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ZDARMA

knihovny. Vysazení se ujal pan
starosta s nejmladím nejpilnìjím ètenáøem Vítkem Vacko. lo
jim to pìknì od ruky a pøítí rok
se pøijïte podívat jak nám to tu
hezky rozkvete.

Nejpilnìjí ètenáøi:
 Jan Richter (dospìlí)
 Marek erpán (II. stupeò Z)
 Vítek Vacko (I. stupeò Z)

150 let obecní knihovny

Milí ètenáøi i neètenáøi.
V dubnu letoního roku oslavila knihovna výroèí 150 let od
svého zaloení. O historii knihovny se doètete v úvodu jejích webových stránek a v knize
o historii Chotovin od Jaroslava Wimmera. My jsme slavili
s tìmi, kdo pozvání pøijali, kdo
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se o dìní v knihovnì zajímají, a
u jsou èleny knihovny nebo ne.
Samozøejmì jsme si na úvod
pøipomnìli nìco z historie
knihovny a povídání nám dokreslily i fotografie dokumentující akce a podoby knihovny
a jejích poboèek v prùbìhu let.
Dalím dùleitým bodem oslavy bylo vyhláení a ocenìní nejpilnìjích ètenáøù. Ceny jsme ale
pøedali jen nìkolika pøítomným,
ostatní, jako by ani netuili, kolik knih pøeèetli. Na nì výhry
a diplomy jetì èekají.
Pan starosta nakrojil výborný sváteèní dort  knihu, dali
jsme si kávu a pustili se do
ochutnávky bulharských vín.
Pak nastal nejdùleitìjí okamik slavnosti, a to vysazení
okrasné tøenì pøed budovou

Za obecní knihovnu
tìpánka Petrásková

Tentokrát nejvíc chutnal srnèí gulá z Hlasiva

V sobotu 16. dubna se v sále
kulturního domu seli milovníci
dobrého jídla. Spolek pøátel koly
Chotoviny zde poøádal druhý roèník
soutìe o nejchutnìjí gulá - Guláování 2016. Stejnì jako v prvním

roèníku soutìilo i letos osm guláù. Pøíchozí ochutnali nejen tradièní hovìzí guláe, ale také gulá srnèí, skopový, z danèího vývaru nebo
segedínský. Nejchutnìjím guláem
zvolili pøítomní srnèí gulá Jiøího

íly a Tomáe Krejèího z Hlasiva.
Vítìz získal 33 hlasù z celkem odevzdaných 108 hlasù. Druhé místo
obsadil s 13 hlasy hovìzí babigulá
Nadi Hrukové z Chotovin. Bronzovou pøíèku obsadil s 12 hlasy gulá
Èertík Bertík od Jiøího Pái z Prahy.
Ocenìní kuchaøi si odnesli drobné
ceny, které jistì vyuijí pøi dalím
vaøení - vaøeèky, kuchyòské zástìry
a chòapky. K pøíjemné pohodové atmosféøe Guláování pøispìl té hudební doprovod v podání Duo Family Kabe z Boøetína. A nakonec
pøiel i kouzelník. Dìti nakoukly pod
poklièku kouzelnické kuchynì Frantika Zemana z Roudné. Guláování
se pomalu stává stálou souèástí kulturního dìní v Chotovinách, a tak u
nyní Vás chceme pozvat na dalí
roèník. Ten se uskuteèní v sobotu
1. dubna 2017. A urèitì to nebude
apríl!
Jana Lorencová

pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 9. zasedání konaného dne

28. dubna 2016

od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza, p. Jordák,
p. Moos, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná,
p. Pecháè, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Filip, p. Hrstka, p. Mgr. Mendel.
Návrh usnesení: p. MUDr. Holub, p. Pecháè.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
p. PaedDr. Nìmec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 8. z.o.
2. Územní plán - Zmìna è. 2.
3. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce.
4. Rozpoètové opatøení è. 3.
5. Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí.
6. Dotace z rozpoètu obce.
7. Pozemky.
8. Odkup vodovodu.
Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je
usnáení schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání
a navrhl jeho rozíøení o bod
è. 9) Informace pro zastupitelstvo.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu
zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení
z 8. zasedání byly ovìøeny p. Pecháèem
a sl. Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za
schválené.
Pan starosta provedl struènou kontrolu plnìní úkolù vzelých z jednotlivých usnesení.
2. Územní plán - Zmìna è. 2  zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 10. 2015 poøízení zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny
i poøízení nového územního plánu Chotoviny.
Následnì rada obce dne 12. 11. 2015 schválila ádost o poøízení zmìny è. 2 i nového
územního plánu. ádost byla podána na
pøíslunou obec s rozíøenou pùsobností,
tj. na Mìstský úøad Tábor.
Krajský úøad Jihoèeského kraje dne 25. 1.
2016 rozhodl, e poøízení zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny a poøízení nového
územního plánu Chotoviny se odnímá Mìstskému úøadu Tábor, nebo tento není zpùsobilý územní plán a jeho zmìnu poøídit
z dùvodu vylouèení vedoucího odboru rozvoje a souèasnì povìøil Mìstský úøad Sobìslav v dané vìci èinit kroky vedoucí
k poøízení a vydání zmìny è. 2 a nového
územního plánu Chotoviny.

Obec Chotoviny a oprávnìná osoba poøizovatele, vedoucí odboru ÚP MìÚ Sobìslav, Ing. arch. Dagmar Buzu v souladu
s § 55 a § 47 zákona è. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním øádu
(stavební zákon) poøídily a projednaly zprávu o uplatòování územního plánu Chotoviny, která obsahuje zadání zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny.
Usnesení è. 117/2016/Z09.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje
zprávu o uplatòování územního plánu Chotoviny obsahující zadání ke zmìnì è. 2 územního plánu Chotoviny v pøedloeném znìní.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce  jedná se o rozpoètové opatøení è. 1
a 2/2016. Radou schválená rozpoètová
opatøení jsou souèástí materiálù. Zastupitelé k nim nemìli ádné dotazy.
Usnesení è. 118/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 1 a 2/2016, schválené
radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètové opatøení è. 3  tímto opatøením se navyuje investice na vybudování
chodníkù v centru obce a upravuje se zaøazení financí na rekonstrukci pódia a opony
v kulturním domì.
Usnesení è. 119/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové
opatøení è. 3, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pøevod práv k bytu v èp. 166 v Èerveném Záhoøí  Paní Eva Èapková, bytem iroká 166, Èervené Záhoøí, má právo k uívání bytu 166/4 v bytovém domì èp. 166
v Èerveném Záhoøí a právo k uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu této bytové jednotky do osobního vlastnictví. Z rodinných
dùvodù ádá paní Èapková o schválení pøevedení výe uvedených práv na svého syna
RNDr. Václava Èapka.
Usnesení è. 120/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje pøenechání
práv k bytu C1, I. kategorie v 2.NP bytového domu èp. 166 v Èerveném Záhoøí (bytová jednotka 166/4) vyplývajících ze Smlouvy o bezúplatném postoupení práv a povinností ze smlouvy o uzavøení budoucí
smlouvy o pøevodu jednotky a postoupení
pohledávek ve výi 750 000,- Kè a 200 000,- Kè
od paní Evy Èapkové, bytem iroká 166,
Èervené Záhoøí, 391 37 Chotoviny na syna
RNDr. Václava Èapka, Ph.D., bytem Borotín 295.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

6. Dotace z rozpoètu obce  zastupitelùm
byly pøedloeny návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpoètu obce Chotoviny a to
pro TJ Sokol Chotoviny, z.s. na podporu
spolku a pro Diakonii CÈE  støedisko Rolnièka v Sobìslavi na spolufinancování nákladù sociálních slueb klientù z naí obce.

Usnesení è. 121/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci
TJ Sokol Chotoviny, z.s., IÈ: 47269791, na
rok 2016 v èástce 195 tis. Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è.122/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace uzavøenou mezi Obcí
Chotoviny a TJ Sokol Chotoviny, z.s.,
IÈ: 47269791.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 123/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Diakonii CÈE  støedisko Rolnièka, IÈ: 47268701,
na rok 2016 v èástce 54 tis. Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è.124/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace uzavøenou mezi Obcí
Chotoviny a Diakonií CÈE - støedisko Rolnièka, IÈ: 47268701.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky
Zámìr prodat
 ádost o odkoupení p.p.è. 127/45 v k.ú.
Chotoviny  o odkoupení tohoto pozemku
ádá pan J.H., majitel sousedních pozemkù, parc.è. 127/35 a st.244 s rodinným
domem èp. 182.
ádostí pana H. se zabývala rada obce
a navrhla zastupitelstvu neschválit zámìr
prodeje pøedevím proto, e uvedený pozemek spolu s okolními pozemky, které jsou
rovnì ve vlastnictví obce plánuje v budoucnu smìnit za úèelem vybudování komunikace spojující ul. Pod pejcharem
s ul. Javorová, nebo pro stavbu dalího peèovatelského domu.
Usnesení è. 125/2016/Z09.

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku parc. è. 127/45, orná pùda,
v k.ú. Chotoviny o výmìøe 365 m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato
 ádost o odkoupení pozemkù p.è. 543/
5 a 543/8 v k.ú. Jeníèkova Lhota  ádá
pan J.F.. Obec Chotoviny má na pozemku
parc.è. 543/5 umístìn výústní objekt deové kanalizace, na který navazuje otevøený
pøíkop a do Jeníèkolhoteckého potoka.
Z dùvodu údrby musí mít obec na tento
pozemek zajitìn pøístup.
/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE

Rada obce schválila:

❖ odpisový plán Základní a Mateøské koly Chotoviny, okres
Tábor.

❖ vypracování polokového rozpoètu na zateplení celého

objektu bývalého kulturního domu vèetnì opravy schodù a výmìny vstupních dveøí.
❖ vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníkù od dálnice ke zdravotnímu støedisku.
❖ vítìzem výbìrového øízení na vyvrtání tøí studní Hydrologickou spoleènost, s. r.o., U Národní Galerie 478, 156 00
Praha 5  Zbraslav.
❖ zámìr øeditele koly vyhlásit øeditelské volno dne 6. 5.
2016 (zahrádkáøská výstava).
❖ pøeruení provozu mateøské koly v období od 4. 7. 2016
do 7. 8. 2016.
❖ kritéria pro pøijetí dìtí do mateøské koly Chotoviny.
❖ vítìzem výbìrového øízení na akci Výmìna støení krytiny na objektu OÚ Chotoviny firmu Stanislav Domkáø,Prostøední 216, Èervené Záhoøí.
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210 000, Kè na výmìnu krytiny støechy obecního úøadu;
170 000, Kè na opravu jevitì v kulturním domì; 28 000, Kè
na úroky z úvìru na stavbu zázemí sportovní haly.
❖ ÈD se vyjádøily kladnì k zámìru obce zøídit na jejich
toènì nad nádraím autobusovou zastávku, která by
umonila zajidìt autobusùm jedoucích po státovce do
naí obce. Následovat bude jednání s Jihoèeským krajem.
❖ Správa a údrba silnic Jihoèeského kraje plánuje rekonstrukci silnice na hrázi rybníka Dládìný ve Vráné. První schùzka zainteresovaných subjektù ji probìhla.
❖ V polní cestì navazující na ulici Katanová bylo zjitìno
vìtí mnoství nebezpeèného odpadu  eternitu. Vìc byla
pøedána k proetøení Policii ÈR. (viz. FOTO)

❖ Èerná skládka u lípy na Kùskovci se opìt bohatì rozrost-

la. (viz. FOTO) Upozoròuji, e ukládání vìtví a trávy na
tomto místì je zakázáno (pøestupek). K ukládání tohoto
odpadu je urèena kompostárna v ulici Drustevní. Dìkuji.

❖ V dubnu byla zahájena výstavba chodníkù ve støedu
obce. (viz. FOTO )

❖ Opravy místních komunikací v Èerveném Záhoøí (Ovoc-

ná), Chotovinách (podél zámeckého parku) a Moravèi
(støed obce) se opozdily. Práce budou zahájeny v první
dnech mìsíce kvìtna.
❖ Rekonstrukce veøejného osvìtlení v Øevnovì je témìø
dokonèena. Zbývá doøeit umístìní jednoho svìtelného
bodu, doladit úpravu terénu, opravit nìkterá místa na
komunikacích a celkovì obec uklidit.
❖ Jednotka sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny
obdrela od Jihoèeského kraje dar  tablet.
❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu s Ing. Arch. Dagmar
Buzu na poøízení a zpracování zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny.
❖ Od ètvrtka 5. 5. (cca 18.00 hod.) do nedìle 8. 5. 2016
❖ V prùbìhu dubna byla obec informována, e získala (cca do 15.00 hod.) bude z dùvodu zahrádkáøské výstavy
z dotaèních programù Jihoèeského kraje tuto podporu: uzavøen prùchod od sportovní haly smìrem ke kole.
400 000, Kè na opravu kanalizace v ulici Pod pejcharem
Mgr. Zdenìk Turek

OHL S

Dlouhodobá omezení:
â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â V období od 29. 2. do 15. 6. 2016
ádáme o zvýenou pozornost pøi
prùchodu/prùjezdu obecní komunikace Moraveè  Chotoviny z dùvodu bezpeènosti. V tomto období
bude probíhat zvýený provoz nákladních vozidel a následná rekonstrukce komunikace.
â Od 2. 5. 2016 do 5. 5. 2016
a 9. 5. 2016 bude uzavøena komu-

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC KVÌTEN 2016
nikace v obci Sudomìøice od køiovatky na Nemyl vèetnì obou køiovatek z dùvodu opravy povrchu
vozovky.
â Od 2. 5. 2016 do 5. 5. 2016
a 9. 5. 2016 bude uzavøena komunikace v obci Sudomìøice od køiovatky na Nemyl po èerpací stanici RobiOil z dùvodu opravy povrchu vozovky.
â Od 10. 5. do 12. 5. 2016 bude
uzavøena komunikace I/3 v úseku
Moraveè  Rzavá z dùvodu opravy
povrchu vozovky.
Od 13. 5. do 17. 5. 2016 bude uzavøena komunikace Stoklasná Lhota  Koín z dùvodu opravy povrchu vozovky.
â Od 18. 5. do 19. 5. 2016 bude
uzavøena komunikace v obci Cho-

toviny  SSUD z dùvodu opravy povrchu vozovky.
â Od 20. 5. do 22. 5. 2016 bude
uzavøena místní komunikace v obci
Sudomìøice  toèna autobusù u nádraí z dùvodu opravy povrchu vozovky.
â Od 25. 5. do 31. 5. 2016 bude
uzavøena místní komunikace mezi
obcemi Chotoviny a Rzavá pod dálnicí D3 z dùvodu opravy povrchu
vozovky.
Informace o výlukách:
Dne 18. 5. 2016 v èase 7.30  15.30
hod. bude probíhat denní výluka
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!

Seznam èinností a informací za 5/
2016 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 odvoz zeminy ze skládky
 montá PHS v Sudomìøicích
u Tábora
 montá zárubní zdi
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
6/2016.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205
511.
Ing. Lumír Pyszko,
øeditel výstavby
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/pokraèování ze str. 4/

Usnesení è. 126/2015/Z09.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje
pozemkù parc.è. 543/5, ostatní plocha, manipulaèní plocha o výmìøe 783 m2 a parc.è. 543/8,
ostatní plocha, zeleò o výmìøe 867 m2, oba v k.ú.
Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 smìna pozemku za pøípojky  na minulém
zasedání z.o. byl usnesením è. 114/2016/Z08
schválen zámìr smìny èásti pozemku parc.è. 132/
69 v k.ú. Chotoviny ve vlastnictví paní Mgr. J.V.
o výmìøe cca 84 m2, která je v ulièním profilu
místní komunikace Na Kùskovci, za vybudování kanalizaèní pøípojky v délce cca 4 m a vodovodní pøípojky k vodovodní achtì, vèetnì této
achty, v délce cca 7 m k plánovanému rodinnému domu paní Mgr. J.V.
Rada obce si nechala na stavbu tìchto pøípojek
a vodovodní achty zpracovat rozpoèet, podle kterého by náklady vèetnì DPH èinily 32 174, Kè =
cca 380, Kè/m2 smìòovaného pozemku. Protoe prozatím bylo jednáno o výkupu pozemkù pod
místní komunikaci Na Kùskovci pouze ve výi
50, Kè/m2. Rada obce doporuèuje tuto smìnu
neschválit.
Usnesení è. 127/2016/Z09.
Zastupitelstvo obce neschvaluje smìnu èásti pozemku parc.è. 132/69 v k.ú. Chotoviny o výmìøe
cca 84 m2, která je v ulièním profilu místní komunikace Na Kùskovci za vybudování kanalizaèní pøípojky v délce cca 4 m a vodovodní pøípojky k vodovodní achtì, vèetnì této achty,
v délce cca 7 m k plánovanému rodinnému domu
paní Mgr. V. na pozemku parc.è. 132/69 v k.ú.
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato
 pøevod pozemku p.è. 5/2 v k.ú. Øevnov  na
minulém jednání zastupitelstvo projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemku pp.è.
5/2 v katastrálním území Øevnov z vlastnictví ÈR,
pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce
Chotoviny.
Usnesení je ovem nutno doplnit i o podmínky,
ke kterým se obec bude muset smluvnì zavázat
 viz návrh usnesení.
Usnesení è. 128/2016/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny ruí usnesení
è. 111/2016/Z08 ze dne 02. 02. 2016.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 129/2016/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemku pp.è.
5/2 v katastrálním území Øevnov z vlastnictví ÈR,
pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce
Chotoviny.
Obec Chotoviny se zavazuje o pøevádìnou nemovitou vìc øádnì peèovat a uívat ji ve veøejném
zájmu jako veøejné prostranství. Obec Chotoviny
se dále zavazuje, e pøevádìná nemovitá vìc nebude vyuívána ke komerèním èi jiným výdìleèným úèelùm, ani nebude pronajímána, to ve po
dobu 10-ti let od právních úèinkù vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V pøípadì, e obec Chotoviny nebude pøedmìtnou pøevádìnou nemovitou vìc nebo její èást
uívat ve veøejném zájmu, bude ji vyuívat ke komerèním èi jiným výdìleèným úèelùm nebo ji
pronajímat, zaplatí pøevodci smluvní pokutu ve
výi 10 % ceny, kterou pøevádìná nemovitá vìc
mìla ke dni právních úèinkù vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného
cenového pøedpisu.
Obec Chotoviny se zavazuje vdy do 31. 1. následujícího roku pøedat pøevodci písemnou zprávu
o plnìní podmínek souvisejících s pøevodem pøevádìné nemovité vìci z dùvodu veøejného zájmu
za rok pøedcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veøejném zájmu a k jeho zachování se obec Chotoviny smluvnì zavázala. Za poruení tohoto závazku uhradí obec
Chotoviny pøevodci smluvní pokutu ve výi
2.000,- Kè.
Obec Chotoviny se dále zavazuje, e po dobu 10
let od právních úèinkù vkladu vlastnického práva
dle smlouvy o bezúplatném pøevodu vlastnického práva k nemovité vìci s omezujícími podmínkami do katastru nemovitostí nepøevede, jinak
nezcizí ani nezatíí ve prospìch tøetí osoby pøevádìnou nemovitou vìc, a to ani její èást. V pøí-

padì poruení tohoto závazku se obec Chotoviny
zavazuje zaplatit pøevodci smluvní pokutu ve výi,
která se rovná cenì této pøevádìné nemovité vìci
v daném místì a èase obvyklé v dobì poruení
závazku, nejménì vak ve výi ceny zjitìné dle
cenového pøedpisu platného ke dni nabytí pøedmìtné pøevádìné nemovité vìci obcí Chotoviny
Úhradou této smluvní pokuty shora uvedené závazky obce Chotoviny zanikají.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato. /pokraèování na str. 5/

PRODÁM
DÍVÈÍ HORSKÉ KOLO
zn. AUTHOR  vel 20
èervené barvy,
pøehazovaèka  6 pøevodù
V pìkném stavu,
pouívané 2 roky.
CENA: 3 000, Kè

Tel.: 603 739 778
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/dokonèení ze str. 4/

 pøevod pozemkù  úèelové komunikace v k.ú.
Brouèkova Lhota  na minulém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemkù pp.è. 216/2, pp.è 491/15, pp.è. 499/14, pp.è. 500,
pp.è. 501/24, pp.è. 501/25 a pp.è. 501/28 v k.ú.
Brouèkova Lhota z vlastnictví ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Usnesení je ovem nutno doplnit i o podmínky, ke
kterým se obec bude muset smluvnì zavázat  viz
návrh usnesení.
Usnesení è. 130/2016/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny ruí usnesení è. 112/
2016/Z08 ze dne 2. 2. 2016.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 131/2016/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo
ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemkù pp.è. 216/2, pp.è 491/
15, pp.è. 499/14, pp.è. 500, pp.è. 501/24, pp.è. 501/
25 a pp.è. 501/28 v k.ú. Brouèkova Lhota z vlastnictví
ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.Obec Chotoviny se zavazuje o pøevádìnou nemovitou vìc øádnì peèovat a uívat ji ve veøejném
zájmu jako veøejné prostranství. Obec Chotoviny se
dále zavazuje, e pøevádìná nemovitá vìc nebude vyuívána ke komerèním èi jiným výdìleèným úèelùm,
ani nebude pronajímána, to ve po dobu 10-ti let od
právních úèinkù vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
V pøípadì, e obec Chotoviny nebude pøedmìtnou
pøevádìnou nemovitou vìc nebo její èást uívat ve
veøejném zájmu, bude ji vyuívat ke komerèním èi
jiným výdìleèným úèelùm nebo ji pronajímat, zaplatí
pøevodci smluvní pokutu ve výi 10 % ceny, kterou
pøevádìná nemovitá vìc mìla ke dni právních úèinkù
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle
tehdy platného cenového pøedpisu.
Obec Chotoviny se zavazuje vdy do 31. 1. následujícího roku pøedat pøevodci písemnou zprávu o plnìní
podmínek souvisejících s pøevodem pøevádìné nemovité vìci z dùvodu veøejného zájmu za rok pøedcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které
jsou ve veøejném zájmu a k jeho zachování se obec
Chotoviny smluvnì zavázala. Za poruení tohoto závazku uhradí obec Chotoviny pøevodci smluvní pokutu ve výi 2 000, Kè.
Obec Chotoviny se dále zavazuje, e po dobu 10 let
od právních úèinkù vkladu vlastnického práva dle
smlouvy o bezúplatném pøevodu vlastnického práva
k nemovité vìci s omezujícími podmínkami do katastru nemovitostí nepøevede, jinak nezcizí ani nezatíí
ve prospìch tøetí osoby pøevádìnou nemovitou vìc,
a to ani její èást. V pøípadì poruení tohoto závazku
se obec Chotoviny zavazuje zaplatit pøevodci smluvní
pokutu ve výi, která se rovná cenì této pøevádìné
nemovité vìci v daném místì a èase obvyklé v dobì
poruení závazku, nejménì vak ve výi ceny zjitìné
dle cenového pøedpisu platného ke dni nabytí pøedmìtné pøevádìné nemovité vìci obcí Chotoviny Úhradou této smluvní pokuty shora uvedené závazky obce
Chotoviny zanikají.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Odkup vodovodního øadu  pan O.V. vybudoval na
své náklady vodovodní øad v ulici Lesní pro plánované tøi rodinné domy na pozemcích parc.è. 96/10,
96/32 a 96/33 v k.ú. Chotoviny. Vodovodní øad PE 110
v délce 62 m pan V. zkolaudoval a pøedloil doklady
na náklady ve výi 90 824, Kè, které na stavbu vynaloil. Protoe pan V. nemùe vodovod provozovat,
dohodl se s Obcí Chotoviny o jeho odkoupení. Rada
obce doporuèuje schválit koupi tohoto vodovodního
øadu za 1/3 vynaloených nákladù, tj. za 30 000, Kè.

Usnesení è. 132/2016/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup vodovodního øadu PE 110 v ulici Lesní v délce 62 m od
pana O.V. za cenu 30 000,- Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Informace pro zastupitelstvo  pan starosta
informoval zastupitele o tom, co projednala rada
obce a dále o postupu prací na rozestavìných
akcích a také øekl, které akce budou v nejblií
dobì realizovány.
Rada obce mimo jiné schválila:
Vítìzem výbìrového øízení na Stavební úpravy
komunikací v Chotovinách (chodníky) firmu
Chali, s.r.o.
Nejvýhodnìjí nabídku na Rekonstrukci veøejného osvìtlení v Øevnovì firmu První táborské
elektromontáe s.r.o.
Vítìzem výbìrového øízení na Obnovu kanalizace v ulici pod pejcharem firmu Chali, s.r.o.
Vítìzem výbìrového øízení na akci Vrty Chotoviny a vrty Moraveè Hydrogeologickou spoleènost, s.r.o.
Vítìzem výbìrového øízení na Výmìnu støení
krytiny na budovì obecního úøadu firmu Stanislav Domkáø.

Úèetní uzávìrku Základní koly a Mateøské koly Chotoviny za rok 2015.
Vypracování polokového rozpoètu na obnovu
fasády celého objektu kulturního domu vèetnì
zateplení, opravy schodù a výmìny vstupních
dveøí.
ádost o pøíspìvek na vytvoøení pracovních pøíleitostí v rámci veøejnì prospìných prací na
tøi pracovní místa.
Kritéria pro pøijetí dìtí do mateøské koly.
Nákup a rozmístìní koù na psí exkrementy.
Dále informoval o získaných dotacích z programù jihoèeského kraje:
Kanalizace Pod pejcharem 400 tis. Kè, støecha na budovì obecního úøadu 210 tis. Kè,
rekonstrukce jevitì v KD 170 tis. Kè, úroky na
úhradu úvìru na sportovní halu 28 tis. Kè. Mikroregion Venkov získal dotaci 430 tis. Kè na
nákup nádrí na pitnou vodu.
Obec obdrela souhlasné stanovisko Èeských
drah se zøízením autobusové zastávky na toènì
u vlakového nádraí a poádala Krajský úøad
Jihoèeského kraje o zøízení této zastávky.
Skonèeno ve 20:10 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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BRUTÁLNÍ
VRADA

Vesnice Slavòovice leí v pùvabné krajinì na pokraji Kraovického polesí a odedávna patøí k tichým a poklidným obcím,
o kterých v irí veøejnosti není
pøíli slyet. Její jméno dosud
neproslavil ádný svìtovì uznávaný rodák a z historických
památek je tu pouze kaplièka
pocházející z první poloviny
19. století. Pravda, pøed léty se
mezi archeology o Slavòovicích
mluvilo v souvislosti s velkým
náspem kamenù, o kterém se
mezi místními tradovalo, e jepozùstatkem pohanského chrámu, co se ale nepotvrdilo, ale
zato tu archeologové pøi prùzkumu terénu objevili velkou lesní
mohylu a v ní úlomky nádob
a dokonce i malý meèík. Jinak
lidé ili v obci poklidným ivotem, bez vzruchù a senzací. Ale
nic netrvá vìènì.
Ve dvacátých letech minulého století se dosud dobré jméno této obce zaèalo pøímo bleskovì objevovat na prvních stránkách novin a tak se stala støedem nelíèeného zájmu iroké
veøejnosti. Bohuel, jak to u tak
bývá, této neèekané popularity
se Slavòovicím nedostalo pro
nìjaký bohulibý skutek, ale díky
brutálnì spáchané vradì. Aby-
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chom se ale mohli v celém pøípadu lépe orientovat, je tøeba se
o nìkolik let vrátit pøed onen
osudný rok 1922.
Bohdan mídek se narodil ve
Vídni a jako mnoho jiných dìtí
té doby nikdy nepoznal své rodièe, ale mìl tìstí. Jako malý
chlapec se dostal do Slavòovic
k manelùm Kopaèovým. Pravda, pìstouni se mu snaili dát,
co mu náleelo, ale chlapec pøesto postrádal pravou rodièovskou lásku a laskavé pohlazení.
Kdy hoch povyrostl, Kopaèovi
se postarali, aby se vyuèil obuvníkem. Pak narukoval na vojnu,
ze které se vrátil v roce 1922.
mídek v té dobì poznal jistou Marii Svitákovou, která pocházela z nedaleké Køídy a ve
Slavonicích slouila u sedláka
Kadlece. Marie byla dìvèe jako
vítr, byla hezká a veselá a dobøe
vìdìla, e chlapci se za ní otáèí,
ale po mídkovì pøíchodu z vojny jakoby nemìla oèi pro nikoho jiného. Dluno dodat, e Bohdanu mídkovi v obci nikdo
neøekl bùhví proè jinak, ne Dorik. Tomu samozøejmì nemohlo
ujít, e Marie má o nìj zájem a cítil se polichocen, e tak krásné
dìvèe mu dalo pøednost pøed jinými, mnohdy i bohatými chlapci.
Pak se stalo, e pár dní pøed
koncem roku 1922 se Marie
svìøila Dorikovi, e bude matkou. To pro nìj bylo, jako kdy

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
6 5 let Kvìtoslava Rajnochová, Sedleèko
Marie Orlová, Èervené Záhoøí
Iva Horáková, Moraveè
7 5 let Jiøí Èervený, Moraveè
Vladimír Dvoøák, Chotoviny
80 let Ivan Køíka, Chotoviny
8 5 let Olga Volterová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

z èistého nebe uhodí hrom. Ne,
tohle pøece nechtìl! A vùbec 
má vlastnì Marii rád? Na celý
ivot? To ve a jetì mnohé letìlo Dorikovi hlavou. Výsledkem
tìchto úvah nakonec bylo, e se
své milé zaèal stranit.
Ètrnáctého ledna 1923 byla
ve Slavòovicích tancovaèka. Pøili na ní Marie i Dorik, ale kadý
zvlá. Marie pak celý veèer
mohla ze své lavice sledovat, jak
její Dorik provádí ostatní dìvèata a o ní nezavadí ani okem.
Tak prosedìla celou noc, a ve
tøi ráno pro ní pøiel jakýsi sedmnáctiletý mládeneèek. To
jetì ubohá Marie netuila, e
tanèí naposled v ivotì. Kdy
dotanèila, pøiel pro ní Dorik
a øekl, aby la domù, e jí doprovodí. Marie nadenì souhlasila a pak spoleènì vykroèili do
tmy, smìrem ke Kadlecovu statku, kde Marie slouila. Co se
dìlo dál, se u nikdy nikdo nedovìdìl  a vrah to neøekl.
Dorik-mídek byl zatèen, obvinìn z úkladné vrady a postaven pøed soud. Jene chybìly
dùkazy, jen pár svìdkù potvrdilo, e Dorik se po svém odchodu s Marií opìt vrátil do sálu a to
asi za pùl hodiny a v osm hodin
ráno odeel jako jeden z posledních. Doel domù a podle vyjádøení svých pìstounù spokojenì usnul.
Ráno starý Kopaè nechtìl
Dorika budit a tak el sám pro
trochu slámy pro dobytek. Kdy
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ale veel do stodoly, krve by se
v nìm nedoøezal! Na mlatu byla
rozházená sláma a z ní vyènívala enská noha! Vydìený Kopaè zavøel stodolu, el domù
a mlèel. V poledne sedlák Kadlec pøivedl ke Kopaèùm Mariina
otce, domkáøe z Køídy, a ptal se,
kde je jeho dcera. Kopaè je beze
slova zavedl do stodoly, na mlatu odkryl slámu a ukázal jim
mrtvolu. Byla to Marie.
Ve, co pak následovalo, bylo
v rukou èetníkù. Ti zjistili, e nebohému dìvèeti byla zasazena
rána tupým pøedmìtem do hlavy a pak jetì bylo zardoueno.
Pro Dorika si li najisto. Nebránil se, ale odmítl vypovídat, jakým zpùsobem a zejména proè
spáchal tak odporný èin. Nepromluvil ve vyetøovací vazbì ani
pøed soudem. A tak zbyly pouze
dohady. Dùvodem, proè lépe
neukryl mrtvolu své milenky, byl
pravdìpodobnì zaitý zvyk, e
do stodoly chodil výhradnì sám
a proto pøedpokládal, e má dost
èasu, aby se jí zbavil. Zøejmì
pouze potøeboval, aby ve zùstalo utajeno do pøítí noci, kdy
chtìl mrtvé tìlo své milé hodit
do proudu Lunice. Netuil, e
jeho plány zhatí ohledy jeho
pìstouna.
Bohdan mídek  Dorik se
u soudu choval dùstojnì, ale
nepromluvil ani slovo. Rozsudek  trest smrti provazem vyslechl s klidem a mírným úsmìvem na tváøi. Jaroslav Wimmer
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NOVÉ KNIHY
Ladislav Moulis  S BRÁCHOU NA
ALJACE-SEVERNÍ ØEKA. Vìtina
dospívajících klukù proívá svá nejvìtí dobrodruství doma za humny. Hrdinové kníky Ladislava Moulise díky svému tátovi proili prázdniny uprostøed aljaské divoèiny.
Jan Cimický  MAIGRETOVO PAØÍSKÉ LÉTO. Pokraèování pøíbìhù
mladého paøíského kriminalisty
Paula Maigreta, který se jmenuje
shodnì jako literární hrdina. Zdá se,
e léto nebude nièím výjimeèné, ani
kdy se objeví podivná vrada
v domku jinì od Paøíe, v La Vérriere. Budoucí øeditel psychiatrického ústavu odhalí v suterénu krátce
po svém nastìhování podivnou èerstvou stavbu.
Roman Cílek  ZDIVOÈELÝ TLUKOT
SRDCE. V tomto souboru dìjem nabitých kriminálních pøípadù známého a uznávaného autora se setkáváme s nìkolika zavreníhodnými zloèiny i s jejich krutými následky,
s nìkolika nemilosrdnými pachateli
i s jejich ubohými obìmi.
Ludìk Stínil  POÈKEJ SI NA ZÁZRAK. tìpán, Mirek a Dalibor touí strávit jeden prázdninový týden
na chatì na Sázavì. Tìí se na nekoneèný mejdan, na balení holek.Jene
aby klíèky od chaty získali, musí nejprve splnit nelehký úkol. Ten pro nì
s vynalézavostí sobì vlastní pøipravil tìpánùv starí brácha Ondra.
Kluky èeká horká èervnová noc, bìhem které, krom dramatického pátrání, proije kadý z nich svùj vlastní pøíbìh.

DOVOLENÁ
V KNIHOVNÌ
DNE

11. kvìtna

Z DÙVODU PØÍPRAVY
OSLAVY
SVÁTKU MATEK.

Ludìk Stínil  SILVESTR ZA MILION. Známí autoøi dívèích románù Jana Kawuloková a Ludìk Stínil pøipravili novou knihu Silvestr
za milion. Silvestr! Slovo, které milovníky vemoných oslav dokáe
pøíjemnì rozechvìt, jiné, kteøí pro
zmìnu nemají rádi povinné oslavy, zase docela znechutit.
Zdenìk Mahler  MU, KTERÝ PØEIL LIDICE. Titul Mu, který pøeil
Lidice je rozíøenou variací na známé téma lidické tragédie, která se
stala pøedlohou èeského filmu Lidice. Autor Zdenìk Mahler se zánikem
obce Lidice zabýval na základì mnohaletého zkoumání osudù skuteèných lidí. V krátkých poetických obrazech je naèrtnuta rodinná tragédie
Frantika ímy, obyvatele obce Lidice, která se prolíná s netìstím èeského národa v èase nìmecké okupace. Otec pøi hádce zabije svého syna,
co mu paradoxnì zachrání ivot.
ZEMÌ DIVÙ  Doktorka Marina Singhová je u dlouhá léta kolegyní Andersena Eckmana ve farmaceutické
spoleènosti Vogel. Jednoho dne pøila zpráva o Andersenovì skonu.
Zdrcená Marina se vydává do tajemných brazilských pralesù, aby zjistila co se Eckmanovi vlastnì stalo. Marina putuje po stopách Andersenova osudu a nalézá jedno velké tajemství, které by mohlo zmìnit civilizovanou spoleènost. Je za ním
podivná doktorka Annick Swensonová, která zde pracuje na pøelomovém léku. Vekerá lékaøská etika jde
vak pøi její práci stranou. Marina se
musí vypoøádat nejen s nevyzpytatelnou doktorkou, ale také s nástrahami brazilcké dungle...
Autorkou knihy Zemì divù, která se
stala hned po svém vydání bestsellerem New York Times, je Ann Patchettová.
Ali Cronin  NIKDY NEØÍKEJ NAVDY. Sedmnáctiletá Sára byla po-

Oslavte Den dìtí
v Mobilním

planetáriu

Pro letoní oslavu Mezinárodního dne dìtí pøipravil
Spolek pøátel koly Chotoviny
speciální jedineèný dárek  Mobilní planetárium. Pøijïte se
podívat na digitální sférické promítání filmù z oblasti
astronomie a pøírodních vìd. Projekce probíhá ve venkovní
planetární kupoli a u promítání se leí, èím je proitek
z filmové projekce umocnìn. Pro dìtské i dospìlé diváky
jsou pøipraveny tøi filmy  Jak Mìsíc putoval ke Slunci na
návtìvu, Pùvod ivota a Zpátky na Mìsíc. Navdy. Tak
neváhejte a pøijïte v nedìli 29. kvìtna ve 14 hodin na prostranství pøed kulturním domem. Promítá se do 18 hodin.
Tìíme se na Vás!
Jana Lorencová,
pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny

slední z party, kdo nemìl
OPRAVDOVÉ zkuenosti
s kluky. To se ale zmìnilo
a teï proívá svoji první velkou lásku. Na dovolené ve panìlsku potkala bájeèného kluka - Joea
a vechno je témìø super... alespoò
ze zaèátku. Znièehonic vak Joe
zmizí.
Reinhold Messner  ZÁPADNÍ STÌNA. Spolu se svými dvìma kamarády se Messner pokouí zdolat západní stìnu Ortleru cestou, kterou
dvì stì let nikdo nepouil. Výstup
má dramatický prùbìh. Horolezci
uvízli na svislé stìnì v tisícimetrové
výce. Situaci komplikuje hustá mlha
i obrovský ledový pøevis nad nimi.
Cesta zpátky vak není moná, a zbývá jen únik smìrem vzhùru. Messner se znovu musí spolehnout na
své neomylné instinkty, které z nìj
uèinily nejslavnìjího horolezce
vech dob. Dramatické líèení výstupu protkává Messner vzpomínkami,
jak zdolával nejobtínìjí alpské trasy. Neschází ani o úvahy o tom, jak
si lidé pøírodu uzpùsobují k tomu,
aby jim mohla poskytovat konzumní záitky. Vyslovuje se pro uchování nebezpeèného prostoru hor
i pro dalí generace.
Richard Sobotka  ZAPOMENUTÝ
HRDINA. Hrdinou bez glorioly je èeskoslovensky letec Jaromír Václav
Danìk. Po okupaci Èeskoslovenska
se ihned zapojil do odboje. Po vyzrazení uprchl na Slovensko, odkud
se chtìl dostat pøes Maïarsko do
Jugoslávie a k èeskoslovenské zahranièní vojenské jednotce v Palestinì. Po dvojím nezdaru cesty pøes
Maïarsko zvolil útìk pøes Polsko do
Sovìtského svazu a dal se k formující se vojenské jednotce pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody v Buzuluku.
Eva Maria Dreyer  BYLINKY DO KUCHYNÌ A JEJICH JEDOVATÍ DVOJNÍCI. Chceme-li bylinky sbírat
a uplatnit v kuchyni, musíme je znát.
Tato kniha nabízí monost, jak spolehlivì poznat 90 veobecnì rozíøených poivatelných planých rostlin a jak je odliit od podobných jedovatých nebo nepoivatelných druhù.
Anna ídková  NEDÁM SVÉ DÌTI.
Kníka, kterou máte právì v ruce, je
sice urèena pøedevím ètenáøkám, ale
vymyká se bìným románùm pro
eny. I kdy v ní jde o lásku, avak
nikoli partnerskou, nýbr takøka
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výhradnì mateøskou. Hovoøí se v ní
o samotì, meditacích a moná hlavnì o poslání eny v moderním svìtì.
Otomar Dvoøák  KAMENNÉ OTAZNÍKY ÈESKÉ HISTORIE. Kadého
fascinují záhadné stavby jako Stonehenge èi Carnac. Ménì se ví, e
i v èeských zemích existují podobná
mystická místa. Aèkoliv se na nich
podepsal zub èasu a lidská lhostejnost, pøesto mají dodnes svou sílu
a jsou nositeli dávných tajemství.
Pokusíme se odhalit tajemství kníecího stolce Pøemyslovcù, emíkova kamene v Neumìtelích, podivných Kounovských øad, nebo mohutných pravìkých mohyl, v nich
lze objevit podobné konstrukèní prvky jako v egyptských èi mayských
pyramidách. Doba kamenná jetì
neskonèila
Petr Kukal  DENÍK MUE VE STØEDNÍCH LETECH. Autentický deník zachycuje rok ivota èlovìka, který je
prototypem èeského Adriana Molea
- má pocit, e mu ivot protéká mezi
prsty, ozývají se první pøíznaky stáøí, cítí nenaplnìnost v letitém svazku s vìènì nespokojenou manelkou, ale zároveò má jetì dost síly
na flirtování s jinými.
Anne Ameri-Siemens  NA BRZKOU
SHLEDANOU, TEHERÁNE. KNÍECÍ
DCERA AZAR A BOJ ZA ÍRÁNSKOU
SVOBODU. Kníecí dcera Azar a boj
za íránskou svobodu. Azar je dìdièkou staleté kmenové tradice íránských Kakájù. Vyrùstá v 50. letech
minulého století. Anne Ameri-Siemensová, autorka mnoha jímavých
interview a nìkolika kniních bestsellerù, nás zavádí do skvostného
svìta staré Persie. Vypráví dramatický pøíbìh jedné íránské rodiny,
neoddìlitelnì spjatý s politickými
dìjinami zemì. Kakájové se snaí
vymanit Írán z vlivu cizích mocností. Marnì. A kdy se jedna z kníecích dcer odmítne stát áhovou manelkou, je osud Kakájù zpeèetìn...
áhùv útìk do exilu pøináí Azar
a celé její rodinì novou nadìji. Náboenský stát Ájatolláha Chomejního vak vechna oèekávání zklame,
a Azar radìji odchází do Nìmecka.
Její poutavý ivotní pøíbìh zrcadlí
osudové okamiky moderních íránských dìjin a pomáhá pochopit souèasný vývoj v této asijské zemi.
. Petrásková

Obec Chotoviny zve srdeènì nae

eny seniorky i jejich partnery
na

oslavu Svátku matek ,

která se koná 11. 5. 2016 od 14 hod.
v sále kulturního domu v Chotovinách.
Vystoupí dìti z M a Z Chotoviny a zahraje
k tanci i poslechu DUO Václav Plocha a Zdenìk Kukla
Pøipraveno je malé obèerstvení.
Za OÚ tìpánka P.
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Pøedprodej vstupenek byl zahájen! Zájemci si je mohou

s pøedstihem objednat na stránkách www.ticketportal.cz.
Cena vstupenky na odpolední programy v sobotu nebo nedìli je na oba
dny jednotná. Vstupenka na hlavní krytou tribunu je za 150 Kè, nekrytou
tribunu na hlavní rovince za 120 Kè a na protilehlé rovince za 100 Kè,
na stání pak za 70 Kè. Dìti do 15 let mají vstupenky na stání zdarma.
Z kadé prodané vstupenky bude pøispìno 30 Kè na charitativní úèely.
Na dopolední program je vstupné zdarma.

Bývalý pøedseda atletického oddílu TJ VS Tábor David Bor koncem
loòského roku skonèil u Jordánu po
tøinácti letech s vedoucí funkcí.
V souèasné dobì vykonává v Praze
post vedoucího soutìního oddìlení Èeského atletického svazu. Pøesto se nejvìtí mìrou znovu podílí na
organizaci mistrovství republiky
muù a en, které se uskuteèní
17. a 19. èervna v Táboøe.
l Bìhem osmi let bude hostit Tábor mistrovství republiky v atletice
ji potøetí. To je pro mìsto velká
pocta. Jak se vám to podaøilo?
Tábor se díky pøedchozím konáním
významných akcí MÈR a mítinku VC
Tábora stal uznávaným poøadatelem,
který i díky dobré spolupráci s Mìstem Tábor a Jihoèeským krajem dokáe vytvoøit podmínky jak pro závodníky, tak i pro fanouky atletiky.
Rozhodnì od roku 2008 se nikde
MÈR muù a en nekonalo tolikrát,
jako v Táboøe. Nás velmi tìí, e do
Tábora jezdí atleti rádi závodit a na
naem stadionu se jim daøí. To dokazuje øada pøekonaných èeských rekordù a splnìní limitù na OH, MS èi
ME. Napø. v roce 2008 padly v Táboøe dva èeské rekordy a jeden olympijský limit. Tìíme se, e i letos se
doèkáme pokoøení limitù a snad
i èeských rekordù.

l Na které disciplíny se osobnì
nejvíc tìíte a myslíte si, e uvidí
fanouci na vlastní oèi èeský rekord?
V souèasné dobì je velká øada disciplín, ve kterých se mùeme tìit na
skvìlé výkony a útoky na èeské rekordy. Osobnì se tìím na bìecké
disciplíny, ve kterých se i nyní pøi
halovém MS podaøilo Pavlovi Maslákovi a Jakubovi Holuovi získat
fantastické medaile. Skvìlou úroveò
má i muská koule, tyèka, enská
výka èi tradiènì úspìný otìp. Stále
máme v pamìti skvìlý hod Báry potákové z roku 2008, kdy pøehodila
hranici sedmdesáti metrù. Ale malý
pøelap zkazil radost nejen jí, ale
vem, kteøí na stadionu fandili. Stejnì tak fantastické èeské rekordy Petra Svobody a Lucie krobkové na
krátkých pøekákách. Táborský stadion je velice oblíbený mezi dálkaøi
a tyèkaøi a tak se tìím, e i letos
v Táboøe závodníci pøedvedou dobré výkony, ke kterým jim pomùe plný
stadion fanoukù.
l Pro èeské reprezentanty jsou letos vrcholem sezony olympijské hry
v Riu. Uvidíme proto na domácím
ampionátu vechny hvìzdy èeské atletiky nebo budou nominovaní atleti chybìt a ladit formu?
Vzhledem k tomu, e Èeský atletický
svaz neudìluje naim reprezentantùm v dobì konání MÈR souhlas ke

startu v zahranièí,mìli bychom vìtinu naich hvìzd v Táboøe vidìt na
vlastní oèi. A donedávné doby, kdy
se termínovì domácí ampionát potkal s mítinkem v New Yorku, který
byl souèástí Diamong League, byl
start nìkterých reprezentantù ohroen. Nyní po vyøazení New Yorku
z Diamond League tato termínová
kolize pominula. V kadém pøípadì
je olympijská sezona pro nae atlety
výjimeèná a vichni se upínají k Riu.
Vìøím, e Tábor bude mít monost
vidìt opìt skvìlou atletickou podívanou.
l Mistrovství republiky zaije premiéru v podobì konání úvodní disciplíny pøímo v centru Tábora. Mùete prozradit podrobnosti?
U v roce 2008 se do poøádání MÈR
zapojila reie závodu a velkoploná
televizní stìna, která je od té doby
souèástí vech následujících ampionátù a významných mítinkù.
I v letoním roce budeTábor prùkopníkem nového pojetí vìtí medializace. Poprvé uvidíme mistrovskou
soutì mimo stadion a to v pátek
v podveèer se bude na ikovì námìstí konat soutì ve vrhu koulí.
Poèítáme, e i veøejnost si bude moct
tuto disciplínu vyzkouet. Právì vrh
koulí má spojitost s jedním z nejvýznamnìjích odchovancù táborské
atletiky. Frantiek Douda zaèínal
s atletikou právì v Táboøe a dokázal

se v roce 1932 prosadit i na OH v Los
Angeles, kde získal pro èeskoslovenskou atletiku první olympijskou medaili. Výborný koulaø a diskaø tehdy
vybojoval bronz.
l Jaký divácký komfort dokáete
pøíznivcùm atletiky bìhem víkendového programu zajistit?
Vichni víme, e táborský stadion
disponuje pouze tribunou podél
hlavní rovinky. Ostatní disciplíny
jsou tak trochu odsunuty, protoe
diváci u nich musí stát. Proto chceme vybudovat na protilehlé rovince
mobilní tribuny, které pomohou divákùm si ve vìtím komfortu uít
i ostatní disciplíny.
l V jakém stadiu jsou pøípravy na
domácí ampionát? Cítíte u nervozitu?
Tak nervozita je u delí dobu. Èas
se krátí, ale díky vstøícnosti vedení
mìsta a díky ji zkuenému organizaènímu výboru jsem pøesvìdèen,
e jedeme v pøípravách podle plánu
a ve bude vèas a na nejvyí moné
úrovni pøipraveno. Samozøejmì
bude spousta nových vìcí, které budeme pøi ampionátu zkouet poprvé. Kromì soutìe ve vrhu koulí na
námìstí to bude i rozcvièování závodníkù na nové rozcvièovací rovince, na kterou jsme se velmi tìili.
Díky ní se podaøí závodníkùm zkvalitnit podmínky pro pøípravu na vlastní závod.
Petr Hofbauer

krasojízdu a stát se tak ampióny
turnaje. Draci do zápasu vlétli ve
velkém stylu a dokázali vést u 3:0,
ale soupeø si to nenechal dlouho líbit a zanedlouho dokázal sníit na
rozdíl jediné branky. Blíící se konec zápasu se nesl v agresivnìjím
stylu a rychlém tempu. Chotoviny si
své vedení, i díky výborné obranné
dvojici Pìkný, Praák ml., dokázaly
udret a koneèným vítìzstvím 4:3
celý turnaj ovládly. Velký dík samo-

zøejmì patøí kadému, nebo vichni pøedvedli naprosto bravurní a obìtavý výkon. Nejlepím støelcem turnaje se stal Václav Kotrlík s 5 góly.
Sestava:
Málek - Pìkný, Praák ml., Praák
st., Carva M. - Carva L, Mládek .,
Mládek O., Kotrlík, Èech O., Havlík
Speciální podìkování patøí Petru Lukeovi, který se významnì podílel na organizaci a sloení mustva.
D. Pìkný

Florbalisté opanovali Beer Cup!

V polovinì dubna se
v hale v Sezimovì Ústí odehrál ji pátý roèník turnaje
Beer Cup. Znovu s úèastí
výbìru týmu Drakù Chotovin, kteøí se seli v mladé sestavì
doplnìné legendami nejen chotovinské florbalové historie. Mládí v kombinaci se zkuenostmi  tým mìl
tedy velké ambice!
Hned první zápas byl tìkou
zkoukou. Draci se utkali s Realem
Tábor, mladým týmem, který si dìlal
zálusk na pøíèky nejvyí. Real sice
hrál vìtinu zápasu na polovinì Drakù, avak gól vsítit nedokázal. Zato
Chotovintí udeøili a byla to zásluha
nejzkuenìjího hráèe na høiti Petra Havlíka. Tento stav pak Draci
dreli a do konce utkání a dokázali
pøehrát soupeøe 1:0.
Tento roèník byl velmi vyrovnaný, co potvrdil i dalí zápas proti
domácímu týmu Pivních Vln Sezimova Ústí A. Právì ti byli zøejmì
nejhavìjími kandidáty na vítìzství,
do cesty se jim vak postavil dobøe
naladìný tým Drakù Chotovin, který

dokázal favority ze Sezimova Ústí
vìtinu zápasu pøehrávat, ale
støelný prach chotovinským borcùm ponìkud zvlhl. Nakonec
z toho byla prohra na nájezdy
pro výbìr Chotovin.
Do zápasu proti Lokomotivì Pacovských Blbounù Draci vstoupili
výbornì, kdy dokázali vést v prùbìhu zápasu u 2:0, avak soupeø
zabral a slibný náskok dorovnal.
Nastaly tedy znovu nájezdy, kde vítìzný gól vsítil do sítì soupeøe nejmladí èlen týmu Chotovin  Václav
Kotrlík.
Souboj s B celkem Pivních Vln
Sezimova Ústí nemohl dopadnout
lépe. Ji sehraný tým Drakù dokázal
znatelnì pøehrávat svého soupeøe po
celý zápas a ukoøistil výhru 2:1, která vak moc neodpovídala prùbìhu
zápasu, ve kterém si Draci dokázali
vytvoøit nespoèet ancí.
Jediný tým, který procházel doposud turnajem bez problémù, byl
Double Penetration B, a tak ji
pouze Draci Chotoviny mohli právì
v posledním zápase utnout jejich
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Soutìní kuelkáøský roèník 2015  2016 vech úrovní je minulostí
Vyhodnocení jednotlivých soutìí pøipravili vedoucí drustev, avak
podìkování zaslouí vichni, kteøí se letos podíleli na výsledcích
oddílu, mláde e i jednotlivcù. Hráèùm dìkuji za pøístup a vìnovaný èas, rodièùm a trenérùm mladých nadìjí za výdr
a pevné nervy. Nakonec je vidìt i krásné výsledky a výhled do budoucna.

Vem pøeji hlavnì pevné zdraví, krásné léto,
pøíjemnou dovolenou a odpoèinek.
V novém roèníku 2016 - 2017 se na vás
opìt tìíme na kuelnì v Chotovinách.

Pøehled koneèných výsledkù pravidelných soutìí 2015 / 2016
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
2548 - 2393  6 : 2
Bartoò 452,
Køemen 416, Hein 441, Vacko 376, Foøter 433, Hrstka 430
Na domácí kuelnì jsme pøivítali soupeøe ze Vèelnice. Chtìli jsme jim
oplatit poráku z jejich kuelny.Od zaèátku jsme mìli hru ve svých rukou
a soupeøi jsme nedali moc ancí na nìjaký zvrat. Vcelku jasná výhra
o 155 kuelek.
TJ Sokol Èastrov  Chotoviny
2492 - 2496  4 : 4
Hein 452,
Køemen 401, Bervida 379, Bartoò 435, Vacko 403, Hrstka 426
V Èastrovì jsme loni prohráli jen o skóre. Tudí jsme jeli na tuto kuelnu
s ambicemi zisku bodù. Prùbìh zápasu byl jako na houpaèce. Výhry
Zbyòka a Honzy o hodnì kuelek nám daly nadìji na zisk bodu za remízu.
Tu nakonec ubojoval Libor tìsnì o 4 kuelky pro nás a remíza byla na
svìtì.
Chotoviny  Jiskra Nová Bystøice 2566 - 2504  3 : 5
Hrstka 459,
Køemen 427, Foøter 452, Bervida 378, Hein 437, Bartoò 413
Poslední zápas se hrál u jen z povinnosti, protoe 6.místo v celkovém
hodnocení nás u nemine. Na konec byli hosté astnìjí a odváejí si
body domù.
Sezóna je rok od roku tìí a nároènìjí. Týmy se zdokonalují a probojovat
se na vyí pozice znamená doma neprohrávat a z venku pøivézt body. To
první se nám daøilo, ale z venku pøivézt body to bylo nad nae síly, a na
malé vyjímky. Bohuel na lépe ne 6.místo to letos nebylo. Pøed sezónou
jsme mìli urèitì vyí ambice i vidinu, e do 3.ligy postupují 2 týmy. Tudí
koneèné esté místo je zklamáním. Nezbývá ne nabrat síly, zaèít poøádnì
trénovat a v pøítí sezónì se pokusit bojovat o pøíèky nejvyí. Chtìl bych
podìkovat vem hráèùm za pøístup k tréninkùm a zápasùm. A té velké
podìkování patøí vem fanoukùm, kteøí k nám zavítali.V pøítí, snad lepí,
sezónì - ahoj.
Honza Bartoò

Drustvo B  Krajský pøebor

Je dohráno. Tøi pøedelé roèníky jsme bojovali o udrení v soutìi. Letoní
roèník hrajeme o poznání lépe a do posledního kola usilujeme o medailové
umístìní. Nakonec z toho vyjde krásné esté místo, o kterém se nám na
zaèátku ani nezdálo. Základem úspìchu byly nae domácí zápasy. Spolu se
Sobìnovem jsme jediní, kteøí doma neztratili ani bod. Myslím, e tím jsme
potìili hlavnì nae diváky, by nìkteré duely nebyly pro slabí povahy.
Bohuel v hodnocení venkovních zápasù jsme naopak na samém chvostì
s jedním uhraným bodem. Nicménì vem musím podìkovat za snahu, za
pøedvedené výkony, za bezvadný pøístup k zápasùm i tréninkùm a pøeji nám,
aby se pøítí sezona povedla alespoò stejnì tak jako ta právì skonèená. Dík
patøí samozøejmì divákùm, kterých stále pøibývá a také vem náhradníkùm,
kamarádùm kuelkáøùm, kteøí zaskoèili, kdy nás zrovna nebylo dost.
Jirka Svaèina

Tabulka DIVIZE JIH:

1. TJ Loko Èeské Budìjovice
2. KK Slavoj irovnice
3. TJ Jiskra Nová Bystøice
4. TJ Nová Vèelnice
5. TJ Centropen Daèice D
6. TJ Sokol Chotoviny
7. KK Lokomotiva Tábor B
8. TJ Sokol Èastrov
9. TJ Start Jihlava
10. TJ Slovan Jindø. Hradec
11. TJ CHJK Jihlava
12. TJ Tøebíè B
13. TJ Kamenice n./Lipou F
14. TJ Nové Mìsto na Moravì

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
18
15
14
14
13
12
12
10
10
10
10
9
7

4
0
1
2
1
1
3
2
4
3
1
0
1
1

6
8
10
10
11
12
11
12
12
13
15
16
16
18

130,0:78,0
123,0:85,0
113,0:95,0
118,5:89,5
117,0:91,0
103,5:104,5
97,0:111,0
104,0:104,0
99,0:109,0
92,0:116,0
89,0:119,0
94,5:113,5
87,5:120,5
88,0:120,0

36
36
31
30
29
27
27
26
24
23
21
20
19
15

1., 2. - postup do III. Ligy; 12.,13.,14. - sestup do Krajského pøeboru

Jednotlivci 120 HS  umístìní / prùmìr: 6. místo Hein / 555 kuelek,
16. Hrstka / 543, 18. Bartoò / 542, 52. Køemen / 524, 57. Foøter / 521,
64. Vacko / 518, 82. Bervida / 502.
Jednotlivci 100 HS  umístìní / prùmìr: 9. místo Bartoò / 441 kuelek,
24. Køemen / 430, 27. Hein / 429, 49. Bervida / 417, 60. Foøter / 412,
69. Vacko / 408, Hrstka / 439 bez umístìní.

Tabulka KP I:

1. TJ Sokol Sobìnov
22
16
0
6 110,5:65,5 32
2. TJ Spartak Trhové Sviny
22
12
2
8
99,0:77,0 26
3. TJ Tatran Lomnice n./Lu. 22
13
0
9
99,0:77,0 26
4. TJ Nová Ves u È. B.
22
10
3
9
90,0:86,0 23
5. TJ Jiskra Nová Bystøice B 22
10
3
9
84,5:91,5 23
6. TJ Sokol Chotoviny B
22
11
1 10
83,0:93,0 23
7. TJ Dynamo È. Budìjovice 22
11
0 11
92,5:83,5 22
8. TJ Loko È. Budìjovice
22
11
0 11
86,5:89,5 22
9. KK Èeský Krumlov
22
10
1 11
84,5:91,5 21
10. TJ Spartak Sobìslav
22
9
1 12
84,0:92,0 19
11. TJ Kunak A
22
7
1 14 71,0:105,0 15
12. TJ Sokol Nové Hrady
22
5
2 15 71,5:104,5 12
1.  postup do DIVIZE JIH; 12.  sestup do Krajského pøeboru II
Jednotlivci 100 HS  umístìní / prùmìr: 19. místo Chobotský / 416 kuelek, 37. Svaèina / 409, 52. Køemenová L. / 400, 54. Makovcová / 399, 57. Kuèerová / 397, 67. Svatoová / 385, Køemenová Hana / 401 bez umístìní.

Mistrovství ÈR jednotlivcù pro rok 2016

Na závìr kuelkáøských týmových soutìí se také rozdìlují tituly Mistra
ÈR v jednotlivých kategoriích. Ná oddíl mìl i letos své zastoupení, bohuel
postup v seniorech do Rosic musel Jirka Svaèina pro zranìní odvolat.
V sobotu 24. dubna zaèínaly juniorky ve Vracovì, Hanka Køemenová se
protrápila k výkonu 503 kuelek a 31. místo, tak snad pøítì. 30. dubna
hrály dorostenky v Náchodì. Lenka Køemenová mladí urèitì nezklamala,
28.místo za 489 kuelek je pìkným výsledkem. A nakonec Lenka Køemenová, kategorie eny Èeské Velenice sobota 30.dubna. Krásný nához 557
bodù, veliká spokojenost, bohuel v konkurenci ligových a zahranièních
hráèek je to 28.pøíèka a postup do nedìlního finále unikl o 9 kuelek.
Nicménì gratulace za postup do Mistrovství ÈR a moc dìkujeme za
pøedvedené výkony a reprezentaci.
Tak a to je, váení pøíznivci chotovinských kuelek, pro tento roèník ve.
Jak je z hodnocení patrné, vichni bojovali jak se dalo, nezapomeòme na
druhé místo drustva D, i zastoupení naich mladých nadìjí.
Závìreèné posezení a bilancování v sobotu 7. 5. na kuelnì bude ji
tradièní spoleèenskou událostí.
Pozor, zaèínáme v srpnu otevøením kuelny pro veøejnost v rámci Chotovinských slavností, následuje turnaj - Memoriál Václava Otradovce, atd...
Tìíme se na vai podporu a pøízeò.
Nashledanou v roèníku 2016-2017. HODU ZDAR!
M. Vacko
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LISTY CHOTOVINSKA
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Chotoviny zmìøily síly i se Spartou Praha

Jsme u zase
o nìco blí souèasnosti. V kvìtnovém
èísle se zamìøíme
na 70. léta, dobu,
kterou u si urèitì
pamatuje vìtí èást chotovinské
populace. Dalí ohromnì pestré desetiletí fotbalových dìjin na stadionu u kostela: nová tribuna, nová soutì, velké oslavy padesátého výroèí
zaloení klubu nebo zápas se Spartou Praha.
Fanouci chotovinských týmù se
pøed více ne 40 lety urèitì nenudili.
Mui získávali zkuenosti v 1. B. tøídì, kam vydøeli postup v minulých
letech. Témìø celá sedmdesátá léta
se Chotoviny pohybovaly ve støedu
tabulky mezi kluby jako tøeba Malice, eleè, Stádlec, Èekanice, Draice
nebo Spartak Sezimovo Ústí. Ve støeleckých listinách okupovali první
pøíèky chotovintí hráèi jako napø.
Kakos, Jinda, Maty nebo Kubec.
V okresní lize figurovali áci i dorostenci a nevedli si vùbec patnì,
áci se nìkolikrát umístili v první
trojce.
Moná málo lidí ví, e chotovinská
tribuna byla postavena právì v tìchto

letech. Pøesnìji byla dokonèena se neetøil a oba týmy pøedvádìly na ternacionálové.
Na konci sedmdesátých let také
v èervenci 1977, který byl rokem høiti to nejlepí, co mohou diváoslav 50. výroèí zaloení klubu. Ná- kùm nabídnout. Srdce chotovinské- probìhla rozsáhlá rekonstrukce ceklady na stavbu se vyplhaly k èástce ho fanouka zajásalo jetì jednou, lého høitì. Chystala se toti spartakdy Jinda, nejlepí støelec muù, kiáda, která byla vrcholem roku 1980.
35 000 Kès.
Ji pod novou tribunou se také vyrovnal na 2:2. Skóre na tabuli Zúèastnilo se jí a 730 cvièencù
odehrál jeden z nejvìtích zápasù u se nezmìnilo a Chotoviny si do a byla velmi úspìná.
dìjin chotovinského fotbalu. V rám- kroniky zapsaly obrovsky cennou
Pod lupu se v pøítím èísle
ci zmiòovaných oslav, v roce 1977, remízu se slavnou Spartou Praha.
dostanou 80. léta.
pøivítaly Chotoviny slavnou Spartu Vùbec nevadí, e to byli pouze inPraha. Poèasí zápasu zrovna moc nepøálo, vydatnì
prelo a høitì pøipomínalo spíe vodní hladinu. Nikoho to ale od hry neodradilo. Diváci utíkali pøed detìm pod novì postavenou
tribunu, hráèe podmínky
zápasu vyburcovaly k lepím výkonùm. Samotný zápas se vyvíjel zpoèátku jednoznaènì. Sparta dala dva
rychlé góly a do aten odcházela s dvougólovým náskokem. Domácí Chotoviny se ale nevzdaly. Slova
trenérù asi jetì doznívala
hráèùm v uích, kdy z 25
metrù napøáhl domácí KuStøelci naich gólù památného zápasu  Josef Kuèera druhý zleva spodní øady
èera a sníil na 1:2. Zápas
nabíral na obrátkách, nikdo
a Jan Jinda tøetí zleva v horní øadì na fotografii z jiného roku.

Áèko má za sebou prvních pìt jarních zápasù a nevede si vùbec patnì
Chotovinský tým muù zaèal jarní
èást sezony. Po pohárové prohøe
a vypadnutí s Lomem se tým semkl
a zaèal podávat sluné výkony. K vidìní bylo u pìt zápasù, kdy z moných 15 bodù získali svìøenci trenéra Duana Mendela 10, co není vùbec patné. Na postup to ale letos
zøejmì staèit nebude.
3 výhry, 1 remíza a 1 prohra, takovou má nejsledovanìjí chotovinský
tým bilanci v první polovinì druhé
èásti okresního pøeboru. První jarní
domácí zápas sehrály Chotoviny
s Øepèí-Opaøany B, kterým na podzim nasázely 8 gólù. Doma také potvrdily roli favorita, výkon to byl ale
o 3 branky horí. Hrálo se na jednu
stranu, Chotoviny soupeøe k nièemu nepustily a trenéru Mendelovi,
který zastupuje nemocného Køíku,
tak hráèi udìlali skvìlou domácí premiéru. Tøi záøezy má Bondarev, po
jednom vehla a Mendel. Jedinou
kaòkou zápasu byla obdrená branka v závìru zápasu po úniku hostujícího útoèníka.
Druhé kolo pøichystalo chotovinským fotbalistùm fyzicky i psychicky vypjatý zápas. Hrálo se derby
v Borotínì, kde je to vdy ostré. Tentokrát to ale vidìt nebylo, Chotovi-

ny, i kdy za patného poèasí, znovu
pøejely soupeøe zespoda tabulky
a po gólech Kromky, vehly a Bondareva zvítìzily 3:1.
Podzimní zápas - prohra, zimní
pøípravný zápas - prohra. S takovou
bilancí ly Chotoviny do tøetího jarního zápasu s neoblíbeným soupeøem z Tuèap. Heroický výkon a skvìlá podpora fanoukù napomohla
Chotovinám zlomit sérii proher a posunout se tabulkou nahoru. Domácí
smetli Tuèapy opìt 3:1, dva góly
obstaral 17letý Mendel a jeden veterán Bondarev.
Rozjetý chotovinský vlak narazil ve

AKTUÁLNÍ TABULKA

OKRESNÍHO PØEBORU MUÙ
1. Lom/Vìtrovy
2. Vlastiboø
3. Sobìslav B
4. Choustník
5. Chotoviny
6. Meteor Tábor B
7. Veselí n./Lu. B
8. Tuèapy
9. Koice
10. Borotín
11. Sez. Ústí B
12. Øepeè-Opaøany B

62:26
60:25
45:13
55:19
45:23
39:25
33:37
30:35
17:31
20:47
15:72
6:74

37
33
33
32
30
27
19
18
18
10
8
6

ètvrtém kole. Po famózním vstupu
do jara nastoupily Chotoviny na høiti Vlastiboøe. Neatraktivní zápas,
otøesné podmínky, ale i veliká chotovinská nemohoucnost v zakonèení. Domácí astným gólem ze zaèátku druhého poloèasu zvítìzili 1:0
a zùstali v tabulce pøed Chotovinami.
Zatím nejèerstvìjí zápas se sehrál
v Choustníku. Na podzimní prohru
0:2 u se zapomnìlo a chotovinský

tým byl motivovaný vrátit ve i s úroky. V pomìru støel to bylo z pohledu
domácích asi 2:8, bohuel výsledek
takový nebyl. Hosté rozvlnili sí pouze jednou, kdy se trefil Bondarev,
domácí staèili také jednou odpovìdìt. Nicménì, trenér Mendel oznaèil
výkon zápasu jako nejlepí jarní
a vidí svìtlou budoucnost druhé èásti soutìe okresního pøeboru.
Okresní pøebor je v plném proudu, pøijïte fandit!

Rozlosování  kvìten 2016
Okresní pøebor muù

16. kolo 7. 5. SO
17. kolo 15. 5. NE
18. kolo 22. 5. NE
19. kolo 29. 5. NE

Chotoviny  Sobìslav B
Koice  Chotoviny
Chotoviny  Meteor Tábor B
Sokol Sez. Ústí B  Chotoviny

ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C

20. kolo 8. 5. NE
21. kolo 14. 5. SO
22. kolo 21. 5. SO
23. kolo 28. 5. SO

So. S.Ústí  Táborsko/Chotoviny
Táborsko/Chotoviny  N. Vèelnice
Met.Tábor  Táborsko/Chotoviny
Táborsko/Chotoviny  Kunak/Studená

Okresní pøebor ákù

12. kolo 7. 5. SO
13. kolo 14. 5. SO
14. kolo 22. 5. NE
15. kolo 28. 5. SO

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

Èernovice/Táborsko  Chotoviny
10:00
Veselí n. L./Bukovsko  Chotoviny
10:00
Chotoviny  Sokol Sez. Ústí
14:00
R. Hory/M. Voice  Chotoviny
13:30
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

