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ZDARMA

Rozpoèet na rok 2019 schválen. Co obsahuje?
Váení spoluobèané,
na 2. zasedání Zastupitelstva
obce Chotoviny, které se konalo ve
ètvrtek 13. 12. 2018, byl schválen
rozpoèet naí obce na rok 2019.
Rozpoèet obce Chotoviny na rok
2019 je koncipován jako rozpoèet
pøebytkový. Pøíjmy jsou naplánovány ve výi 34 083 566,- Kè (daòové
pøíjmy 28 738 000,- Kè, nedaòové
pøíjmy 4 600 710,- Kè, kapitálové
pøíjmy 144 856,- Kè, známé dotace
600 000,- Kè).
Výdaje jsou naplánovány ve výi
33 561 342,- Kè (bìné výdaje
27 651 342,- Kè, kapitálové výdaje
5 910 000,- Kè).

Z obsahu
listù
Druhé zasedání
zastupitelstva obce
Poplatky
v roce 2019

Pøebytek rozpoètu ve výi
522 224,-Kè je urèen k financování
splátek úvìrù.(Úvìr na pøístavbu jedné tøídy M).
Rozpoèet zahrnuje celkové nebo
jen èásteèné (doplatkové) financování tìchto hlavních zámìrù:
l opravy komunikací - nové ivièné
povrchy (od konce zámeckého
parku do místní èásti Polánka
a komunikace v Moravèi ze støedu
obce smìrem k Plachým)
l doplatek k pøípadné dotaci na obnovu vodovodu v ulici Na Vyhlídce (o dotaci budeme ádat Jihoèeský kraj)
l doplatek k pøípadné dotaci na obnovu kanalizace v ulici Krátká (poádali jsme o dotaci z POV JihoKuelna
èeského kraje)
l doplnìní dìtského høitì v areálu l doplatek k pøípadné dotaci na vícek obecnímu úøadu, ulice Táborská
M o dalí herní prvky
úèelové høitì v Jeníèkovì Lhotì
 od dálnice do støedu obce)
l obnova støechy kulturního zaøí- l vypracování projektové dokumen- l dokonèení nového územního plázení v Jeníèkovì Lhotì
nu
tace Sportovnì relaxaèního areálu
l zateplení kulturního domu v ChoChotoviny
Dalí akce mohou být v prùbìhu
tovinách  I. etapa
l vypracování projektové dokumen- roku doplnìny. Bude záleet pøedel doplatek k pøípadné dotaci na akci
tace na výstavbu dalích chodníkù vím na finanèních monostech naí
Pøestavba kuelny Chotoviny
Mgr. Zdenìk Turek
(ulice Hlinická  ze støedu obce obce.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 2. zasedání konaného Rozpoèet je schválen v paragrafodne 13. prosince 2018 od 19.05 hodin v zasedací vém znìní jako pøebytkový.
Pøíjmy ve výi 34 083 566 Kè, výdamístnosti Obecního úøadu Chotoviny.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková, p. Filip, p. MUDr. Jiøí Horák,
p. Jordák, p. Ing. Junová, p. Malenický, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. MgA. Volfová.
Omluveni: p. Mgr. Mendel, p. Moos.
Návrh usnesení: p. MUDr. Horák,
p. PaedDr. Nìmec.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
p. Praák.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání.
2. Rozpoèet obce na rok 2019.
3. Støednìdobý výhled rozpoètu
obce na roky 2020 a 2021.
4. Povìøení rady obce k provedení
rozpoètových zmìn v závìru
roku 2018.
5. Pozemky.
6. Místní program obnovy venkova Chotoviny, Èervené Záhoøí.
7. ádost o dotaci z POV Jè. kraje
na rok 2019.
8. Obecnì závazná vyhláka è. 4
2018 o místním poplatku
za likvidaci odpadù.
9. Vyhláka o noèním klidu
- ádost o výjimku.
10. ádost o dotaci z Min. pro místní
rozvoj ÈR.
11. Strategický plán obce Chotoviny.
Jednání zahájil pan starosta, pøivítal
pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáe-

ní schopné, protoe je pøítomna
nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání byly
ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a p. Praákem, byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány
za schválené.
2. Rozpoèet obce Chotoviny na rok
2019  návrh rozpoètu vychází se
sestavy Fin 2 - 12M k 31. 10. 2018,
je pøedloen v paragrafovém znìní
jako pøebytkový. Rozpoèet pøedkládá rada obce, projednal ho i finanèní výbor. Investièní výdaje jsou
v pøítím roce mimo jiné plánovány
na: Obnovu vodovodu v ul. Na Vyhlídce, opravu kanalizace v ul. Krátká, projekt sportovnì relaxaèního
areálu u dubù, opravy komunikací,
zateplení kulturního domu 1. etapa,
pøestavba kuelny.
Návrh rozpoètu byl øádnì vyvìen
na úøední desce od 22. 11. 2018 do
14. 12. 2018.
Po krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.
Usnesení è. 26/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet obce Chotoviny na rok 2019.

je 33 561 342 Kè, financování ve
výi 522 224 Kè (tj. splátky úvìru).
Souèástí schváleného rozpoètu na
rok 2019 jsou pøíjmy sociálního fondu ve výi 65 000 Kè a výdaje sociálního fondu ve výi 65 000 Kè.
Sestavení rozpoètu vychází z pøíjmù
a výdajù výkazu Fin 2 - 12 M k 31. 10.
2018, který je souèástí návrhu rozpoètu na rok 2019.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Støednìdobý výhled rozpoètu
obce Chotoviny na léta 2020 a 2021
 byl vypracován na základì novely
zák. è. 557/2004 Sb., a zák. è. 250/
2000 Sb., jako pøebytkový.
Usnesení è. 27/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení
è. 230/2017/Z17, kterým byl schválen rozpoètový výhled na léta 2019
a 2020.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 28/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce schvaluje støednìdobý výhled rozpoètu obce Chotoviny na roky 2020 a 2021 dle pøedloeného návrhu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Povìøení rady obce provedením
rozpoètových opatøení v závìru
roku 2018  toto povìøení je navreno proto, e v závìru roku mùe

POPLATKY, které vybírá v roce 2019 obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

590, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2019
nebo pololetnì  do 31. 3. 2019 a do 30. 9. 2019.

nastat situace, kdy bude nutné zaplatit nìkteré platby, které pøesahují
plánovaný rozpoèet a zaúètovat nìkteré platby na poloky, dle rozpoètové skladby.
Usnesení è. 29/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce pro období
14. 12. 2018 a 31. 12. 2018 povìøuje radu obce provedením rozpoètových zmìn nad rámec povìøení
rady obce, usnesení è. 180/2016/Z12
ze dne 22. 12. 2016.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
 zámìr prodeje pozemku p.è. 728/
15 v k.ú. Jeníèkova Lhota - o odkoupení tohoto pozemku, který je
zcela obklopen pozemky v soukromém vlastnictví a obec k nìmu nemá
pøístup, ádají manelé J. a V.K.,
spoluvlastníci sousedních nemovitosti a domu èp. 36.
Usnesení è. 30/2018/Z02
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pozemku p.è. 728/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výmìøe 35 m2 v k.ú. Jeníèkova Lhota
za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje pozemku p. è.
32/1 a èástí pozemkù p. è. 728/37
a 728/40 v k. ú. Jeníèkova Lhota
- o odkoupení pøiplocených sousedních pozemkù ádá pan Z. F. jako
majitel, mimo jiné, pozemkù parc.
è. 32/5, st.84 a rodinného domu
èp. 47 v Jeníèkovì Lhotì.
/pokraèování na str. 4/

UPOZORNÌNÍ
Z DÙVODU ZAJITÌNÍ
ZIMNÍ ÚDRBY

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa, jeho dritel má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce  splatnost do 31. 3. 2019.

Stoèné

576, Kè + DPH/rok
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na
kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2019.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné fakturováno dle odebraného mnoství pitné vody spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (jednou èástkou dohromady) na úèet
obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné
pøiøazení platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti).
VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

A SVOZU POPELNIC

ÁDÁME OBÈANY,
ABY NEPARKOVALI SVÁ
VOZIDLA NA KOMUNIKACÍCH.
DÌKUJEME.

Oú
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S T Ø Í P KY Z O B C E
❖ RO schválila støednìdobý rozpoètový výhled obce
Chotoviny na roky 2020 a 2021.

❖ ZO schválilo navýení roèního poplatku za odvoz

popelnic z 550,- Kè na 590,- Kè na poplatníka a rok.
I po navýení tohoto poplatku bude obec dotovat odpadové hospodáøství èástkou vyí ne 1 000 000,- Kè.
❖ RO schválila podpoøit ples hasièù Chotovin èástkou
8000,- kè.
❖ RO schválila podpoøit prosincové dìtské tvoøivé dílnièky, které probíhaly v dìtské hernì Afrika èástkou
3000,- Kè. Peníze smìøovaly na nákup materiálu.
❖ RO schválila s úèinností od 1. 12. 2018 stavební komisi ve sloení Milo Filip (pøedseda), Josef Pecháè
(èlen), Ing. Lubo Hort (èlen).
❖ RO projednala monost poádat o dotaci na výstavbu dalích ètyø peèovatelských bytù. Rada obce rozhodla, e vzhledem k vysoké rozpoètové cenì projektu peèovatelských bytù (jsou naplánovány v ulici Pod
pejcharem) a nízké dotaèní podpoøe nebude zatím
o tuto podporu ádat a bude hledat jinou výhodnìjí
dotaci.
❖ RO vzala na vìdomí uzavøení M Chotoviny ve dnech
27. 12.  31. 12. 2018.
❖ Obec Chotoviny poádala o dotaci z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje na projekt Obnova
kanalizace v ulici Krátká.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny
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VÝVOJ POSTOJÙ OBYVATEL K TØÍDÌNÍ ODPADÙ

Podíl tøídièù odpadu se za 15 let v ÈR zvýil
o 10 procentních bodù. Tøídí u 73% lidí!
Komunální odpad ji tøídí skoro
3/4 obyvatel Èeské republiky. To dokazuje, e pro vìtinu lidí se ji tato
èinnost stala takøka kadodenní rutinou. Zajímavé je ale zjitìní, e nejvíce se o tuto problematiku zajímají obyvatelé Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje a kraje
Vysoèina. Vyplývá to z prùzkumù zamìøených na vývoj postojù obyvatelstva k tøídìní odpadù, které si nechává spoleènost EKO-KOM zpracovat.
Od roku 2003 se rozíøila tøídièská základna o 10 procentních bodù
 z 63 na 73% obyvatel. Z výzkumu
pøitom vyplynulo, e k nejvyím meziroèním zmìnám dolo mezi roky
2003 a 2006. Vysvìtlení je logické téma tøídìní odpadù bylo tehdy pomìrnì nové a tím pádem i velmi atraktivní. Bìhem finanèní krize, v letech
2007-2009 dolo naopak k poklesu
úèasti, pak se situace znovu stabilizovala. V posledních pìti letech bylo ale
tempo rùstu pomalejí  to je dáno
èásteènì stárnutím populace, a také
pomalým rozvojem sbìrné sítì v tìch
obcích a mìstech, kde zatím není tøí-

dìní odpadù prioritou. Zbývající,
27procentní, èást obyvatel tvoøí netøídièi a tzv. faktiètí netøídièi. Prvnì jmenovaní (20%) se do systému sbìru
odpadù nijak nezapojují a nijak se tím
netají. Zato faktiètí netøídièi (7%)
v prùzkumech deklarují svoji úèast na
tøídìní komunálního odpadu, oznaèují se za tøídièe, ve skuteènosti ale
svùj odpad netøídí. V tomto pøípadì
lze vypozorovat efekt sociálního nátlaku  to znamená, e dotázaný na
otázku odpoví tak, jak si myslí, e by
mìl odpovìdìt, aby byla spoleèensky
korektní. Prùzkum také upozornil na
lokální rozdíly. Napøíè vemi kraji mají
lidé rùzné podmínky pro tøídìní odpadu. Zajímavé je napøíklad subjektivní vnímání docházkové vzdálenosti
ke kontejnerùm na tøídìný odpad. Zatímco v Karlovarském a Pardubickém
kraji je hodnocena vzdálenost k barevným kontejnerùm jako dostateènì
blízká pro více ne 80 procent obyvatel, na Vysoèinì a v Jihoèeském kraji
jsou blízko zhruba jen pro 60 procent lidí.
H. Heømánková
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/dokonèení ze str. 2/
Rada obce navrhla tyto pøiplocené
pozemky prodat za cenu dle znaleckého posudku. Protoe zatím není
vypracován geometrický plán, byla
cena pozemkù se znalcem pouze
konzultována a na základì jeho stanoviska navrena prodejní cena pozemkù.
Usnesení è. 31/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pozemku parc.è. 32/1 ostatní plocha, zeleò o výmìøe 155 m2 za
cenu 400,- Kè/m2 a k nìmu pøilehlých pøiplocených èástí pozemkù
parc.è. 728/37 a 728/40 ostatní plocha, ostatní komunikace o výmìøe
cca 150 m2 za cenu 200,- Kè/m2, ve
v k.ú. Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje pozemku p. è. 32/2
a èástí pozemkù p. è. 728/37 a 728/
40 v k.ú. Jeníèkova Lhota - o odkoupení pozemku parc.è. 32/2, ostatní
plocha, zeleò o výmìøe 376 m2 a èástí
pozemkù parc.è. 728/37, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
è. 728/40, ostatní plocha, ostatní komunikace o výmìøe cca 400 m2, ve
v k.ú. Jeníèkova Lhota ádají manelé M.a V.S.
Rada obce navrhuje tyto pozemky
neprodávat, ale ponechat si je pro pøípadný dalí rozvoj Jeníèkovy Lhoty.
Usnesení è. 32/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku parc. è. 32/2
a k nìmu pøilehlých èástí pozemkù
parc.è. 728/37 a 728/40, ve v k.ú.
Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
6. Místní program obnovy venkova
pro místní èásti Chotoviny a Èervené Záhoøí na období 2019 a 2022
 k pøedkládání ádostí o dotace
z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje na rok 2019 musí mít
jednotlivé místní èásti obce zpracován místní program obnovy venkova s platností minimálnì na funkèní
období zastupitelstva. Vzhledem
k tomu, e obec plánuje v roce 2019
poádat o dotaci na obnovu kanalizace u ulici Krátká v Èerveném Záhoøí, je prozatím zpracován pouze
místní program obnovy venkova pro
místní èásti È. Záhoøí a Chotoviny.
Pro ostatní místní èásti obce budou
aktualizovány místní programy dle
potøeby.
Usnesení è. 33/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce schvaluje místní program obnovy venkova pro místní èásti Chotoviny a Èervené Záhoøí
na období 2019 - 2022.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. ádost o dotaci z POV Jè. kraje
na rok 2019  Obnova kanalizace
v ulici Krátká. Pøed plánovanou
opravou povrchu komunikace v ul.
Krátká je nutné provést výmìnu stá-
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vající, nevyhovující kanalizace v celkové délce 152,35 m. Nová kanalizace je navrena z materiálu PP vèetnì nových domovních pøípojek
a nových ulièních vpustí. Pøedpokládané náklady: 1 300 000,- Kè, dotace max. 300 000,- Kè, ádost o dotaci 300 000,- Kè.
Usnesení è. 34/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce projednalo
a souèasnì schválilo podání ádost
o dotaci na rok 2019 z Programu
obnovy venkova Jihoèeského kraje
na akci Obnova kanalizace v ulici
Krátká.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Obecnì závazná vyhláka è. 4/
2018 o místním poplatku za likvidaci odpadù  k vydání nové vyhláky obec pøistoupila proto, e firma Rumpold, s.r.o., která v naí obci
zajiuje odvoz odpadù, od nového
roku zvyuje ceny. Obec po porovnání kalkulace na rok 2019 a nákladù roku 2018 navrhuje zvýit poplatek o 40,- Kè na 590,- Kè na poplatníka a rok. V roce 2018 obec doplatí
na likvidaci odpadù cca 1100 000,- Kè.
Usnesení è. 35/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou vyhláku è. 4/2018
o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9.Vyhláka o noèním klidu  ádost o výjimku  majitelka penzionu U farmáøe v Moravèi podala ádost o výjimku z doby noèního klidu. Poaduje naruení noèního klidu o sobotách od 22:00 do 00:00
hodin v období kvìten a záøí 2019.
Dùvodem je poøádání svatebních
hostin v penzionu. Tato výjimka by
si vyádala zmìnu Obecnì závazné
vyhláky obce Chotoviny è. 1/2016,
o noèním klidu. Rada obce s ohledem na blízkost okolní bytové zástavby doporuèuje stávající Obecnì
závaznou vyhláku obce Chotoviny
è. 1/2016 o noèním klidu nemìnit.
Usnesení è. 36/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce neschvaluje poøízení nové Obecnì závazné vyhláky obce Chotoviny o noèním klidu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. ádost o dotaci z Min. pro místní
rozvoj ÈR  obec zvauje podání ádosti o dotaci z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova
na projekt Pøestavba kuelny Chotoviny (pøestavba dvoudráhy na
ètyødráhu). Plánované náklady 6,5
mil. Kè, dotace max. 4,55 mil Kè.
Usnesení è. 37/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce projednalo
a souèasnì schválilo podání ádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR z programu 117D8210

 Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt Pøestavba kuelny
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Strategický plán obce Chotoviny  obec Chotoviny má zpracovaný Strategický plán pro období
2014  2020, který byl v prùbìhu
roku 2015 projednán zastupitelstvem obce a následnì byl 10. 2.
2016 radou obce schválen. Nyní je
pro podávání ádostí o dotace na
ministerstva ÈR poadováno schválení Strategického plánu zastupitelstvem obce.
Protoe do konce platnosti Strategického plánu zbývají jen dva roky
a øada projektù byla ji realizována,
je ke schválení pøedloen Strategický plán s aktualizovanou Pøílohou
è. 2  Plánované projekty na roky
2019 a 2020.
Usnesení è. 38/2018/Z02.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje Strategický plán obce
Chotoviny pro období 2014  2020.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
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Usnesení bylo pøijato.
Paní Ing. Junová poádala starostu
o podrobnìjí informaci k èlánku
zveøejnìnému v Listech Chotovinska ve vìci výstavby nové telekomunikaèní vìe.
Starosta odpovìdìl, e vì o výce
cca 45 metrù v zastavìném území
obce chce postavit mobilní operátor. Rada obce investorovi sdìlila,
e nesouhlasí s výstavbou stoáru
na pozemcích ve støedu místní èásti
Chotoviny.
Na dotaz pana R., zda obec bude
usilovat o to, aby autobus, kterým
dojídìjí dìti do koly do Borotína
a zpìt, zajídìl k nádraí ÈD, starosta odpovìdìl, e pokud obec znovu obdrí ádost, bude se touto záleitostí zabývat.
(Autobus má zastávku na státní silnici a odtud dìti dojídìjící do Z
Borotín musí jít pìky, nebo pro nì
nìkdo z rodiny jede autem.)
Pan starosta podìkoval zastupitelùm
za práci a popøál vem hezké Vánoce a hodnì zdraví v nadcházejícím
roce.
Skonèeno ve 20:00 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Informace k JÍZDNÍM ØÁDÙM ÈD

Èeské dráhy od prosince 2018 vydaly nové jízdní øády. Novým jízdním øádem zruily spoj Tábor - Chotoviny a Chotoviny - Tábor, který
jezdil po deváté hodinì. Od 1.1.2019 zajiuje tento spoj COMETT
PLUS spol. s r.o. autobusem. Odjezd autobusu z Tábora - autobusového nádraí, stanovitì è. 13 v 8:39 pøes Náchod, Koín, vlakové nádraí Chotoviny na zastávku Chotoviny støed, kde se otoèí a v 9:00 odjídí
zpìt stejnou trasou. Pøíjezd na autobusové nádraí do Tábora v 9:19. Jede v pracovních dnech.
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KOLIK ØEÈÍ ZNÁ . . .
. . . tolikrát jsi èlovìkem. Toto staré
lidové rèení se mi vybavilo, kdy
jsem se pøed léty seznámil s pøípadem velké loupee na jistebnickém
panství. Dalí vzpomínka na podobný, mnohem pozdìjí slogan u nebyla pøíjemná. Pøipomenul jsem si,
jak tísnivì na mne zapùsobil velký
podlouhlý plakát, kterým nìmeètí
okupanti po vytvoøení Protektorátu
Èechy a Morava zaplavili nai zemi.
Lakonické heslo Neumìli nìmecky,
nedostali místo jednoznaènì vyjadøovalo, jak to s námi nezvaní
ochránci myslí.  Ale k vìci.
Pomìrnì chudý bohutínský mlynáø Bartolomìj Nádherný jistì netuil, e jedno z jeho patnácti dìtí 
syn Jan Nepomuk  se domùe mimoøádného bohatství a stane se zakladatelem lechtického rodu, jeho
pøísluníci budou dret øadu velkostatkù, patøit k nejbohatím muùm
v Èeském království a zaujímat významné posty ve veøejném ivotì.
Z rodu Nádherných z Borutína
nás bude zajímat jeho tzv. jistebnická vìtev, konkrétnì vnuk Jana Nepomuka  Emil. Dávno ho u hlava
nebolí, protoe více jak sto let odpoèívá na jistebnickém høbitovì, ale
døíve ne se tak stalo, bylo mu souzeno, aby se nechtìnì stal støedem
pozornosti v události, která v roce
1896 na dlouho vzruila irokou
veøejnost. Jak znìla dobová zpráva,
byla v noci z 29. na 30. øíjna1896 na
baronovi E. Nádherném, rytíøi z Borutína a majiteli velkostatku ve Veselíèku, spáchána neobyèejnì smìlá loupe. Z jeho lonice, kde spal
a z pøilehlé pracovny toti zmizelo
mnoho zlatých pøedmìtù a vìtí
mnoství perkù, mezi kterými byla
i vzácná rodinná památka  tìký
zlatý prsten s mnoha brilianty a velkým rubínem. Navíc pachatel po
sobì nezanechal nejmení stopu.
Nejdøíve padlo podezøení na sluebnictvo, jmenovitì na komorníka
Josefa Veselého a koèího Matìje Novotného, kteøí byli neprodlenì vzati
do vazby. Jak se ale prokázalo, byli
podezíráni neprávem. Tím vyetøování uvázlo na mrtvém bodì a u se
zdálo, e celý pøípad zùstane neobjasnìn.

Èas plynul a na smìlou loupe
se ji ponìkud pozapomnìlo, kdy
na jednu z praských policejních stanic pøibìhl udýchaný pøíruèí s prosbou, aby se policie okamitì dostavila k jeho éfovi, známému praskému klenotníkovi. Tam na pøispìchaví rameno spravedlnosti èekalo
pøekvapení v podobì sluného, nenápadného mladého mue, který
klenotníkovi nabídl ke koupi nìkolik
perkù, pocházejících z loupee
u Emila Nádherného. Mu, ve kterém byl zjitìn osmadvacetiletý Alois
Kuèera, byl proto zadren a po krátkém výslechu se k onomu èinu doznal. A pak se pøed vyetøovateli zaèal odvíjet pøíbìh nikoli profesionálního zlodìje, ale mue, který se
vlivem nepøíznivých okolností dostal na ikmou plochu.
Alois Kuèera na konci bøezna
1896 nastoupil do sluby v rodinì
Nádherných jako komorník. K jeho
práci nebyly pøipomínky, vechny
povinnosti vykonával svìdomitì, ale
pøesto byl po ètyøech mìsících proputìn. Dùvod? Ne zcela dostateènì
ovládal nìmecký jazyk. Zdrcený Kuèera odjel do Prahy, kde dlouho hledal jakékoliv zamìstnání, ale marnì.
V nejvyí nouzi se ho ujal jistý Karel Reif, takto dámský krejèí, který
mu nabídl, aby mu pomáhal v øemesle. Kuèera se snail seè mohl,
ale a dìlal co dìlal, krejèovina mu
prostì nela.
Kuèera si málem zoufal, ale pak
pøiel na neastný nápad. Reifovi
øekl, e jede do Jièínìvsi navtívit
svého nemocného otce, ale místo
toho odjel odpoledním vlakem do
Tábora a odtud do Branice. Za tmy
pak doel do Veselíèka, ukryl se
v zámeckém parku a èekal. Po 23. hodinì zhasla v zámku svìtla. Kuèera
jetì chvíli vyèkal a pak otevøeným
oknem vnikl do lonice svého bývalého chlebodárce. Dobøe vìdìl, e
Nádherný kadý veèer vypije nìkolik
sklenic vína, aby lépe spal, a proto
z noèního stolku pøímo u hlavy spícího mue beze strachu sebral est
krabièek s rùznými perky a klíèe od
pracovního stolu, kde nalezl peníze
v hotovosti a ji zmínìný rodinný
prsten. Pak klíèe opìt vrátil na pù-
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vodní místo, beze stopy opustil zámek a prvním ranním vlakem se vrátil do Prahy. Zde vechny perky dal
do zastavárny a zástavní lístek dal
do plechovky, kterou zakopal v Letenských sadech.
Krejèímu Reifovi namluvil, e mu
otec vyplatil podíl, a zaèali vesele ít.
Jene peníze jsou kulaté, snadno se
rozkutálí, a Kuèera jednoho dne zjistil, e je na dnì. Pozdì litoval, e
udìlal chybu, kdy dal perky do
zastavárny, protoe si uvìdomil, e
jejich prodejem by dostal mnohem
více penìz. Proto si vypùjèil vìtí

obnos, v parku na Letné vykopal zástavní lístek a perky vyplatil. Pak se
vydal ke klenotníkovi, aby perky
zpenìil. To se mu, jak u víme, nepodaøilo, protoe bdìlá policie pøedala vem klenotníkùm a staroitníkùm pøesný popis perkù odcizených ve Veselíèku.
Alois Kuèera pak stanul pøed
krajským soudem v Táboøe, kterému
pøedsedal sám pan prezident Okenfus. Porotní líèení trvalo od èasného rána a do veèerních hodin, kdy
byl nad Aloisem Kuèerou vynesen
rozsudek: tøi roky tìkého aláøe.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Vìra Pohanová, Chotoviny
70 let Vlastislav Rajnoch, Sedleèko
75 let Marie Bervidová, Rzavá
80 let Keto Lobjanidze, Sedleèko
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Zachary Novák
Sedleèko

Milan Sviták
Èervené Záhoøí

1/2019

LISTY CHOTOVINSKA

NOVÉ KNIHY
MIGUEL RUIZ  TØI OTÁZKY. Autor
svìtového bestselleru Ètyøi dohody
a uznávaný duchovní uèitel Don Miguel Ruiz zve své ètenáøe na dobrodrunou cestu sebereflexe, zkoumání vlastního nitra. Klíèovou roli
v tomto procesu hrají tøi otázky: Kdo
jsem? Co je skuteèné? Co je láska?
Jejich prostøednictvím postupnì
odkrývá nejrùznìjí klamy a sebeklamy, jim jako jednotlivci i jako
lidstvo podléháme a je jsou permanentním (a podle veho zbyteèným) zdrojem naí duevní i tìlesné
nepohody èi dokonce a utrpení.
Vykroème spoleènì s Donem Miguelem Ruizem a putujme s ním po
krajinì naí mysli: nezapomínejme
vak, e on nám jen ukazuje smìr.
Strùjcem naí duchovní transformace jsme jen my sami!
JAN BAUER  HRAD MRTVÝCH.
lechtic Raimund z Puperku doprovázel Eliku Pøemyslovnu na její
svatbu s Janem Lucemburským ve
pýru. S obìma se také vrátil do
Èech a po Janovì korunovaci koneènì zamíøil domù na svùj hrad
Puperk v podhùøí umavy. Ke svému zdìení zjistil, e Puperk je zcela
pustý, jeho manelka Vorila a dcera Anna kamsi zmizely, zbylí obyvatelé hradu byli zavradìni. Raimund
nael jen jejich tlející mrtvoly. V zoufalství se obrátil na svého pøítele královského podkomoøího Jindøicha

z Lipé, který mu doporuèil královského soudce Melichara
z Roupova. Melichar a jeho pomocník Boetìch se nyní pokouejí vypátrat, kdo povradil obyvatele
Puperku a co se stalo s Vorilou
a její dcerou Annou. Unesl je snad
nìkdo a proè?
TOM HANKS  NEOBVYKLÝ TYP.
Sbírka sedmnácti povídek oscarového herce Toma Hankse je ve vech
ohledech rùznorodá. Díky autorovi
se setkáváme s plejádou peèlivì propracovaných postav, sledujeme jejich osudy zasazené do nejrozliènìjích míst (dokonce i mimo tuto planetu) a èasù (v jednom pøíbìhu se
také pøímo èasem pøesunujeme).
Hanks proslul svým oduevnìlým
a procítìným herectvím - a tyté kvality vnáí do své literární prvotiny.
Je vtipný, ale umí pøejít k melancholii; píe lehkým perem, ale dotýká se
velkých témat. Je zjevné, e se svými postavami ije, a snad právì proto mu ètenáø vìøí, podléhá a uívá si
kadou vìtu.
TÁÒA KELEOVÁ-VASILKOVÁ  SÍTÌ
Z PAVUÈIN. Blanka je mladá a úspìná hereèka, køehká a silná zároveò.
Ovem její osobní ivot je samá bolest a zklamání. Jediným svìtýlkem
je proní její dcerka Alenka. Blanka
se dlouho odhodlává rozmotat pavuèinu klamání, kterým ovila svùj
ivot...
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Pro dìti a mláde:
ZUZANA POSPÍILOVÁ  ZLOBIVÉ POHÁDKY. Ve dvou desítkách originálních pohádkových pøíbìhù se dìti setkají s nejrùznìjími
podobami toho, èemu dospìlí øíkají
zlobení, zkrátka s rùznými neøestmi. Zlobí tady lidé, zvíøata i vìci.
Vláïa se posmívá, myka je lakomá,
íala Bohdana dìlá naschvály, navigace je zlomyslná, hrabìnka Eleonora vìènì nespokojená... Jak to
s tìmi zlobílky dopadne? patnì.
Ale to je vlastnì pro pohádky dobøe! Zlobidla tu nemají anci. Moderním pohádkám oblíbené autorky
Zuzany Pospíilové dodávají roáckou atmosféru skvìlé ilustrace Drahomíra Trsana.

LENE KAABERBOL  DCERA ÈARODÌJKY. Jedenáctiletá Dina zdìdila po své matce mocný dar. Umí se
podívat èlovìku pøímo do due
a vyvolat v nìm pocity studu za jeho
èiny. Nemá proto ádné kamarády
a ostatní dìti ze vsi se jí vyhýbají.
Takový samotáøský ivot má vak
brzy skonèit. Její matka byla neprávem uvìznìna a jen Dina mùe
dokázat její nevinu. Odhalí skuteèného vraha a zachrání matce ivot? Nebo ji semele mocenský
boj a zájmy lidí, kteøí mají vekeré zlo na svìdomí?
Z. Sumerauerová

Sbírka pro Diakonii Broumov

Diakonie Broumov, sociální drustvo, realizuje mylenku pomoci sociálnì
potøebným lidem. Hlavním prostøedkem k uskuteènìní tohoto cíle jsou
dnes ji tradiènì organizované sbírky pouitého oacení.
Zástupci drustva poádali nai obec o zorganizování sbírky.
Seznam vìcí, které mùete dát do sbírky:
â Vekeré odìvy - dámské, pánské, dìtské - nepokozené s fungujícími zipy
â Obuv - nepokozená (zavázaná v igelitové tace)
â Kabelky, batohy - pouze nepokozené a s funkèním zipem
â Lùkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky - èisté i mírnì pokozené
â Pøikrývky, poltáøe a deky- pouze péøové
â Záclony, závìsy - nepokozené.
Pokud se rozhodnete do sbírky zapojit, prosíme Vás o dovezení zabalených
vìcí (nejlépe v igelitovém pytli) na Sbìrný dvùr odpadù v Chotovinách, kde
je pro nai obec sbìrné místo. Na sbìrný dvùr mùete vìci vozit
do 30. 1. 2019 v dobì, kdy je sbìrný dvùr otevøen, tj. pondìlí 9:00 - 11:00,
støeda, pátek 14:00 - 16:00, sobota 8:00 - 12:00.
31. 1. 2019 si diakonie shromádìný materiál ze sbìrného dvora odveze.
Dìkujeme Vám.

Dne 14.12.2018 jsme v KD zhlédli satirickou komedii o lidech a hmyzu DDT.
Adaptaci hry bratøí Èapkù  Ze ivota hmyzu, kterou nám pøijel zahrát
divadelní spolek KAPOTA z Tábora.
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Mistrovství oddílu kuelek jednotlivcù pro rok 2019

Mezi vánoèními svátky a koncem
roku, v pátek 28. 12. 2018, probìhlo zápolení o titul Pøeborníka kuelkáøského oddílu. Dvoukolový systém
na 2 x 100 hodù se zaèíná bìhem

podzimu jedním náhozem v rámci
mistrovského zápasu a druhý, závìreèný, právì tímto turnajem. Nejvíce
se letos daøilo pøi velmi vyrovnaných
soubojích Zbyòku Heinovi. Výbor-

Mikuláské koulení 2018

V sobotu 8. prosince 2018 se jako
kadoroènì scházíme se vemi pøíznivci, nadenci, mládeí a dìtmi na tradièní  M i k u l á  s k é
koulení o ceny.
Ve bylo pøipraveno a pøi
nadeném zápolení snad vìtina zapomnìla na bìné starosti. Nakonec vichni odcházeli,
døíve èi pozdìji, ale spokojeni
i s vykoulenými dárkovými balíèky, upomínkovými pøedmìty
a cenami pro vítìze.
V kategorii dìtí neregistrovaných vyhrála Simona Jechová 28 bodù, druhá byla Tereza
Hruková - 25 bodù, tøetí Kami-

la Fialová - 24.
V dìtech registrovaných se
nejvíce daøilo Karolínì Cápkové
- 29, druhý Jakub Smetana - 28.
Po vyhláení výsledkù, rozdání pøipravených balíèkù a cen,
zahájili sportovní boje dospìlí
v kategoriích registrovaní mui,
eny a spoleènì neregistrovaní. Veèer bylo dobojováno, vyhláeny výsledky a pøedány ceny.
V kategorii muù registrovaných vítìzí Pavel Makovec, kdy
v rozstøelu poráí Honzu Bartonì, oba 38 bodù. Libor Hrstka
výkonem 36 kuelek obsazuje
tøetí místo.
V enách registrovaných tentokrát vítìzí Klára mejkalová -

Florbalisté budou hrát o nejvyí
vali, i kdy jsme ance mìli
pøíèky okresu
Florbalistùm se podaøilo obsadit druhou pøíèku ve skupinì,
která zaruèuje boj v nadstavbì
o prvních est míst v okrese a která
se nazývá Liga. Druhý tým Chotovin
bude opìt hrát nejnií soutì s názvem Pøebor.
Na prvním prosincovém turnaji,
probìhlo mnoho zajímavých výsledkù. Bohuel i my jsme se na nich
podíleli. V prvním zápase proti
Apex-Bike jsme nastoupili v 7 lidech
do pole. Na zaèátku, kdy jsme mohli, jsme soupeøe pøehrávali. Skóre
otevøel Havlík a soupeø rychle po naí
chybì vyrovnal. Druhý gól zase pøidal Havlík a soupeø po buly vyrovnal. Pak po naí chybì pøed poloèasem soupeø pøidal tøetí gól. Voborský vyrovnal. Pak nae tøi chyby okamitì soupeø potrestal. Jeden hráè
neudrel nervy na uzdì a dostal souèasnì s klaksonem 2+10 min, za stavu 3:6. Tak jsme s jedním hráèem na
støídaèce pøeili oslabení a do poloviny druhého poloèasu dal gól Havlík. Soupeø vyuil kadou naí chybu, pøiblíit se ve skóre nedovolil
a støílel góly. Zápas skonèil 9:4. Druhý zápas s Jistebnicí byl vyrovnaný.
Bohuel i zde jsme se nevyvarovali
chyb. Po první, pøi ztrátì míèku na
pùlce, soupeø dal gól. Voborský bìhem chvíle chybu napravil a skóroval. Bohuel hned po buly soupeø
dal dalí gól. Na konci prvního poloèasu Havlík vyrovnal a soupeø zase
reagoval. Na poloèasových 3:3 srovnal Praák ml. V druhé pùli jsme
hráli pøesilovky, ale góly jsme nedá-

a ani jsme nepromìnili samostatný nájezd. Soupeø v poslední desetiminutovce nastøílel 3 góly a vyhrál 6:3.
Druhý prosincový turnaj jsme
vìdìli, e pokud oba zápasy vyhrajeme, obsadíme 2. místo. Na úvod
nás èekalo druhé, a doufali jsme, e
i poslední derby s týmem Predators.
Skóre otevøel Kotrlík, na co soupeø
rychle reagoval a srovnal na 1:1. Od
této doby jsme góly støíleli jen my.
Nejprve Tlustý, pak Havlík, O. Mládek a na poloèasových 5:1 Voborský. Po pøestávce Voborský a Kotrlík navýili na 7:1. Koncem poloèasu sníili Predators na koneèných
7:2. Poslední zápas byl pøímý souboj s týmem Expendables o postup
do ligy. Zápas nám vyel parádnì.
Skóre otevøel Voborský, soupeø vyrovnal a opìt to bylo z jeho strany
ve. Díky fyzicky nároènému systému hry, celoplonému napadání
jsme soupeøe nutili k chybám, ze
kterých jsme skórovali. Do poloèasu skóroval Tlustý, Voborský, Kotrlík a O. Mládek. Vedli jsme 6:1.
V druhém poloèase jsme dùslednì
bránili a toto vedení udreli po celý
druhý poloèas.
P. Havlík

Tabulka

skóre body

1. Mrníci Opaøany
52 : 22
2. Draci Chotoviny
47 : 35
3. Expendables Tábor 48 : 37
4. FbC Sokol Jistebnice 40 : 47
5. Apex-Bike Tábor
40 : 56
6. Chotoviny Predators 31 : 61

26
18
17
15
8
4

ným celkovým výkonem 915 kuelek (451 + 464) získal titul absolutního Pøeborníka / Mistra oddílu. Na
druhém místì skonèil Honza Bartoò
 909 (451 + 458), tøetí Libor Hrstka - 881 (451 + 430). V enách byla
nejlepí Gábina Kuèerová  888 (429
+ 459), druhá Lenka Køemenová 
886 (431 + 455), tøetí Martina Køe-

menová  880
(444 + 436).
V termínu 5. ledna 2019 nás èekají
Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor, následnì 26. ledna 2019 Mistrovství krajù.
Naim zástupcùm popøejme dobré výkony a pìknou reprezentaci
oddílu.

33, druhá a tøetí, shodnì 32,
Lenka a Martina Køemenovy.
Kategorie neregistrovaných
pøináí vdy urputné boje, nadení, ale také veliká zlepení
oproti minulým roèníkùm. V letoním roèníku se prosadil Jarda Vácha za pìkných 36, ná
dlouholetý pøíznivec a nejaktivnìjí hráè Zdenìk Pisa z Beneova tentokrát konèí druhý. Na
tøetím místì opìt Standa Èech 31 poraených kuelek.
Nejdùleitìjí ale byla sportovní pøátelská atmosféra a

dobrá zábava pro vechny.
Velké podìkování patøí naim tìdrým sponzorùm: Obec
Chotoviny, AKSAMITE, MA-DONA,
Petr Merxbauer, Jan Bartoò
HOLBA a Václav Janecký za krásné vìcné ceny.
Zvlátní podìkování pak jetì patøí Spolku pøátel koly Chotoviny za hodnotné dìtské dárkové balíèky pro dìti vech kategorií.
Vem dìkujeme za úèast, pøízeò a podporu kuelkáøského
sportu.

Pøehled výsledkù a koneèné tabulky
podzimní èásti pravidelných
kuelkáøských soutìí 2018 / 2019
Drustvo A  Divize Jih
TABULKA:
1. TJ Sokol Chotoviny
2. TJ Centropen Daèice D
3. KK PSJ Jihlava B
4. TJ Sokol Sobìnov
5. TJ Jiskra Nová Bystøice
6. TJ Slovan Jindø. Hradec
7. TJ BOPO Tøebíè
8. KK Lokomotiva Tábor B
9. TJ Spartak Pelhøimov
10. TJ Nová Vèelnice
11. TJ Sokol Èastrov
12. TJ Sokol Nové Hrady

17
16
14
13
10
10
10
8
8
8
8
8

Jednotlivci 120 hs - umístìní / prùmìr:
5. místo Hein / 558 kuelek,
16. Bartoò / 544, 22. Foøter / 539,
23. Hrstka / 538, 41. Bervida / 519,
54. Køemen / 512,
57. David Bartoò / 508.
Jednotlivci 100 hs - umístìní / prùmìr:
6. místo Bartoò / 448, 9. Hein / 447,
20. Hrstka / 435, 42. David Bartoò /
415, 49. Køemen / 412, 56. Foøter /
408 , Bervida 415 / bez umístìní.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 11. 1. 17:30
Chotoviny  TJ Sokol Nové Hrady
pátek 1. 2. 17:30
Chotoviny  TJ Sokol Sobìnov

Drustvo B  Krajský pøebor I.

KK Èeský Krumlov  Chotoviny B
2472 - 2302  6 : 2
Chobotský 428, Makovcová 385, Svatoová + L. Køemenová ml. 341,
Makovec 395, Lenka Køemenová 426, Kuèerová 327.
Poslední podzimní zápas se nepovedl, Krumlov je hodnì tìký, utkání
konèí po nevýrazných výkonech vysokou prohrou.

TABULKA:

1. TJ Tatran Lomnice n./Lu.
2. KK Hilton Sezimovo Ústí A
3. TJ Spartak Sobìslav
4. KK Hilton Sezimovo Ústí B
5. TJ Loko È. Budìjovice
6. TJ Sokol Písek
7. TJ Nová Ves u È. B.
8. TJ Dynamo È. Budìjovice
9. KK Èeský Krumlov
10. TJ Sokol Chotoviny
11. TJ Jiskra Nová Bystøice
12. TJ Kunak A

14
14
13
13
12
12
11
10
10
8
5
4

Drustvo D  Okresní pøebor
TABULKA:
1. KK Hilton Sezimovo Ústí C 12
2. KK Hilton Sezimovo Ústí D 11
3. TJ Sokol Chotoviny D
10

Jednotlivci 100 hs - umístìní / prùmìr:
23. místo Chobotský / 422, 27. Lenka Køemenová / 418, 34. Svaèina /
415, 43. Pavel Makovec / 407,
49. Makovcová / 405, 54. Lenka Køemenová ml. / 403, 68. Svatoová /
390, Kuèerová 375, bez umístìní.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 18. 1. 17:30
Chotoviny  TJ Nová Bystøice B
pátek 8. 2. 17:30
Chotoviny  TJ Lomnice n./Lu.
4. KK Lokomotiva Tábor D
9
5. TJ Sokol Chýnov B
9
6. TJ Spartak Sobìslav B
7
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 30. 1. 16:00
Chotoviny  KK Loko Tábor D
M. Vacko
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2018

Rok 2018 u je minulostí. 12 mìsícù teï bude patøit roku 2019.
Z fotbalového úhlu pohledu to a tak
atraktivní nebude. Samozøejmì ve
svìtì. ádný svìtový ani evropský
ampionát na programu není, pokud tedy nepoèítáme MS ve fotbale
en. Ale fotbalový divák si pøijde na
své také, v Chotovinách. Týmy u
v souèasné dobì ladí formu na jarní
èást sezony a bude se na co tìit.
Tak, jako je tomu kadý rok. Ten loòský byl hodnì poutavý. Tak si pojïme jeho nejvìtí okamiky pøipomenout.

LEDEN

První mìsíc v roce, ten se nese
vdy ve znamení návratu k fotbalu.
A u je to shazování kil po vánoèních svátcích, nabírání kondice v hale
i venku nebo zimní turnaje pro zejména mladí fotbalisty. Na leden minulého roku vzpomínají hlavnì áèkaøi. Hrùzu jim nahánìl okruh Chotoviny-Polánka-Beranova LhotaJedlany-Chotoviny a také posilovací
tréninky v hale. Kromì toho ale pøilo také zpestøení v podobì mysliveckého plesu, na který pozval poèetnou skupinu spoluhráèù v èele
s kouèem Mendelem pílmachr týmu
Jan Pavlíèek.

ÚNOR

Skoro celá obec ila v únoru
z jedné velké události. Jubilejní desátý, tentokrát kloboukový, ples pøilákal na konci mìsíce do kulturního
domu davy lidí. Jediní, kteøí ili
v únoru jinou událostí, byli chotovintí hráèi prvního týmu. Ti mìli
toti, stejnì jako letos, v únoru naplánované soustøedìní. Tøeba taková Sparta letìla na zimu do slunného panìlska. Kouè Mendel mìl ale
jiný plán. V Rapachu nedaleko rakouských hranic naordinoval Chotovinským výbìhy, kondièní cvièení
v zamrzlých pískovnách nebo posilovnu. Efekt to mìlo, stmelila se parta
a ze soustøedìní se vezly kromì fyzièky také zajímavé historky.

BØEZEN

Zima utekla jako voda a pomalu
se rozjídìla druhá èást sezony. Áèko
u v bøeznu testovalo své fotbalové
dovednosti v pøátelských zápasech.
Celkovì byly tøi. Marovice, Mezno
a generálka v Makovì. A bilance 2
výhry a jedna remíza mluvila za ve.
Chotoviny byly na druhou èást v premiérové sezonì v I. B tøídì pøipraveny. V bøeznu se stihl hned první zápas. A Chotoviny, kterým patøila po
podzimu pozice ve støedu tabulky,
vyválèily doma s Lomnicí bod.

DUBEN

Ètvrtý mìsíc v roce 2018 bylo
v Chotovinách opìt hodnì ivo.
V kulturním domì bylo hlavní událostí Guláování, na høiti pak tzv.
velká fotbalová sobota. Poslední
dubnovou sobotu se toti na chotovinském stadionu vystøídaly mládenické týmy dorostu a pøípravky, ale
také dvì hlavní chotovinská mustva
- A tým a B tým. Pozdviení pøinesl
hlavnì zápas áèka. Nejen, e Chotoviny v derby porazily 1:0 Mladou
Voici, k vidìní byla navíc ale také
scénka jako vystøiená ze zápasù Ligy
mistrù. Na hrací plochu toti hráèe
dovedly dìti z mladí pøípravky. Sobota to byla veleúspìná. Vyhrály
toti vechny zmiòované týmy.

KVÌTEN

Kvìten to byl mìsíc jednoho velkého veselí v Chotovinách. Zahrádkáøùm se povedla tradièní výstava
kvìtin, fotbalistùm zase postup. Titul vyválèili starí vyslouilí fotbalisté, dorostenci a áèkaøi v jednom
týmu. Svìøenci kouèe Køíky z béèka ovládli 4. tøídu okresního pøeboru. Jetì povedenìjí na tom bylo,
e to byla vùbec první sezona obnoveného B týmu. A hned vítìzná, navíc s pojistkou u dvì kola pøed koncem. Daøilo se ale také áèku, které se
po návratu do krajské soutìe pralo
také o nejvyí pøíèky. V prùbìhu
kvìtna to byl bronz.

Chotovintí fotbalisté pøejí vem pohodový rok 2019!

ÈERVEN

Stejnì jako v èervnu konèí kolní
rok, konèí také fotbalový rok. Mimoøádnì povedený z pohledu Chotovin. Béèko u titul patøiènì oslavilo
pøedchozí mìsíc, teï ale byla øada
na dorostencích. Trenér Malenický
dotáhl k titulu v I. A tøídì fotbalisty
konèící v mládenickém vìku a pøecházející do dospìlého fotbalu. Tam
po tìch ikovnìjích sáhne A tým.
Pro áèko to byla povedená sezona,
navíc s neskuteènými statistikami jarní sérií 13 zápasù bez poráky
a 25 góly Volodymyra Bondareva,
který se tak stal i nejlepím støelcem
celé soutìe.

ÈERVENEC/
SRPEN

Letní prázdniny pøinesly program, který je kadý rok velmi podobný. Áèko se v prùbìhu èervence
plnì poutí do pøíprav na novou sezonu, kterou tým stráví ve skupinì
s novým sloením okoøenìným neokoukanými soupeøi. A tým toti
novì v sezonì bude potkávat týmy
z Písecka a cíle nebyly malé - boj
o nejvyí pøíèky tabulky byl více ne
reálný. Z pùvodní skupiny zùstaly
pouze týmy Voice, D. Bukovska
a Øepèe. Pøíprava áèka se neobela
bez pøípravných zápasù, ve kterých
se hráèi Chotovin postupnì utkali
s Jistebnicí, Boeticemi a Marovicemi. Novými posilami se stali Ivan
Krákora a Roman Slabý. I pøes dùkladnou pøípravu vak svìøenci Mendela svùj první mistrovský zápas nezvládli dle pøedstav a na høiti Kováøova podlehli vysoko 1:5, o týden
pozdìji si vak zlepili náladu proti
Hraditi vysokou výhrou 6:0. Nejenom hlavní tým, do pøíprav a prvních zápasù se poutìjí i vichni
ostatní.

ZÁØÍ

Nová sezona je ji v plném proudu, vechny chotovinské týmy bojují o dobré výsledky ve svých kategoriích. Áèko na zaèátku mìsíce remizuje v zápasech plném emocí s Øepèí 4:4, následuje smolná prohra pøed
domácím publikem s Boeticemi.
O týden pozdìji si vak hlavní chotovinský tým spravil náladu pøi historicky nejvyí výhøe pod trenérem
Mendelem - 9:0. V záøí za zmínku
urèitì stojí také vyhrané chotovinsko-voické derby. Chotovinské béèko zaznamenalo v tomto mìsíci takté vysokou výhru, a to nad Veselím
n./L. 5:0. V polovinì záøí pod vede-

ním trenéra Malenického probìhl na
fotbalovém høiti fotbalový nábor
mladých fotbalistù (roèníku 2013),
nový trenér mladých celkù také zvelebil zalou kabinu.

ØÍJEN

Dorostenecký tým se pod vedením nového trenéra v záøí a na zaèátku øíjna trochu trápil, ve druhé
polovinì tohoto mìsíce tým své výkony zlepil a dokázal porazit soupeøe z Veselí n./L. a Vìtrov. B tým
má øíjen jako na houpaèce, prohrává ve Vlastiboøi vysoko 5:1, o týden
pozdìji poráí doma Stádlec, následuje vak stejnì vysoká prohra, jako
byla ve Vlastiboøi, na høiti Vlkova.
Domácí prostøedí vak béèku svìdèí, na konci øíjna poráí Koice 5:0.
Áèko si pøipisuje dvì výhry a dvì
prohry. Velmi slunou podzimní èást
zaznamenává tým starí pøípravky,
který ze sedmi zápasù pìt z nich vyhrává, a to rozdílem tøídy: se Sokolem S. Ústí 11:6, s Táborskem 6:1,
s Veselí n./L. 8:2 a proti Chýnovu
dokonce 18:5.

LISTOPAD

Období, kdy se zakonèuje podzimní èást sezony, probíhají poslední
kola soutìí a dokopné vech týmù.
Velmi dobrou podzimní èást mimo
jiné zaznamenal tým mladích ákù,
kteøí po podzimu konèí na 4. místì
se stejným poètem bodù jako tøetí
tým tabulky - Vìtrovy. Za zmínku stojí vysoké výhry proti elèi, Sudomìøicím u Bechynì, Táborsku, Sokolu
S. Ústí, Jistebnici èi Tuèapùm. Poslední podzimní zápas A týmu proti
Mirovicím nevyel úplnì dle pøedstav, na následné dokopné poté hráèi a trenéøi zhodnotili situaci a vyjádøili spokojenost s prùbìným estým místem. Dokopnou mìl i druhý
chotovinský tým, který v nové soutìi obsadil po podzimu 9. místo,
dorost skonèil na 8. místì.

PROSINEC

Odpoèinkový mìsíc, kdy vìtinu
týmù èeká lehká pauza. Tým trenéra
Mendela má odpoèinkový prosincový reim zpestøený dobrovolnými
tréninky, které probíhají jednou týdnì. Na poslední den v roce si áèko
i béèko pøipravilo akci, která ji je
tradicí - Silvestrovský fotbálek. Celý
kolobìh pøípravy na novou sezonu
zapoène na zaèátku ledna, v únoru
pak jede hlavní chotovinský tým na
soustøedìní do Pracova. Pøejeme
chotovinskému fotbalu a vám vem
do nového roku mnoho úspìchù!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

