a tak se nám ho podaøilo docela lehce smáznout. Za zmínku stojí výkony
Honzy a Ivy, ale i vech ostatních.
Obal Kunak  Chotoviny B
2634 - 2444  8 : 0 Køemenová L. 427,
Chobotský 393, Svatoová 406, Køemenová H. 413,
Makovcová 416, Svaèina 389.
Pøání z února, aby se nám v bøeznu daøilo lépe, se bezmála vyplnilo. Tøi
výhry, bohuel podtrené kanárem z Kunaku. Opìt jsme si pøivøeli
dvíøka v boji o záchranu v soutìi. Ve se rozhodne v posledním kole. Na
drahách v Kunaku se daøilo lépe dìvèatùm, klukùm to moc nelo. Dostali jsme o 190 kuelek, to je hodnì.
Poslední domácí utkání:
pátek 4. 4. Chotoviny B  Fezko Strakonice 17:30

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  Loko Tábor C
2247 - 2312  2 : 6
Otradovec 406,
Kubeová 389, Nohejlová 360, Køemenová A. 350,
mejkalová 360, Filip 382.
A na výkon Petra a solidní èíslo Alèi hrají vichni ostatní hluboko pod svùj
prùmìr. Soupeø toho vyuívá a zaslouenì bere body.
TJ Sp. Sobìslav B  Chotoviny D 2289 - 2233  5 : 3
Filip 404,
Otradovec 358, Nohejlová 399, Kubeová 385,
mejkalová 379, mejkal 308.
Sobìslav je pro nás zakletá a tìko hledáme hráèe, kteøí tam vùbec
chtìjí úèinkovat! Tentokrát tam zahuèel Láïa, ale ostatní si k velkému
pøekvapení celkem slunì zahráli. Body vak zùstaly soupeøùm.
Silon Sez. Ústí C  Chotoviny D 2392 - 2416  2 : 6
Otradovec 426,
Kubeová 383, mejkalová 413, Nohejlová 410, Nový 392, Filip 392.
Od zaèátku drtíme soupeøe a nedáme mu nadechnout. A na poslední
dva duely, kdy Michal s Miloem prohrávají. Daøí se jim ale udret
nahrané kuelky a tak k velké nelibosti soupeøe bojujícího o postup do
Krajského pøeboru si odváíme body domù!
Chotoviny D  Sokol Chýnov B 2281 - 2285  3 : 5
Kubeová 440,
Nohejlová 377, mejkal 371, Køemenová A. 399, Nový 381, Filip 413.
Zápas s Chýnovem se pro nás vyvíjel dobøe, po dvou hráèích vedeme
2 : 0 o 70 kuelek. Ale pak pøily tøi prohry v øadì a ani dobøe hrající
Milo v závìru nestaèil dohnat nai ztrátu. Ztrácíme pouhé 4 kuelky
a prohráváme celý zápas.
Poslední domácí utkání:
støeda 9. 4. Chotoviny D  Silon SÚ B 16:00
M. Vacko

Jaro a léto se nás budou ptát, co jsme
dìlali v zimì, a my smìle mùeme
odpovìdìt  chodili jsme v pondìlí
a ètvrtek od 19.00 hod. cvièit s Míou
do haly pilates a aerobic. Pøijïte
také!!! Cvièíme do konce kvìtna!
I.N.
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V sobotu dne 1. 3. 2014 jsme se seli, jako ji tradiènì, v hojném poètu rùznorodých masek a pøevlekù. Pro tento
rok dokonce i s pìti harmonikáøi! Celý
sraz byl naplánován na toto sobotní ráno
v hostinci U Sluneèkù. A po ose Jedlany, Beranová Lhota, Polánka, Chotoviny a Èervené Zahoøí jsme za doprovodu
zpívajících harmonikáøù absolvovali celou treku. Nutno podotknout, e se ve
obelo bez vìtích karambolù. Chtìli bychom tímto podìkovat vem, kdo se
spolupodíleli a samozøejmì vem, kdo
se na nás pøipravili - bez Vás by to pøeci
nelo! Èást výtìku byla vìnována fotbalovému oddílu Chotoviny.
M. Carva

Dorost zaèal jarní sezonu
A je to tady! Po dlouhé zimní
pauze a nároèné pøípravì se
opìt rozbìhly fotbalové soutìe. V zimì se týmy dùkladnì pøipravovaly, mají za sebou soustøedìní a sehrály nìkolik pøátelských zápasù. Dorost u první mistrovské zápasy odehrál,
áèko na svou premiéru v roce
2014 jetì èeká.
Na úvod dorostence pøijel
provìøit tým z okresního mìsta
- ze Strakonic. Strakonice na
podzim vyhrály 2:1. Podle výrazù hráèù pøed zápasem to nevypadalo na to, e by je nìjaké
Chotoviny mìly ohrozit. Ale
opak byl pravdou. Soupeø zøejmì domácí tým, posílený o nìkolik hráèù z Táborska, podcenil. U od zaèátku zápasu Cho-

toviny jasnì øídily zápas. Mìly
více ze hry, vytvoøily si mnoho
ancí. Dlouho ale nemohly dát
gól, nakonec se a na konci prvního poloèasu pohotovì trefil
Peta. Druhý poloèas u byl jasnì v reii domácích. Na úvod
podrel gólman Carva troku
ospalý zaèátek. Pak u ale znovu domácí hráèi buili do soupeøe. Na ance znièili soupeøe
8:2. Kollárikova ani Pìkného
ance jetì v bránì neskonèily,
ale pak utekl po levé stranì soupeøùm velice dobøe hrající Pìkný, pøedloil míè pøed prázdnou
bránu Koreckému, který se nemýlil. Skóre 2:1. Pìknému se
tento zápas velice daøilo. Nabìhl si do vápna a byl staen
obránci, kopala se tedy penal-

Rozlosování mistrovských utkání
Okresní pøebor muù

12.
13.
14.
15.
16.

kolo 5. 4. SO Borotín  Chotoviny
kolo 13. 4. NE Chotoviny  Lom
kolo 19. 4. SO Boejovice  Chotoviny
kolo 27. 4. NE Chotoviny  Øepeè/Opaøany B
kolo 4. 5. NE METEOR Tábor B  Chotoviny

ÈEZ  Krajský pøebor starího (mladího) dorostu

20.
21.
22.
23.
24.

kolo 6. 4. NE Táborsko B/Chotoviny  Slavia ÈB
kolo 13. 4. NE Loko ÈB  Táborsko B/Chotoviny
kolo 20. 4. NE Táborsko B/Chotoviny  J. Hradec
kolo 26. 4. SO È.Krumlov  Táborsko B/Chotoviny
kolo 4. 5. NE Táborsko B/Chotoviny  Hlub./Oleník

ÈEZ  Krajský pøebor starích (mladích) ákù

16.
17.
18.
19.
20.

kolo 6. 4. NE Chotoviny  È. Krumlov
kolo 13. 4. NE Èt.Dvory  Chotoviny
kolo 20. 4. NE Chotoviny  Roudné
kolo 26. 4. SO T.Sviny/H.Stropnice  Chotoviny
kolo 4. 5. NE Junior St.  Chotoviny

16:30
16:30
16:00
16:00
17:00
9:30
10:00
10:00
10:00
hlá.
10:00
13:00
10:00
9:30
10:00

ta. Bohuel jindy neomylný Homola selhal. Chotoviny se ale
tøetího gólu doèkaly, po závaru
dotlaèil míè do sítì Kollárik.
Sestava: Carva - Budil, mejkal,
Hlinský, Èech - Kubela, Homola,
Vácha - Korecký, Peta, Pìkný.
Støídal Kollárik.
Jsem rád, e na úvod jara se
nám zápas povedl. Kluci byli kombinaènì lepí a zaslouili si vyhrát. Jen mì mrzí ty nepromìnìné ance, gólù mohlo být daleko
víc, øíká trenér Èestmír Køíka.
Ve druhém zápase dorostenci bohuel nenavázali na výborný výkon proti Strakonicím.
Moná i proto, e bylo oklivo
a hrálo se v neoblíbeném Milevsku. Je známo, e Milevsko hraje velice tvrdì a agresivnì, to
se projevilo i v zápase. Od zaèátku bylo vidìt, e jsou Chotoviny ve vem o krok pozadu a do
poloèasu schytaly 2 góly. Do
druhého poloèasu nenastoupil
zranìný Kubela, nahradil ho Tre-

fil, který se hned na úvod svého
pobytu na høiti trefil a sníil.
Chotoviny celý druhý poloèas
drely míè na svých kopaèkách,
vytváøely si spoustu ancí a soupeøe skoro nepustily na svou
polovinu. Ale po neodpískané
jasné penaltì a nìkolika gólových pøíleitostech se nakonec
remízy nedoèkaly. D. Mendel ml.
ÈEZ  Krajský pøebor
mladího dorostu
1. SKP ÈB B
82:13
2. J. Hradec
100:18
3. Èt. Dvory
101:21
4. È. Krumlov
56:25
5. Loko ÈB
52:34
6. Junior Strakonice 57:41
7. Milevsko
38:32
8. Bøilice
44:41
9. Lomnice
30:54
10. Prachatice
55:65
11. Slavia ÈB
40:57
12. Chotoviny
45:46
13. Roudné
38:59
14. Hluboká/Oleník 19:66
15. Blatná
21:97
16. Rudolfov
17:126

50
49
45
38
37
31
31
31
26
24
23
22
22
13
10
4

