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Roèník XXVII.

Pestrý
karneval

V sobotu 2. 3. 2019 se v kulturním domì v Chotovinách
uskuteènil karneval pro dìti.
Na akci dorazilo zhruba 250
osob  rodièù, prarodièù, a pøedevím dìtí. O krásnou barevnou výzdobu se postaraly dìti
ze Z Chotoviny.
Letos byl k dispozici fotokoutek, kde bylo moné nechat
dìti vyfotit a ihned si odnést
hotové fotografie domù.

Èíslo 4

1

duben 2019

ZDARMA

V záplavì barevných masek
bylo opìt obtíné vybrat ty nejpovedenìjí. Hodnotící opravdu nemìli jednoduché rozhodování. Nakonec se podaøilo
zvolit vítìze v pìti vìkových kategoriích, kteøí si odnesli sladkou odmìnu v podobì krásných a chutných dortù. Dalí
ocenìné masky si odnesly drobné dárky.
Nejvíce se líbili Popcorn,
Medùza, Pudl s panièkou, nek,
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Dlouhý, iroký a Bystrozraký. Dále pak
Mrkev, Zebra, Mráèek, Slepice, Maková
panenka, Kostka cukru, Potápìè, Krabièka dusu, Notebook, Køemílek a Vochomùrka.
Kromì dìtí v maskách dorazilo i nìkolik dospìlých, co bylo pøíjemným
zpestøením.
Pro dìti byly pøipraveny nejrùznìjí
soutìe a taneèní zábava. Dobøe se bavily nejenom dìti, ale spoleènì s nimi i dospìlí, bez ohledu na to, zda pøili v maskách
èi nikoliv.
Vìøím, e za rok nás opìt pøekvapíte svou
nápaditostí pøi tvorbì karnevalových masek
a uijete si zábavné odpoledne spoleènì se
svými dìtmi.
Dìkuji vem za úèast a tìím se na shledání pøi dalí akci pro nae dìti.
Petra Suchopárková
Spolek pøátel koly Chotoviny
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Ze
zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení 3
. zasedání konaného dne

vé zóny I. i II. etapy v Èerveném

Obecního úøadu Chotoviny.
Pøítomni: p. Mgr. Bìtíková, p. Filip, 12. Informace o ZTV Na Kùskovci
a Nad Rybníèkem.
p. MUDr. Horák, p. Jordák, p. Ing.
Junová, p. Malenický, p. Mgr. Men- 13. Informace o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
del, p. Moos, p. PaedDr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Praák, sl. Mgr. So- Jednání zahájil pan starosta, pøivítal
pøítomné, konstatoval, e zastupitelchùrková, p. Mgr. Turek.
stvo bylo øádnì svoláno a je usnáeOmluveni: p. Ing. Bervida,
ní schopné, protoe je pøítomna nadp. MgA. Volfová.
polovièní vìtina zastupitelù.
Návrh usnesení: p. Mgr. Mendel,
Seznámil pøítomné s programem
p. Moos.
jednání.
Ovìøovatelé: p. Ing. Novotná,
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
sl. Mgr. Sochùrková..
Program byl schválen.
Zapisovatel: p. Knotková.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
Program:
1. Kontrola usnesení z 2. zase- a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
dání z.o.
2. Prùmyslová zóna - dodatky ke 1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení z 2. zasedání byly ovìøeny
smlouvám.
3. Povìøení k pøijímání projevu p. Mgr. Bìtíkovou a p. Praákem,
vùle snoubencù, e spolu vstu- byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky
pují do manelství.
4. Schválení Dohod o provedení a jsou proto povaovány za schválené.
práce pro oddávající.
5. Rozpoètová opatøení provede- Jak jsou jednotlivá usnesení plnìna, informoval pan starosta. K zálená radou obce.
itosti zajídìní autobusu na zastáv6. Kuelna - pøestavba.
ku vlakové nádraí starosta uvedl,
7. Odmìny èlenù rady obce.
e obec o zajídìní poádala. Bylo ji
8. Rozpoètové opatøení è. 2.
sdìleno, e zajídìní je moné. Èe9. Pozemky.
10. Smlouva o poskytnutí dotace káme na rozhodnutí koordinátora
dopravy v Jihoèeském kraji JIKORD.
pro TJ Sokol Chotoviny.
11. Smlouva darovací pro Diakonii 2. Prùmyslová zóna  dodatky ke
smlouvám  v záleitosti prùmysloÈCE - Rolnièka.

pøevodu práv na obì etapy s panem
Jirmanem dne 21. 11.2008 s dobou
platnosti do 31. 11. 2009. Tyto
smlouvy byly postupnì prodloueny do 31. 12. 2018. Je navreno obì
smlouvy jetì prodlouit do
31. 12. 2022.
Usnesení è. 39/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 7 ke Smlouvì o pøevodu práv
ze dne 21.11.2008 a Dodatek è. 8
ke Smlouvì o pøevodu práv ze dne
21. 11. 2008, kterými se uvedené
smlouvy prodluují do 31.12.2022
a povìøuje starostu k podpisu tìchto dodatkù.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
3. Povìøení k pøijímání projevu
vùle snoubencù, e spolu vstupují
do manelství  podle matrièního
zákona snoubenci projeví vùli, e
spolu vstupují do manelství pøed
starostou, místostarostou nebo povìøeným èlenem zastupitelstva obce.
Zastupitelùm je pøedloen návrh na
povìøení Mgr. Ireny Bìtíkové a PaedDr. Jaroslava Nìmce k pøijímání projevu vùle snoubencù, e spolu vstupují do manelství.
Usnesení è. 40/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce povìøuje
Mgr. Irenu Bìtíkovou a PaedDr. Jaroslava Nìmce pøijímáním projevu

ze

7. bøezna 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Záhoøí obec podepsala Smlouvy o

vùle snoubencù, e spolu vstupují
do manelství.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
4. Schválení dohod o provedení
práce pro oddávající  zastupitelùm jsou pøedloeny návrhy dohod
o provedení práce pro Mgr. Irenou
Bìtíkovou a PaedDr. Jaroslava Nìmce, na základì kterých budou odmìòováni za pøijímání projevu vùle
snoubencù, e spolu vstupují do
manelství.
Usnesení è. 41/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavøení Dohody o provedení práce
s Mgr. Irenou Bìtíkovou a PaedDr.
Jaroslavem Nìmcem, kteøí byli povìøeni pøijímáním projevu vùle snoubencù, e spolu vstupují do manelství.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  jedná se o opatøení
è. 10 a 15/2018, která jsou souèástí materiálù. Bez pøipomínek.
Usnesení è. 42/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení è. 10, 11, 12,
13, 14, 15/2018.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 5/
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❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu o dílo s firmou

KAWAS-W na obnovu vodovodu v ulici Na Vyhlídce. Zhotovitel provede dílo v termínu 1. 7. 2019 - 30. 9. 2019.
❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu o dílo s firmou STRABAG na opravu místních komunikací na Polánku, v Moravèi a v Chotovinách v ulici Drustevní (ke sbìrnému
dvoru). Práce budou probíhat od mìsíce dubna a budou
dokonèeny nejpozdìji do 14. èervna 2019.
❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu o dílo s firmou
KAWAS-W na obnovu kanalizace v ulici Krátká. Zhotovitel provede dílo v termínu 1. 7. - 31. 8. 2019. Souèasnì
s tìmito pracemi bude provedena obnova veøejného
osvìtlení.
❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu o dílo s firmou FIMAX na pøestavbu kuelny Chotoviny. Zhotovitel provede dílo v termínu 1. 6. - 30. 11. 2019. První pøípravná koordinaèní schùzka probìhla na kuelnì v pátek
29. bøezna. (viz. FOTO)

8. 3. 2019 jsme zhlédli v kulturním domì komedii
VE STÁTNÍM ZÁJMU, kterou nám pøijel zahrát
V pátek

divadelní a osvìtový spolek FIKAR z Nadìjkova.

Komedie ze souèasnosti nám velice vtipnì poukázala
na nevary naí souèasné politické scény.

Pravidelné bohosluby v Husovì sboru CÈSH se
konají kadou nedìli od 10. 30 hodin, pøi sváteèních a ostatních pøíleitostech podle oznámení.

VELIKONOCE 2019

v Husovì sboru CÈSH v Chotovinách
Zelený ètvrtek  18. dubna od 17. 30 hod.
 Bohosluba (Zpøítomnìní posledního
Jeíova stolování s uèedníky)

Velký pátek - 19. dubna od 18. 30 hod.
 Pobonost (Velkopáteèní køíová cesta)
Boí hod velikonoèní - 21. dubna od 10. 30 hod.
 Bohosluba (Vzkøíení)
FÚ CÈSH v Chotovinách
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Èeská pota navzdory nesouhlasu naí obce mìní od

1. 5. 2019 otevírací dobu pro veøejnost na potì v Chotovinách. Od tohoto data budou hodiny pro veøejnost
následující:
Pondìlí:
7:30 - 11:00
14:00 - 17:00
Úterý:
7:30 - 11:00
12:00 - 15:00
Støeda:
7:30 - 11:00
14:00 - 17:00
Ètvrtek:
7:30 - 11:00
12:00 - 15:00
Pátek:
7.30 - 11:00
12:00 - 15.00
❖ V bøeznu bylo v ulici Zámecká pokáceno deset stromù.
Potvrdil se velmi patný zdravotní stav tìchto stromù.
V dubnu budou vyfrézovány paøezy. (viz. FOTO)
❖ V bøeznu byly v celé obci zameteny komunikace.
❖ Také byla provedena demolice budovy bývalého vepøína (u sbìrného dvora) a autobusové èekárny u zámku.
(viz. FOTO)
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Obec Chotoviny zve vechny eny seniorky
i jejich partnery na oslavu
Svátku matek, která se koná
dne 14. 5. 2019 od 14 hodin
v sále kulturního domu v Chotovinách.
Vystoupí dìti z M a Z Chotoviny,
k tanci i poslechu zahraje na harmoniku
pan Josef Hrstka s doprovodem.
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Biologicky rozloitelné odpady
Odpady biologického pùvodu jsou v komunálním odpadu kvantitativnì významnou skupinou odpadù a zpùsob nakládání
s nimi mùe pozitivnì nebo negativnì ovlivnit základní sloky ivotního prostøedí. Pøeváná èást tìchto odpadù je pøedurèena
k látkovému nebo materiálovému vyuití.
Obsahují rostlinné iviny a organické látky,
které je mono stabilizovat a výhodnì uvádìt do pøírodního kolobìhu jako organické
hnojivo  kompost. Bioodpady se mohou
také zpracovávat technologií anaerobní digesce, pøi které kromì organického hnojiva  digestátu vzniká dalí produkt  bioplyn, který je vhodný k výrobì elektrické
energie, tepla a motorového paliva.
Biologicky rozloitelné komunální odpady je tøeba separovanì sbírat, látkovì
nebo energeticky vyuívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem

skleníkového plynu methanu a výluhù v prùsakových vodách.
Místa k odkládání biologicky rozloitelných komunálních odpadù by mìla být obèanùm zpøístupnìna alespoò jeden den
v týdnu.
Biologicky rozloitelné
komunální odpady jsou dvojího druhu:
â odpady rostlinného pùvodu
â odpady ivoèiného pùvodu
Biologicky rozloitelné komunální odpady rostlinného pùvodu, pro které je obec
povinna zajistit místo nebo místa pro jejich oddìlené soustøeïování, lze rozliit
dle jejich charakteru, druhu a vlastností na
2 skupiny:
A) Biologicky rozloitelný odpad
(ze zahrad a parkù)
s ovoce a zelenina ze zahrad
s kvìtiny

s tráva, plevel, drny se zeminou
s koály a celé rostliny, zbytky rostlin
s listí
s seno, sláma, tìpka
s popel ze spalování døeva
s vìtve keøù i stromù
B) Biologicky rozloitelný odpad
z kuchyní a stravoven rostlinného pùvodu (vytøídìné kuchyòské odpady rostlinného pùvodu, které nepøily do
kontaktu se surovinami ivoèiného pùvodu)
s zbytky z kuchyní jako ovoce a zelenina,
slupky
Biologicky rozloitelné komunální odpady ivoèiného pùvodu (odpady, které obsahují nebo pøily do kontaktu s biologicky rozloitelným odpadem ivoèiného pùvodu z kuchyní a stravoven nebo s vedlejími produkty ivoèiného pùvodu), pro
které není obec povinna zajistit místo
nebo místa pro jejich oddìlené soustøeïování, lze rozliit dle jejich charakteru, druhu a vlastností na 3 skupiny:
A) Biologicky rozloitelný odpad z kuchyní a stravoven ivoèiného pùvodu (kuchyòské
odpady rostlinného pùvodu, které pøily do kontaktu se surovinami ivoèiného pùvodu napø. se syrovým masem,
syrovými produkty rybolovu, syrovými
vejci nebo syrovým mlékem)
s zbytky z kuchyní rostlinného pùvodu, které obsahují suroviny ivoèiného
pùvodu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
s zbytky z kuchyní ivoèiného pùvodu (tuk, maso, kùe, kosti, mléèné výrobky, vajíèka vèetnì skoøápek aj.)
B) Jedlý olej a tuk
s zbytky z kuchyní jako oleje a rozputìné tuky
C) Zvíøecí trus, moè a hnùj (vèetnì zneèitìné slámy), kapalné odpady, soustøeïované oddìlenì a zpracovávané mimo místo vzniku
s exkrementy zvíøat, vèetnì podestýlky
domácích zvíøat
Obec dále není povinna zajistit místa
pro oddìlené soustøeïování urèitých
zbytkù z kuchyní rostlinného pùvodu,
a to zejména z toho dùvodu, e u tìchto
odpadù lze pøedpokládat zvýenou kazivost a výskyt plísní a následnì také
nemusí být zpracovatelné v bìnì dostupných povolených zaøízeních.
s zbytky z kuchyní jako prolé peèivo,
tìstoviny, knedlíky
s zbytky z kuchyní jako èajové sáèky
a kávový odpad vèetnì filtrù
H. Heømánková
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/pokraèování ze str. 2/

6. Pøestavba kuelny  havarijní stav krovu nad pùvodní èástí kuelny byl konzultován se statikem. Ten doporuèil havarijní
stav øeit výmìnou celé støení konstrukce. Na základì doporuèení rady obce je navreno tento stav vyøeit celkovou rekonstrukcí kuelny z dvoudráhy na ètyødráhu.
Celkové náklady dle nabídky firmy FIMAX
s.r.o., která vyhrála výbìrové øízení jsou
6 165 046, Kè.
Obec na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR
ji podala ádost o dotaci na akci Pøestavba kuelny Chotoviny.
Usnesení è. 43/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje v roce 2019
realizovat investièní akci Pøestavba kuelny Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato
7. Odmìny za výkon funkce èlenù rady
obce  starosta pøedloil zastupitelùm návrh odmìn pro èleny rady obce. Odmìna
èlena rady obce je navrena v èástce 2700,Kè/mìsíc. Navrené odmìny odpovídají èasové nároènosti a odpovìdnosti práce radních.
Usnesení è. 44/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 4. 2019
výi odmìn pro èleny rady obce ve smyslu
Naøízení vlády è. 202/2018 Sb. v èástce
2700, Kè/mìsíc.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
8. Rozpoètové opatøení è. 2/2019  tímto
opatøením dolo k pøesunu finanèních prostøedkù na akce, u kterých je jisté, e budou v letoním roce realizovány.
Usnesení è. 45/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové
opatøení è. 2/2019, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Pozemky
 prodej pozemku p.è. 728/15 v k.ú. Jeníèkova Lhota  o odkoupení tohoto pozemku ádají manelé J.a V. K., spoluvlastníci sousedních nemovitostí a domu èp.
36 v Jeníèkovì Lhotì. Zámìr prodeje byl
zastupitelstvem obce schválen a øádnì zveøejnìn na úøedních deskách, bez dalích
podnìtù.
Usnesení è. 46/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.è. 728/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o výmìøe 35 m2 v k.ú. Jeníèkova Lhota manelùm J. K. a V. K., za cenu
100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej pozemku p.è 32/1 a èástí pozemkù p.è. 728/37 a 728/40 v k.ú. Jeníèkova
Lhota  o odkup tìchto pøiplocených pozemkù ádá pan Z. F., jako majitel pozemkù
parc.è. 32/5, st. 84 a rodinného domu èp.
47 v k.ú. Jeníèkova Lhota. Zastupitelstvo
obce na minulém zasedání schválilo zámìr
prodeje, který byl øádnì zveøejnìn na úøedních deskách, bez dalích podnìtù.

Geometrickým plánem byly pozemky parc.
è. 738/37 a 738/40 v k. ú. Jeníèkova Lhota
upraveny dle skuteèného pøiplocení. Pøiplocené èásti pozemkù byly pøislouèeny do pozemku parc.è. 728/40 a nepøiplocené èásti
pozemkù byly naopak pøislouèeny do obecního pozemku parc.è. 728/37.
Usnesení è. 47/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. è. 32/1, ostatní plocha, zeleò
o výmìøe 155 m 2 za cenu 400, Kè/m 2
a prodej pozemku dle geometrického plánu è. 261-855/2018, parc. è. 728/40, ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe 159 m2 za
cenu 200, Kè/m2, ve v k.ú. Jeníèkova
Lhota, panu Z. F.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 321
v k.ú. Èervené Záhoøí  o odkoupení ádá

pan K. D., jako majitel pozemku parc. è. st.
118, zastavìná plocha a nádvoøí, se stavbou garáe. Je navreno tento pozemek neprodávat, ale ponechat si ho pro doøeení
obousmìrného dopravního napojení jiní
èásti Èerveného Záhoøí na silnici Chotoviny - Vráná - Tábor.
Usnesení è. 48/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku parc.è. 321 pøiléhající
ke stavbì na pozemku parc.è. st.118 v k.ú.
Èervené Záhoøí.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 1423/3
v k.ú. Øevnov  o odkoupení èásti tohoto
pozemku pøilehlého k p.è. 1423/11 ve vlastnictví pana M. H., na kterém se nachází rozestavìna stavba, ádá pan H.
/pokraèování na str. 6/
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Stavba na pozemku adatele je postavena
bez øádného opatøení vydaného stavebním
úøadem (územní rozhodnutí o umístìní
stavby, ohláení stavby èi stavební povolení). Zamìøením polohy bylo zjitìno, e tato
stavba zasahuje do obecního pozemku
v celé délce od 0,12 do 0,28 m, øímsou
a provedenými terénními úpravami v jetì
vìtím rozsahu. Pøestoe Osadní rada v Øevnovì prodej schvaluje, rada obce navrhuje
poadovanou èást pozemku parc. è. 1423/3
neprodávat.
Usnesení è. 49/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku parc.è.
1423/3 zastavìný rozestavìnou nepovolenou stavbou na pozemku parc. è. 1423/
11 v k.ú. Øevnov.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr smìny pozemkù s doplatkem 
Øímskokatolická farnost Chotoviny, vlastní mimo jiné, pozemky parc. è. 84/3 o výmìøe 13529 m2, parc. è. 84/4 o výmìøe 400
m2, parc. è. 91/15 o výmìøe 167 m2, parc. è.
91/17 o výmìøe 19 m2, parc. è. 527 o výmìøe 402 m2 ve zapsané na LV è. 959 pro
obec a k.ú. Chotoviny.
Obec Chotovniny, vlastní, mimo jiné, pozemek parc.è. 354/4 - o výmìøe 12537 m2
zapsaný na LV è. 10001 pro obec a k.ú.
Chotoviny.
Obec Chotoviny má s Øímskokatolickou
farností Chotoviny pøedbìnou dohodu
o smìnì výe uvedených pozemkù za obvyklou cenu dle znaleckých posudkù + doplatek.
Cena obvyklá výe uvedených pozemkù
v majetku Øímskokatolické farnosti Chotoviny èiní 8 390 000, Kè + 239 000, Kè =
8 629 000,- Kè.
Cena obvyklá výe uvedeného pozemku
v majetku obce Chotoviny èiní 316 000, Kè.
Doplatek je 8 313 000, Kè.
Znalecké posudky o cenì obvyklé vypracovala Ing. Daniela Holá. Rada obce doporuèuje zámìr smìny schválit.
Doplatek navrhuje rada obce øeit úvìrem.
Usnesení è. 50/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje
zámìr smìny pozemkù parc. è. 84/3 - orná
pùda o výmìøe 13529 m2, parc. è. 84/4 ostatní plocha o výmìøe 400 m2, parc. è.
91/15 - orná pùda o výmìøe 167 m2, parc.
è. 91/17 - orná pùda o výmìøe 19 m2, parc.
è. 527 - ostatní plocha o výmìøe 402 m2
ve zapsané na LV è. 959 pro obec a k.ú.
Chotoviny u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrální pracovitì Tábor,
v majetku Øímskokatolické farnosti Chotoviny, IÈO: 65942299, se sídlem Lipová 2,
Chotoviny, PSÈ 39137, za pozemek parc.
è. 354/4 - trvalý travní porost o výmìøe
12537 m zapsaný na LV è. 10001 pro obec
a k.ú. Chotoviny u Katastrálního úøadu pro
Jihoèeský kraj, Katastrální pracovitì Tábor, v majetku obce Chotovniny, IÈO:
00252352, se sídlem Hlinická è.p. 250,
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Chotoviny, PSÈ 39137, s doplatkem ve prospìch Øímskokatolické farnosti Chotoviny
ve výi 8 313 000, Kè.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 51/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce Chotoviny povìøuje
Radu obce Chotoviny pøípravou financování doplatku úvìrem.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 pøevod pozemku p.è. 1065/30 v k.ú.
Sedleèko  Úøad pro zastupování státu ve
vìcech majetkových je pøísluný hospodaøit mimo jiné i s pozemkem p.è. 1065/30.
Jedná se o místní komunikaci, která náleí
dle zákona è. 13/1997 Sb. do vlastnictví
obce, na jejím území se nachází, je mono
poádat o bezúplatný pøevod.
Usnesení è. 52/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod
a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod
pozemku p.è 1065/30 druh pozemku: ostatní plocha, zpùsob vyuití: ostatní komunikace, v k.ú. Sedleèko u Chotovin z vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro
TJ Sokol Chotoviny  zastupitelùm byl
pøedloen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu obce Chotoviny pro TJ Sokol Chotoviny, z.s. na podporu spolku ve
výi 265 tis. Kè (oddíl kuelek - 70 tis. Kè,
oddíl kopané 190 tis. Kè, sport pro vechny - 5 tis. Kè).
Usnesení è. 53/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace TJ Sokol Chotoviny,
z.s. ve výi 265 000, Kè.
Hlasování: souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Smlouva darovací pro Diakonii ÈCE 
Rolnièka  zastupitelé obdreli návrh Darovací smlouvy o poskytnutí daru Diakonii
ÈCE  Støedisku Rolnièka ve výi 54 tis. Kè
na spolufinancování sociálních slueb pro
klienty z naí obce.
Usnesení è. 54/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací
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smlouvu o poskytnutí daru Diakonii ÈCE 
støedisku Rolnièka Sobìslav, ve výi
54 000, Kè.
Hlasování: souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. Informace o ZTV Na Kùskovci a Nad
Rybníèkem
ZTV Na Kùskovci  zde investor pøipravuje
výstavbu základní technické infrastruktury
pro individuální výstavbu 29 rodinných
domù.
Obec k dokumentaci pro územní rozhodnutí, po konzultaci se stavební komisí
a hydrogeologem, vydala vyjádøení, ve kterém poaduje komplexní hydrogeologické
zhodnocení moného vlivu likvidovaných
srákových vod z prostoru uvaované zástavby jako celku na území nacházející se
ve smìru odtoku podzemních vod. Dále
obec poaduje dopravnì napojit první etapu na místní komunikaci Na Kùskovci plnohodnotnou obousmìrnou komunikací.
Rodinné domy Nad Rybníèkem  jedná se
o komplexní výstavbu esti pøízemních rodinných domù - døevostaveb, vèetnì potøebných inenýrských sítí a dopravního napojení na stávající místní komunikaci.
Obec k této akci dala souhlasné stanovisko a zavázala se po realizaci a kolaudaci
pøevzít vodovodní øad, kanalizaèní øady,
veøejné osvìtlení a místní komunikaci do
svého majetku. V souèasné dobì probíhá
slouèené územní a stavební øízení.
Usnesení è. 55/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informaci o akcích ZTV Na Kùskovci a RD Nad
Rybníèkem.
Hlasování: souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
13. Informace o èinnosti finanèního
a kontrolního výboru  zastupitelé obdreli zápisy z jednání obou výborù. Nebyly
k nim ádné pøipomínky. Na upozornìní
kontrolního výboru, e u nìkterých usnesení rady obce chybí zpìtná vazba, pan starosta uvedl, e se nápravou tohoto opomenutí bude zabývat.
Usnesení è. 56/2019/Z03.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávy
o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
Hlasování: souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:50 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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kolní slavnost

Závìr letoní plesové sezony patøil opìt kolní slavnosti  tentokráte na téma: kola - základ ivota.
O krásnou tematickou výzdobu
se ji tradiènì postarala kola. Návrat do kolních let se opravdu vydaøil. Kdo mìl zájem, mohl si zkusit
spoèítat pár pøíkladù nebo si zopakovat chemické prvky. K navození
atmosféry kolních let dopomohly
také ákovské kníky s vtipnými zápisy.

O pøedtanèení se letos postarala
paní Jana Anaya spoleènì s dìtmi
z taneèního krouku.
Prùvodci veèerem nás vtipnì
provedli od pøedtanèení, pøes losování hlavních cen tomboly a k pùlnoènímu pøekvapení.
Pùlnoèní pøekvapení na známou
skladbu z 80. let Holky z naí kol-

ky vechny opravdu pobavilo a paní
uèitelky z M a Z Chotoviny sklidily zaslouené ovace. Nechybìli ani
Standa Hloek a Petr Kotvald.
K tanci celý veèer hrála táborská
skupina MIDI a parket byl zaplnìn
taneèníky vech vìkových kategorií.
Myslím, e mnozí si rádi zavzpomínali na svá kolní léta.
Chtìla bych jetì jednou podìkovat vem, kteøí se podíleli na pøípravì letoní kolní slavnosti a na
jejím hladkém prùbìhu. Dìkuji vem
sponzorùm, za jejich podpory se
mohl ples uskuteènit. Dìkuji vem
dárcùm cen do tomboly. Takto získané finanèní prostøedky opìt pouijeme na pøípravu dalích akcí pro
dìti.
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pozvala na pøítí kolní slavnost, která se uskuteèní 14. 3. 2020.
Petra Suchopárková
Spolek pøátel koly Chotoviny

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
6 5 let Milenka Borkovcová, Chotoviny
70 let Eva Èapková, Èervené Záhoøí
7 5 let Miloslav Klejna, Chotoviny
Petr Roupec, Sedleèko
80 let Lidmila Plochová, Øevnov
93 let Jiøina Tilingerová, Rzavá
Hana Koláøová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Daniel Králíèek Adam Bauer
Èervené Záhoøí

Èervené Záhoøí

Rozálie Trojanová
Chotoviny

Jan Merxbauer
Chotoviny

Vendelín Mike
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
THERESA FRANCIS-CHEUNG 
21 RITUÁLÙ VÁM ZMÌNÍ IVOT
K LEPÍMU. Známá britská odbornice na nadpøirozené jevy, sny a duchovní zrání ve své nové knize osvìtluje, e spolehlivým klíèem k vysnìnému ivotu jsou drobné skutky, které pravidelnì opakujeme. Chcemeli tedy zlepit svùj ivot, nabízí se
jednoduchý, ale úèinný zpùsob: zvyky se pøi správném postupu promìní v rituály - a ty mají mimoøádnou
moc. Nejlépe je zaèít hned!
JONAS JONASSON  STOJEDNALETÝ STAØÍK, KTERÝ SE VRÁTIL,
ABY ZACHRÁNIL SVÌT. Stoletý staøík Alan Karlsson a nenapravitelný
zlodìjíèek Julius Jonsson jsou zpátky
na scénì! Pøesnì pøed rokem utekl
stoletý Alan Karlsson z domova dùchodcù v Malmköpingu. Teï si se
svým pøítelem Juliem uívá ivota
na Bali. Tedy a do chvíle, ne se
Julius rozhodne pøipravit Alanovi
oslavu narozenin. Horkovzduný
balon, kterým si chtìjí vyrazit, toti
odletí bez pilota a Alan s Juliem se
ocitnou na irém moøi. A kdy je
zachrání severokorejská loï, paující uran, je jasné, e nìkolik významných politikù bude mít znovu plné
ruce práce.
LISA WINGATE  NE JSME BYLY
TVOJE. Píe se rok 1939. Dvanáctiletá Rill Fossová a její mladí sourozenci si ijí bezstarostný ivot na
Mississippi. Jene ve se zmìní,
kdy jejich otec musí odvést matku
do nemocnice - a na dveøe pak zabuí podivní cizinci, kteøí sourozence

odvleèou do krutého sirotèince. Rill bude muset najít zpùsob, jak ochránit sebe i své blízké,
ale pøed krutou pravdou nebude
moct zavírat oèi dlouho. V souèasnosti se mladá úspìná návladní vrací vypomoct rodièùm s opravami
domu a náhodou odhalí stopy dávného rodinného tajemství, které
mùe vést jak k zatracení, tak k vykoupení... Lisa Wingate vypráví pøíbìh inspirovaný nechvalnì proslulým skandálem organizovaného nedobrovolného prodeje dìtí z chudých rodin bohatým náhradním rodièùm, který otøásl celou Amerikou.
SAMUEL BJORK  CLONA. V horském jezeøe je nalezena zavradìná
baletka. Opodál stojí prázdný fotoaparát, v jeho èoèce je vyryté èíslo.
O pár dní pozdìji najde recepèní pochybného hotýlku v jednom z pokojù mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger Munch proto k pøípadu pøizve zkuenou vyetøovatelku
Miu Krügerovou. Spoleènì musí
zastavit vyinutého vraha døív, ne
si vyhlédne dalí obì.
NUALA ELLWOOD  DEN, KDY SE
TO STALO. edesát vteøin poté, co
se Maggie probere z komatu, si nepøeje nic jiného, ne aby do nìj znovu upadla. Aby nemusela ít s vìdomím toho, co jí právì oznámila policie: e její dcera Elspeth je mrtvá.
Podle policie ji nechala zamèenou
v autì, které pak sjelo do øeky
a Elspeth se utopila, uvìznìná na
zadním sedadle. Maggie si vùbec nic
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nepamatuje. Kdy vak poádá
o setkání se svým manelem
Seanem, dostane se jí informace, e zmizel. Prý byl naposledy
spatøen v den dceøina pohøbu. Co
se skuteènì tehdy u øeky stalo? Kam
se Sean podìl? A proè se Maggie
stále nemùe zbavit tuení, e Elspeth je naivu?
MONICA SABOLO  SUMMER.
Summer bylo devatenáct let, kdy
beze stopy zmizela bìhem pikniku
na plái enevského jezera. V pa-

mìti jejím blízkým a kamarádkám
utkvìl tento obrázek: krásná blond
dívka v dínových ortkách bìí kapradím. Pohltil ji snad vítr, voda nebo
stromy? Kdy o dvacet pìt let pozdìji zaène její bratr Benjamin, léta
pronásledován sny a vzpomínkami,
dívèino zmizení vyetøovat, rodinná
tajemství zaènou vyplouvat na povrch. Silný, poetický, znepokojující
pøíbìh, ve kterém se snoubí tajemná
atmosféra s dech beroucím napìtím.
Jaké to je, ít s duchy?

Pro dìti a mláde:
TARAS POVOROZNYK  TARY: PØÍBÌH PARKOURISTY. Prùvodce ivotem youtubera Taryho i fenomenální disciplínou parkour. Staò se
parkouristou a poznej nevední ivotní pøíbìh známého youtubera
Taryho! Z kluka, který vyrùstal na
ukrajinské vesnici, se stal úspìný
youtuber, jeho kanál sleduje více
ne 450 000 odbìratelù. Parkour se
pro nìj stal symbolem svobody
a volnosti. Svými videi vzbuzuje neuvìøitelný zájem o tento fenomén
a motivuje mladé lidi k pohybu. Kromì spousty zábavných historek najdete v jeho knize také návody, jak
správnì zaèít s tréninkem parkouru.
JEFF KINNEY  DENÍK MALÉHO POSEROUTKY - RADOSTI ZIMY. Kdy
Gregovu kolu zasypou hromady
snìhu, promìní se ètvr Heffleyových
v jedno velké zimní bojitì. Nepøátelské skupiny soupeøí o území, staví obrovské snìhové pevnosti a válèí v mnoha nezapomenutelných koulovaèkách. V nastalém zmatku èeká
Grega a jeho nejlepího kamaráda
Rowleyho Jeffersona boj o ivot.
Dokáou navázat dùleitá spojenectví a vyhnout se zradám? A co a
sníh roztaje? Stanou se z nich hrdinové?
MIROSLAV PECH  COBAINOVI
ÁCI. Pokud jste si mysleli, e po
pádu komunismu má u mláde ivot rùový a monosti neomezené,
tak to jste dost mimo. Bezejmenný
hrdina Cobainových ákù nás provede od idylického dìtství pøes zá-

kladku a uèòák a do dospìlosti. Jinak øeèeno z pískovitì k nadenému objevování svìta, kdy je èlovìk
Lennonem, ale taky trochu Kerouacem, pøes temný opar chlastu, drog
a vìdomí, e nikdo to tu nepøeije,
a po rezignované poznání, e ráèkující kluci dìlají ve skladu. Pøíbìh
jako kadý druhý. Co ale z Pechova
románu dìlá skvost, je pøesnì odposlouchaný jazyk, vytøíbený cit pro
dialog a smysl pro humor, by vìtinou ibenièní. Puste si Nirvanu,
zapalte si a otevøete knihu.
DANIELA FISCHEROVÁ  BYLUM
NEBYLUM. V mìsteèku Ostrovín se
dìjí divné vìci. Nejprve zmizí místní
zámek a pak je unesena malá Pavlínka Karafiátová. Své v tom hraje
starobylá magie, ale také prachobyèejná závist a chamtivost jistého
Chrudoe Kudrholce. Na svìtì toti
existují dvì vzácné knihy, kniha tvoøení BYLUM a kniha boøení NEBYLUM. Kdo je má obì v drení, oplývá neuvìøitelnou mocí. Ale také toho
mùe hodnì pokazit. V bláznivé akèní
honièce za knihami se støídá jeden
vypravìè za druhým a postupnì rozplétají pøíbìh, který se ète doslova
jedním dechem.
TEREZA VOSTRADOVSKÁ  ØEZ
KOÈKOU. Mami, tatínek se mì ptal,
co je to za domeèek, a pøitom to bylo
Národní divadlo! Poznat ho zvenku, to zvládne kadý. Ale kam vedou
tajné chodby pod divadlem a k èemu
se døíve pouívaly? Co má kosmonaut pod skafandrem a koèka v bøie? Jaký mechanismus sniuje výku tónu trumpety? A co je sopouch,
láèka nebo sklivec? Øez koèkou, skafandrem, masoravou rostlinou,
sopkou i trubkou - vechno máme!
A rádi se s vámi o pohled do útrob
podìlíme. A pokud se i vy podìlíte
o tuhle i dalí kníky se svými dìtmi, tøeba vás pøítì zaskoèí, a jim
budete chtít ukázat kaèenku: Vdy
je to kaèer, tati... Hádankou uvedené ilustrace vìcí, zvíøat i budov
s mnoha vedlejími obrazovými mikropøíbìhy a s rozkládacími stránkami odhalujícími to, co bývá obyèejnì skryto uvnitø.
Z. Sumerauerová
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019
Tentokrát opravdu skoro závìr, v Divizi i KP zbývá v dubnu sehrát poslední utkání a budeme poèítat zajíce na honu. V Divizi se bojuje
o medaile, bohuel zlatá je ji s pøedstihem v drení Daèic. Vytouený postup není ji v naich rukách, ale o druhé místo a tøeba KLM III.
se utkáme v Jihlavì s domácím PSJ. V KP se podaøilo uhrát nádherné venkovní výhry a body, i proto nám sluí klidný støed tabulky.

Drustvo A  Divize Jih

TJ Slovan J. Hradec  Chotoviny 2669 - 2459  7 : 1
Bervida 452,
Køemen 391, J. Bartoò 430, D. Bartoò 358, Hein 434, Hrstka 394.
Tato kuelna je, dle technického stavu, nejhorí v celé soutìi. I proto do
Jindøichova Hradce jezdíme neradi. Soupeø je na svou kuelnu zvyklý,
ale my se spíe trápíme. Èestný bod získává jen Lubo. Pìknou hru
pøedvedl i Zbynìk s Honzou B., ale na body to nestaèí.
Chotoviny  TJ Sp. Pelhøimov
2650 - 2595  5 : 3
Hein 499,
Køemen 427, Bartoò 442, David Bartoò 428, Foøter 430, Hrstka 424.
V jarní èásti na domácí kuelnì podáváme velmi dobré výkony, ale soupeøi nás dovedou pìknì potrápit. Tak to bylo i tento zápas. Zbynìk vynikajícím výkonem vyhrává tìký duel, protoe soupeøe poráí jen o 39.
Následnì Petr prohrává o 15. Kluci Bartoòovi vyhrávají své duely o 40 a 5
kuelek. Máme nahráno 69 kuelek. Bohuel Honza F. i Libor své hry
prohrávají o 4 a 10 kuelek, ale skóre udreli na naí stranì. Dùleitá
výhra je doma.
TJ Centropen Daèice  Chotoviny 3434 - 3076  8 : 0
Køemen 553,
J. Bartoò 525, David Bartoò 524, Bervida+Vacko 491, Hein 525, Hrstka 458.
Daèický tým je letos opravdu suverénní. Ale u jsme jim dovedli sebrat
doma body. Bohuel u po prvních dvojicích jsme vìdìli, kam utkání
bude smìøovat. Petr a Honza nehrají úplnì nejhùø, ale soupeø zahrál 633
a 620, tudí prohráváme 175 kuelek. Dále jsme u nic víc nepøedvedli
a ve bylo podtreno hrou trápícího se Libora. Take jsme dostali nepopulárního kanára, kdy si na nás soupeø udìlal rekord drustva.
Chotoviny  TJ BOPO Tøebíè
2627 - 2534  5 : 3
Hein 481,
David Bartoò 401, Hrstka 434, Køemen 444, Bervida+Foøter 404, J.Bartoò 463.
Opìt domácí zápas a drama od zaèátku do konce. David prohrává o 20,
Libor sice vítìzí, ale skóre zùstává. Petr prohrává tìsnì o 4. Za støídaného Luboe naskoèil Honza F., který hraje dobøe, ale prohrává o 3. Pøed
posledními dvojicemi prohráváme 1:3 o 27. Natìstí závìr je u v naí
reii. Zbynìk potvrzuje domácí vynikající formu, otáèí skóre a sniuje na
2:3. Honza B. hraje také dobøe. Svùj duel vítìzí a dokonává obrat z 1:3 na
5:3. Tento zápas byl pro nás posledním domácím v této sezónì.

Drustvo B  Krajský pøebor I.

KK Hilton Sez. Ústí A  Chotoviny B 2638 - 2667  4 : 4
Makovec 470,
Makovcová 431, L. Køemenová ml. 455, L. Køemenová 440,
Svatoová 418, Svaèina 453.
Na Sezimáku se nám obèas daøí, a proto doufáme v zisk nìjakého toho
bodíku. Ale bohuel, asi jsme to patnì postavili. Hrajeme sice dobøe,
tìstí ale stojí na stranì domácích. Prohráváme 4:1, kdy tøi z nás prohrávají kadý o pouhých osm kuelek. V poslední dvojici se tìstìna pøeci
jen pøikloní na nai stranu. Pavel výkonem 470 pøehrává soupeøe skoro
o padesát a tím pro nás zachraòuje alespoò bod za remízu. I kdy 470 u
není o tìstí, to se musí u trochu umìt. Take dobrý.
TJ Loko È. Budìj.  Chotoviny B 2430 - 2447  3 : 5
Makovec 433,
Makovcová 394, Lenka Køemenová ml. 393, L. Køemenová 412,
Kuèerová 395, Svaèina 420.
A opìt venku, tentokrát na Loko È.B. Tady jsme toho poslední dobou moc
nepøedvedli. Ani tentokrát se utkání pro nás nevyvíjí moc dobøe. Prohráváme 3:1 jen díky naim ne pøíli povedeným dorákám. I pøesto rozdíl
v kuelkách není velký, pouhých 27. Do posledního dvouduelu nastupuje
Jirka s Pavlem a tìstìna èi umìní stojí jasnì na naí stranì. Oba svým
trpìlivým výkonem své soupeøe poráí a nakonec vítìzíme o 17 kuelek.
Take jetì lepí, vezeme oba body.
Chotoviny B  KK Hilton Sez. Ústí B 2527 - 2510  4 : 4 Makovcová 438,
L. Køemenová ml. 392, L. Køemenová 434, Makovec 419,
Kuèerová 422, Svaèina 422.
A po dlouhé dobì zase doma. Mìli bychom potvrdit vechny dovezené
body z venku. Ale...Sezimák B je proti. Zaèínáme dobøe, lepí to snad
nejde. Ája v první høe uhraje se soupeøem 59 kuelek. Bohuel je to na
dlouho ve. By hrajeme celkem dobøe, tak soupeø hraje vdy o nìco
lépe. Náskok je pryè. Prohráváme o dvanáct a 4:1. Poslední dvojice,
vìdoma si dùleitosti tohoto duelu, zaèíná trochu nervóznì. Hlavnì Jirka. Nakonec ale hru zpøesní, tím soupeøe znervózní jetì více a dovede
zápas do zaslouené remízy, by vyhráváme o 17 kuelek. Take asi taky
dobrý.
TJ Kunak A  Chotoviny B
2499 - 2525  2 : 6
Makovec 436,
Makovcová 410, Svatoová 382, Lenka Køemenová ml. 431,
Svaèina 434, L. Køemenová 432.
Poslední venkovní zápas se odehrává v Kunaku. Tahle kuelna u roz-

breèela nìkolik naich dìvèat. Ale tentokrát? Nestaèíme se divit. Sice
první dva duely prohráváme a ztrácíme 58 kuelek. Moná to je chvíle,
kdy se soupeø uklidnil a u se tolik nekoncentroval, aby pak nedokázal
odpovìdìt na nae dalí výkony. Ty se v Kunaku poèítají. Trochu jsme
domácím pokazili plánované závìreèné focení, ale co se dá dìlat...opìt
vezeme body (s veselou) domù. Srdeènì vechny zveme na poslední
domácí utkání s Krumlovem.
Hodu zdar! Jirka Svaèina.
Poslední domácí utkání KP I:
5. 4. pátek 17:30 Chotoviny  KK Èeský Krumlov

Drustvo D  Okresní pøebor

KK Hilton Sez. Ústí C  Chotoviny D 2392 - 2457  2 : 6
Vacko 444,
Kubeová 403, Nohejlová 389, mejkal 392, mejkalová 427, Filip 402.
Vítìzství na drahách lídra soutìe bylo pøekvapivé, ale zaslouené. Hilton nezahrál svùj standart a byl po zásluze potrestán. Vyrovnanými výkony bereme vechny body.
KK Hilton Sez. Ústí D  Chotoviny D 2452 - 2439  6 : 2
Vacko 452,
Kubeová 393, M. Køemenová 390, mejkalová 430, mejkal 387, Filip 387.
A znovu Hilton, tentokrát druhý v poøadí. My hrajeme podobnì, ale
soupeø si neoèekávanì nahazuje pìkná èísla, prohráváme o 13 kuelek.
Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2412 - 2259  7 : 1 mejkalová 421,
Kubeová 416, Nohejlová 413, M. Køemenová 392, mejkal 349, Filip 421.
Tak tedy naposledy okresní pøebor doma a KK Lokomotiva Tábor D.
Vichni si hru uívali, rozlouèili se pìknými výkony, proto zaslouené
vítìzství na závìr.

Závìreèná tabulka 2018 / 2019:
1. KK Hilton Sezimovo Ústí C 20
14
0
6
28
2. TJ Sokol Chotoviny D
20
10
2
8
22
3. KK Hilton Sezimovo Ústí D 20
9
4
7
22
4. KK Lokomotiva Tábor D
20
8
2
10
18
5. TJ Sokol Chýnov B
20
7
3
10
17
6. TJ Spartak Sobìslav B
20
6
1
13
13
Okresní pøebor Tábor je ukonèen. Nakonec drustvo D vybojovalo krásné
druhé místo. Podìkování celému týmu, kde se kloubí dravé mládí se zkuenostmi a nadením, za pìkné vyrovnané výkony a reprezentaci oddílu. A pøítì
to mùe být jetì lepí.
M. Vacko

Florbalisté na estém místì
s jedním
bodem

Florbalisté bodovali a v posledním zápase, tím skonèili na 6. místì v okrese. Lepího
umístìní dosáhli jen v prvním roèníku v roce 2007/2008, kdy skonèili
na pøedposledním 5. místì.
Na posledním florbalovém turnaji jsme sehráli tøi zápasy. V prvním zápase proti Plané jsme se nemohli dostat ke støele. V poloèase
jsme prohrávali 0:3. V pùlce druhého poloèasu vstøelil gól tìpán Mládek. Soupeø rychle odskoèil na rozdíl tøí gólù a v klidu dokráèel k vítìzství 4:1. Druhý zápas byl podobný
prvnímu. V poloèase Sudomìøice
vedly 3:0. Jen v druhé pùli pøekonal
sudomìøického gólmana a za stavu 1:4 Gròák. Soupeø vstøelil gól
a pohlídal si zápas a na koneèných
1:5. Poslední zápas proti Sudomìøicím, který jsme na ádost soupeøe
pøesunuli z 3. kola, se vyvíjel jinak.
Sice jsme prohrávali 0:2, ale pak vyrovnali góly nejdøíve Tlustý, pak tìpán Mládek. V druhém poloèase

jsme li do vedení, kdy gól dal Tlustý, po soupeøovì vyrovnání Ondra
Mládek strhl vedení na naí stranu.
Pak soupeø otoèil na 4:5. Minutu
pøed koncem Tlustý vyrovnal na koneèných 5:5. Prodlouení skonèilo
v polovinì gólem Sudomìøic.

Koneèné poøadí
TFbL 2018/2019:
1. Mrníci Opaøany
2. Fbk Planá n. Lunicí
3. Delfíni Tábor
4. Rychlá rota Tábor
5. Sokol Sudomìøice
6. Draci Chotoviny
7. Real Tábor
8. Expendables Tábor
9. Unicorns irovnice
10. TJ Loko. Pacovtí Blbouni
11. Double Penetration Tábor
12. Sokol Jistebnice
13. Apex - Bike Tábor
14. Chotoviny Predators
15. Koice Bulldogs
16. Nord Blanc Tábor
17. Pivní Vlny SÚ

P. Havlík
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ÁÈKO VSTOUPILO DO JARA! NA ÚVOD REMIZOVALO
SE TØETÍMI A DOMA PAK DRELO KROK S LÍDREM

Poèasí se zaèíná lepit, dny se
prodluují a høitì se znovu probouzejí ze zimního spánku. A to znamená jediné, zaèíná jarní èást fotbalové
sezony. Do ní nabìhlo po kruté mrazivé zimní pøípravì také áèko Chotovin. Los nebyl na zaèátek vùbec
jednoduchý, fotbalisty hájící chotovinské barvy èekaly venku tøetí Mirovice a na domácí premiéru v roce
2019 pøijel první tým tabulky  Kováøov.
Máme 20 bodù a pøed jarem je
na èem stavìt, hlásil po úspìném
podzimu trenér estého nejlepího
týmu I. B tøídy Duan Mendel. Vìøím, e v zimì dobøe potrénujeme,
a jetì zasáhneme do bojù na pøedních pøíèkách, pokraèoval po posledním mistrovském zápase minulého kalendáøního roku. A tomu se
skuteènì vechno podøizovalo. Chotovinské áèko døelo v hale i na okru-

TA B U L K Y
MUI A

I. B tøída  sk. D
1. Kováøov
43:20
2. Ml. Voice
43:22
3. Mirovice
33:19
4. Chyky
31:19
5. Vìtrovy
40:25
6. Hraditì
26:25
7. Boetice
24:20
8. Chotoviny
35:24
9. Sepekov
22:37
10. Kluky
30:32
11. D. Bukovsko 18:28
12. Králova Lhota 29:47
13. Putim
19:53
14. ØepeèOpaøany 23:45
13. Králova Lhota 24:45
14. Putim
15:51

33
31
29
29
28
26
23
22
19
15
12
10
10
9
6
6

MUI B

27:18
28:15
25:12
23:19
23:23
17:15
17:25
23:22
17:23
20:34
13:27

21
20
20
19
17
15
15
14
13
9
3

1. N.Bystøice/Slavonice66:15
2. Jistebnice
32:12
3. Sobìslav
55:11
4. J. Hradec
51:29
5. Sokol Sez. Ústí 32:19
6. Kunak/Studená 29:25
7. Daèice/St.Hobzí 21:31
8. Chotoviny
22:37
9. Sepekov/Milevsko B20:52
10. Vìtrovy
19:73
11. Veselí n/Lu. 14:57

Aktuální foto muského áèka po zápase s Kováøovem
a dalím jarním zápase pøijel na chotovinský stadion celek Kováøova.
Lídr tabulky nadìlil v prvním zápase
sezony Chotovinám 5 gólù, take se
èekala kruná odveta. Zápas se musel fanoukùm líbit. Tým døel, nevypustil ádný souboj, ancí na vítìzství v zápase bylo nìkolik. Jene to
se nepodaøilo, a nakonec se zrodila
jen remíza 1:1. Èekali jsme tìký
zápas, co se potvrdilo. Soupeø má
kvalitu, navíc je kolem vyhecovaných
soubojù vdycky spousta emocí.
koda, stejnì jako minule se mohlo
i vyhrát, ale bod beru. Na høiti jsem

vidìl odhodlaný tým, který makal
nadoraz, a to je pro mì podstatné,
hodnotil výkon svého týmu kouè
Mendel.
Sestava zápasu proti Kováøovu:
Carva - Plecitý - Mendel, Kromka (C)
- Dvoøák - Turek, Vácha, Pavlíèek,
Èech - T. Cetlovský, Bondarev. Na
lavièce mejkal, Kubela, Voborský,
Slabý.
Chotoviny tak mají premiéry
v roce 2019 doma i venku za sebou.
O dalím víkendu se jede do Hraditì, pak èeká chotovinské diváky domácí podívaná proti Øepèi.

Rozlosování dalích zápasù
Mui A  I.B tøída muù  sk. C

16.
17.
18.
19.
20.

kolo 6. 4. SO Hraditì  Chotoviny
kolo 13. 4. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany
kolo 20. 4. SO Boetice  Chotoviny
kolo 27. 4. SO Putim  Chotoviny
kolo 4. 5. SO Chotoviny  Ml. Voice

Mui B  3. tøída

I. A DOROSTU  sk. C

3. tøída okr. pøeboru
1. Vlkov
2. Draice B
3. Vlastiboø
4. FC Chýnov B
5. Makov Hùrka
6. Mìice
7. Chotoviny B
8. Koice
9. Pojbuky
10. Stádlec
11. Planá n/Lu. B

zích kolem Chotovin, jelo na soustøedìní a ve ètyøech pøátelských zápasech nenalo ani jednou pøemoitele.
Jen pro zopakování. Pøi povedeném soustøedìní na Pracovì nabíral
tým kondici, ale v nedalekém tréninkovém areálu Soukeník trénoval
i herní vìci. A jak u to tak bývá, tým
také výraznì utuil partu. Co bylo
ostatnì vidìt hned pøi následujících
ètyøech víkendech. Pøátelské zápasy
na umìlé trávì ve Voticích z pohledu
Chotovin: Meteor Tábor dorost 4:0,
Jistebnice 6:2, Mezno 4:4 a generálka s Marovicemi 4:1.
Take zásah do bojù na pøedních
pøíèkách, jak avizoval trenér Mendel? To není vùbec nereálné. Hned
na úvod jara toti zmìøil chotovinský tým síly se dvìma kandidáty na
titul. Nejprve výlet do Mirovic, pak
doma Kováøov.
A obìma bylo co vracet. Nejprve
se jelo do Mirovic. Na høitì týmu,
který v posledním podzimním zápase pøedvedl v Chotovinách komedii
a vyhrál 3:1. Létaly nadávky, neetøilo se ostrými fauly, v zápase dokonce padly 3 èervené karty. Bylo tedy,
co oplácet. Jene jetì pøed tím, ne
rozhodèí poprvé pískl do píalky,
u to s chotovinskými vypadalo bledì. Kvùli trestu chybìl Bondarev,
Kubelu a Plecitého nepustily pracovní povinnosti, Slabý dìlal trenérský
kurz. A jetì navíc kouèe Mendela
zastihla nemoc, take musel týmu
jen fandit na dálku. Na své svìøence
ale mohl být pyný. Mìli chu, a
i kdy v poloèase o gól prohrávali,
jetì minutu pøed koncem vedli 2:1.
Jene souhra patných rozhodnutí èervená karta Vrhela a vèasné nepøeruení hry ze strany hráèù i lavièky - zapøíèinilo vyrovnání v poslední minutì. Chotoviny si i tak vezly ze høitì Mirovic cenný bod.
V domácí premiéøe v roce 2019

28
26
24
21
19
17
17
14
9
3
2

12.
13.
14.
15.
16.

kolo 7. 4. NE Draice B  Chotoviny B
kolo 13. 4. SO Chotoviny B  Veselí n/L B
kolo 20. 4. SO Pojbuky  Chotoviny B
kolo 28. 4. NE Chotoviny B  Chýnov B
kolo 5. 5. NE Planá n/L B  Chotoviny B

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

12.
13.
14.
15.
16.

kolo 7. 4. NE
kolo 14. 4. NE
kolo 21. 4. NE
kolo 28. 4. NE
kolo

Sokol Sez. Ústí  Chotoviny
Chotoviny  N. Bystøice
Daèice/Hobzí  Chotoviny
Chotoviny  Sepekov/Milevsko B
volno

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
16:30
13:30
16:30
17:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

