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ZDARMA

Rozpočet 2021 bude schodkový!
Pomůžeme si rezervou z minulých let.
Vážení spoluobčané,
na 12. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny, které se konalo v úterý
15. 12. 2020, byl schválen rozpočet naší obce na rok 2021.
Rozpočet OBCE CHOTOVINY na rok 2021 je koncipován jako
rozpočet schodkový. Příjmy 35 457 165,– Kč (daňové příjmy 30
076 000,– Kč, dotace na výkon státní správy 610 000,– Kč, ostatní
příjmy 4 771 165,– Kč). Výdaje 39 496 412,– Kč (běžné výdaje
33 911 412,– Kč, kapitálové výdaje 5 585 000,– Kč).
Schodek rozpočtu 4 039 247,– Kč a splátky úvěrů 1 522 225,– Kč
(úvěr na přístavbu jedné třídy MŠ a úvěr na nákup pozemku pod
fotbalovým hřištěm) budou kryty z výsledku hospodaření z předchozích let.
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Rozpočet zahrnuje, kromě
jiných, financování těchto
hlavních záměrů:
Oprava kulturního domu
v Chotovinách (1. etapa
– zateplení a venkovní opravy)
Projekt napojení Chotovin
na Jihočeskou vodárenskou
soustavu (vodovodní přivaděč
z Tábora)
Chodník od pošty k obecnímu úřadu
Souvislé opravy komunikací
– především v místních částech
Obnova kanalizace v ulici Průběžná
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Lomená
Projekt „Pořízení kontejnerů
a sběrných nádob pro obec
Chotoviny“
Další akce mohou, a pravděpodobně budou, v průběhu roku doplněny. Bude opět záležet
na finančních možnostech naší
obce.
Mgr. Zdeněk Turek
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

z 12. zasedání konaného dne 15. prosince 2020 od 19:00 hodin v sále
kulturního domu v Chotovinách
9. Rozpočtové opatření Rady obce
1. Kontrola usnesení z 11. zasedání –
Přítomni: Mgr. Turek, p. Jordák,
Chotoviny – informace
Zápis a usnesení z 11. zasedání byly ověřeIng. Bervida, Mgr. Bětíková, p. Filip,
ny Mgr. Bětíkovou a Mgr. Sochůrkovou a
10. Příprava napojení vodovodu
MUDr. Horák, PaedDr. Němec,
byly řádně zveřejněny na úřední desce. NeChotoviny JVS
Ing. Novotná, p. Pražák, Mgr. Sochůrková, 11. Závlahový systém v zámeckém parku byly k nim vzneseny námitky a jsou proto
považovány za schválené.
p. Malenický, MgA. Volfová, Ing. Junová,
12. Dohoda o provedení práce
Kontrolu
přijatých usnesení provedl pan
Mgr. Mendel – přítomen od 19.45 hodin
s MUDr. Horákem
starosta.
Omluveni: p. Moos
13. Pověření rady obce k provedení rozDále pan starosta podal tyto informace:
Návrh usnesení: p. Filip, MUDr. Horák
počtových opatření v závěru roku 2020
Ve
věci zachování pobočky České pošty v ChoOvěřovatelé: Mgr. Bětíková,
14. Strategický plán
tovinách
učinilo vedení obce veškeré kroky
Mgr. Sochůrková
15. Sociální fond
k tomu, aby pobočka zůstala na svém místě
Zapisovatel: Z. Sumerauerová
Jednání zahájil starosta Mgr. Turek. Přivítal a nebyla předána PARTNEROVI. Na základě
přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo odpovědí Ministerstva vnitra ČR i České
Program:
bylo řádně svoláno a je usnášení schopné,
1. Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO
protože je přítomna nadpoloviční většina pošty na petici občanů Chotovin a z neoficiál2. Rozpočtový výhled
ních informací lze usuzovat, že chotovinská
zastupitelů.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
pobočka
České pošty zůstane na svém mísDále pan starosta seznámil přítomné s pro4. Komplexní pozemkové úpravy
tě a v nádražní budově vznikne balíkovna.
gramem jednání.
Liderovice
Vedení obce opětovně jednalo s firmou Vafo
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
5. Žádosti o dotace
Praha
o nutnosti provést další opatření ke
Program byl schválen.
6. Pozemky
Pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování zlepšení kvality vypouštěných odpadních
7. Změna územního plánu
vod do obecní kanalizace. Společnost do
budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
8. Koupě hasičského auta
konce roku 2020 musí písemně předložit
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
konkrétní postup spolu s termíny provedení
těchto
kroků, které povedou k nápravě toPOPLATKY V ROCE 2021
hoto stavu. Zvýšené náklady na zajištění
řádného provozu čistírny odpadních vod buPoplatek za likvidaci odpadů
dou vyčísleny a uhradí je společnost VAFO
590,– Kč/rok
Praha.
Od minulého zasedání ZO byly provedeny ty– za fyzickou osobu přihlášenou v obci
to nejdůležitější stavební akce: Byl zapojen
– nebo za nemovitost se sídlem v obci
a zkolaudován vrt HJ 11 u školního hřiště,
– splatnost: ročně do 31. 3. 2021 nebo pololetně do 31. 3. 2021 a do 30. 9. 2021
byla provedena obnova vodovodu v ulici
Spojovací, vybudováno a zkolaudováno vícePoplatek ze psů
účelové hřiště v Jeníčkově Lhotě. Na všechny
100,– Kč/rok
akce byl získán příslib finanční dotace. Dále
– za každého psa, jehož držitel je přihlášen
byla provedena oprava veřejného osvětlení
v obci nebo má sídlo na území obce
v ulici Pod Lesem.
– splatnost do 31. 3. 2021
Obec Chotoviny obdržela dodatečně dotaci
ve výši 3 000 000,– Kč na výstavbu nové
Stočné
čtyřdráhové kuželny.
Pro rok 2021 jsou již přislíbeny dotace na
673,– Kč/rok
kontejnery na biologický odpad, sběrné ná(612,– Kč + 10% DPH)
doby na tříděný odpad a dotace na kom– za fyzickou osobu,
postéry.
která je přihlášena v obci
Ihned po rozsvícení vánočních stromů v Choa bydlí v nemovitosti, která je připojena na kanalizační síť v obci
tovinách a v Jeníčkově Lhotě došlo k jejich
a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
poškození. Vandalové zničili část ozdob a po– nebo za fyzickou osobu, která celoročně bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu),
škodili napájení světel. /pokračování na str. 3/
a tato nemovitost je připojena na kanalizační síť v obci
a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
Upozornění – stočné 2020
– nebo za nemovitost v obci (bez trvalého pobytu fyzic.osoby), která je připojena
Mnozí z Vás možná nezaznamenali,
na kanalizační síť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
že se od 1. 9. 2020 zvedla cena
– splatnost do 30. 9. 2021
stočného
na 17,- Kč/m3. Z tohoto
Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení
důvodu bylo potřeba navýšit loňský
na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody
paušál
za stočné o 13,- Kč na osobu.
společně s fakturací vodného vždy jednou ročně.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Chotoviny
v omezených úředních hodinách (PO 8:00 – 13:00 hod.; ST 12:00 – 17:00 hod.)
nebo je můžete zaplatit bezhotovostně (jednou částkou dohromady) na účet obce
č. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je důležitý pro správné
přiřazení platby a jednou přiřazený VS se nemění (vztahuje se vždy k dané nemovitosti).
VS Vám sdělíme na obecním úřadě nebo si ho můžete sestavit podle návodu
na webových stránkách Obce Chotoviny (záložka OBEC --- Poplatky, vodné, stočné).

Myslete na tento doplatek v případě,
že budete poplatky v roce 2021 platit
převodem na účet obce. Pokud si
nebudete jistí částkou, kterou byste
měli zaplatit, neváhejte se obrátit na
obecní úřad – pí. Heřmánková,
tel. 381 284 570 nebo 734 578 549.
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STŘÍPKY Z OBCE
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (ZO) jsme
podali žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na obnovu kanalizace v ulici Průběžná.

Na základě rozhodnutí ZO jsme podali žádost o dotaci
z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu budovy kulturního domu v Chotovinách.
Tradiční ples obce se letos neuskuteční. Těšit se snad
můžeme na Chotovinské slavnosti 2021, které plánujeme
na 14. srpna.
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Snaha obce o rozšíření parkovacích míst u prodejny
Jednoty v Chotovinách má první hmatatelný výsledek.
Jednota, obchodní družstvo Tábor připravuje projekt,
který tuto problematiku řeší.

Na Obecním úřadě v Chotovinách je k dispozici nový
katalog poskytovatelů sociálních služeb v Táboře a okolí.
Můžete si ho prohlédnout i na internetu. Odkaz je umístěn na webových stránkách obce. V případě potřeby
volejte na OÚ.
Do hasičské zbrojnice v Chotovinách byla zakoupena
nová krbová kamna. K výměně plynových topidel došlo
i v Domě hasičů v Červeném Záhoří.

O víkendu 26. a 27. 12. odstranil neznámý pachatel zřejmě sekerou strom u kulturního domu a zároveň se mu
podařilo zlomit dopravní značku v ulici Průchodní. Tyto nepochopitelné činy jsou prošetřovány POLICIÍ ČR
a obec poskytne za informaci vedoucí k dopadení pachatele částku 5000,– Kč. Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

Dle předchozí dohody předložila Jednota
návrh na úpravu prostranství před jejich
provozovnou. Návrh řeší nedostatek parkovacích míst a je k nahlédnutí na Obecním
úřadě Chotoviny.
Firma Rumpold navyšuje ceny za odvoz tříděného a komunálního odpadu v roce 2021
o inflaci 2,8%. Poplatek pro občany se zatím
nemění.
Bylo provedeno geodetické zaměření pole
pod hřištěm. O jeho dalším využití pro zázemí ZŠ, MŠ a TJ Sokol Chotoviny bude
jednáno.
Rada obce projednala na svém zasedání žádost o zákaz používání zábavné pyrotechniky v závěru roku 2020. Této žádosti nebylo
vyhověno.
Na obci je k dispozici seznam poskytovatelů
sociálních služeb. Webový odkaz na poskytovatele bude zveřejněn na stránkách obce.
Rada obce schválila dar ve výši 10 000,– Kč
pečovatelské službě za vytíženost v době
nouzového stavu. O navýšení příspěvku pro
rok 2021 bude jednat ZO na příštím zasedání.

Usnesení č. 144/2020/Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a
usnesení z 11. zasedání ze dne 25. 8. 2020.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
2. Rozpočtový výhled – střednědobý rozpočtový výhled obce Chotoviny na rok 2022
a rok 2023 byl zpracován na základě novely
zák. č. 557/2004 Sb., a zák. č. 250/2000 Sb.
Usnesení č. 145/2020/Z12
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 89/2019/
Z07, kterým byl schválen střednědobý rozpočtový výhled obce Chotoviny na rok 2021
a 2022.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 146/2020/Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
rozpočtový výhled obce Chotoviny na rok
2022 a rok 2023 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočet obce je koncipován jako schodkový,

je navržen a bude i schvalován v paragrafovém znění. Schodek a splátky úvěrů budou kryty z výsledku hospodaření z předchozích let. Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu na rok 2021 v paragrafovém znění a
výkaz Fin 2-12M k 31.10. 2020. Návrh rozpočtu obce Chotoviny na rok 2021 byl projednán finančním výborem, který ho doporučil ke schválení. Návrh rozpočtu byl řádně
zveřejněn na úředních deskách obecního
úřadu.
Usnesení č. 147/2020/Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový
rozpočet obce Chotoviny na rok 2021.
Příjmy 35 457 165,- Kč, výdaje 39 496 412,- Kč
a financování ve výši 4 039 247,- Kč.
Rozpočet je schválen v paragrafovém znění
jako schodkový. Schodek ve výši 4 039 247,- Kč
je kryt zapojením výsledku hospodaření ve
výši 4 039 247,- Kč a částka 1 522 225,- Kč
představuje zvýšené zapojení výsledku hospodaření z minulých let na zajištění splátek
úvěrů v roce 2021.
/pokračování na str. 4/
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/pokračování ze str. 3/

Součástí schváleného rozpočtu na rok
2021 jsou příjmy sociálního fondu ve výši
70 000,- Kč a výdaje sociálního fondu ve výši 70 000,- Kč, označené odděleně číslem
organizace 10.
Sestavení rozpočtu vychází z příjmů a výdajů výkazu Fin 2 – 12 M k 31. 10. 2020, který
je součástí návrhu rozpočtu na rok 2021.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Komplexní pozemkové úpravy Liderovice – pan starosta přivítal Ing. Davida Mišíka,
ředitele Pozemkového úřadu v Táboře, který
předložil návrh úprav v katastrálním území
Liderovice. Zastupitelé požadují materiály
ke schválení zaslat v elektronické podobě.
Ing. Mišík požádal zastupitele o průběžné
zasílání svých dotazů tak, aby se mohl kompetentně připravit na jejich zodpovězení. Schvalování komplexních pozemkových úprav bude odloženo na další zasedání.
Usnesení č. 148/2020/Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení schválení Komplexních pozemkových úprav Liderovice na další zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5. Žádosti o dotace
– Rada obce doporučuje na rok 2021 podat
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje:
Opatření 1 – „Obnova kanalizace Průběžná“ –
předpokládané náklady 1 230 223,- Kč bez
DPH, dotace max. 60%, max. 300 000,- Kč.
Jedná se o obnovu části řadu v ulici, který je
ve velmi špatném technickém stavu.
Usnesení č. 149/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje podat žádost o dotaci na rok 2021 z Programu
obnovy venkova na akci: Obnova kanalizace
Průběžná.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Rada obce doporučuje na rok 2021 podat
žádost o dataci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj:
Dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – „Zateplení multifunkčního domu“ – předpokládané náklady
4 500 000,- Kč bez DPH, dotace max. 80%
Projekt bude k dispozici na obecním úřadě.
Usnesení č. 150/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje podat žádost o dotaci na rok 2021 z podprogramu Programu obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul
117D8210E na akci: „Zateplení multifunkčního domu“.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Rada obce doporučuje na rok 2021 podat
žádost o dataci z podprogramu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Jihočeského kraje:
Opatření 1 – „Obnova kanalizace Lomená –
předpokládané náklady 1 716 902,- Kč bez
DPH, dotace max. 70%.
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Opatření 2 – „ Obnova vodovodu Lomená“
předpokládané náklady 1 009 947,- Kč bez
DPH, dotace max. 70%.
Usnesení č. 151/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje podat žádost o dotaci na rok 2021 z podprogramu Programu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Jihočeského
kraje, Opatření 1 na akci „Obnova kanalizace Lomená“.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 152/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje podat žádost o dotaci na rok 2021 z podprogramu Programu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Jihočeského kraje, Opatření 2 na akci „Obnova vodovodu
Lomená“.
Souhlasí 13, je proti 0, ,zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
6. Pozemky
– Prodej částí pozemku parc. č. 443/1 a
443/2 k. ú. Moraveč u Chotovin. Paní I. V.
podala žádost o prodej části pozemku parc.
č. 443/1 o ploše cca 35 m2 a částí pozemku
443/2 k.ú. Moraveč u Chotovin o velikosti
cca 23 m2, který sousedí s pozemky v jejím
vlastnictví. Tyto části pozemků jsou paní
I. V. využívány společně s jejími pozemky
především pro příjezd ke svým pozemkům,
část pozemku 443/2 má dokonce zaplocenou. Zastupitelstvo obce schválilo záměr
prodeje pozemků na svém zasedání konaném dne 27. 2. 2020 usnesením č. 116/2020/
Z09. Na základě schválení záměru byl žadatelem vypracován územní plán č. 229-91/
2020. Oddělené části pozemku 443/2 bylo
přiděleno parc. č. 443/8 a její plocha je 24 m2,
oddělené části pozemku 443/1 bylo přiděleno parc .č. 443/9 a její plocha je 24 m2.
Usnesení č. 153/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje prodej pozemků parc. č. 443/8 a 443/9 k ú.
Moraveč u Chotovin o celkové velikosti cca
48 m2 za cenu 100 Kč/m2, celkem za 4800,- Kč.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 728/3
a 728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota. Paní P. M.
podala žádost o odkup části pozemku parc.
č. 728/3 o ploše cca 9 m2 a části pozemku
728/20 o ploše cca 8 m2 k.ú. Jeníčkova
Lhota. Tyto části pozemků jsou dlouhodobě
využívány vlastníkem sousedního pozemku
27/2 a jsou k němu i připloceny. Rada obce
doporučuje záměr prodeje schválit.
Usnesení č. 154/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 728/3 a
728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota o celkové velikosti cca 17 m2 za cenu 100 Kč/m2.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 728/3
a 728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota. Pan V. Z.
podal žádost o odkup části pozemku parc.
č. 728/3 o ploše cca 1 m2 a části pozemku
728/20 o ploše cca 7 m2 k.ú. Jeníčkova
Lhota. Tyto části pozemků jsou dlouhodobě
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využívány vlastníkem sousedního pozemku
29 a jsou k němu i připloceny. Rada obce
doporučuje záměr prodeje schválit.
Usnesení č. 155/2020/Z12.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 728/3
a 728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota o celkové
velikosti cca 8 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje pozemku parc. č. 229/4.
Paní K. Č. podala žádost o odkup pozemku
parc. č. 229/4 o ploše 57 m2 k.ú. Liderovice.
Paní K. Č. je spoluvlastnicí sousedního pozemku st.p. 31 a pozemek 229/4 má připlocen ke svému pozemku a dlouhodobě
ho využívá pro svoji potřebu. Rada obce
doporučuje záměr prodeje schválit.
Usnesení č. 156/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 229/4 k.ú.
Liderovice o celkové velikosti 57 m2 za cenu
100,- Kč/m2.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje částí pozemku parc. č.
1037/13 a 57/1 k.ú. Sedlečko. Pan M. D.
podal žádost o prodej části pozemku parc.
č. 1037/13 o ploše cca 290 m2 a 57/1 o ploše cca 65 m2, které sousedí s jeho pozemky.
Svou žádost odůvodňuje obavou o osobní
bezpečnost, jelikož jeho dům je umístěn na
hranici s obecními pozemky a nemůže tedy bezpečně otevírat okna svého domu.
Druhým důvodem je pak nutnost odvedení
vlhkosti od obvodových zdí jeho objektu.
Objekt RD pana M. D. je stejně jako řada
dalších domů v osadě typickou venkovskou
usedlostí, což znamená, že stejně jako ostatní objekty je přímo napojen některou svojí
částí na veřejně přístupné prostranství. Zároveň je vlastník pozemku dle současně platných právních předpisů povinen umožnit
nutné stavební úpravy stavebního objektu,
který přímo sousedí s jeho pozemkem a zároveň umožnit jejich realizaci. Pro provedení odvodnění objektu tedy není nutné být
vlastníkem dotčených pozemků. Rozsah návrhu je patrný z přiložené situace. Uvedené
pozemky ve vlastnictví obce jsou součástí
návsi a dohromady tak tvoří jednotný celek.
Zároveň by se prodejem pozemků zamezil
přístup na ostatní pozemky, které jsou sice
v současnosti ve vlastnictví žadatele, ale
tento stav nemusí být trvale zaručen. Rada
obce doporučuje záměr prodeje neschválit.
Usnesení č. 157/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje
záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1037/
13 a 57/1 k.ú. Sedlečko o celkové ploše cca
355 m2.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Bezúplatný převod pozemku parc. č. 26/9
k.ú. Chotoviny. Obec Chotoviny vlastní v ulici Stříbrná alej mezi bytovkami místní komunikaci označenou jako MK 19c. Část této
komunikace je na pozemku parc. č. 26/9 k.ú.
Chotoviny ostatní plocha, manipulační plocha, který je ve vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu.
/pokračování na str. 5/
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Aby obec získala tento pozemek do svého
vlastnictví a mohla na něm hospodařit, podala žádost o bezúplatný převod pozemku
26/9. Podání žádosti o bezúplatný převod
bylo schváleno zastupitelstvem dne 26. 5.
2020 usnesením č. 125/2020/Z10. Nyní je
zapotřebí schválit vlastní bezúplatný převod.
Usnesení č. 158/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 26/9 k.ú.
Chotoviny.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
7. Změna územního plánu – Ing. P. N. a pan
K. P. jako investoři projektu s názvem „ZTV
Chotoviny – Na Kůskovci“ požádali obec Chotoviny o finanční spoluúčast na tvorbu změny územního plánu. Zastupitelstvo obce na
svém zasedání konaném dne 25. 8. 2020
schválilo postup navržený radou obce, tedy
prověření reálnosti požadované změny ze
všech hledisek. Změna se týká přesunu ploch
veřejné zeleně z pozemků ve vlastnictví žadatelů. Navrženou plochou zeleně však nejsou dotčeny jen tyto pozemky, ale i navazující pozemky určené k zástavbě. Jedná
se tedy o přesun plochy veřejné zeleně o
ploše cca 2 500 m2. Obec však nevlastní dostatečné množství vhodných ploch pro přesun této zeleně a zároveň se domnívá, že
vlastníci měli své námitky přednést již při
tvorbě územního plánu, který je v platnosti
od března letošního roku. Z výše uvedených
důvodů rada obce nepovažuje za vhodné
schválit finanční spoluúčast na tvorbě změny územního plánu.
Pokud chtějí žadatelé realizovat změnu
územního plánu, tak je to možné na jejich
náklady a tedy jen pro jejich pozemky s podmínkou, že najdou jiné vhodné umístění
pro nahrazené plochy veřejné zeleně.
Usnesení č. 159/2020/Z12
Zastupitelstvo obce vzhledem k výše zmíněným skutečnostem nesouhlasí se spolufinancováním změny územního plánu pro pozemky žadatelů.
Souhlasí 9, je proti 0, zdržel se 5.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 160/2020/Z12
Investoři připraví návrh na vyřešení veřejné
zeleně v této části obce a předloží ho vedení
obce.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Vážení čtenáři Listů Chotovinska,
pokud patříte mezi vášnivé luštitele
křížovek nebo si chcete jen zkrátit
dlouhou chvíli a rozptýlit se, je právě
pro Vás připraven seriál křížovek.
Každý měsíc si pečlivě poznamenejte
správné znění tajenky, odešlete-li
na konci roku alespoň 10 správných
tajenek, budete zařazeni do slosování
o hodnotné ceny. V prosincovém čísle
Listů Chotovinska se všichni dozvíme
jména tří šťastných výherců.
Obec Chotoviny přeje všem
příjemnou zábavu
nad první křížovkou!
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Informace o návrhu územní studie. Dne
18. 11. 2020 byl obci Chotoviny doručen
k vyjádření atelierem M.A.T.T., s.r.o. Návrh
územní studie v lokalitě Na Kůskovci. Tento
návrh je zveřejněn na úředních deskách obce k nahlédnutí a zároveň byl předán k projednání stavební komisi.
Usnesení č. 161/2020/Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podaný návrh územní studie pro lokalitu Na Kůskovci.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
8. Koupě hasičského auta – obec Chotoviny podala nabídku do výběrového řízení
obce Frýdlant nad Ostravicí na koupi požární cisterny Renault N3G Kerax s příslušenstvím r.v. 2002 za cenu 1 625 000,- Kč.
Jelikož jsme v průběhu výběrového řízení
zjistili, že nabídnutá výše kupní ceny by nebyla konečnou investicí a nezbytné technické úpravy vozu by vyžadovali doplatek
cca 180 000,- Kč, bylo rozhodnuto, že obec
upřednostní před nákupem ojetého vozu koupi vozidla nového. Cena nového vozu se pohybuje standardně v rozmezí 6 až 7 mil. Kč,
přičemž vypisované dotace bývají v sou-

5

hrnné částce cca 4 mil.Kč. Rada obce doporučuje počkat na vypsání potřebných dotačních titulů a poté pořídit nové hasičské
vozidlo, které bude z těchto dotací spolufinancováno.
Usnesení č. 162/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje
nákup ojeté požární cisterny Renault.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 163/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny pověřuje radu obce podáním žádosti o dotace na nákup
nového hasičského vozu v roce 2021.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
9. Rozpočtové opatření Rady obce Chotoviny – informace – rozpočtová opatření
č. 11, 12, 13, 14, 15/2020 provedená radou
obce jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
a usnesení.
Usnesení č. 164/2020/Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14, 15/2020
provedená radou obce.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato. /dokončení na str. 6/
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10. Příprava napojení vodovodu Chotoviny
na JVS – byla podána zpráva o průběhu příprav na Jihočeskou vodárenskou soustavu
týkající se vedení trasy vodovodu, komplikovaných míst, průběhu jednání o smlouvách
budoucích na zřízení věcného břemene a souvisejících staveb, kterými jsou zpětný vodovod do Vrážné, chodník Vrážnou a předávací
místo pro Nemyšl a Sudoměřice u Tábora.
Usnesení č. 165/2020/Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o průběhu příprav pro napojení na Jihočeskou vodárenskou soustavu.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
11. Závlahový systém v zámeckém parku
– informace – obecnímu úřadu bylo doručeno Odvolání proti Rozhodnutí – Povolení
k dodatečnému povolení stavby vodního díla s názvem „Automatický závlahový systém
na pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Chotoviny“
(vydaného dne 9.9.2020, č.j METAB
48521/2020/OŽP/VFiř, spisová značka SMETA 46332/2012 OŽP/VFiř 114) – dále/
také jen „Rozhodnutí o dodatečném povolení závlahového systému“ od pana T. M.
Usnesení č. 166/2020/Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Odvolání proti Rozhodnutí – Povolení k dodatečnému povolení stavby vodního díla s názvem „Automatický závlahový systém na pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Chotoviny“ (vydaného dne 9.9.2020, č.j METAB 48521/
2020/OŽP/VFiř, spisová značka S-META
46332/2012 OŽP/VFiř 114) – dále/také jen
„Rozhodnutí o dodatečném povolení závlahového systému“.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
12. Dohoda o provedení práce s MUDR.
Horákem – vzhledem ke skutečnosti, že
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MUDr. Jiří Horák je členem Rady obce Chotoviny, je nutné dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jako „zákon o obcích”) schválení Dohody o provedení práce mezi MUDr. Jiřím
Horákem a obcí Chotoviny zastupitelstvem
obce. Předmětem Dohody o pracovní činnosti je Pohotovost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Obce Chotoviny JPO III.
Usnesení č. 167/2020/Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce mezi MUDr. Jiřím Horákem a
obcí Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
13. Pověření rady obce k provedení rozpočtových opatření v závěru roku 2020 –
v závěru roku může nastat situace, kdy bude
ještě nutné zaplatit některé platby, které přesahují plánovaný rozpočet a zaúčtovat některé platby na položky dle rozpočtové skladby,
proto se navrhuje přijmout toto usnesení.
Usnesení č. 168/2020/Z12
Zastupitelstvo obce pro období od 16. 12.
2020 do 31.12. 2020 pověřuje Radu obce
Chotoviny provedením rozpočtových změn
nad rámec pověření rady obce ze dne 22. 12.
2016 usnesení č. 180/2016/Z12.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
14. Strategický plán – obec Chotoviny má
zpracovaný strategický plán pro období
2014 – 2020, který byl v průběhu roku 2015
projednán zastupitelstvem obce a následně
byl 10. 2. 2016 schválen radou obce. Znění
strategického plánu bylo v závislosti na realizovaných projektech aktualizováno a tato
aktualizace byla schválena zastupitelstvem
na zasedání konaném dne 13. 12. 2018. Jelikož ještě nebyly veškeré cíle strategického
plánu zcela naplněny, rada obce navrhuje pro-

dloužení jeho platnosti i pro rok 2021. Plán
je fyzicky k dispozici na obecním úřadě.
Usnesení č. 169/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje prodloužení platnosti strategického plánu do
roku 2021.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 170/2020/Z12
Zastupitelstvo obce Chotoviny pověřuje starostu obce zajištěním vytvoření nového strategického plánu pro roky 2022 - 2027.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
15. Sociální fond – dodatek ke směrnici
o čerpání sociálního fondu. Byl předložen
návrh na zvýšení příspěvku ze sociálního
fondu na obědy ve výši 25,- Kč pro zaměstnance obce. V současné době je příspěvek
ze sociálního fondu pro zaměstnance úřadu
ve výši 8,- Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době se nečerpá tento fond na kulturní akce, předkládáme návrh na čerpání fondu na vitamínové doplňky ve výši 800,- Kč
za kalendářní rok. Čerpání bude poskytnuto
v poměru dle odpracovaných měsíců v roce.
Usnesení č. 171/2020/Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání soc.
fondu na vitamínové doplňky do výše 800,- Kč
za kalendářní rok 2020 a dále na roky od 1. 1.
2021. Čerpání bude poskytnuto v poměru dle
odpracovaných měsíců v roce. Dále schvaluje příspěvek na obědy ve výši 25,- Kč na jeden oběd. Příspěvek se bude čerpat od 1. 1.
2021.
Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Starosta obce poděkoval zastupitelům a popřál jim spokojené Vánoce.
Skončeno ve 20:50 hodin.
Zapsala: Zuzana Sumerauerová

KOUPÍM

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
65 let Jaroslav Köchert, Chotoviny
Ivana Kreisingerová Nováčková,
Červené Záhoří
Pavel Vácha, Řevnov
Růžena Pilařová, Chotoviny
Ivana Pešková, Chotoviny
70 let Anežka Králová, Chotoviny
Marie Koželuhová, Moraveč
75 let Antonín Vobořil, Chotoviny
Antonín Richter, Chotoviny
85 let Josef Karas, Červené Záhoří
91 let Marie Křemenová, Vrážná
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

STAVEBNÍ POZEMEK
Chotoviny – Červené Záhoří

KONTAKT: 725 916 308
Poděkování
Vážení spoluobčané,
v prosinci jsme se
naposledy rozloučili
s kamarádem, hasičem
panem
Josefem Pazourkem.
Ve Sboru dobrovolných hasičů Červené Záhoří
působil v různých funkcích téměř 50 let.
V letech 2007 – 2019 zastával funkci starosty sboru.
V osmdesátých letech založil a vedl Kroužek
mladých požárníků, kde pomáhal
vychovávat další generace hasičů.
Pepo, nikdy nezapomeneme, co jsi
pro nás udělal, a za vše Ti
z celého srdce děkujeme.
Hasiči z Červeného Záhoří
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Prosinec bývá nejkratším měsícem
školního roku, vždy jej zkrátí všemi oblíbené vánoční prázdniny.
Ty letošní začaly trochu nečekaně již 18. 12., protože na pondělí 21. a úterý 22. 12. vyhlásilo
MŠMT dny boje proti covidu,
zkrátka dny volna. Možná si myslíte, že bychom ve školách už za
uplynulý rok mohli být zvyklí na
neustálé změny a nejistotu a že
dva dny už nehrají tak velkou roli v tom ohromném počtu dní,
které děti nemohly být ve škole.
My však počítáme každou hodinu, kterou s žáky nyní můžeme
strávit napřímo, neboť se potvrdilo, že osobní přítomnost dětí
ve škole je zkrátka nenahraditelná. A to jsme při předprázdninovém loučení se s dětmi ještě nevěděli, že většinu z nich uvidíme
za delší čas, než jsme plánovali.
Prosincová výuka byla konečně převážně prezenční. Deváťáci a žáci celého prvního stupně
měli štěstí, že mohli chodit do
školy stále. To jejich spolužáci
z 6. až 8. ročníku se ve školních
lavicích museli po týdnu střídat.
Celý měsíc byl ve znamení ověřování a doplňování, přezkušování a dovysvětlování. I ti nejlepší žáci prostě k osvojení nové
látky svého učitele potřebují.
Ohlédneme-li se za jinými roky, vždy bychom poslední měsíc kalendářního roku hodnotili
jako měsíc spíše volnější, plný
předvánoční atmosféry a akcí, které neodmyslitelně k naší škole
už po mnoho let patří. Řekněte,
komu z Vás nechybělo vždy úžasné Vánoční zpívání v kostele sv.
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Petra a Pavla nebo již tradiční
Zpívání u obecního stromečku?
Kdo z Vás si při výrobě svého
advetního věnce a vánočních dekorací nevzpomněl, že již řadu let
si je vyrábí spolu se svými dětmi
a přáteli na tolik oblíbené Vánoční dílně? Pojďme věřit a společně
se těšit, že v prosinci 2021 nám
už koronavirus tyto krásné akce
nevezme.
Ve škole jsme nechtěli děti úplně ochudit o některé symboly
předvánočního času, a tak jsme
do školy pozvali sv. Mikuláše s
jeho andělem a čerty. Menší děti
byly mnohdy překvapené, kolik
toho sv. Mikuláš ví, žádná jejich
lumpárna mu nezůstala utajena.
Ačkoli čerti pozlobili převážně naše starší žáky, důvod k obavám
vlastně nebyl. Vždyť v naší škole
máme především hodné děti!
Poslední předvánoční den patřil třídním vánočním besídkám,

i když jsme si společně nesměli
zazpívat vánoční koledy, atmosféru vzájemného obdarování a přání všeho dobrého jsme si užili
snad všichni. Třeťáci spolu s paní
učitelkou Vladimírou Martínkovou letos svou vánoční besídku
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pojali jinak. Místo nakupování dárečků mezi sebou vybrali částku
4 490 Kč a věnovali ji potřebným
v rámci sbírky Adventní koncerty
České televize.
V době psaní tohoto článku je
již jasné, že v pondělí 4. 1. do
školy přijdou pouze žáci 1. a 2.
ročníku. Ostatní se opět vrací k
distanční výuce. Dnes už si snad
nikdo nemyslí, že se dětem a
učitelům prodloužily prázdniny.
Naopak! Opět je čeká sice společná, ale přesto velmi náročná
výuka na dálku.
Stojíme na začátku roku 2021
a všichni doufáme, že všechno
zlé zůstalo v roce 2020. Uchovejme si v sobě naději, že i přes
prohlubující se nedostatky a ubývající síly to nevzdáme. Přeji nám
všem, abychom rok 2021 prožili ve zdraví a v radosti, aby z našich životů konečně zmizela nyní
všudy přítomná nejistota.
Šťastný nový rok!
Martina Sochůrková

Děti ve školní družině vyráběly vánoční dekorace
Protože tradiční Vánoční dílna nemohla proběhnout, vyráběly si děti vánoční dekorace během
advetního času ve školní
družině. Moc je to bavilo,
a i když by se mohlo zdát,
že je to aktivita spíše pro
holky, zapojili se i kluci.
Všichni byli moc šikovní a
vyrobili z drátku a korálků
opravdu krásné ozdoby na
stromeček.
Martina Mendelová
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Co nového v mateřské škole?
Ani v měsíci prosinci se naší školce nevyhnula nákaza koronavirem. Do povinné karantény musela na deset dnů třída Rybiček,
ale i přes všechny těžkosti jsme se těšili z krásného předvánočního času, jak jen to šlo a jak situace dovolila.
Nastal advent a napadl i první sníh, ze kterého měly všechny děti
velkou radost. Doufáme, že nebyl poslední a že si ho letos užijeme
víc než loňský rok. Děti se připravovaly na návštěvu Mikuláše.
S pomocí paní učitelek si vyrobily sáčky a krabičky, do kterých jim
Mikuláš mohl nadělit nějakou tu dobrotu. Když bylo všechno připraveno, nastal dlouho očekávaný den a do naší školky přišla vzácná návštěva – Mikuláš s andělem a mnoha čerty. Všechny děti
přednesly Mikulášovi básničku nebo zazpívaly písničku. Někteří
„hříšníci“ měli malinko „nahnáno“, čertíci je trošku pozlobili, ale
nakonec všechno dobře dopadlo. Každý dostal nějakou dobrotu,
Mikuláš děti pochválil a malí hříšníci slíbili, že se polepší. Paní
učitelky dostaly kouzelnou větvičku, kterou mohou čertíky v případě potřeby zavolat zpátky, ale všichni doufáme, že ji nebudou
muset použít.
V průběhu dalších adventních dní si děti vyrobily drobné dárečky
a přáníčka pro své maminky a tatínky, také jsme ozdobili vánoční
stromečky. Nadále jsme se věnovali tématům ze školního vzdělávacího programu a děti pravidelně navštěvovaly školní kroužky.
A šestnáctého prosince konečně
nastal ten nejvíc očekávaný den
v roce, kdy k nám přišel Ježíšek a
přinesl všem krásné dárky. Nové
hračky udělaly dětem velkou radost a rozzářené dětské oči udělaly radost zase paním učitelkám.
Potom jsme se všichni rozešli do
svých domovů na vánoční prázdniny, abychom si tento krásný čas
užili se svými nejbližšími a nabrali síly do další práce a boje s koronavirem.
Za celý kolektiv
mateřské školy všem přejeme
do nového roku štěstí a hlavně
hodně zdraví a osobní pohody.
Jana Svačinová, Irena Žilková

V lednu – za pec sednu!
Člověk, zejména žijící na vesnici, se od pradávna zajímal o počasí. Na něm totiž závisela jeho
veškerá činnost i základní podmínky života. Naši dávní předkové ve své době neměli meteorologická centra či jiné organizace, které by se zabývaly touto problematikou, a proto byli
odkázáni na bedlivé pozorování
přírody. Poznatky pak předávaly
z pokolení na pokolení a některé
pro lepší zapamatování i zveršovali. Tak vznikly lidové pranostiky, jak je známe dodnes.
Například se tak můžeme dovědět, že když první den v novém roce prší, jistojistě budou
velikonoce na sněhu. Připadne
-li tento den na úterý, bude sice
krutá zima, ale zato bude dobrá
úroda všeho, co zem dává.
Koho by dnes napadlo sledo-

vat, jak jsou v lednu dlouhé ram
pouchy na střechách! Kdysi to
ale byla veledůležitá věc, protože podle jejich délky se předvídala kvalita tohoročního lnu.
Stejně tak, když byl v lednu na
vodě silný led, znamenalo to výtečnou kvalitu květnového medu. Vinaři si zase přáli, aby leden dal málo vody, protože pouze tak bude hojnost vína. Hospodáři bedlivě sledovali, zdali se v lednu neobjeví krtiny, protože to znamenalo, že paní Zima
bude vládnout až do května.
Některé pranostiky se vážou
k určitým světcům. Klasickým
příkladem je rčení „na tři krále –
o skok dále”, ale i jiné jsou velice zajímavé. Například „na sv.
Hygina (11.1.) pravá zima začíná”. Stejně tak „na sv. Marcela

(16.1.) zima leze do těla”. Čím si
tito světci – shodou okolností oba
papežové – ony pocty vysloužili, ví bůh. Jedno mají společné –
neskončili právě dobře. Hygina
umučili a Marcel se před císařovým hněvem musel skrývat v domě bohaté Římanky jménem
Lucina. Z vděčnosti za služby,
které mu Lucina poskytovala,
její dům vysvětil na chrám. Za
pár měsíců nato zemřel celkovým vysílením.
To sv. Antonín Veliký (17.1.)
je jiný kabrňák! Láme led a když
momentálně žádný není, „vyrobí ho hned!”. Přitom ještě stačí
být patronem všech kartáčníků
a cukrářů. Velmi důležitým dnem
je 22. leden, kdy mají svátek sv.
Vincencové. Svítí-li ten den slunce, bude hojnost žita i vína, ale v
létě budou parna a v srpnu horké
noci. Jinak ale pranostika praví:
„na sv. Vincence raději seď u pece!”.

Mnoho pranostik se váže k
25. lednu, kdy se připomíná obrácení apoštola Pavla. „Je-li ten
den pohoda – jistá dobrá úroda”. Jasný den vůbec sliboval
mnoho dobrého.
Mnozí lidé mají rádi 29. leden, protože „na sv. Františka,
meluzina zapíská.” Připomíná
totiž dnes už zapomínaný bájný
jev z dětství starší generace. Tím
i evokuje romantickou a neobyčejně líbeznou francouzskou
pověst o prokletí slavného rodu
šlechticů Lusignenů. Jeho pramáti –mére Lusignen– dala jméno naší české meluzině, kterou
po staletí známe z našich nádherných pohádek a pověstí. Pouze v tento jediný den v roce je
prý možno nasytit její nešťastné
děti, když do povětří hodíte pár
zrnek hrachu zbylých z večeře.
Ale ukažte mi dnes rodinu, která
má k večeři jen posolený hrách!
Jaroslav Wimmer

1/2021

LISTY CHOTOVINSKA

9

V OBECNÍ KNIHOVNĚ MÁTE MOŽNOST ZAPŮJČENÍ AUDIOKNIH

Barbara Nesvadbová: Iluze – Překladatelka
Karla potkává Martina v těžkém období svého života. Doposud dokonalý vztah s jediným synem začíná s jeho dospíváním dostávat trhliny, když se Tomáš snaží vyrovnat
s vlastní identitou a vztahem k otci a začne
experimentovat s drogami. A pak jednoho
dne potřebují právníka… Martin se Karle stane nejprve záchranným kruhem, jenomže
brzy mezi nimi zahoří divoký plamen spalující vášně a nic už pak nejde vzít zpátky.
Stephen Chbosky: Imaginární přítel
– Napínavý hororový příběh od autora bestselleru Ten, kdo stojí v koutě. Kate Reesovou
život naučil, že násilníkovi, co přísahá, jak se
polepší, není radno věřit. A tak sebere uprostřed noci svého sedmiletého syna Christophera a společně se vydávají hledat nový život. Cesta je zavede až do malého městečka
Mill Grove v Pensylvánii, které je tak odlehlé
a zapomenuté, že by je tam nikdy nikdo nehledal. Jenže když necháte jedno nebezpečí
za zády, neznamená to, že další na vás už nečeká. A přitom se z počátku zdá, že konečně
našli klidné místo k životu. Jenže pak Christopher zmizí. Šest dlouhých dní po něm není
ani stopy. Dokud zničehonic nevyjde z lesa
na kraji města. Není zraněný, je na něm ale
něco divného. Nevrací se totiž sám. V hlavě
slyší hlas, který mu napovídá, co má dělat.
Hlas, který pro něj má jasný úkol. Christopher musí do Vánoc v lese postavit stromový domek. Pokud to nedokáže, stane se všem
v Mill Grove včetně jeho milované maminky
něco nepopsatelně strašného...

Klíma Josef: Šarlatán – Josef Klíma převedl do knižní podoby scénář Marka Epsteina – Šarlatán. Vzniklo tak strhující životopisné drama Jana Mikoláška, muže s léčitelskými schopnostmi. Příběh vznikl podle
skutečné události, na Mikoláška se obracely
tisíce lidí s žádostí o pomoc, včetně osobností politického a kulturního života. I když
léčitel neměl medicínské vzdělání, dovedl jim
svým nevšedním umem chorobu diagnostikovat a pomocí bylin vyléčit.
Jana Poncarová: Podbrdské ženy
– Příběh o nelehkých lidských osudech v podhůří Brd na pozadí událostí minulého století.
Emílie zažije bolesti války i nástup komunismu – ale možná ještě horší jsou pro ni samota a odcizení, které pociťuje v manželském
životě. Také její dcera Jana se cítí zavržená,
rodičovské lásky zažila málo a sama ji neumí
předat dál. Dokáže poslední z podbrdských
žen Johanka zlomit rodinnou kletbu a zbavit
se tíže samoty?
Alena Mornštajnová a kol.: Soukromá
tajemství – Anna by ani za nic své matce
nepřiznala, že její manžel není, jemně řečeno, tak dokonalý muž jako byl její táta, jehož
ale nikdy nepoznala, ovšem Lucie, ta nechce
říct o otci svého doposud nenarozeného dítěte vůbec nic. Pan Gruss zase trvá na tom, že
mezi půlnocí a jednou hodinou ranní musí
být vrátnice Šternberského paláce zamčená
a tedy mimo provoz, kdežto Milada odmítá
kohokoliv do zámecké školní kaple pustit už

bůhvíkolik let. Pro vypravěče povídky Jaroslava Rudiše je záhadou, co se dělo včera večer a proč má na balkóně na keříku navěšená
rajčata z nedaleké večerky, zatímco pro Tomáše Marka Epsteina je to jeho nový telefon.
A jak spolu souvisí mikulovský židovský hřbitov s prvním mléčným zubem malé Ester?
Jo Nesbo: Nůž – Harry Hole se už mnohokrát probudil s temným tušením, prázdnou
hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je
ovšem probuzení ještě horší než jindy. Kdysi
slavný kriminalista má na rukou i kalhotách
krev a až po chvíli si vybaví, že ztratil všechno. To tam je idylické manželství s Ráchel, ta
tam je zajímavá práce vyučujícího na policejní akademii. Jediné, co mu zbylo, je věrný přítel Jim Beam. A také místo v kanceláři vedle
Trulse Berntsena, kde jakožto bývalá legenda
smí na přímluvu svého šéfa aspoň třídit papíry. Co si však Harry vybavit nedokáže, jsou
události včerejšího večera v baru Jealousy.
Jednotlivé střípky vyplouvají na povrch jen
pomaloučku, skládají se však ve strašlivý obrázek. Harry si začíná přát, aby se byl vůbec
neprobudil, protože i zlý sen je lepší než krutá realita, jíž musí čelit. Ve chvíli, kdy si myslí,
že už se dostal na samé dno a víc ztratit nemůže, se navíc objeví jeho dávný nepřítel
Svein Finne. Harry má dvě možnosti: skoncovat se vším hned, anebo se ještě aspoň dočasně vzchopit. Pavlína Hrstková Jordáková

Boje o kuželkářského přeborníka oddílu
Krátkého časového úseku rozvolňování opatření a otevření vnitřních sportovišť jsme využili
k návratu na nové dráhy, několika tréninkům a vzpomínek, když se ještě mohlo hrát…
Ve zkrácené formě a při dodržení všech hygienických doporuBohudík máme i příjemné povinnosti.
čení jsme také odehráli tradiční zápolení konce roku o titul
Alespoň
touto cestou si dovolujeme pogratulovat
přeborníka oddílu.

Mistrovství jednotlivců pro rok 2021.
Hrálo se, z časových důvodů, pouze na jeden nához 120 hs,
vždy jen ve čtyřech bez ostatních přítomných.
Celkovým vítězem se stal Jan Bartoň pěkným výkonem 561 poražených kuželek a získal tak titul Mistra oddílu pro rok 2021.
V kategorii mužů ho následovali Zbyněk Hein – 554
a Libor Hrstka – 534.
V ženách se nejvíce dařilo Aleně Makovcové – 532,
druhé místo Gábina Kučerová – 516,
třetí Lenka Křemenová – 506.
Dobře zahrála v juniorkách Lenka Křemenová ml. – 526,
junior Pavel Makovec naházel 523 kuželek.
Nadšení ale netrvalo dlouho, máme opět zavřeno a jsme v očekávání, co bude dál… Snad se brzy sejdeme v lepších dobách.
Nashledanou v roce 2021.
M. Vacko

ke krásným kulatým narozeninám našemu kamarádovi,
věrnému a dlouholetému členu TJ Petrovi Křemenovi.
Jeho životní elán a optimismus nám vždy pomáhá.
Přejeme hodně štěstí, spokojenosti, pohody
a hlavně pevné zdraví.

TJ Sokol Chotoviny oddíl kuželek přeje všem
svým příznivcům, fanouškům, sponzorům
a všem občanům Chotovin do nového roku 2021
mnoho pohody, hodně štěstí a spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů, ale opravdu nejvíc
toho potřebného zdravíčka.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
JAN PAVLÍČEK SE ZOTAVUJE PO ZRANĚNÍ,
S CHOTOVINAMI JE ALE V KONTAKTU NEUSTÁLE
Tahounem áčka posledních
sezon byl určitě záložník Jan
Pavlíček. Velký dříč, který umí
strhnout celý tým. Ale také fotbalista, kterého zdobí přehled,
technika a dobrý fyzický fond.
V letošní sezoně ale kouč Křížka
jeho služeb využít nemohl, fotbalista s číslem 16 na zádech podstoupil operaci kolene a na
podzim ho fanoušci na trávníku
neviděli.
Jak to s tebou ohledně zranění vypadá? Pomohla operace?
Operace dopadla dobře, bylo tam
vrtání do kosti, vyštípání menisku, odstranění chrupavky, ale koleno mě teď netrápí. Takže zdravotně bych měl být fit na 100 %.
Už si tělo začalo zase zvykat
na zátěž?
Na zátěž běžného života jsem

byl připraven tak tři týdny po
operaci. K té sportovní zátěži
jsem se bohužel ještě nedostal. Řekl jsem si, že si dám
podzim bez fotbalu a motivaci
ke sportování jsem v sobě zase
až tolik nehledal.
Jak se chystáš sportovat přes
zimu?
Jelikož mi po Vánocích váha ukázala děsivé číslo, tak jsem v sobě
tu motivaci musel vykopat. Koupil jsem si spinningové kolo a
hodlám doma „točit nohy“ a plánuji i výběhy. Tam se teprve pořádně ukáže, jak na tom kolena
jsou.
Pokud to půjde, plánuješ návrat nebo budeš vzhledem ke
zranění a věku zvažovat co dál?
V tomto směru nic neplánuji,
protože rozhodující slovo má

teď bohužel koronavirus. Skončit by bylo to nejpohodlnější a
nejsnazší. Možná vzhledem ke
všem operacím i nejrozumnější.
Ale když hrajete fotbal od pěti
let, tak to není tak snadné. Navíc
mě motivují borci jako Románek Slabý a Ládík Bondarev.
Nechávám to otevřené.
Nechybí ti fotbal a kluci?
Chybí. Ta parta, sranda, hecování. Radosti z vítězství, naštvání
z prohry. Oba případy vždy kvalitně zapité s našimi skvělými
fanoušky. (smích)
Jsi s týmem nebo fanoušky
v kontaktu?
Máme skupinu, kam občas napíšu, pochlubím se loveckým
úspěchem, nebo přepošlu nějakou srandičku. Z kluků jsem
v kontaktu s Víťou, viděl jsem
se s Ládíkem a Radimem, z fanoušků jsem v kontaktu Honzou Jindou a Mírou Píglem.
Tady ale cítím příležitost pozdravit fanouškovská esa a mé
velké oblíbence, což jsou paní
Passlerová a pan Procházka.
Takže je na dálku zdravím!
Jak jsi vyplnil podzim bez
fotbalu?
Fotbalu jsem si odvyknul, místo
toho jsem se s o to větší vervou
pustil do budování druhého rybníčku a myslivosti.

Co říkáš na situaci? Bude se
podle tebe hrát?
Situace je na prd. Lidi to unavuje, nebaví. Furt nějaká omezení. Jsme společenský národ,
umíme se parádně bavit, dělat
srandu, žít naplno. A to teď nemůžeme. Přeju si, aby se hrálo
a aby se vše vrátilo do starých
kolejí.
Co do nového roku popřeješ
Chotovinám?
Všem obyvatelům hlavně pevné
zdraví, štěstí, silnou vůli a nekonečný optimismus. A ať se
všichni co nejdříve potkáme na
fotbale, na plese nebo na slavnostech.

ných časech a podobně. Rozhodně ale musíme dodržovat
všechna nařízení, nechci nic
riskovat.
Příprava bude úplně jiná než
jiné roky. Jaké máš další plány?
Na 31. ledna máme domluvený
přátelský zápas ve Voticích, od
14 hodin proti Vrchotovým Janovicích. Ale všechno záleží na
situaci ohledně koronaviru. Pokud to půjde, soutěž by měla začít už 27. února, což je neobvykle brzy. Chceme být připraveni,
řada kluků se připravuje individuálně, hodně běhají, ale chce to
i míč. A taky ne všichni se přinutí
stejně, tréninky to nenahradí.
A jak se udržuješ ty sám? Po
fyzické i taktické stránce?
Snažím se být denně na čerstvém
vzduchu a hodně chodím na pro-

Pe

K novému roku vzhlíží s nadějemi i trenér áčka Čestmír Křížka.
Věří, že se situace zlepší a znovu se všichni sejdeme na fotbale. Chce to ale dodržovat nařízení a nebrat situaci na lehkou
váhu. Soutěž by měla začít už
27. února. Pokud se to opravdu
stane, Chotoviny chtějí být připraveny.
Soutěž se na podzim přerušila, stihli jste pak ještě potrénovat?
Když se situace rozvolnila na stupeň 3, stihli jsme čtyři tréninky. Chtěl jsem zahájit přípravu
5. ledna, to je ale teď nereálné.
Uvidíme, jaký bude další vývoj.
Pokud se bude moct trénovat
alespoň ve dvou, chtěl bych to
zkusit, aby se kluci trochu hýbabali. Trénovat s rozestupy, v růz-

dy

ČESTMÍR KŘÍŽKA NABÁDÁ K DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ
A VĚŘÍ, ŽE SE SITUACE ZLEPŠÍ

cházky se psem. Teď mám navíc
psy dva, starám se totiž i o mazlíčka mého syna Dominika. A taktika? No, koukám na fotbal v televizi. (smích) V pohárech mě potěšila Slavia, v lize naopak zklamala Plzeň. Ale zápasy bez diváků, to není úplně ono.
Co bys popřál do roku 2021?
Samozřejmě všem pevné zdraví, to teď přestala být fráze. Přál
bych si, abychom co nejdříve porazili toho největšího soupeře

Prozatím si v této
zvláštní době pronajali
fotbalové hřiště jiní...
coviďáka a zase se vrátili do
normálu. Abychom se pak všichni zase sešli na hřišti. Zápasy
přinášejí nervozitu, ale když
nejsou, už mi to chybí. Pojďme
se teď všichni semknout, dodržovat nařízení a věřím, že bude
zase lépe.
Stránku připravil
D. Mendel ml.

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo

WWW.ZAHRADYTABOR.CZ

Široká 159, 391 37 Chotoviny

Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

Více informací na tel.: 603 163 856,
381 284 209 prodejna, servis Vožická 255, Chotoviny

Profil
PRODEJ, KOUPĚ,
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
•
•
•
•

INZERCE, PREZENTACE
REALITNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY
POSKYTOVÁNÍ HYPOTÉK
POPRODEJNÍ SERVIS
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

MGR. RUDOLF ORCT, CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ
Mob.: 725 829 839, E-mail: rudolf.orct@re-max.cz
www.remax orct

3D NÁVRHY

KOUPELNY
OBKLADY
DLAŽBY

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor

tel.: 733 747 944 • www.latop.cz

