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ZDARMA

ROZPOÈET OBCE CHOTOVINY 2013

Váení spoluobèané,
dne 13. prosince 2012 schválilo zastupitelstvo Obce Chotoviny rozpoèet naí
obce na rok 2013.Dovolte mi, abych Vás velmi struènì seznámil s tím , co je
obsahem rozpoètu obce.
Stanovená výe výdajù a pøíjmù rozpoètu roku 2013 je 25 261 300,- Kè.
Za nejdùleitìjí stavební akce roku 2013 povauji:
1. Posílení zdrojù pitné vody pro vodovod Chotoviny a Èervené Záhoøí .
Jde o pøipojení dalího, dle provedených zkouek velmi vydatného zdroje
pitné vody do vodovodní sítì Chotoviny- Èervené Záhoøí.
2. Dokonèení pøístavby jedné tøídy mateøské koly vèetnì nákupu vybavení.
Touto stavbou (viz foto) bude navýena kapacita kolky o dalích 28 potøebných míst. Financování stavby bylo zajitìno ji v roce 2012 výhodným bankovním úvìrem (letos doèerpáme èástku 2 694 901,- Kè).
Vedle tìchto akcí v sobì rozpoèet samozøejmì zahrnuje náklady na bìný
provoz , splátky úvìrù, ale i celou øadu pøípravných, projektových a stavebních prací. Pro pøehlednost uvádím tyto práce dle místních èástí.
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CHOTOVINY, ÈERVENÉ ZÁHOØÍ

1. Vypracování projektové dokumentace chodníkù ve støedu
obce Chotoviny vèetnì vyøízení stavebního povolení
2. Oprava chodníku u imanù
3. Oprava ivièného povrchu v ulici Javorová
4 Oprava ivièného povrchu v ulici Sadová
5. Výmìna oken na OÚ Chotoviny - 2. èást
6. Oprava pøíèných labù v ulici Nádraní a Dolní

MORAVEÈ, RZAVÁ

1. Vodovod Rzavá - 2.etapa (dle smlouvy)
2. Výmìna oken a lina v kulturním zaøízení Moraveè

JENÍÈKOVA LHOTA, BROUÈKOVA LHOTA

1. Èistírna odpadních vod
2. Výmìna oken v kulturním zaøízení Jeníèkova Lhota
3. Získání pozemkù pod komunikací Brouèkova Lhota Polánka

4.Obnovení strouhy a propustku na cestì z Brouèkovy Lhoty na Polánku
5.Úprava veøejné zelenì Jeníèkova Lhota

SEDLEÈKO

1. Oprava vodovodu - náves
2. Oprava propustku smìr Lipiny
3. Oøez stromù - náves

ØEVNOV

1. Oprava kaplièky a køíku
2. Oprava kamenného mùstku v jiní èásti obce
(viz foto)

BERANOVA LHOTA, POLÁNKA

1. Vybudování autobusové zastávky na Polánce
2. Oprava deové kanalizace v Beranovì Lhotì
3. Vypracování ádosti o dotaci - Klubovna v Beranovì Lhotì

LIDEROVICE

1. Vypracování projektové dokumentace odvodnìní návsi vèetnì vyøízení povolení
2. Drobné opravy kaplièky

VRÁNÁ

1. Oøez stromù
2. Oprava osvìtlení
Po pøeètení tohoto seznamu se vìtinì z nás asi
vybaví potøeba dalích oprav a investic. Ty budeme
moci provést pouze v pøípadì , e dojde k celkovému navýení pøíjmù obce napø. získaním dotací èi
navýením daòových pøíjmù od státu.
Váení spoluobèané, pøátelé,
pøeji Vám v novém roce 2013 hodnì tìstí, úspìchù v osobním i pracovním ivotì, ale pøedevím
zdraví.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

1/2013

LISTY CHOTOVINSKA

2

Ze
zasedání
zastupitelstva
obce
Zápis a usnesení
z 12. zasedání konaného
dne 13. prosince 2012
od 19.02 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Hrstka,
p. Jordák, p. Mgr. Mendel, p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová,
p. Zrzavecký. Omluveni: p. Ing. Bervida. Návrh usnesení: p. Praák,
p. Mgr. Vítovcová.
Ovìøovatelé: p. Ing. Bauerová,
sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 11. z.o.
2. Rozpoètový výhled na roky 2014
a 2015.
3. Rozpoèet na rok 2013.
4. Rozpoètová opatøení provádìná radou obce od 1. 1. 2013.
5. Rozpoètová opatøení v závìru
roku 2012.
6. ádosti o dotace z POV Jihoèeského kraje na rok 2013.
7. Pozemky.
8. Vyhláka è. 4/2012.
9. Stoèné na rok 2013.
10. Prùmyslová zóna, dodatky ke
smlouvám.
11. Informace z valné hromady
DSO Mikroregion Venkov ze
dne 12. 12. 2012.
Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Program v navrhovaném znìní byl
schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 11. zasedání byly ovìøeny panem Jaroslavem Beneem a panem
Mgr. Honzou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim
vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené. Struènì plnìní
jednotlivých bodù zkontroloval pan
starosta.
2. Rozpoètový výhled na roky 2014
a 2015 - v souladu se zákonem
è. 250/2000 Sb., O rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù,
v pozdìjím znìní, pøedkládá rada
obce zastupitelstvu ke schválení rozpoètový výhled na roky 2014 a 2015.
Aby mohl být tento návrh schválen,
je potøeba nejdøíve zruit rozpoètový výhled na roky 2013 a 2014, schválený pøed rokem.
Usnesení è. 192/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení
è. 121/2011/Z07, kterým byl schválen rozpoètový výhled na roky 2013
a 2014.

Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 193/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètový výhled na roky 2014 a 2015
dle pøedloeného návrhu, který je
nedílnou souèástí tohoto zápisu a
usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoèet na rok 2013 - návrh
rozpoètu pøedkládá rada obce, projednal ho finanèní výbor, byl zveøejnìn na úøední desce od 26. 11. do
13. 12. 2012. Zastupitelé obdreli
návrh vèetnì komentáøe a zápisu ze
schùze finanèního výboru. Pro lepí informovanost obdreli zastupitelé i rozpoèet rozepsaný na poloky. Prioritou je dokonèení stavby
M, vèetnì vybavení a uvedení do
provozu, obsahuje také seznam investic, vìtích oprav a projektù.
Vzhledem k tomu, e v dobì, kdy
byl rozpoèet vyvìen na úøední desce, bylo z úvìru na stavbu mateøské
koly vyèerpáno jetì 123700,- Kè,
je ke schválení pøedloen návrh, ve
kterém je pøijatý úvìr v roce 2013
o tuto èástku nií.
Po krátké diskusi bylo pøijato usnesení.
Usnesení è. 194/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2013.
Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako schodkový. Pøíjmy
ve výi 22 566 399,- Kè, výdaje ve
výi 23 971 200,- Kè a financování splátky úvìrù ve výi 1 290 100,- Kè,
pøijatý úvìr ve výi 2 694 901,- Kè.
Souèástí schváleného rozpoètu na
rok 2013 jsou pøíjmy a výdaje sociálního fondu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provádìná
radou obce od 1. 1. 2013 - podle
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, mùe rada obce provádìt rozpoètová opatøení, která mìní závazné ukazatele schváleného rozpoètu,
avak pouze v rozsahu vymezeném
zastupitelstvem obce.
Z dùvodu efektivního a pruného øízení chodu obce je navreno, aby
zastupitelstvo povìøilo radu provádìním rozpoètových opatøení následovnì: Ve výdajích do 150 000,- Kè
na paragraf, do celkové výe
500 000,- Kè na jedno rozpoètové
opatøení a v pøíjmech neomezenì.
Usnesení è. 195/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce povìøuje od
1. 1. 2013 radu obce provádìním
rozpoètových opatøení v tomto rozsahu:
a) ve výdajích do 150 000,- Kè na
paragraf, do celkové výe 500 000,Kè na jedno rozpoètové opatøení

b) v pøíjmech neomezenì.
Usnesení è. 196/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce ruí k 31.12.
2012 usnesení è. 13/06/Z02 o provádìní rozpoètových opatøení radou
obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení byla pøijata.
5. Rozpoètová opatøení v závìru
roku 2012 - protoe v závìru roku
mùe nastat situace, e bude jetì
nutné zaplatit nìkteré platby, které
pøesahují plánovaný rozpoèet a pravomoci svìøené radì obce, je potøeba pro období konce roku 2012 povìøit radu obce provedením potøebných rozpoètových opatøení.
Usnesení è. 197/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce pro období od
14. 12. do 31. 12. 2012 povìøuje
radu obce provedením rozpoètových
zmìn nad rámec povìøení rady obce
ze dne 21. 11. 2006 usnesením è. 13/
06/Z02.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. ádosti o dotace z POV Jihoèeského kraje na rok 2013 - rada obce
doporuèuje podat tyto ádosti o dotace:
Dotaèní titul 1 - Oprava kamenného mostu v Øevnovì, pøedpokládané náklady: 339 000,- Kè, dotace:
max. 50 %,
Dotaèní titul 4 - Výmìna oken
v obecních budovách, pøedpokládané náklady: 148 000,- Kè,
dotace: max. 50 %,
Dotaèní tituly 1-4 celkovì maximálnì 200 000,- Kè. Prioritu má oprava
mostu - ádost bude podána v plné
výi, zbytek do 200 000,- Kè na výmìnu oken.
Dotaèní titul 8 - Úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala Chotoviny, pøedpokládané úroky 2013: 119 000,- Kè,
dotace: max. 70 %,
Dotaèní titul 7 - Nové vybavení pro
novou kolku v Chotovinách.
ádost by podala Obec Chotoviny s
finanèní úèastí obcí Jedlany, Nemyl, Sudomìøice u Tábora a Koín.
Pøedpokládané náklady 421 000,- Kè,
dotace: max. 70%.
Usnesení è. 198/2012/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje podat ádosti o dotace na
rok 2013 z Programu obnovy venkova na akce: Oprava kamenného
mostu v Øevnovì; Výmìna oken
v obecních budovách; Úroky z úvìru
na stavbu Sportovní hala Chotoviny; Nové vybavení pro novou kolku
v Chotovinách.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky
Zámìr prodeje
- èást pozemku p.è. 1408/1 v k.ú.
Øevnov - o koupi tohoto pozemku

ádali vlastníci sousední nemovitosti
na st. 10/2 J. W. a D. W. Zastupitelstvo usnesením è. 175/2012/Z10
dne 23. 8. 2012 schválilo zámìr prodeje. Protoe tito adatelé od svého
zámìru odstoupili, je navreno usnesení è. 175/2012/Z10 zruit.
Usnesení è. 199/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje zruení usnesení è. 175/2012/Z12 ze
dne 23. 8. 2012.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- zámìr prodat èást pozemku parc.
è. 364/2 a souèasnì koupit èásti
pozemkù p.è. 357/15 a 364/1, ve
v k.ú. Chotoviny - z dùvodu narovnání vlastnických vztahù v záleitosti
pøiplocených a souèasnì nezaplocených pozemkù za autobusovou
zastávkou v Chotovinách u KD, nechala obec vypracovat geometrický
plán, e kterého vyplývá, e obec by
mìla koupit od paní P. èást pozemku p.è. 357/15 a èást pozemku p.è.
364/1 a souèasnì by mìla paní P.
odprodat èást pozemku p.è. 364/2.
Usnesení è. 200/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku p. è. 364/2
o výmìøe 54 m2, v k. ú. Chotoviny,
dle GP è. 691-163/2012, který vypracovala GK Ing. Pavel Dvoøáèek,
za cenu 100,- Kè/m2.
Usnesení è. 201/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup
èástí pozemkù p.è. 357/15 o výmìøe
99 m2 a p.è. 364/1 o výmìøe 25 m2,
v k.ú. Chotoviny, dle GP è. 691-163/
2012, který vypracovala GK Ing. Pavel Dvoøáèek, za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Odkup pozemku
- nabídka odkupu èásti pozemku p.è.
103/10 v k.ú. Chotoviny - majitel
pozemku pan V.N. nabízí obci k odkoupení èást tohoto pozemku o íøce cca 2,3 m podél místní komunikace Javorová, na které je v souèasné dobì uloen obecní vodovod
a spoleènost E.ON zde plánuje uloit pøípojku NN pro sousední parcelu, za cenu 360,- Kè/m2.
Podle územní studie musí tato èást
pozemku zùstat souèástí místní komunikace Javorová.
Za cenu 360,- Kè/m2 rada doporuèuje tento výkup neschválit.
Usnesení è. 202/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce neschvaluje výkup èásti pozemku p. è. 103/10 v k.ú.
Chotoviny v íøce cca 2,3 m podél
místní komunikace Javorová za cenu
360,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 3/
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/dokonèení ze str. 2/
8. Vyhláka è. 4/2012 - z dùvodu novelizace zák.
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je potøeba vydat novou obecnì závaznou vyhláku o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù. Souèástí návrhu vyhláky je kalkulace ceny, kde náklady na jednoho
èlovìka, nebo nemovitost vycházejí 657,40 Kè/
rok. Je navreno zvýit poplatek na 550,- Kè.
Usnesení è. 203/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou
vyhláku è. 4/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù s úèinností od 1. 1. 2013.
Usnesení è. 204/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyhodnotit
náklady na odpadové hospodáøství do 30.6.2013.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Stoèné na rok 2013 - náklady na likvidaci
1 m3 odpadních vod byly v roce 2011 vypoèteny
na 14,99 Kè bez DPH. Vzhledem ke stavu obecní
kanalizace nemùeme ani v dalích létech oèekávat náklady nií. Z toho dùvodu rada obce navrhuje cenu stoèného na rok 2013 ve výi 14,- Kè/
m3 bez DPH.
Usnesení è. 205/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stoèného pro
rok 2013 ve výi 14,- Kè/m3 odpadních vod (bez
DPH).
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

10. Prùmyslová zóna, dodatky ke smlouvám
- v záleitosti prùmyslové zóny I. a 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 30. 11.
2009. Tyto smlouvy byly postupnì prodloueny
do 31. 12. 2012. Je navreno obì smlouvy jetì
prodlouit do 31. 12. 2013.
Usnesení è. 206/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 4 ke
Smlouvì o pøevodu práv ze dne 21. 11. 2008
a Dodatek è. 5 ke Smlouvì o pøevodu práv ze dne
21. 11. 2008 a povìøuje starostu k podpisu tìchto dodatkù.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 1, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Informace z valné hromady DSO Mikroregion Venkov - uskuteènila se 12. 12. 2012, zúèastnil se pan starosta, který mimo jiné informoval o tom, e Mikroregion bude opìt podávat ádosti o dotace z POV, do kterých bude zapojena
i nae obec. Zøejmì to bude ádost na úpravu
zelenì.
Usnesení è. 207/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informace
z jednání valné hromady Mikroregionu Venkov.
Usnesení è. 208/2012/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje úèast Obce Chotoviny na ádosti o dotace nazvané Spoleèná péèe
o veøejná prostranství na území Mikroregionu
Venkov.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 20:35 hodin.
Zapsala: Marie Knotková

Volba prezidenta republiky v naí obci

Na poèátku roku 2013 budeme mít
poprvé monost zvolit prezidenta
Èeské republiky pøímou volbou.
V naí obci se vlastní organizace volby prezidenta
témìø v nièem nelií od
pøedcházejících voleb.
Volba se bude konat v pátek 11. ledna od 14
do 22 hodin a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin. V pøípadì konání druhého kola volby prezidenta se toto uskuteèní v pátek dne 25. ledna od
14 do 22 hodin a v sobotu dne 26. ledna od 8 do
14 hodin.
Volební místnosti budou pøipraveny v pøízemí nové budovy Základní koly v Chotovinách.
Zde budou moci volit obèané vech vesnic naí
obce, kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty. Pro ty

bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou se do
volební místnosti ze závaných dùvodù dostavit,
na poádání navtíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou.
Volební lístky Vám budou doruèeny do potovních schránek nejpozdìji tøi dny pøede dnem
volby, v pøípadì konání druhého kola volby je
obdríte ve volební místnosti.
Prezidenta republiky mohou volit obèané, kterým bude alespoò ve druhý den volby 18 let. Ve
druhém kole volby prezidenta mùe volit i obèan,
který alespoò druhý den konání druhého kola
volby dosáhl vìku 18 let. Tyto skuteènosti prokáete obèanským prùkazem nebo cestovním pasem.
Marie Knotková

POPLATKY, které vybírá v roce 2013 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za jednoho psa roènì  splatnost do 31. 3. 2013

Stoèné

504, Kè+DPH/rok (=580, Kè)

za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2013

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. 2013
pololetnì  do 31. 3. 2013 a do 30. 9. 2013.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo
je mùete zaplatit bezhotovostnì na úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS, který Vám na poádání sdìlí pokladní obecního úøadu.
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Obec Chotoviny podala do konce

prosince 2012 ètyøi ádosti o dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje 2013. Jedná se
o získání finanèních dotací na tyto
akce:
1. Oprava kamenného mostu v Øevnovì
2. Výmìna oken v obecních budovách
3. Úroky z úvìru na stavbu Sportovní haly Chotoviny
4. Vybavení pøístavby M Chotoviny
❖ Na základì vyjádøení POLICIE ÈR
rada obce neschválila umístìní zpomalovacích prahù v ulici Javorová.
❖ Rada obce schválila organizaèní
øád pøíspìvkové organizace Základní kola a Mateøská kola Chotoviny, okres Tábor.
Mgr. Zdenìk Turek

Podìkování:

V souvislosti se spojením Základní
koly Chotoviny a Mateøské koly Chotoviny konèí ve funkci øeditelky mateøské koly paní Marie Krejsová.
Za její dlouholetou výbornou práci ve
prospìch chotovinských dìtí a celé
naí obce ji rada obce dìkuje a pøeje
hodnì tìstí, zdraví a elánu v pracovním i v osobním ivotì.

Adventní country veèer
V pøedvánoèním èase jsme pøipravili pro nae
seniory i irokou veøejnost country koncert.
K poslechu i tanci nám hrálo Duo z Èeských Budìjovic - Standa Drobek Schwarz a Vìrka Èerná.
Skoro jsme mysleli, e pøijel sám pan Tuèný - ta
podoba! A co teprve kdy spustili ,,Tam u nebeských bran, Kdy si bájeènou enskou..., Chtìl
bych být medvídkem, Cesty toulavý, Poslední kovboj, Medicinman, Snídanì v trávì a dalí hity.
Zpìvaèka a její hlas to byla ozdoba veèera a vánoèní koledy v jejím podání nás pøíjemnì naladily a hudební doprovod byl na jednièku. Obec nám
pøipravila bájeèné obèerstvení - svaøák a zákusky
zdarma, a veho bylo hojnì. Veèer se vydaøil,
vytleskali jsme si pøídavek, a i kdy kapela dávno
odjela, rozcházeli jsme se neradi dlouho po pùlnoci.
Je jen koda, e tato akce byla velmi málo
navtívena. Bude asi potøebné se více zamýlet
jak nad termíny tak èetností poøádaných kulturních akcí.
Obú
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NOVÉ KNIHY
Ernest Hemingway - STAØEC
A MOØE, FIESTA . Hluboce lidský pøíbìh prostého starého rybáøe se stal
oslavou nikdy nekonèícího zápasu
èlovìka s pøírodou. Spisovateli byla
za toto dílo udìlena Nobelova cena.
Monika Peetz - ÚTERNÍ ENY. Zábavný román o cestì, která vechno
zmìní. Kdyby se setkaly dnes, patrnì by se nikdy nespøátelily. Ale od
doby, kdy pøed patnácti lety navtìvovaly kurs francouztiny, jsou z pìti
en okolo ètyøicítky nejlepí kamarádky. Kadé první úterý ...
Michal Viewegh - BÁJEÈNÝ ROK.
Na konci roku 2004 se ná nejúspìnìjí domácí spisovatel rozhodl svéráznì protestovat proti bulvárním
praktikám - celoroèním mediálním
pùstem. A namísto desítek rozhovorù, ve svých tøiaètyøiceti, si Viewegh
zaèíná psát deník. Tak vznikla výrazná a podrobná osobní kronika Bájeèný rok (deník 2005), která vyniká
velkým zábìrem, stylistickou bravurou, sebestøedností i sebeironií,
ovem okuje pøedevím pøímoèarým uvaováním a silnou dávkou
intimity.
Michal Viewegh - DALÍ BÁJEÈNÝ
ROK. Po pìtiletém odstupu se nejpopulárnìjí èeský spisovatel Michal
Viewegh opìt vrátil k ánru deníku.
Na otázku Proè znovu deník? autor odpovídá: Doufám, e kromì nevyhnutelných banalit obsahují moje
deníky i nìjakou tu nebanální mylenku, pravdivý postøeh, vtip, slovní
høíèku, zajímavou situaci, autentický cit, otevøené doznání.
Jiøí Hájíèek - RYBÍ KREV. Románem
Rybí krev pokraèuje Jiøí Hájíèek ve
své linii venkovských próz (povídkový soubor Døevìný nù, romány
Zlodìji zelených koní a Selský baroko) a zavádí nás tentokrát na jihoèeský venkov pøelomu osmdesátých
a devadesátých let dvacátého století.
Christopher Paolini - INHERITANCE
- 4. díl. Pøedelé tøi díly má knihovna v nabídce ji ètvrtým rokem. Není
tomu tak dávno, co byl Draèí jezdec
Eragon obyèejným chudým farmáøským chlapcem a jeho draèice Safira
pouhým modrým kamenem v lese.
Nyní právì na nich závisí osud celé
civilizace!
Noah Gordon - triologie: RANHOJIÈ - román se odehrává v 11. století. Líèí bouølivý pøíbìh nadaného léèitele, který bojoval s nemocemi
v primitivních podmínkách støedovìké Anglie a Persie a poznal nádheru zlatého vìku arabské a idovské civilizace. Robert Jeremy Cole
má zázraèný dar - dokáe vycítit blízkost smrti. Je pøedurèen, aby léèil
lidi. Vydá se do Persie za nejslavnìjím lékaøem doby Ibn Sínou (Avicennou). AMAN - western, román,
detektivka, thriller o nadìji a zklamání, o válce, o lásce a nenávisti,
kniha nabitá dìjem, dalí z románù

Noaha Gordona, které sledují osudy skotské lékaøské dynastie
Coleù v prùbìhu dìjin. LÉKAØKA dìjitìm tøetího románu Noaha Gordona vyprávìjícího o lékaøské rodinì Coleù je souèasná Amerika. Poslední potomek rodu, Roberta
J. Coleová, pokraèuje v rodinné tradici a stává se významnou lékaøkou.
Joy Fielding - A JI UVIDÍ. ivot
Marcy Taggartové se roztøítil na
kousky. Pøed dvìma lety ztratila svou
milovanou dceru Devon, která údajnì zahynula v Irsku pøi nehodì na
moøi. Tìlo se nenalo a Marcy nikdy
nepøijala, e její dcera je mrtvá. Vidí
ji vude kolem sebe...
Marek Toman - FRAJER. Hlavní hrdina románu Frajer se na praské
Národní tøídì setká 17. 11. 1989 za
zvlátních okolností se svým bratrem. Historická událost provìøí jejich dosavadní vztah, který se ocitá
pod tlakem politických zmìn. Pøíbìh vypráví o komplikovaných rodinných a milostných vazbách, o
tom, co vlastnì znamenala listopadová revoluce i o tom, jak je tìké
být doopravdy svobodný.
Daniel Defoe - ROBINSON CRUSOE.
Známá kniha anglického spisovatele o námoøníkovi, který ztroskotá na
pustém ostrovì a po dlouhá léta zde
musí bojovat o základní potøeby
svým dùvtipem.
Petra Soukupová - MARTA V ROCE
VETØELCE. Nový román nejúspìnìjí souèasné prozaièky Petry Soukupové. Martì je èerstvých devatenáct let, je hezká, chytrá, a v ivotì jí
jde vechno snadno. Právì se dostala na vysokou kolu a tìí se na
nový ivot. Jediné, co ji trápí, je jizva v oblièeji. O prázdninách proto
nastoupí na brigádu, aby si vydìlala
na plastickou operaci a zaèala svùj
dospìlý ivot s novou tváøí ...
Lucie Lomová - DIVOI. Komiks kreslený biografický román vycházející ze skuteèných událostí, jak je
ve svých zápiscích zachytil mladý
cestovatel a botanik Alberto Vojtìch
Friè. V zimì roku 1908 pøiveze
z Paraguaye do Evropy indiána Èerwuie, jeho kmen suuje neznámá
choroba.

DARUJI

TÌÒATA

KØÍENCE LABRADORA
(PSY I FENKY)
oèkovaná a odèervená
TELEFON:
775 925 906  721 366 564
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PRO MLÁDE

Ivona Bøezinová - NATÁLÈIN
ANDULÁK. Kniha uznávané
spisovatelky si klade za cíl
podporovat ètení s porozumìním.
Text doprovází pùvabné ilustrace
Lucie Dvoøákové.
Olga Èerná - Z DOMU A ZAHRADY.
Velký, starý dùm se zahradou, dvì
dìti, Matìj a Hanka, táta a máma.
Text Olgy Èerné inspirovaný vlastním dìtstvím a ilustrovaný, pøesnìji
vyitý, Evou Volfovou (z Chotovin)
vystihuje drobné radosti dìtského
ivota na venkovì, který se nám zdá
být tak dùvìrnì známý. Olga Èerná
ho umí popsat se ví váností i lehkostí, stejnì jako Eva Volfová umí svým typickým trochu køivým zpùsobem - vyít do hadøíèkù kousky
svých dní.
Zdenìk Svìrák - KDY JE PÌKNÉ
POÈASÍ. Oblíbili jste si písnièky
Zdeòka Svìráka a Jaroslava Uhlíøe?
Sami autoøi pro vás vybrali nejnovìjí písnièky ze své tvorby a také
dvì operky - ípková Rùenka a O
dvanácti mìsíèkách.
Iva Procházková - UZLY A POMERANÈE. A kdy zapomenu, co si
musím pamatovat, a budu si pamatovat, co mám zapomenout? Matka
vytáhla z kapsy provázek a podala
mu ho: Udìlej si uzel. V jejím svìtì nebylo místo pro bloudìní a pochybnosti. Kdo se matèinými zákony øídil a umìl vázat uzly, nemohl
sejít z cesty...
Gejza Demeter - RÁJ NA ZEMI. Kniha romských pohádek. Úvodní pohádka, která dala souboru název,
pøedstavuje epos o stvoøení.
áèek, Jiøí
- JAK POÈÍTAJÍ KOATA +CD

Zvlá bych chtìla upozornit
ètenáøe na tyto knihy:

Václav Kaplický - BANDITA, PAARA A SPOL. Václav Kaplický, histo-

rik, romanopisec a dramatik, se narodil a il v Táboøe. Jeho román pro
dìti líèí klukovský ivot na pøelomu
19. a 20. století v tajemném, romantickém mìstì obklopeném lesy
a poli, bitvy Kláterákù a Klokoákù,
vední ivot mìanských rodin, kolu i charakteristické postavy, které
k mìstu neoddìlitelnì patøily: hlídaèe mìstských sadù, stráníka, uèitele, hokynáøe a dalí.
Tenkrát se jetì v Jordánském potoce lovili raci, na Kláterním námìstí
se místo parkování aut hrály kulièky
a otloukaly paèky, a na Dobytèák
pøijídìl pravidelnì cirkus i pojízdné kino. Kluci znali køivolaké staromìstské ulièky jako vlastní boty, svádìli urputné boje o klukovská území, stavìli si a dobývali hrady nad
øekou a také popouzeli ctihodné táborské obèany svými lotrovinami a
darebáctvím. Táborských Bylo nás
pìt z pera táborského rodáka Václava Kaplického.
Jiøí Dìdeèek - POHÁDKY O MALÉ
TLUSTÉ VÍLE. Malá tlustá víla, pinavý zajíc, kocour roubováèek,
Nastydlá rybièka, Prasisko, Trpasl,
Panáèe, Pardynka a Knedlík. Podivuhodný svìt hraèek oívá v dìtském
pokojíèku, aby proíval hry a høíèky
s èetinou nebo s logikou. Dobrodruství se èasto odehrávají na komickém jazykovém základì. Autor
Jiøí Dìdeèek s námi v Chotovinách
bude slavit své edesáté narozeniny.
Daniela Krolupperová - PROÈ MLUVÍME ÈESKY. Jak vznikají názvy mìst
a vesnic nebo pøíjmení? Co jsou to
mrtvé jazyky? Jaké existují druhy
písem? Co se dá vidìt jazykohledem
a co je uloeno ve slovomornì?
Autorka knihy zasvìcuje zábavnou
formou do tajù jazyka, odhaluje jeho
zákonitosti i zvlátnosti a probouzí
tak v malých ètenáøích chu objevovat mateøtinu.
. Petrásková

KDY ZA KULTUROU

Do divadla zveme malé i velké dne 12. 1. 2013. Od 15 hodin nás
èeká pøedstavení pro dìti LOUTKY NA SCÉNU
a od 19 hodin pøedstavení pro dospìlé STVOØENÍ SVÌTA.
Pøedstavení sehrají èlenové amatérského divadelního souboru
VOIVOT z Mladé Voice.
Vstupné - dìti 40,- Kè, dospìlí 60,- Kè.
Dalí DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ v Chotovinách sehraje Divadelní
a osvìtový spolek FIKAR z Nadìjkova. U nás hostují Nadìjkovtí
pravidelnì a vdy je to záitek. Tentokrát pøijedou s komedií
HROBKA S VYHLÍDKOU. Sobota 2. 2. 2013 od 19 hodin v sále KD. Vstupné 60,- Kè.
OBECNÍ PLES nás èeká 16. 2. 2013 od 20 hodin v sále KD
v Chotovinách. K tanci i poslechu zahraje skupina RONDO ze Sobìslavi. Pøipraven je bohatý program, slosování vstupenek o ceny
a nevídané pùlnoèní pøekvapení.
JIØÍ DÌDEÈEK, básník a písnièkáø, s námi oslaví své edesáté narozeniny 16. 3. 2013 v KD Chotoviny od 20 hodin.
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OCHRÁNCI MRAVNOSTI
Nai bodøí pøedkové se ve své
obci èi mìstì snad odjakiva snaili
o zachování bezpeènosti a mravopoèestnosti, a proto rychtáøi i páni
konelé vydávali rozlièné øády a naøízení, aby obèanùm v rámci své pùsobnosti zajistili klid a poøádek.
Jedním z nevarù, proti kterým 
velice èasto marnì  bojovali, bylo
dlouhé noèní sedání a vechny neøesti s tím spojené, vèetnì pitek, povykù noèních a her, ze kterých se
rodily nemilosrdné bitky. Proto,
kdy se rozklinkal rychtáøùv zvonec,
bylo to znamení, e ve vech hospodách má být konec vysedávání. Kdo
ihned neuposlechl a neodeel domù,
vydával se v nebezpeèí, e bude pokutován a vystaven na pranýø. Ve
vední dny se uzavírací hodina pohybovala kolem pùlnoci, ve svátky
se prodluovala a do ètvrté hodiny.
Po uzavírací hodinì nesmìli enkýøi èepovat pivo a hudba nesmìla hrát.
V praxi to ale mnohdy vypadalo tak,
e se zamkly dveøe, zavøely okenice,
nesmìlo se zpívat ani køièet  a pilo
se vesele dál. Nepomohlo ani naøízení: Pán Bùh vemohoucí pokuty
nesnesitelné dopoutí, ponìvad
èisté pijeme, hodujeme, povykù noèních se doputíme, pøes noc ereme, proèe kdo se toho dopustí, má

být vzat do vazby i s hostmi.
Dalí naøízení zakazovalo velikteraké hry kosteèné a kartové.
Zákazy takového druhu známe ji
z poloviny 13. vìku. Za hazard stíhaly hráèe pokuty i vìzení, ale mnoho to nepomáhalo. Nai pøedkové
hráli velice rádi a vánivì, a to nejen
v hospodách a soukromých domech,
ale hrávali i na návsi a hlavnì na
placech okolo obce, kde se pøed
rychtáøem cítili nejbezpeènìji. Navíc v tom èase bìhalo po naí vlasti
mnoho profesionálních falených
hráèù, kteøí mìli jediný cíl: co nejrychleji, nejdùkladnìji a také nejskrytìji okubat dùvìøivé a náruivé hráèe.
Nejvìtím problémem byl boj
s prostitucí. enám, které ji provozovaly, se tehdy øíkalo helmbrechtnice, ale také eny, nebo eny prázdné, svobodné, obecní, ale i pìkné
paní, lárynì, harapanny, mìchynì,
nevìstky, rurianky a hruvy. A to je
jak chce, pravda je, e prostitutky
byly u nás od nepamìti a ve vìtích
mìstech mìly i své ulice. Zejména
ve 14. století, kdy prostituce u nás
pøímo bujela, za návtìvy tìchto
domù se nestydìli králové ani knìzi.
Prvním druhem tìchto en byly
tulaèky objevující se ve vsi zejména
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JAK TO VLASTNÌ BYLO?
Proto prý ona paní pøemýlela, èím
KOBLIHA
by povznesla jejich bojového du-

Také tato tak oblíbená a souèasnì i zatracovaná pochoutka má
svou historii. Nìco tak chutného,
sice hùøe stravitelného, ale i sladkého, se zrodilo ve Vídni. Koblihy
prý vynalezla paní jménem Krapf.
Bylo to v dobì obleení Vídnì Turky, situace nebyla pøíznivá a obhájci mìsta se dreli jen silou vùle.

o jarmarcích a poutích. Druhý zpùsob prostituce se provozoval ve veøejných domcích, které zpravidla
bývaly oznaèeny kohoutem. Slovo
domek tehdy mìlo tak hanlivý význam, e kdy jedna ena oznaèila
druhou enu, e je horí ne z domku, byl oheò na støee. Je zajímavé,
e jetì v 16. století panoval zvyk, e
pìkné paní z domku si mìly pøijít
pro dìvèe, které se nepoctivì zachovalo. Postiená musela mít na hlavì
slamìný klobouèek a lárynì si jí vedly
pøes celé mìsto. Pøitom tloukly na
mìdìné mísy, aby prý vyzvonily její
panenství.
K nejpodivnìjím povinnostem
rychtáøe patøila noèní kontrola poctivého spaní. Rychtáøi museli chtì
- nechtì vnikat v noèních hodinách
do bytù a pøísnì kontrolovat, spí-li
kadý na svém poctivém místì, pøípadnì obcuje-li se svou zákonnou
manelkou. Kdy rychtáø v tomto
smìru nalezl nìco v nepoøádku,

cha a pøila na nápad, e jim zaène
smait malé kulièky plnìné marmeládou. Jakési jednohubky
proto, aby pøi jejich pojídání nezamìstnávaly vojákùm ruce a ti je
mohli jíst celé. Peèivo získalo rychle velikou oblibu a podle své autorky i pojmenování. Krapfen =
kobliha.
-wermusel provinilce uvrhnout do atlavy. Byli rychtáøi, kteøí takovéto kontroly úmyslnì provádìli se ví hluèností, ale jiní se k bytu kladli potichu jako tchoøi. Mnohdy si pøizvali
pacholky, aby za nimi nesli dlouhý
ebøík, a mohli tak neèekanì nakouknout rovnou do postele.
Nìkdy si na takovéto výpravy zjednávali rychtáøe sami manelé a pak
netrpìlivì oèekávali, e jim vítìzný
rychtáø oznámí, e jejich manelku
zamknul v komoøe, komoru zapeèetil a hlavnì - e paní v ní není sama.
Úøady samozøejmì nezapomínaly ani na lání a hromování. Za tento
pøestupek ve vìtinì pøípadù stanovily pokutu, ale viníkovi hrozil i aláø, nebo stání u pranýøe. Zvlá bohulibým trestem za tento pøestupek bylo, e provinilec musel veøejnì sníst jednu a tøi líce kolomazi.
O dalích stránkách ochráncù
mravopoèestností snad nìkdy jindy.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

60 let Marie Kytírová, Èervené Záhoøí
65 let Václav Hronek, Èervené Záhoøí
Marie Koeluhová, Chotoviny
80 let Marie ahourková, Jeníèkova Lhota
91 let Jarmila Klejnová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Rádi bychom jménem naeho azylového domu v Jeníèkovì Lhotì
podìkovali rodinì pana Mayzuse za finanèní dar slouící k výstavbì
venkovního altánu a rovnì tak za potravinovou pomoc naim klientùm v dobì vánoèních svátkù. Za AD zamìstnanci a uivatelé sluby
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Mikuláské
koulení

Sobota 15. prosince 2012 patøila ji tradiènì Mikuláskému koulení o ceny.
Ani pozdìjí termín nezabránil, podle
oèekávání, obrovské úèasti a zájmu dìtí,
malých kuelkáøù i rodièù (celkem si pøilo
zahrát a vydovádìt se kolem 50 dìtí).
Pøi nadeném zápolení se projevilo
i mnoho nových nadìjí. Nakonec vichni
odcházeli spokojeni i s vykoulenými dárkovými balíèky, upomínkovými pøedmìty
a cenami pro vítìze. Letos se nejvíce daøilo
v kategorii registrovaných Lence Køemenové - 32 kuelek, druhý se umístil David Bartoò - 28 a tøetí místo obsadil Pavel Makovec - 22 poraených kuelek na 5 hodù.
V kategorii neregistrovaných, ale také absolutním vítìzem mezi dìtmi se stal vynikajícím výkonem 34 kuelek Filip Vylít, druhá byla Valerie Moosová, tøetí Vojta Bìtík,
oba 25.
Odpoledne netrpìlivì oèekáváni 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
vem pøedvedl svou vyzrálost Petr Køemen
starí a výborným výkonem 38 kuelek nedal ostatním, marnì stíhajícím, anci. Druhé místo obsadil Petr Køemen mladí - 36,

tøetí Lubo Bervida - 36, následují Libor
Hrstka a Honza Foøter - 33. V enách potvrdila letoní Køemenovskou nadvládu Lenka Køemenová - 36, 2. místo Hanka Køemenová a Klára mejkalová - 34, dále Ajá Makovcová a Alena Køemenová - 33, Lucie Liková - 32 a Lucie Kratochvílová - 28. V kategorii neregistrovaných jsou vdy k vidìní
nejvìtí boje. Nakonec se opìt radoval
a obhájil loòské prvenství Standa Èech výkonem 34, shodného výkonu dosáhl také

Jarda Nìmec, dále Jarda Vácha - 33, Veronika Filipová a Martin Køemen - 31. Nejdùleitìjí ale byla sportovní pøátelská atmosféra a dobrá zábava pro vechny. Drobný
stín na tuto akci pouze vrhá malý zájem èlenù oddílu. Dìkuji vem, kteøí s organizací
pomohli, vìøte za opravdu nároènou práci,
dále naim stálým sponzorùm za vìcné ceny
a finanèní podporu.
Vám vem ostatním dìkuji za úèast a pøízeò
kuelkáøskému sportu.
M. Vacko

Závìr kuelkáøských soutìí podzim 2012 / 2013
eny  III. KLZ

Chotoviny - Jiskra Nová Bystøice 1628 - 1657  1 : 5
Svatoová 411, Kuèerová 411, Køemenová H. 407, Pilaøová 399.
Solidní výsledek dìvèat tentokrát na soupeøky nestaèil.
Chotoviny - TJ Sokol Èervené Peèky
6:0
1670 - 1405
Pilaøová 412, Svatoová 396, Kuèerová 433, Køemenová H. 429.
Krásné výkony, jasné vítìzství nad posledním týmem.
Úèast naich juniorek po polovinì soutìe en mùeme hodnotit velice
dobøe, vìtinou dobré, vyrovnané výkony nás drí v boji o medailové pozice. V premiéøe tedy pìkný úspìch.
Domácí utkání jarní èásti:
12. 1. so 10:00 Chotoviny  TJ Teplá
19. 1. so 10:00 Chotoviny  TJ Sokol Beneov

Mui A  Divize Jih

Chotoviny - TJ Sokol Slavonie 2544 - 2502  5 : 3
Køemen 446,
Hrstka 459, Chobotský 450, Makovcová 390, Bervida 384, Bartoò 415.
Poslední utkání v tomto roce jsme sehráli s drustvem ze Slavonic. Vstup
do zápasu nám vyel na 110%. Po prvních tøech hráèích vedeme 3 : 0
o 140 kuelek. To vak bylo z naí strany bohuel ve. Následná trojice
jakoby udrovala pouze skóre. Natìstí se soupeøi nepodaøilo stáhnout
nahrané kuelky a vítìzíme 5 : 3 o 42 kuelek.
Chtìl bych vyzdvihnout výkony Libora, Honzy Chobotského, Petra a dìkuji B týmu za výpomoc.
Novì poskládaný tým se zatím seznamuje s divizními kuelnami. Doma, a
na prohru s vedoucím drustvem Kamenice, neztrácí, take zatím spokojenost. Do jarní èásti máme se støedem tabulky dobrý kontakt a vìøíme v dobré
závìreèné umístnìní.
Domácí utkání jarní èásti:
11. 1. pá 17:30 Chotoviny - TJ Tøebíè B
1. 2. pá 17:30 Chotoviny - TJ Jiskra Nová Bystøice B

Mui B  Krajský pøebor I

Podzimní èást ji tradiènì nevychází, na neznámých venkovních drahách se hledáme, doma
dvakrát odevzdané body nás odsunuly na sestupové místo. Nic není ztraceno, jaro nám
snad pøinese lepí pohodu a zájem vech
hráèù.
Domácí utkání jarní èásti:
18. 1. pá 17:30 Chotoviny - TJ Kunak
8. 2. pá 17:30 Chotoviny - TJ Lokomotiva Tábor B

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny - Lokomotiva Tábor E 2317 - 2360  1 : 7
mejkal 405,
Køemen P. st. 400, Nový 398, Kubeová 389,
mejkalová 384, Køemenová Alena 341.
Dohrávka odloeného zápasu s dìvèaty z Lokotky nedopadla podle plánu. Nae solidní výkony nestaèily na skvìle hrající soupeøky a tak body
mizí v nenávratnu.
TJ Silon Sez. Ústí B - Chotoviny 2302 - 2292  6 : 2 Køemen P. st. 409,
Nový 407, Nohejlová 392, mejkal 367, Kubeová 365, Køemenová 352.
Poslední zápas sezony byl tak trochu smolný. Pøed poslední dvojicí je
stav 3:2 pro soupeøe a prohráváme o pouhé tøi klacky. Michal vak
svùj duel prohrál o pouhých 7 kuelek a tak jedeme domu s prázdnou.
Bohuel nemáme k dispozici zpravodaj okresního pøeboru po posledních
sehraných kolech a tak neznáme koneèné umístìní v tabulce. Z odehraných
devíti zápasù máme ètyøi vítìzství a to je sluné postavení do dalích bojù.
Ji nyní se tìíme na jaro!
Domácí utkání jarní èásti:
30. 1. st 16:00 Chotoviny - Silon SU C
6. 2. st 16:00 Chotoviny - SKK Real Tábor
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Mistrovství oddílu kuelek
 jednotlivci pro rok 2013

Na závìr 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 2013. Zahajovalo se
poslední sobotu 29. 12. 2012. Ve dvoukolovém systému na 2 x 100 hodù
se nejvíce daøilo a titul pøeborníka oddílu v muské kategorii obhájil Zbynìk Hein celkovým výkonem 869 kuelek, opìtovnì marnì stíhán Petrem
Køemenem - 856. Tøetí místo, ji podruhé, uhrál nestárnoucí Míra Zeman 855, 4. Libor Hrstka - 854, 5. Honza Bartoò - 822. V enské kategorii, letos
posílené juniorkami, se pøebornicí stala strategií  pøijdu poslední, odehraju, vyhraju Slávka Nohejlová výkonem 850 kuelek. Právì za ní se pak
seøadily juniorky Hanka Køemenová - 848, Gábina Kuèerová - 830, Maruka
Pilaøová - 820 a Iva Svatoová - 809 kuelek.
Turnaj na konci roku se opravdu vydaøil, nìkteøí si uili malého Silvestra, pobavili jsme se ve výborné atmosféøe a po dvanáctihodinovém maratónu jsme v pohodì odeli ke svým domù.
Ji v lednu nás èekají pøebory Mistrovství Okresu Tábor, následnì v únoru
Mistrovství kraje, tak naim zástupcùm popøejme dobré výkony a èestnou
reprezentaci oddílu.

AKTUÁLNÍ TABULKY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
eny  III. KLZ
1. SKK Rokycany
22
2. TJ Jiskra Nová Bystøice
17
3. TJ Sokol Chotoviny
12
4. TJ Sokol Teplá
11
5. KK Akuma Kosmonosy
10
6. TJ Sokol Beneov
5
7. TJ Èechie Admira Praha
5
8. TJ Sokol Èervené Peèky
4
Jednotlivci: 8. místo Køemenová prùmìr
417, 16. Pilaøová 404, 21. Kuèerová 396,
23. Svatoová 394 kuelek.
Mui A  Divize Jih
1. TJ Slovan Kamenice n/Lipou 2 3
2. KK Slavoj irovnice
18
3. TJ Lokomotiva È. Budìjovice 1 8
4. TJ Centropen Daèice D
17
5. TJ Tøebíè B
16
6. TJ Sokol Slavonie
14
7. TJ Nové Mìsto na Moravì
14
8. TJ Jiskra Nová Bystøice A
13
9. TJ Sokol Chotoviny
12
10. TJ Start Jihlava
12
11. TJ Slovan Jindø. Hradec
10
12. TJ Nová Vèelnice
7
13. KK PSJ Jihlava B
6
14. TJ Jiskra Nová Bystøice B
2
Jednotlivci: 21. místo Hrstka prùmìr 437,
38. Bartoò 430, 54. Foøter 424, 55. Køemen 424, Hein 421, 64. Makovcová 419
kuelek.
Mui B  Krajský pøebor I
1. KK Lokomotiva Tábor B
16
2. TJ Dynamo Èeské Budìjovice 1 6
3. TJ Sokol Nové Hrady A
14
4. TJ Sokol Sobìnov A
12
5. TJ Sokol Písek A
12
6. TJ Kunak
12
7. TJ Tatran Lomnice nad Lu. A 1 0
8. TJ Fezko Strakonice A
10
9. TJ Nová Ves u È. B. A
8
10. TJ Lokomotiva È. Budìjovice B 8
11.TJ Sokol Chotoviny B
8
12.KK Èeský Krumlov A
6
Jednotlivci: 14. místo Svaèina prùmìr
426, 20. Køemenová 422, 48. Vacko 409,
59. Chobotský 404, 62. Zeman 400 kuelek.
M. Vacko

Florbalisté ukonèili základní èást

V základní èásti Táborské Florbalové Ligy (TFbL)
Draci splnili svùj cíl a jako pøedposlední postoupili
do nadstavby s názvem Divize s týmy na 3. a 4.
místech v základních skupinách. I Stars si splnili
svùj cíl a jednou vyhráli. Jako poslední tým skupiny B budou hrát v nadstavbì s názvem Pøebor.
V prosinci nejprve kombinovaný tým Chotovin
(Draci + Stars) nastoupil v sobotu k pøátelskému
turnaji za úèasti týmù z Pacova, Prahy, Tábora, Mostu
a Suchdola. Hráli jsme nad oèekávání dobøe a postoupili do play off ze 3. místa, kde jsme v semifinále prohráli s loòským vítìzem TFbL z Pacova.
Pak jsme následnì prohráli i souboj o 3. místo
s týmem Prahy, který byl zèásti sloen z hráèù krajského pøeboru ze Sobìslavi.
Druhý den Draci nastoupili proti Sokolu eleè,
pro nás v klíèovém zápase TFbL, pro boj o 4. místo
ve skupinì. Byli jsme lepím týmem. Vedli jsme
2:0 po první dvacetiminutovce. Po pøestávce soupeø pøidal na dùrazu a brzy sníil na 2:1. Pak díky
naí pasivitì, kdy hráèi zaèali hrát zdrovací taktiku
a moc neútoèili ji od 12 minuty, dolo k potrestání
takovéto hry a necelé dvì minuty pøed koncem eleè vyrovnala. V samostatných nájezdech eleè zápas otoèila na koneèných 2:3. Tento 1 bod ze zápasu byl málo a nemìli jsme jistotu postupu. Ve druhém duelu proti Jindøichovu Hradci to byl jiný zápas. Kráèeli jsme jasnì za vítìzstvím a soupeøi jsme
udìlovali lekci z florbalu. Poloèas skonèil 7:0. Pøestali jsme hrát a soupeø sníil na 7:4. Dali jsme na
8:4 a udreli výsledek. Pøed posledními dvìma zápasy jsme obsadili 4. místo s tím, e v posledním
kole nás èekají týmy na prvních dvou místech skupiny. Tým elèe, který nás mùe pøedbìhnout, hrál
v posledním kole s posledním týmem skupiny. Vìdìli jsme, e máme jistou nevýhodu, protoe to
nejspíe nebudeme moci ovlivnit.
V posledním 5. kole byla tøetina Drakù nepøítomna. Dalí pøespolní kvùli náledí nedorazili a tak
nastoupilo 5 hráèù + gólman starích ákù do posledního kola. První zápas proti Sokolu Jistebnice

Tabulka sk. A

1. Sokol Jistebnice
2. Rychlá rota Tábor
3. FBK Pivní vlny S.Ú.
4. Draci Chotoviny
5. Sokol eleè
6. Vajgar Bojz JH

skóre
body
74 : 34
25
58 : 39
22
46 : 39
18
41 : 66
11
25 : 48
9
35 : 49
8

byl jasnou záleitostí a skonèil
11:2. Mezitím eleè neèekanì
prohrála oba zápasy, hlavnì
s posledním týmem z Jindøichova Hradce. My jsme vìdìli,
e jsme ji na vytoueném 4. místì skupiny. A tak
druhý zápas proti vítìzi skupiny Rychlé rotì jsme
odehráli z povinnosti, a také tak skonèil, 14:3 pro
Rychlou rotu. O výsledek tolik nelo, spíe o povinnost odehrát zápas, protoe v pravidlech je, e za
neodehraný zápas se odeèítá bod z tabulky. Po
základní skupinì postoupili Draci do Divize, kde se
utkají o 7. a 12. místo v TFbL.
Stars v prvním zápase 4. kola proti Mrníkùm
byli bez ance a prohráli 11:2. Naproti tomu v dalím zápase proti pøedposlednímu Chýnovu hráli
vyrovnaný zápas. Rozhodlo nasazení gólmanù. Zatímco jednièka Stars se pøekonávala a tým podrela
a nepustila gól, na druhé stranì hráèi Chýnova
postavili do brány dvojku, která dìlala chyby a vlastnì mìla podíl na prvním vítìzství Stars v soutìi
v pomìru 4:0.
V posledním 5.kole s týmem Alpha Legion hráli
Stars vyrovnanou partii. Hráèi Stars neustále dotahovali a do stavu 4:4. Pak soupeø odskoèil na
koneèných 4:7. V posledním zápase skupiny proti
Plané byli Stars bez nároku a Planá zaslouenì
vyhrála 12:0. Po seètení vech výsledkù Stars sehrají v druhé èásti soutìe okresní Pøebor, kde se
utkají týmy o 13. a 18. místo v TFbL.

P. Havlík
Program leden:
6.1. Stars - eleè od 13:00
Stars - J. Hradec od 14:00
12.1. Draci - Pivní Vlny od 11:00
Draci - Planá od 13:00
13.1. Stars - Nord Blanc od 9:00
Stars - Chýnov od 11:00
20.1. Draci - Tazmani Jistebnice od 13:00
Draci - Aplha Legion od 14:00

Tabulka sk. B

1. Pacovtí Honzíci
2. Mrníci Opaøany
3. FbK Planá n./L.
4. lpha Legion Tábor
5. FbK ChýnovA
6. Chotoviny Stars

skóre
body
100 : 18
30
67 : 31
23
50 : 40
18
26 : 64
10
25 : 55
6
22 : 85
3
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DOROSTENCI SI ZAHRÁLI NA SILVESTROVSKÉM TURNAJI

Chotoviny mìly 30. prosince
tu èest hostit turnaj v sálovém
fotbale, který byl nazván silvestrovský. Tohoto turnaje se zúèastnilo pìt týmù sloených
z muù, jeden tým sloený z en
a dva dorostenecké týmy, které
se mezi svými starími kolegy
a kolegynìmi urèitì neztratily.
Chotovinskému dorostu nechybìlo málo a mohl jít do bojù
o prvenství v turnaji. Bohuel
ve rozhodla neastná prohra
v derby s voickým dorostem,
kde Chotovintí dlouho vyhrávali 1:0. Poté pøilo zbyteèné vylouèení a dostali dva góly v osla-

bení. Na tomto mìl mení pøièinìní rozhodèí, jen nechal sedìt vylouèeného hráèe pøíli
dlouho.
Po úvodní prohøe se dorostu
postavil tým Gira Akademia, který byl plný chotovinských hvìzd
v èele s trenérem Køíkou. Dorostenci brzy prohrávali a nemohli se dostat do tempa. Nakopl je a gól v konci utkání, ale
stav u nedokázali otoèit a prohráli 1:2.
Tým byl po dvou prohrách rozladìn, ale ve se zmìnilo po zápase, kde byl dorost lepím týmem a dokázal Netáhla porazit

jednoznaènì 3:0. Tento zápas
ovládly ale pøedevím veliké
emoce. Hráèi týmu Netáhla neunesli prohru a zaèali faulovat
své protihráèe, kteøí byli nìkdy
dokonce i o tøicet let mladí. Byl
to velmi vyhrocený zápas a diváci dokonce ádali, aby byl
pøedèasnì ukonèen kvùli hrozbì zranìní nìkterého z hráèù.
Turnaj se pøenesl do druhé
èásti, a to vyøazovací. Dorostenci narazili v play out na tým en
Koali. V tomto zápase si v klidu
pohlídali výhru 2:0. V boji o páté
místo ale podlehli týmu Capacity 0:1.

Ve finále se setkaly týmy Èures Èares a Knobly team. Vítìzem tohoto souboje a celého
turnaje se stal tým Èures Èares.
POØADÍ TURNAJE:

1. Èures Èares
2. Knobly team
3. dorost Mladá Voice
4. Gira Akademia
5. Capacity
6. dorost Chotoviny
7. Netáhla
8. eny Koali team

Starí áci Chotovin dvakrát støíbrní
Chotovintí starí áci nezklamali. V prosinci odehráli dva
halové turnaje. Oba dva se jim
výbornì povedly a se skvìlým
klubovým obsazením na obou
akcích se náramnì poprali.
V Mladé Voici se turnaj vyvedl
na výbornou. Nikdo se nezranil
a vechno probìhlo bez komplikací. Tedy a na jednu malou.

Ráno se omluvilo Veselí a tak
jsme ná tým rozdìlili na starí
(1998) a mladí (1999). Starí
potvrdili kvality a probili se a
do finále. Tam ovem nestaèili
na favorita z Táborska. Zaujali
ale i mladí. Døeli, makali a pøedvádìli sympatický výkon. Nakonec skonèili na 7. pøíèce.
Na druhý turnaj se tým vy-

pravil do Tøebonì. áci byli od
zaèátku turnaje trochu podceòováni, a tak bylo pro poøadatele velkým pøekvapením to, e
se Chotoviny, v konkurenci krajských týmù, dostaly a do finále. Tam jim pohár o kousíèek
unikl.
áci zvládli tìkou základní
skupinu, porazili SKP Èeské Bu-

Starí áci pokraèují ve své tradici a i letos pøichystali pro své rodièe, kamarády a fanouky kalendáø.

dìjovice i Èeský Krumlov. Pak
rozstøíleli Kaplici a v zápase
o vechno je èekalo Milevsko.
Chotoviny vedly 1:0, pak rozhodèí naøídil pøísnou penaltu
a daroval soupeøi vyrovnání.
V poslední minutì bohuel Milevsko udeøilo znovu a pohár
Chotovinám vyfouklo.
I tak ale musím kluky pochválit. Makali, døeli a pøíjemnì
nás vechny pøekvapili. Mìli
tìký zaèátek, poøadatelé k sobì
nalosovali týmy krajského pøeboru. Skupinu smrti vyhráli
a pak u to vechno bylo jakoby navíc. Pohár byl opravdu blízko, ale i tak je støíbro skvìlým
úspìchem a povzbuzením do
dalí práce, hodnotil trenér
Èestmír Køíka.
Teï u se ákùm rozbìhla
zimní pøíprava, koncem ledna
vyrazí na soustøedìní do Parkhotelu Mozolov, kam s nimi pojede i velká èást dorosteneckého týmu. Bude se hlavnì nabírat fyzièka. Snad se to v jarní
èásti sezony odrazí na výkonech
a áci se v KP umístí co nejlépe.
Drte nám palce!
Stránku pøipravili
Denis Pìkný a Duan Mendel ml.

