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ZDARMA

ROK 2015: PØEBYTKOVÝ ROZPOÈET A ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
Obec Chotoviny vstupuje do roku
2015 a vedení radnice má jasnou
vizi, jak vynaloí s finanèními prostøedky. Rozpoèet je koncipován jako
pøebytkový. Pøíjmy jsou naplánovány ve výi 25 691 466 Kè. Z toho
jsou daòové pøíjmy 21 188 000 Kè,
nedaòové pøíjmy 3 808 610 Kè, kapitálové pøíjmy 144 856 Kè a pøijaté
dotace 550 000 Kè.
Výdaje jsou naplánovány ve výi
24 140 270 Kè. Z toho jsou bìné
výdaje 20 140 270 Kè a v tom je
zahrnuta i èástka na pøípravu pro-

Z obsahu
listù
Poplatky
v roce 2015
Kulturní kalendáø
Tøíkrálová sbírka

jektù ve výi 550 000 Kè. Kapitálové
výdaje pak èiní 4 000 000 Kè a zahrnují v sobì tyto poloky:
Doplatek k pøípadné dotaci na
výstavbu chodníkù ve støedu obce
800 000 Kè, dokonèení peèovatelských bytù 1 600 000 Kè, plynofikaci
obecního úøadu 500 000 Kè, úpravu prostor v M (chodba) 450 000 Kè,
nákup pozemkù 400 000 Kè a nákup budovy u sbìrného dvora
250 000 Kè.
Obec musí i v roce 2015 pokrýt také splátky úvìrù, které èiní
1 551 196 Kè. Z toho je úvìr na sportovní halu 608 696 Kè, úvìr na zázemí sportovní haly 86 956 Kè, úvìr
na pøístavbu M 522 224 Kè a úvìr
na opravy komunikací 333 320 Kè.
Vedení obce chce ale také Chotoviny dále rozvíjet a pøipravuje projekty s realizací v nejbliích letech.
Patøí k nim projekt na vybudování autobusové toèny v lokalitì pod
vlakovým nádraím. V místì, kde
stával drání domek s obsluhou závor.
Základní pøípravu na projekt

MAS Krajina srdce
informuje
Jaký byl
fotbalový rok 2014
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vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
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Místo pro autobusovou toènu

Chodníky v tìchto místech zvýí bezpeènost chodcù
jsme zahájili u v minulém roce.
Víme, e zvolený prostor je pro toènu dostateènì velký a teï v lednu
budeme jednat s majiteli pozemkù.
Toèna je pro Chotoviny dùleitá, výraznì by se tím mohla zlepit dopravní obslunost obce, øíká starosta Chotovin Mgr. Zdenìk Turek.
Dalím velkým projektem je výstavba koupalitì. Doba koupání
v rybnících je pryè a takové zaøízení

pro letní relaxaci v Chotovinách chybí. Ve høe jsou dvì lokality, teï se
musí obì porovnat, zvolit lepí variantu a zahájit projektové práce.
Vìtím projektem by mìlo být
i vybudování ètyødráhy pro kuelkáøe. Ke stávající budovì by se pøistavily dalí dvì dráhy a kuelna by
dostala také novou støechu.
Obec se nevyhne ani dalím investicím do kolských zaøízení. Je
nutné pøipravit projekt na celkovou
rekonstrukci vnitøních prostor staré mateøské koly.
Pøi realizaci vech projektù se
budeme samozøejmì snait dosáhnout na dotace tak, aby finanèní zatíení obce bylo co nejmení. Chceme obec posouvat dopøedu, proto
rok co rok hledáme monosti, jak
obec vylepit. Opravujeme nebo vymýlíme zcela nové projekty, doplòuje starosta Mgr. Zdenìk Turek.
Radnice hodlá také sniovat energetickou nároènost budov a sniovat tak náklady na vytápìní. Jako první u byl zadaný tepelný audit budovy základní koly.
DM
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 2. zasedání konaného dne 11. prosince
2014 od 19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. MUDr. Holub, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr.
Mendel od 19:15 hod., p. Dr. Nìmec, p. Ing.
Novotná, p. Pecháè, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Moos.
Návrh usnesení: p. Hrstka, p.Pecháè.
Ovìøovatelé: p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z ustavujícího
zasedání z.o.
2. Rozpoètový výhled
na roky 2016 - 2017.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2015.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce.
5. Rozpoètová opatøení v závìru roku
2014.
6. Místní program
obnovy venkova  CHOTOVINY.
7. POV Jihoèeského kraje
 ádosti o dotace.
8. Pozemky.
9. Prùmyslová zóna
 dodatky ke smlouvám.
10. Stoèné na rok 2015.
11. Pøijetí daru pro základní kolu.
12. ádost o pøíspìvek na akci Stavební
úpravy komunikací v Chotovinách
 chodníky.
Pan starosta pøivítal vechny pøítomné,
konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì
svoláno a je usnáení schopné, protoe je
pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 11, 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 ustavujícího zasedání byly ovìøeny paní
Mgr. Bìtíkovou a paní Ing. Novotnou a byly
øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
2. Rozpoètový výhled na roky 2016 a 2017
 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
2016 a 2017, je sestaven jako pøebytkový.
Usnesení è. 27/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce ruí usnesení è. 263/
2013/Z17 ze dne 12.12.2013, kterým byl
schválen rozpoètový výhled na roky 2015
a 2016.
Usnesení è. 28/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètový
výhled na roky 2016 a 2017, tak jak byl
pøedloen k projednání a je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování:
Souhlasí 11, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2015
 znìní, které je pøedloeno zastupitelùm
bylo projednáno radou obce, finanèním výborem a zveøejnìno na úøední desce od
21. 11. do 9. 12. 2014. Rozpoèet je navren jako pøebytkový v paragrafovém znìní.
Na stranì pøíjmù 25 691 466, Kè, na stranì výdajù 24 140 270, Kè a financování
1 551 196, Kè.
Mimo financí na provoz obce je v rozpoètupoèítáno s vybudováním chodníkù v centru obce.
Usnesení è. 29/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet na
rok 2015. Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako pøebytkový. Pøíjmy ve výi
25 691 466, Kè, výdaje ve výi 24 140 270, Kè
a financování v èástce 1 551 196, Kè.
Souèástí schváleného rozpoètu na rok 2015
jsou pøíjmy a výdaje sociálního fondu.

POPLATKY, které vybírá v roce 2015 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2015

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)

za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2015

Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

za obèana s trvalým pobytem v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost roènì  do 31. 3. 2015
nebo pololetnì  do 31. 3. 2015 a do 30. 9. 2015.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách
nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou dohromady) na úèet obce
è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné pøiøazení
platby. VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce  zastupitelùm byla pøedána rozpoètová opatøení è. 12, 13, 14 a 15, která provedla rada obce. Po krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.

Usnesení è. 30/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení provedená radou obce
è. 12, 13, 14 a 15/2014.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení v závìru roku
2014  protoe v závìru roku mùe nastat
situace, kdy bude potøeba zaplatit a zaúètovat platby nad rámec schváleného rozpoètu a povìøení rady obce, je navreno
povìøit radu obce provedením rozpoètových opatøení v závìru roku 2014.
Usnesení è. 31/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce povìøuje radu obce
provedením rozpoètových zmìn v období
od 15.12. do 31.12.2014 nad rámec povìøení ze dne 12.12.2013, usnesení è. 266/
2013/Z17.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Místní program obnovy venkova  CHOTOVINY - k podávání ádostí o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2015 musí
mít jednotlivé místní èásti obce zpracovány místní programy obnovy venkova s platností minimálnì na funkèní období zastupitelstva.
Usnesení è. 32/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Místní program obnovy venkova pro
místní èást Chotoviny na období 2015-2018.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. POV Jihoèeského kraje  ádosti o dotace  rada obce doporuèuje podat ádosti o dotace z Programu obnovy venkova na
rok 2015 na tyto akce:
Obecní úøad Chotoviny, ústøední vytápìní (centrální systém ústøedního teplovodního vytápìní, zdroj tepla plynový kotel) pøedpokládané náklady 463 307, Kè, dotace max. 50%, max. 200 000, Kè
Úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala
Chotoviny - pøedpokládané úroky v roce 2015
budou 67 000, Kè, dotace max. 70 %,
Mikroregion Venkov bude rovnì podávat
ádost o dotaci na modernizaci veøejného osvìtlení - výmìna svítidel za úspornìjí. Do této ádosti bude zapojena i nae
obec a to do výe 70 000, Kè.
Usnesení è. 33/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje podat ádosti o dotace na rok 2015 z Programu obnovy
venkova na akce:
- Obecní úøad Chotoviny, ústøední vytápìní
- Úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala
Chotoviny.
/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Zastupitelstvo Obce Chotoviny schválilo 11. prosince

2014 na svém 2. zasedání rozpoèet obce na rok 2015
(více na titulní stranì).
❖ Obec Chotoviny podala ádost Státnímu fondu dopravní infrastruktury o pøíspìvek na výstavbu chodníkù ve
støedu Chotovin. Jedná se o výstavbu nových chodníkù
v úseku od Knotkù, kolem vehlù a do ulice Osvoboze-
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ní. Souèástí akce je vybudování pøechodu pro chodce
v samotném støedu obce  pøecházení od bytovek ke
kulturnímu domu (viz foto). Rozpoètové náklady celé akce
jsou 3 689 508, Kè vèetnì DPH. Pøíspìvek SFDI mùe
být do výe 2 947 081, Kè.
❖ Rada obce schválila opìtovné uzavøení veøejnoprávní
smlouvy s mìstem Tábor na úseku projednávání pøestupkù. Znamená to, e vekeré pøestupky, které se stanou v naí obci, bude projednávat tak jako doposud pøestupková komise v Táboøe.
❖ V minulém roce probìhly významnìjí práce na opravì vodovodu v Sedleèku. Bylo vymìnìno 138 metrù vodovodního øadu na návsi a nainstalovány uzávìry vody,
které umoní v pøípadì nutnosti uzavøít východní èi jiní vìtev vodovodu. O dalím postupu v problematice tohoto vodovodu se poradíme s obyvateli Sedleèka na
schùzce, kterou plánujeme na mìsíc únor.
❖ O výsledku ádosti za úèelem získání dotace z rozpoètu
Jihoèeského kraje na úhradu doplatku (150 000, Kè)
Obce Chotoviny pøi financování oprav komunikací ponièených povodní v roce 2013 nebyla zatím obec vyrozumìna.
❖ Pro pøipomenutí  termín pøítích Chotovinských slavností je 15. srpen 2015. Odpoledne bude hrát dechová
hudba Budvarka.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele  bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových stránkách obce  stále trvá. Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní
Knotkovou, tel. 381 284 295.
Mgr. Zdenìk Turek

Likvidace svìtelných zdrojù  1. èást

V èeských domácnostech je témìø 65 milionù svìtelných zdrojù, 45 procent z nich stále
tvoøí klasické wolframové árovky, zbývajících
55 procent zahrnuje kompaktní a lineární záøivky a halogenové a LED árovky. Na jednu
domácnost pøipadá v prùmìru 14,7 svìtelného zdroje, oproti pøedchozímu období jde o mírný pokles. Zásoby neekonomických a neekologických wolframek
z domácností postupnì mizí a nahrazují
je kompaktní úsporky èi LED zdroje. Lidé
si zvolna zvykají na to, e kompaktní záøivka vydrí sice øadu let, ale kdy dosvítí, musí být ekologicky zlikvidována, øíká
Zuzana Adamcová ze spoleènosti EKOLAMP, která se zabývá zpìtným odbìrem
a recyklací vyslouilých svìtelných zdrojù a svítidel. Loni vyøadily domácnosti celkem 8,3 milionu kusù klasických árovek, oproti tomu pouze
2,6 milionu kusù kompaktních záøivek.
Povìdomí o ekologické likvidaci má 83 pro-

OHL S
Dlouhodobá omezení:

cent spotøebitelù, ale v praxi úsporky recykluje pouze 40 procent domácností. Vyplývá to
z prùbìných prùzkumù spoleènosti EKOLAMP.
Prùzkumy realizuje agentura Markent, letos oslovila 1207 respondentù od 18 do 64 let z celé
Èeské republiky.
Lidé jsou ochotni odnáet nefunkèní
svìtelné zdroje prùmìrnì do vzdálenosti
1205 metrù. Pokud by si mohli vybrat,
88 % respondentù by preferovalo speciální kontejnery umístìné vedle kontejnerù
na tøídìný odpad, 83 % z nás nevadí odnáet úsporky do prodejen elektra a 70 %
vyhovují sbìrné boxy v supermarketech
a hypermarketech. Bohuel praxe je taková, e témìø polovina vyøazených svìtelných
zdrojù stále konèí na skládkách komunálního
odpadu. To v souèasnosti pøedstavuje pøiblinì
30 kilogramù rtuti, která by mohla teoreticky zneèistit vodu o objemu 95 Máchových jezer, vypoèítává Zuzana Adamcová.
H. Heømánková

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC LEDEN 2015

â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení rychlosti,
kluzká vozovka, èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování
nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014 do 15. 7. 2015.
Seznam èinností a informací za 1/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
V mìsíci lednu 2015 se na stavbì pøedpokládá technologická pøestávka prací.
â st. Chotoviny
 výstavba objektu TT Chotoviny  montá technologie
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter
a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na
období 2/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe
nebo na tel. èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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/dokonèení ze str. 2/

Usnesení è. 34/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje úèast Obce
Chotoviny na ádosti Mikroregionu Venkov
o dotaci na rok 2015 z Programu obnovy
venkova spoèívající ve výmìnì svítidel veøejného osvìtlení za úspornìjí.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
8. Pozemky
Prodej pozemkù
 prodej èástí pozemkù p. è. 434/1 a 35 v k.ú.
Moraveè u Chotoviny  manelé P. a J. V.
podali ádost o odkoupení èástí tìchto
obecních pozemkù v íøce 6 m podél jejich
rodinného domu na st. 4/1. Geometrickým
plánem byla z uvedených pozemkù oddìlena èást o celkové výmìøe 96 m2. Zámìr
prodeje za cenu 100, Kè/m2 byl zastupitelstvem schválen 28. 8. 2014 a následnì
byl øádnì vyvìen na úøedních deskách.
Na celý pozemek parc. è. 434/2 bude zavedeno vìcné bøemeno  sluebnosti stezky
ve prospìch obecní parcely è. 434/1.
Usnesení è. 35/2014/Z02.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje
prodej èásti pozemku parc. è. 434/1, která
je dle geometrického plánu è. 189-345/
2014 oznaèena a ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe 83 m2 (slouèena s p. è. 434/2)
a èásti pozemku parc. è. 35, která je dle stejného GP oznaèena èíslem 35/2 vodní plocha, nádr umìlá o výmìøe 13 m2 manelùm P. a J. V. za cenu 100, Kè/m2 za podmínky, e na celý pozemek parc. è. KN 434/2
bude zavedeno vìcné bøemeno  sluebnosti stezky ve prospìch obecní parcely
è. 434/1.
Hlasování:
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej èásti pozemku p. è. 728/20 v k.ú.
Jeníèkova Lhota  o odkoupení tohoto pøiploceného pozemku ádá majitel sousedních pozemkù pan V. Z. Zámìr prodeje byl
schválen 8. 12. 2011 a následnì øádnì zveøejnìn na úøedních deskách.
Usnesení è. 36/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pøiplocené èásti pozemku p. è. 728/20 v k.ú.
Jeníèkova Lhota, která je dle GP è. 217-37/
2012 novì oznaèena èísle 728/43 o výmìøe 126 m2 panu V. Z. za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej èásti pozemku p. è. 132/3 v k.ú.
Øevnov  pan M. K. jako majitel rekreaèního objektu è. ev. 115 a pan T. K. jako majitel rodinného domu è. p. 32 v Øevnovì
podali spoleènou ádost o odkoupení èásti obecního pozemku parc.è. 132/3, na které mají umístìnou studnu slouící k zásobování vodou výe uvedených objektù.
Zámìr prodeje byl zastupitelstvem schválen 17. 10. 2013, následnì byl øádnì vyvìen na úøedních deskách.
Usnesení è. 37/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti
pozemku parc. è. 132/3 v k.ú. Øevnov, která je dle geometrického plánu è. 113-732/
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2014 novì oznaèena 132/5 o výmìøe 7 m2,
panu M. K. a panu T. K. za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
 zámìr prodat èásti pozemkù p. è. 186/7
a 186/9 v k.ú. Jeníèkova Lhota  JUDr.
P. T. jako majitelka zahrady na pozemku
parc. è. 120/5 a rodinného domu èp. 57
v Jeníèkovì Lhotì podala ádost o odkoupení èástí okolních výe uvedených pozemkù o celkové výmìøe cca 430 m2.
Odkup èástí mezilehlých pozemkù parc. è.
141 a 732/1 má JUDr. T. domluveno s jejich vlastníky.
Rada obce doporuèuje schválit zámìr prodeje za cenu 100, Kè/m2.
Usnesení è. 38/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje èástí pozemkù parc. è. 186/7 ostatní
plocha, jiná plocha a parc. è. 186/9 trvalý
travní porost, ve v k.ú. Jeníèkova Lhota,
o celkové výmìøe cca 430 m 2 za cenu
100, Kè/m2.
Hlasování:
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Prùmyslová zóna  dodatky ke smlouvám  v záleitosti prùmyslové zóny I. i II.
etapy v Èerveném Záhoøí obec podepsala
Smlouvy o pøevodu práv na obì etapy
s panem Jirmanem dne 21. 11. 2008 s dobou platnosti do 31. 11. 2009. Tyto smlouvy byly postupnì prodloueny do 31. 12.
2014. Je navreno obì smlouvy jetì prodlouit na dobu funkèního období souèasného zastupitelstva, tj. do 31. 12. 2018.
Usnesení è. 39/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 6
ke Smlouvì o pøevodu práv ze dne 21. 11.
2008 a Dodatek è. 7 ke Smlouvì o pøevodu
práv ze dne 21. 11. 2008, kterými se uvedené smlouvy prodluují do 31. 12. 2018
a povìøuje starostu k podpisu tìchto dodatkù.
Hlasování:
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Stoèné 2015  je urèováno na základì
nákladù na likvidaci odpadních vod v roce
2013. V roce 2013 èinily náklady na likvidaci 1m 3 odpadních vod 25,70 Kè. Tyto
vysoké náklady byly zpùsobeny pøedevím
výí mimoøádných oprav v ulici Dolní a Javorová. Celkové náklady na opravy kanalizace v roce 2013 èinily 586 000, Kè.
V roce 2014 oèekávám cenu za likvidaci
1 m3 odpadních vod cca 16,80 Kè/m3.
Vzhledem k nákladùm roku 2014 a k tomu,
e v naí obci není oddìlená kanalizace
a tudí na ÈOV teèe i vekerá voda z komunikací a dalích obecních pozemkù, navrhuje rada obce ponechat cenu stoèného
ve výi 15,- Kè/m3 (bez DPH).
Usnesení è. 40/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2015
cenu stoèného ve výi 15, Kè/m3 + DPH.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
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11.Pøevod majetku poøízeného v rámci
projektu OP VK do vlastnictví obce  Základní kola a Mateøská kola Chotoviny
získala na základì projektu s názvem Zlepení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky pøírodovìdných
pøedmìtù na Z, è. CZ.1.07/1.1.14/01.0030
uèební pomùcky v hodnotì 201 676,80 Kè.
V souèasné dobì tyto uèební pomùcky
pouívá základní kola na základì smlouvy
o výpùjèce. Poskytovatelem dotace je Jihoèeský kraj.
Aby mohly být uèební pomùcky nadále
pouívány uèiteli a áky Z (výe uvedený
projekt na konci roku skonèí), je nezbytný
pøevod vypùjèeného majetku do vlastnictví
nefinanèního partnera, tedy základní koly,
respektive obce jako jejího zøizovatele.
Za úèelem pøevodu majetku formou daru
obci, je potøeba schválit následující usnesení.
Usnesení è. 41/2014/Z02.

a) Zastupitelstvo obce schvaluje pøijetí daru
- movitých vìcí v poøizovací hodnotì
201 676,80 Kè od Jihoèeského kraje, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, Èeské Budìjovice.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje pøedloenou Darovací smlouvu uzavøenou mezi
Jihoèeským krajem se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, Èeské Budìjovice a Obcí
Chotoviny, se sídlem Hlinická èp. 250,
Chotoviny.
c) Zastupitelstvo obce povìøuje starostu
k podpisu Darovací smlouvy o pøevodu
movitých vìcí.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. ádost o pøíspìvek na akci Stavební
úpravy komunikací v Chotovinách  chodníky.
Rada obce navrhuje podat ádost o pøíspìvek na tuto akci z programu zamìøeného
na zvýení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/
2016 vyhláeného Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).
Rozpoètové náklady akce: 3 689 508,92 Kè
vèetnì DPH, neuznatelné náklady: 222 354, Kè,
pøíspìvek SFDI (85 %): 2 947 081, 68 Kè,
vlastní prostøedky adatele: 742 427,24 Kè
(jsou souèástí rozpoètu obce na rok 2015).
Termín pøedloení ádosti je do 6. 1. 2015
Usnesení è. 42/2014/Z02.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání ádosti o pøíspìvek na rok 2015 ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na akci Stavební úpravy komunikací v Chotovinách chodníky.
Vlastní prostøedky potøebné k dofinancování ve výi 742 427,24 Kè jsou souèástí
rozpoètu Obce Chotoviny na rok 2015.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pan starosta popøál pøítomným hezké Vánoce a hodnì zdraví v roce 2015.
Skonèeno ve 20:05 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
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ODELA LEGENDA PLASTICKÉ CHIRURGIE KAREL DLABAL
SKVÌLÝ LÉKAØ, ALE I MILOVNÍK PØÍRODY, HISTORIE A SPORTU

Chotoviny mají øadu výjimeèných osobností, jen málo z nich ale dosáhlo vìhlasu za hranicemi okresu, kraje nebo dokonce celé republiky. Doc. MUDr. Karel Dlabal to dokázal a stal
se pøedním èeským odborníkem na plastickou chirurgii a chirurgii ruky. Vzdìlaný, vìènì
usmìvavý, ochotný naslouchat a pomáhat, prostì neobyèejný mu. Pøipomeneme si nìkolik zajímavých kapitol z jeho bohatého ivota. V prosinci nás toti pan docent Karel Dlabal
v 87 letech navdy opustil.
rurgii. Dva a pùl roku byl na pro chirurgii ruky a byl u toho,
Karel Dlabal se narodil stái na Vinohradech a pak do kdy Èesko pøijímali v USA do
v roce 1927 v obci tolmíø, kte- roku 1980 odoperoval v Hrad- Svìtové organizace.
V roce 1995 odeel do dùrá je dnes souèástí Èeského ci v prùmìru 700 pacientù roèBrodu. Vystudoval gymnázium nì. Pak pøijal dalí výzvu: ve Vy- chodu a chtìl postavit dùm.
a maturoval v roce 1946. Bì- sokém nad Jizerou se stal pøed- Do jiních Èech jezdíval k pøíhem války tragicky pøiel nostou Ústavu pro chirurgii buzným do elèe, líbilo se mu
tady a ocitl se u nás v Chotoo otce, maminka nemìla pení- ruky.
ze a tak i díky dìdeèkovi získal
Vùbec k tomu ale nemuse- vinách. V letech 1998  2002
civilní vojenské stipendium. lo dojít, v roce 1968 podepsal pùsobil jako èlen ZastupitelV Praze vystudoval medicínu petice proti sovìtské okupaci stva Obce Chotoviny. Jetì
a po univerzitì musel do armá- a mìl peklo. Syna nevzali na v dùchodu aktivnì pracoval
a pomáhal doktoru Køíovi na
dy. Konèil jako podplukovník medicínu, pøestoe mìl skvìlé
poliklinice v Táboøe.
a jako vojenský lékaø pracoval výsledky. Nevzali mu kandidátV kariéøe dostal za svou
11 let. Nejprve slouil v Hradci skou práci a hrozil mu vyhapráci øadu ocenìní. K edesáKrálové a pak na Slovensku zov. V té dobì u ale dìlal unitinám dostal titul zaslouilý
v Ruomberku.
kátní operace, nebyla za nìj lékaø, získal také støíbrnou
Na Slovensku pracoval a náhrada a díky tomu mohl pra- medaili za zásluhy o vznik Slodo roku 1963, pracoval jako covat jako lékaø dál.
venské spoleènosti chirurgie
chirurg, ale zároveò pøednáel
Ve Vysokém nad Jizerou pak ruky. Stal se èestným obèanem
studentùm lékaøské akademie proil krásná léta. Vybudoval mìsta Vysoké nad Jizerou a na
a stihl si udìlat i atestace ze skvìlé zdravotnické zaøízení Slovenském sympoziu chirurveobecné chirurgie. Po spl- a obhájil docenturu. Pøedsta- gie ruky v Bojnicích byl pasonìní vojenského závazku po- vil originální práci, jak zachrá- vaný na rytíøe øádu Bojnickéádal o civil, vrátil se do Hrad- nit ruku tím, e se znovu roz- ho hradu. Byl také jmenován
ce Králové a byl pøijatý na chi- hýbe palec a pacient má po èestným èlenem Èeské lékaørurgickou kliniku. Lákali ho na operaci dál opozièní schop- ské spoleènosti J. E. Purkynì
kardiochirurgii, ale nakonec nosti. Karel Dlabal se stal také a spoleènosti chirurgie ruky.
Pan Dlabal mìl ale i øadu
dal dohromady plastickou chi- pøedsedou Èeské spoleènosti

Tøíkrálová sbírka 2015

První dva lednové týdny jsou ji tradiènì
obdobím, ve kterém se lidé opìt setkají s koledníky v bílých plátích a korunkách.
65% finanèních prostøedkù zùstane
V období od 1. ledna do 14. ledna
v
místì
vybrání, tedy ve Farní charitì Tá2015 bude probíhat Tøíkrálová sbírka vyhláená organizací Charita Èeská repub- bor.
Farní charita Tábor tyto peníze poulika v Praze.
V tomto èase koledníci navtíví i obec ije na financování místních projektù
(Auritus-centrum pro lidi ohroené droChotoviny.
Tøíkrálová sbírka zde probìhne gou, Dobrovolnické centrum, nákup
v sobotu 10. ledna 2015 v odpoledních potravin a hygienických potøeb pro lidi
v nouzi a v nepøíznivé sociální situaci).
hodinách (13.00 - 16.00 hodin).
Celkový výtìek sbírky v roce 2014
Do sbírky se jako koledníci ji tradiènì zapojí áci chotovinské základní ko- èinil 113 023 Kè a naím opìtovným
ly. Jako vedoucí skupinek se sbírkou pøáním je, aby i v roce 2015 vybraná
pomohou dobrovolní spolupracovníci f i n a n è n í è á s t k a d o s á h l a a l e s p o ò
100 000 Kè.
Farní charity Tábor.
Pøedem bychom chtìli podìkovat
Jak bude vyuit výtìek ze sbírky?
vem obèanùm Chotovin, kteøí nae ko35% z celkového výtìku
ledníky neodmítnou a posbírky bude pouito na pøímohou tak tìm, kteøí to nejmou humanitární pomoc v ÈR
více potøebují: dìtem, stai v zahranièí - pøedevím v obrým, nemocným a oputìlastech zasaených pøírodníným lidem, lidem v nouzi a
mi katastrofami, ozbrojenými
v nepøíznivé sociální situakonflikty nebo dlouhodobì
ci.
IVANA HAPLOVÁ
nepøíznivými ivotními podøeditelka Farní charity Tábor
mínkami.

koníèkù. Miloval vèely, býval
hostem v myslivecké spoleènosti v Hlavatcích. Mìl rád historii a zajímal se hlavnì o starovìk a èeské dìjiny. V mládí
také aktivnì sportoval, na
protektorátním republikovém
ampionátu v atletice skonèil
pátý v hodu diskem. Závodnì
hrál basketbal, dokonce druhou ligu a zahrál si i mezinárodní zápasy tøeba proti Lyonu, Bruselu nebo Maccabi Tel
Aviv. A miloval i fotbal a hokej,
vdy se zajímal o výsledky chotovinských týmù. Hokej dokonce rád hrával za ruomberskou i hradeckou nemocnici.
Hrával vdy obránce a jetì
v edesáti ho nechali pøi exhibici v Hradci dìlat kapitána fakultního hokejového týmu.
Doc. MUDr. Karel Dlabal proil neobyèejný ivot, který spojil i s Chotovinami. Navdy zùstane v naí mysli i srdcích.
DM

Kulturní dìní v Chotovinách

 první ètvrtletí 2015 

17. 1. Hasièský ples
 hraje kapela AKORD.

24. 1. Divadlo pro dìti

enich pro èertici v podání sdruení
RUBIKON V KD od 15 hodin.
14. 2. Ples obce od 20 hodin
 hraje kapela RONDO Music.

19. 2. Pøednáka
o IRISDIAGNOSTICE.

Obecní knihovna od 18 hodin.

21. 2. Dìtský karneval SPZ.
27. 2. Divadlo pro dospìlé

Paní Fantomasová se zlobí v podání
souboru FIKAR Nadìjkov.

7. 3. Divadelní pøedstavení

pro dospìlé. Komedie ,,Pochopitelnì
v podání sdruení RUBIKON.

14. 3. kolní ples SPZ
 hraje MIX Frantika Vaòka.

V prùbìhu ledna budou jetì naplánována divadelní vystoupení ochotníkù z Bìlèe Makary a osvìtového spolku Fikar
z Nadìjkova. A tìit se mùeme i na dalí
cestování s panem Èástkou. . Petrásková
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MAS Krajina srdce podporuje místní produkci

Místní akèní skupina Krajina srdce pùsobí na území 40 obcí Jihoèeského a 6 obcí
støedoèeského kraje. Nejlépe asi budou toto
území znát úèastníci slavného dálkového
pochodu Praha - Prèice, je to území èlenité,
venkovské a i kdy je to do husitského Tábora jen kousek, dosahuje hustota osídlení území pouze 33 obyvatel/1 km2.
Témìø 50 % ekonomicky aktivních obyvatel z území za prací dojídí, zejména do
táborské mìstské aglomerace, kde jsou
soustøedìny prùmyslové podniky. Penìz se
tu moc vydìlat nedá a do podnikání se nikomu nechce. Mladí lidé se z obcí zapojených do území MAS vytrácejí s nástupem
na uèilitì a støední koly, a tak území nezadritelnì stárne.

Peníze se musí toèit
Obèanské sdruení MAS Krajina srdce za
sebou má ji deset let pomìrnì úspìné
existence. Jen v posledním programovém
období EU tu adatelé realizovali 115 projektù s dotací od MAS ve výi 35 039 882 Kè
a samotná MAS se zapojila v období let
2006 - 2013 do realizace 12 projektù spolupráce s dalími místními akèními skupi-

nami z území celé ÈR. V rámci projektu spolupráce nazvaného Za poklady venkova
byla zahájena registrace typických místních
výrobkù s regionálním oznaèením Toulava - regionální produkt.
Podle slov manaerky Moniky Hienlové
vak MASka nechce jen zùstat u pøidìlování regionální znaèky místním výrobkùm,
ale dokonce se snaí aktivnì pøispìt k nastartování obchodu s kvalitními místními
výrobky. Smìøování je jasné - èím vícekrát
se koruna zákazníka v území otoèí, tím je
území bohatí. Èím více se toho v území
vyrobí a prodá, tím více pracovních pøíleitostí bude k dispozici.

Prodej ze dvora
. . . z eleninu a bylinky z biofarmy, èerstvé afránové, penátové, celozrnné, bazalkové
tìstoviny, med a medové peèivo, kváskový
chléb, jableèný mot a suené ovoce, vajíèka, brambory, cibuli a èesnek - si mohou
zakoupit obyvatelé Mladé Voice a okolních
obcí pøímo v sídle místní akèní skupiny na
ikovì námìstí. Zatím staví stánek
v prùjezdu, ale a zaènou mrazy, rádi by zatím jen venkovní prodejní aktivity pøestì-

hovali po dohodì s majitelem domu do zadní
èásti objektu, kde pro to
je vhodný prostor. Mìsto
Mladá Voice by tak získalo
kamennou minitrnici s místními produkty, která tu urèitì chybí, a prodejní aktivity
MASky pevnou støechu nad hlavou, take
by mohl být rozíøen prodej, zatím toti mají
otevøeno jen ve støedu.

Øemeslné trhy
Ani o Velikonocích a Vánocích nezùstávají dveøe místní akèní skupiny zavøené.
Kadoroènì se zde v této dobì konají øemeslné trhy s kulturním doprovodem a edesáti ikovných malých hudebníkù z øad
místních dìtí. Trhy se opìt zamìøují na podporu øemeslníkù a podnikatelù z území MAS.
Kromì prodeje místních výpìstkù a potravin jsou zde k mání také proutìné koíky,
bøezová koata, kraslice, vèelaøské produkty vèetnì svíèek, keramika, perky, vinuté
perle, vitráe a øada dalích tradièních výrobkù.

Radost z tvoøení

Kromì pøehlídky øemeslných výrobkù,
jejich výroby a prodeje mají v rámci doprovodného programu øemeslných trhù velký
prostor pro dìti, které si mohou ve výtvarných dílnièkách vyzkouet pletení pomlázky, zdobení vajíèka nebo perníèku, zkrálit
starý kvìtináè ubrouskovou metodou,
upéct cukroví nebo vyrobit vánoèní ozdobu, a hlavnì - proít radost z tvoøení. Èlenové MAS Krajina srdce si velmi dobøe uvìdomují, e se manuální gramotnost vytrácí
i z èeského venkova a pokud se nebudou
snait tento trend zastavit, mohlo by se venkovu ublíit stejnì, jako mu svého èasu ublíila kolektivizace, ruení venkovských kol
apod.

Propagují i ceny z tomboly
Tìch, kteøí rádi dobøe jedí, je moná
o nìco více ne tìch, kteøí rádi tancují, a tak
je na Kulináøském plese, který se ji tradiènì koná v sále nádraní hospody v Sudomìøicích u Tábora, plno. Nápad uspoøádat
ples pùvodnì vznikl díky projektu spolupráce Chu a vùnì domova zamìøeného
na místní kulináøské tradice, a tak je souèástí plesu nejen bohaté pohotìní, ale
i kulináøské soutìe, kdy mlsné jazýèky porotcù vybírají tu nejchutnìjí krmi pøipravenou místními kuchaøkami a kuchtíky.
Tombola plesu je bohatá a i jejím posláním je propagace místních kulináøských
specialit a propagace výrobkù místních øemeslníkù a firem. A kdo ví...., moná právì
cena z tomboly upøe zájem výherce právì
k místním produktùm. Pokud by nìkdo
z ètenáøù tohoto èlánku mìl chu si dobøe
zatancovat, dobøe se najíst a pobavit a v neposlední øadì se také seznámit s místními
produkty z území MAS Krajina srdce, nech
si poznamená termín dalího Kulináøského
plesu, který se koná 7. bøezna 2015 na obvyklém místì.
MAS Krajina srdce
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BOHEMIENUS

Na naem venkovì se dnes
ji nesetkáme s koèující skupinkou pøísluníkù onoho zvlátního národa rozptýleného témìø
po celém svìtì, jeho øeè tvoøí
vìtev indoevropských jazykù
a který pochází z pøední Indie,
kterou opustil v 9. století. Tito
lidé se v Evropì poprvé objevili
v Uhrách a to roku 1416. ivili
se pøevánì obchodem s koòmi, kotláøstvím, ale hlavnì hudbou. Není pøíli známo, e napøíklad Francouzi jim øíkali Bohemienus. U víte o kom dnes
bude øeè? Ano, o Cikánech.
Jetì za naich pradìdù se
bìnì pouívalo rèení, e Cikáni
jsou tou pravou metlou venkova, protoe pøi svém potulném
zpùsobu ivota se zdaleka ne
vichni ivili poctivou prací. Ale
ponechme stranou jejich nìkteré negativní vlastnosti, kterými
naim pøedkùm jak se patøí ztrpèovali bytí a nahlédnìme do ivota tìchto lidí z jiné stránky.
Napøíklad cikánské ohnivé
písnì a tance jsou dnes v kulturním svìtì nepøehlédnutelným pojmem. Rovnì je dobøe
známa cikánská lidová hudba
a to hlavnì pro její èetné melo-

dické ozdoby a ve vývoji maïarské a panìlské hudby mìla
svùj nezastupitelný význam. Je
koda, e málo jsou známy pøekrásné cikánské pohádky a povìsti, které nám umoòují blíe
poznat realitu i romantiku tohoto podivuhodného svìta, nehledì k tomu, e kadého si získají svým podmanivým humorem, fantazií a svérázným liáctvím svých hrdinù.
Neobyèejnì zajímavou a zcela samostatnou kapitolou v ivotì Cikánù jsou jejich zvyky
a zejména pak povìry. Ne nadarmo o nìkom slýcháme rèení, e
je povìrèivý jako Cikán.
Napøíklad mnoho koèovných Cikánù bylo pøi takovémto zpùsobu ivota dost èasto na
tíru se základní hygienou. Ale
nenali byste pravovìrného Cikána, který by se napil ze sklenice, ve které se utopila moucha. Podle staré cikánské povìry vìøil, e by se v takovém pøípadì do roka a do dne utopil.
Mnoha lidem se také zdálo
podivné, proè Cikáni tancovali
okolo nebotíka po celou dobu,
ne ho pohøbili. Èinili tak z ryze
praktických dùvodù, protoe tak
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zlým duchùm zamezili pøístup
k mrtvole a ti tak nebotíkovi nemohli ublíit. Navíc Cikán, který
se pøi tanci dotknul tìla zemøelého, mìl za povinnost po celou noc u nìj stát na strái. Kdyby tak neuèinil, vìdìl, e do
roka a do dne zemøe.
Povìrèivost Cikánù byla pøísloveèná. Ve vem vidìli známku svého pøítího osudu. Protoe ili ve volné pøírodì, není
divu, e nejrùznìjím tvorùm
pøipisovali prorockou moc. Napøíklad kdy Cikán na jaøe poprvé uvidìl hada, utrhl kus trávy
a snìdl jí. Vìøil, e si tak po celý
rok uchová pevné zdraví. Cikáni
se také domnívali, e had je zakletá lidská bytost a proto ve
styku s ním bedlivì sledovali
jeho chování. Kdy na cestì uvidìli hada, jak proti nim zvedá
hlavu a syèí, povaovali to za
znamení velikého tìstí, které je
potká v krátké dobì. Spatøil-li
Cikán uovku, neklamnì to znamenalo, e ho brzy èeká nemoc,
kterou ale dobøe pøekoná. Hady
vyhledávaly zejména cikánské
dívky a to hned z jara. Kdy cikánská dívka uvidìla hada, jak
leí nataený jako pøímka, vìøila, e v tom roce obdrí mnoho
darù. Kdy se ale had svíjel, bylo
to pro dívku neklamné znamení, e ji èekají mnohá protivenství.
Cikáni mìli v úctì netopýry
a sovy, protoe vìøili, e v nich
sídlí due jejich zemøelých pøedkù. Proto ádný Cikán se nevypravil na noèní lup, uslyel-li

houkat sovu. Byl pøesvìdèený,
e ho nìkterý z pøedkù varuje
pøed neádoucím stykem s èetníky. Cikáni naproti tomu povaovali vlatovky za due tìch,
kteøí teprve pøijdou na svìt jako
jejich potomci. Svùj osud hádali
podle chování strak, jako jediných ze vech ptákù. Kdy straka letìla po cikánovì pravé ruce,
mohl ten den konat na co si
vzpomnìl - ve vem mìl neuvìøitelné tìstí. Na druhé stranì
musel být velice opatrný, letìla-li
straka po jeho levé ruce, protoe ho èekala smùla a nezdar.
Spatøil-li Cikán straku nad krovem, znamenalo to pro nìj velice nepøíjemnou cestu. Netìstím bylo, kdy se straka objevila
nad prùvodem svatebèanù. Cikáni vìøili, e pøedvídá blízký
rozpad manelství.
Cikáni ale ze vech zvíøat nejvíce uctívali osla a jeho dlouhé
ui povaovali za dokonalý symbol tìstí. Kdy svatební prùvod
potkal osla neklamnì to znamenalo, e novomanelé budou mít
spoustu dìtí. Zahýkal-li osel
u nemocného, bylo to zlé znamení, protoe prý u nìj vidìl stát
zlé duchy. Dívky rády eptaly
oslu do ucha: vdám se brzy?
Kdy osel zatøásl hlavou, znamenalo to NE! Ale kdy vesele zastøíhal uima, byla to dobrá zpráva. Vrcholem veho blaha a mimoøádnì dobrou zprávou pro
celou rodinu bylo, kdy osel
oblízl Cikánovu tváø, protoe to
znamenalo, e tìstí je bude
provázet po celý rok.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Vladimír Gavdun, Vráná
Miloslav Roïál, Chotoviny
Pavel Knotek, Chotoviny
Ladislav Tilinger, Rzavá
Miroslav Kos, Chotoviny
65 let Frantiek Burda, Èervené Záhoøí
80 let Miroslav Drail, Èervené Záhoøí
85 let Marie Køemenová, Vráná
93 let Jarmila Klejnová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví
obèánci

Edita Fiebigerová
Chotoviny

Matìj Kubát
Chotoviny

Marie Mikeová
Chotoviny

Jan Málek
Chotoviny
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Mise se tìstím
splnìna

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK SE POVEDL

Fotbalisté zahájili novou tradici. Na Silvestra dopoledne se byli probìhnout a protáhnout
tìla v chotovinské hale. Mui doplnìní o kamarády a rodièe dorostencù vyzvali místní doros-

Mladí pøípravka
je k nezastavení!
Hned první sobotu tohoto roku odehrála na
domácí pùdì v Chotovinách mladí pøípravka halový turnaj. Po vítìzstvích nad Borotínem 3:0, Chýnovem 3:0, Draicemi 3:1 a remíze s Ml. Voicí 2:2 tento turnaj vyhráli. Jen
tak dál!
Góly:
Máa Krätzer 3, Toby Filip 3, Tom Passler 2, Luká
Filip, Luká Karas a Vojta Bìtík po jedné brance.

Tabulka: 1. Chotoviny 10 bodù
2. Draice
9
4. Chýnov 3
3. Ml. Voice 7
5. Borotín 0

tenecký tým. A ádná selanka to nebyla. Prestiní bitva byla hodnì vyhecovaná a nikdo nechtìl prohrát. Dorostenci vedli v poloèase o dva
góly, mui ale po obrátce pøidali a skóre otoèili.
Mui - Dorost nakonec 24:21.
Po zápase se chvilku popovídalo a popøálo
do nového roku. Vìtina spìchala na obìd
a chystat veèerní párty. Vichni se ale shodli, e
silvestrovský fotbálek se povedl a za rok se musí
oba týmy sejít k odvetì.
Teï se bude trénovat kadé úterý a pátek
v hale a pokud poèasí dovolí, trenér Køíka chystá bìhání venku. V polovinì února pak èeká dorostence a mue spoleèné soustøedìní v Parkhotelu Mozolov. Bude se nabírat hlavnì fyzická
kondice, v hotelu je ale i dostatek moností pro
regeneraci, hlavnì sauna a bazén. Fotbalisté
budou ubytováni v hotelu a mohou se tìit na
zmodernizované pokoje.
DM

Florbalisté si v nadstavbì zahrají Divizi,
soutì o celkové 7. a
12. místo v letoním
roèníku TFbL. Do této soutìe postoupili jen díky lepí bilanci skóre vzájemných zápasù.
První prosincový turnaj byl dùleitý
z hlediska poadovaného umístìní. Hráli jsme s celky v tabulce za námi. Vítìzství by nás posunulo do Divize v nadstavbì. Bohuel jsme se neseli v optimální sestavì. S útoèníkem obleèeným
do gólmanského jsme vyrazili do zápasù. V prvním, proti nejvìtím konkurentùm z Pacova, jsme nenali úèinnou
zbraò a díky naim nevynuceným chybám jsme pohráli 3:5. Nadìje na postup
jetì ila. Druhý zápas proti Realu Tábor
byl bohuel z naí strany stejný, ne-li
horí a my jsme jej prohráli 4:7.
Plán hrát Divizi dostával výrazné trhliny.
Na 4. místì jsme mìli náskok 1 bodu na
pátého v poøadí. V posledním kole nás
èekali první z tabulky a souèasnì nìkolikanásobný vítìz této soutìe a tým na
3. místì. Nai pronásledovatelé z Pacova mìli na programu zápasy s týmy na 2.
a posledním místì (Jistebnici, která dosud nikoho neporazila). Soupeøi staèilo
získat o 2 body více ne nám a pøedstihl
by nás.
Poslední turnaj jsme mìli jasný cíl vyhrát alespoò jeden zápas a doufat, e Pacov nevyhraje dva. Navíc jsme mìli své
zápasy pøed Pacovem. První proti Delfínùm jsme se snaili bránit a èasto støílet,
protoe soupeø mìl v bránì útoèníka.
Zpoèátku nae taktika vycházela, dreli
jsme krok, protoe soupeøùv gólman toho
moc nechytil. V poloèase bylo skóre 5:3
pro Delfíny. Pak se projevila zkuenost
vítìzù ligy a my jsme se ani ke støelám
nedostávali a soupeø navyoval náskok
na koneèných 9:3. V druhém zápase proti
Pivním Vlnám jsme hráli hop nebo trop.
Nesrazil nás ani první smolný obdrený
gól. Nutno øíci, e v tomto zápase jediný.
Otoèili jsme skóre a vyuívali chyb v rozehrávce soupeøe a skórovali a na koneèných 5:1. Sedli jsme si, èekali na dalí zápas, který jsme nehráli, ale který
o nás rozhodl. Bohuel Pacov byl lepí
a Vajgar porazil. Odcházeli jsme z haly
a ani neèekali na poslední zápas Pacova
s poslední Jistebnicí s vìdomím, e nepostoupíme. O co bylo radostnìjí zjitìní, e Jistebnice vyhrála na nájezdy, co
znamenalo ná postup! Nadstavbovou
soutì zahájíme 11. ledna. P. Havlík

Tabulky

1. Delfíni Tábor
2. Vajgar Bojz J.H.
3. FBK Pivní Vlny S.Ú.
4. Draci Chotoviny
5. Naugthyboys Pacov
6. Real Tábor
7. FbC Sokol Jistebnice

skóre body
82 : 29 3 6
87 : 33 2 6
59 : 42 1 7
50 : 57 1 5
47 : 50 1 5
43 : 65 1 4
18:110 2
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Mistrovství oddílu kuelek jednotlivcù pro rok 2015

V závìru roku, kterému sluí odpoèinek po nároèné podzimní èásti,
ale také ladìní formy a pøípravì na
jarní èást, zároveò patøí i odehrání
oddílového turnaje o nejlepího kuelkáøe/ kuelkáøku pro rok 2015.
Seli jsme se v sobotu 27. 12.
2014. Ve dvoukolovém systému na
2 x 100 hodù se nejvíce daøilo a titul
pøeborníka oddílu v muské kategorii i celkovì letos získal Honza Bartoò za 907 poraených kuelek. Na
druhém místì, v bitvì o kadou poraenou kuelku, skonèil Libor Hrstka za 906, tøetí Zbynìk Hein 900
kuelek. V enách byla nejlepí Alena Makovcová za 877, druhá Gábina

Foto pøeborníkù: zleva  Miroslav Vacko, Alena Makovcová a Jan Bartoò

Mikuláské koulení 2014

Sobota 6. prosince
2014 patøila tradiènímu Mikuláskému
koulení o ceny.
Celkem se letos zúèastnilo, pøilo si zahrát a vydovádìt se pøes
50 dìtí. Ani kadoroèní poèet padesáti dárkových balíèkù nestaèil a muselo se operativnì donadìlovat.
Dospìlých hrálo kolem 50 neregistrovaných i registrovaných hráèù
a hráèek. Pøi nadeném zápolení se
projevilo i mnoho nových nadìjí. Nakonec vichni odcházeli spokojeni
i s vykoulenými dárkovými balíèky,
upomínkovými pøedmìty a cenami
pro vítìze.
V kategorii dìtí neregistrovaných
vyhrála Terezka Hruková 28, druhý
byl Ondra Mráèek 27, tøetí Káa Køemenová 25 poraených kuelek na
5 hodù.
V dìtech registrovaných se nejvíce daøilo Pavlovi Makovcovi 31,
druhý Martin Makovec 29 a tøetí David Bartoò 26 bodù.
Po vyhláení výsledkù dìtí 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
nedal ostatním anci Libor Hrstka
výkonem 39 kuelek. Druhé místo
obsadil Lubo Bervida 37, tøetí Zbynìk Hein shodnì 37 kuelek, ale
v rozstøelu byl astnìjí Lubo.
V enách vítìzí Hanka Køemenová 34, druhá Alena Køemenová 33,
tøetí místo Ája Makovcová 32 poraených kuelek.
V kategorii neregistrovaných jsou
vdy k vidìní urputné boje, nadení,
ale také veliká zlepení oproti minulým roèníkùm, radostné hodovky
a osobní rekordy. Tentokrát se na
závìr radovali kuelkáøský dlouholetý matador Jarda Nìmec a mládí
v osobì Michala Malenického, kdy
oba nahráli 32 kuelek. Nejaktivnìjím hráèem pak byl ná dlouholetý
pøíznivec Zdenìk Pisa z Beneova.
Nejdùleitìjí ale byla sportovní
pøátelská atmosféra a dobrá zábava
pro vechny. Velké podìkování patøí
naim tìdrým sponzorùm za vìcné
ceny a finanèní podporu. Dìkuji vem
èlenùm za ceny, pomoc a organizaci. Vám vem ostatním za úèast
a pøízeò kuelkáøskému sportu.
V rámci turnaje se také uskuteènila finanèní sbírka pro Baruku
Novákovou z Chotovin, a tak
jsme mohli nakonec pøedat rodièùm hotovost 2 000,- Kè.
Dìkujeme vem, kteøí pøispìli!

AKTUÁLNÍ TABULKY PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
Drustvo A  Divize Jih

1. TJ Sokol Slavonice
22
2. TJ Centropen Daèice D
18
3. TJ Start Jihlava
17
4. KK Slavoj irovnice
16
5. TJ Sokol Chotoviny
16
6. TJ Sokol Èastrov
15
7. TJ Tøebíè B
15
8. TJ Slovan Jindø. Hradec
13
9. TJ Nové Mìsto na Moravì 12
10. TJ Jiskra Nová Bystøice
10
11. TJ Nová Vèelnice
9
12. CHJK Jihlava
8
13. TJ Nová Ves u È. B.
6
14. KK PSJ Jihlava B
5
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
17. místo Bartoò 444, 27. Hein 436,
43. Foøter 431, 52. Hrstka 429,
66. Vacko 423, 77. Køemen 414,
Bervida 411 bez poøadí.

Drustvo B  Krajský pøebor I

1. N. Bystøice B
14
2. Sobìnov
13
3. Lokomotiva Tábor
12
4. Písek A
12
5. È.Krumlov
12
6. Kunak
12
7. Chotoviny B
11
8. Sokol N.Hrady
10
9. Spartak Sobìslav
10
10. Lokomotiva È.Budìjovice 9
11. Lomnice n.Lunicí
8
12. Dynamo È.Budìjovice
7
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
23. místo Køemenová H. 419,
37. Svaèina 411, 45. Køemenová L.
407, 49. Kuèerová 405, 52. Makovcová 403, 53. Svatoová 403,
65. Chobotský 388.

Kuèerová
852 a tøetí
Iva Svatoová 815 kuelek. V seniorské kategorii muù tentokrát vyhrál Míra
Vacko výkonem 835 bodù.
Ji tradièní oddílový závìr roku
se opravdu vydaøil, nìkteøí si uili
malého Silvestra, pobavili jsme se
a v pohodì odeli do svých domovù
oèekávat pøíchod nového roku.
Ji 3. ledna 2015 nás èekají Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor,
následnì 24. a 25. ledna Mistrovství kraje. Naim zástupcùm popøejme dobré výkony a pìknou reprezentaci oddílu.

Podzimní závìr kuelkáøských
soutìí 2014 / 2015
Drustvo A  Divize Jih

TJ Jindø. Hradec  Chotoviny
2602 - 2480  6 : 2
Bartoò 450,
Køemen 382, Foøter 433, Hein 381, Hrstka 435, Bervida 399.
Hradecká staøièká kuelna, mnozí ji nazývají matal, patøí k nejvìtím
postrachùm i divizních hráèù. Domácí neprohrávají a nebylo tomu jinak
ani tentokrát. I pøes dílèí solidní výkony prohráváme o 122 kuelek
a konèíme podzim na 5. místì.
Po úvodních dvou venkovních výhrách se nepodaøilo nìkterá utkání dotáhnout do vítìzných koncù. Z umístìní jednotlivcù je vidìt urèitý ústup z popøedí
a tím i postavení drustva. Nìkteøí hráèi válí doma, ale venku se nìkdy
trochu hledají. Druzí zase musí pøidat hlavnì na domácí pùdì. Jasným
pozitivem je zvládání domácích zápasù a podzimní neporazitelnost.
Postavení pro jarní èást ale není a tak patné, pokud se podaøí opìt uhrát
ve doma a venku zabodovat, nejsou pøední pøíèky ztracené.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 9. 1. 17:30
Chotoviny  CHJK Jihlava
pátek 30. 1. 17:30
Chotoviny  Slavoj irovnice

Drustvo B  Krajský pøebor I

Letoní velice vyrovnaný podzim pøinesl urèitì herní zlepení a vyrovnané
výkony vech hráèek. Umístìní ve støedu tabulky sice nezaruèuje jarní klid,
ale snad se zase v dobré obrátí tøeba podzimní smolné prohry. Potenciál
k vyím postùm toto drustvo jistì nepostrádá.
Domácí utkání jarní èásti :
sobota 10. 1. 17:30
Chotoviny  Sokol Písek
sobota 24. 1. 17:30
Chotoviny  Spartak Sobìslav

Drustvo D  Okresní pøebor
Loko Tábor E  Chotoviny D

2426 - 2313  6 : 2

Kubeová 428,

Køemenová L. ml. 408, Liková 365, mejkalová 396, mejkal 363, Køemenová A. 353.

První dva duely prohráváme, ale je tøeba vyzvednout krásný výkon dorostenky Lenky Køemenové, která jen o 8 kuelek nestaèila na soupeøku.
Ve druhé rundì hrajícím Anièce a Kláøe se daøí a vítìzí, take 2 : 2
a prohráváme o 27 kuelek. Bohuel závìr zápasu se nepodaøil dle
naich pøedstav a jedeme domù bez bodù.
Chotoviny D  Spartak Sobìslav 2293 - 2134  7 : 1
Filip 416

Otradovec 393, mejkal 345, mejkalová 405,KøemenováA.+Liková 331, Kubeová 403.

Zápas byl od zaèátku pod naí taktovkou. Nìkteøí nai nehrají pøíli
oslnivì, ale i tak poráí soupeøe. A tak vítìzíme vysoko a zaslouenì.
Silon Sez. Ústí C  Chotoviny D 2366 - 2341  6 : 2
Filip 441
Kubeová 386, Liková 330, Otradovec 423, mejkal 366, mejkalová 395.
Poslední zápas se nám na Hiltonu nevydaøil. Nae výkony na soupeøe
nestaèí, ale jsou zde pìkné výkony jednotlivcù, kteøí si to pøes celkovou
prohru uili.
Podzimní èásti zatím vévodí Sokol Chýnov A, drustvo, které sestoupilo
z krajského pøeboru.
Drustvo D  Okresní pøebor
Nae drustvo v rámci moností
bojuje o umístìní pro jarní èást
1. Sokol Chýnov A
17
a vyøazovací finále Okresního pøebo2. Silon Sezimovo Ústí C
14
ru. Tam se teprve láme chléb...
3. Lokomotiva Tábor C
13
4. Silon Sezimovo Ústí D
12
Domácí utkání jarní èásti:
5. Chotoviny D
12
støeda 7. 1. 16:00
6. Spartak Sobìslav B
12
Chotoviny  Chýnov B
7. Lokomotiva Tábor D
8
støeda 4. 2. 16:00
8. Lokomotiva Tábor E
8
Chotoviny  Lokomotiva Tábor C
9. Sokol Chýnov B
4
M. Vacko
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2014
LEDEN

S pøíchodem roku 2014 pøily také turnaje, a to hlavnì naich nejmeních fotbalistù. Minipøípravka zaèala rok skvìle,
získala hned ke konci ledna
bronz z turnaje v Táboøe. Nejmladí fotbalisté tedy nakonec
skonèili pøed týmy Mezna, Plané èi Sobìslavi. Tým mladích
ákù na tom byl jetì o nìco
lépe! Klukùm se zadaøilo a umístili se hned za favorizovaným
MAS Táborskem na 2. místì.
Starí áci v pøípravném utkání
porazili MAS Táborsko U14 pomìrem 3:2. Zimní pøíprava zamìøená hlavnì na fyzièku naplno zaèala i u starích týmù dorostu a muù. Trénovalo se hlavnì v hale, výjimkou nebylo ani
pravidelné venkovní bìhání.

ÚNOR

Úspìchy juniorských týmù
pokraèovaly i v dalích fázích
pøípravy. Mladí pøípravka pokraèovala svým úspìným zimním taením a vyhrála únorový
turnaj. Mladí áci skonèili stejnì jako v lednu na krásném druhém místì. Pøátelské zápasy
muského a dorosteneckého
týmu nic pozitivního nenapovìdìly, mui prohráli s týmem Votic a Pojbuk, dorost zase s muským týmem Olympu Tábor. Nejvýznamnìjí událostí tohoto
mìsíce se stalo tradièní zimní
soustøedìní na Mozolovì. Pøíprava tedy byla v plném proudu. Letoní termín soustøedìní
je od 11. 2. do 15. 2.

BØEZEN

I v bøeznu nebyla o události
nouze. Hned první den mìsíce
se uskuteènil za úèasti hojného
poètu masek a pøevlekù makarní prùvod. Dalím významným
bodem se stalo hokejbalové
derby, které pøineslo velkou podívanou a koneèné vysoké skóre 8:8! Stav série se tak ani ve
4. roèníku tradièního klání nezmìnil. Na pøelomu února a bøezna si týmy zaèaly znovu zvykat
na venkovní prostøedí. Jeliko
zima byla mírná, tak bylo høitì
ideálnì pøipravené. A bøezen
také znamenal první jarní zápasy dorostu. Na úvod dorostence provìøily Strakonice, zaslouená výhra 3:1 byla dobrým vstupem v tomto roce 2014.

ØÍJEN

DUBEN

Zaèátek fotbalových soutìí
vech týmù. Skvìlý nástup zail
tým muù. Z prùmìrného podzimového týmu se stal doslova
válec! Ve zaèalo v derby s Borotínem, první zápas a hned 5:0,
poté chotovintí svìøenci nadìlovali dále a dále. Dalími poraenými týmy byly Boejovice,
Lom, Øepeè/Opaøany a Meteor
Tábor. Tým tak stoupal v tabulce vzhùru. Vichni hráèi byli ve
formì, scházely se dobré sestavy a ani dorostenci ji nemuseli
tolik pomáhat v dospìlé soutìi.

KVÌTEN

V kvìtnu pøibyl na høiti nový
pomocník. Zaèala zde úøadovat
nová sekaèka, která pomáhala
k udrování tak kvalitního trávníku, jaký v Chotovinách máme.
Juniorským týmùm se v soutìích moc nedaøilo. Mladí a starí áci mìli výsledky jako na
kolébce. Mladí dorost se potýkal s problémy s registracemi,
a tak i kdy vyhrál, stejnì poté
pøila kontumace. A ani mui si
svoji skvìlou formu ze zaèátku
jarní sezóny neudreli. Zlomovým bodem se stala prohra 2:1
v derby s Voicí. Poté pøily dalí smolné prohry, vdy ale pouze o jeden gól.

ÈERVEN

Mìsíc konce sezóny vech
týmù. Koneèné umístìní muù
- 8. místo, nutno dodat, e s pouhou minimální ztrátou na dalí
ètyøi soupeøe. Velká zmìna nastala v dorosteneckém týmu,
který se ve spojenectví s Táborskem stal rozhodujícím èlenem.
Velký úspìch zaili mladí áci!
Ti získali pohár OFS, ve kterém
ve vyøazovacích bojích rozdávali
výsledky jako 8:0 nebo 8:2.
K èervnu v Chotovinách neodmyslitelnì patøí i pou a s ní spojený pouový turnaj. Ten se letos znovu s úèastí stejných
týmù uskuteènil.

ÈERVENEC/
SRPEN

Odpoèinek od koly, od fotbalu v ádném pøípadì. Dva nároèné a pestré mìsíce pro chotovinské fotbalisty. Muùm a dorostencùm zaèala pøíprava u
o týden døíve ne obvykle a museli se smíøit s velkou porcí tréninkù, kterou jim naordinoval
trenér Køíka. K tomu jetì nìkolik pøípravných zápasù, turnaj
na Slovensku, zápasy v rámci
Chotovinských slavností. Byla
to døina, ale na soutì byla
mustva perfektnì pøipravena.
Hlavní událostí byl ale opìt tradièní Memoriál Petra Pekárka,
tentokrát pro kategorii U16.
Kralovali Sparané, o dalím poøadí rozhodlo skóre a domácí
dorostenci nakonec ètvrtí, po
remíze s FC MAS Táborsko 2:2.

ZÁØÍ

Záøí je mìsícem zaèátkù fotbalových soutìí. Mui v okresním pøeboru, pod vedením trenéra Køíky, zaèali skvìle, i kdy
los pro nì nebyl vùbec lehký.
Výhra, prohra, výhra. Velká zmìna èekala na dorostence. Ne
kvùli výkonùm, ale kvùli malému poètu starích hráèù v Táborsku, byl tým dorostu pøeøazen do I. A tøídy. Lehèí soupeøi
i pomalejí hra dorostu více vyhovovala a u od prvního hvizdu rozhodèího diktovali tempo
zápasù. Záøijová bilance: výhra,
prohra, výhra, výhra. Druholigové Táborsko hostilo v rámci poháru Èeské Poty elitní tým èeského fotbalu - Viktorii Plzeò. Ta
si pro svùj pøedzápasový pobyt
a trénink vybrala Chotoviny.
Rozhodnì se v Hotelu Gold i na
høiti postarala o velké pozdviení.

Fotbalové soutìe bìí v plném proudu a vem chotovinským týmùm se více ménì daøí.
Mladí pøípravka, mladé nadìje
Chotovin, které hned na zaèátku zazáøily. Jejich skóre mluví za
ve, první 3 zápasy - 41:3. Týmy
muù i dorostu hrály slunì.
Bojovný fotbal, nahoru dolù,
støídání výher s prohrami, hodnì gólù. Daøilo se hlavnì muùm, kteøí mìli dlouhou sérii bez
prohry. Oba týmy se pohybovaly ve støedu svých tabulek. Povìst o fantastických podmínkách v Chotovinách se rozkøikla, hlavnì ve velkoklubech. Po
Plzni do Chotovin zavítal dalí
velikán  Sigma Olomouc, kterou
èekal dalí den druholigový zápas s Táborskem. Opìt, jako pøed
ní Viktoria Plzeò, vyhrála, take
moná kdo pøijede pøed zápasem do Chotovin, vyhraje a budeme tu vídat elitu stále èastìji.

LISTOPAD

Dohrávají se poslední zápasy a je konec. Skonèila nám
podzimní èást fotbalové sezony a byla úspìná. Mui nakonec jsou na druhém místì 
6 výher, 3 remízy a 2 prohry. Trenér Køíka naznaèil, e se na jaøe
zamìøí na výhru v soutìi a na
postup zpìt do I. B tøídy. Dorostenci hrají lepí støed tabulky,
páté místo  6 výher, 3 remízy
a 4 prohry. Na konci mìsíce si
oba týmy proti sobì zahrály pøátelský zápas a dorost porazil
mue vysoko 12:4. Následovalo focení a také dokopná. Mladí pøípravka také skvìlá, druhé
místo o bod. O udrení v soutìi - krajském pøeboru - bojuje
tým ákù. Síla soupeøù je veliká.
Snad se vechny týmy na jaøe
zlepí, nebo alespoò budou
v dobrých výkonech pokraèovat.

PROSINEC

Chotovintí fotbalisté vymìnili dresy za masky a vyrazili do
ulic. Probìhlo tradièní rojení
èertù s Mikuláem. Dorostence
a mue èeká v únoru zimní soustøedìní na Mozolovì, tak snad
si odsud odvezou potøebnou
fyzièku a do jara budou znovu
perfektnì pøipraveni.
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

