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ZDARMA

Rozpoèet na rok 2018 schválen. Co obsahuje?
Váení spoluobèané,
na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny, které
se konalo ve støedu13. 2. 2017, byl schválen rozpoèet naí obce na rok 2018.
Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2018 je koncipován jako rozpoèet pøebytkový. Pøíjmy jsou naplánovány ve výi 31 590 000, Kè (daòové pøíjmy
26 358 000, Kè, nedaòové pøíjmy 4 507 144, Kè,
kapitálové pøíjmy 144 856, Kè, známé dotace
580 000, Kè).
Výdaje jsou naplánovány ve výi 31 067 776, Kè
(bìné výdaje 24 497 776, Kè, kapitálové výdaje
6 570 000, Kè).
Pøebytek rozpoètu ve výi 522 224, Kè je urèen
k financování splátek úvìrù.
K nejvýznamnìjím akcím patøí:
l vypracování projektové dokumentace chodníku v Táborské ulici (od dálnice do støedu obce)
 viz. foto
l výstavba chodníku v ulici iroká
l opravy komunikací
l obnova autobusové èekárny v Èerveném Záhoøí
Co pøinesl
l projekt pøipojení dalí vrtané studny na vodouplynulý rok
vod Chotoviny
l nákup nového konvektomatu do kolní kuchynì
l projekt Sportovnì relaxaèního areálu ChotoviPoplatky
ny (souèástí je koupalitì)
v roce 2018
l tvorba nového územního plánu obce
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l obnova hasièských zbrojnic v Sedleèku a Brouèkovì Lhotì
l zateplení zbývajících stran budovy obecního
úøadu
Dalí akce budou v prùbìhu roku zaøazovány
k financování na základì toho, jak rychle se je
podaøí pøipravit pro realizaci, a také dle toho, jak
budeme úspìní pøi získávání dotací.(Napø. jde
o výstavbu dalích peèovatelských bytù, rekonstrukci dvou tøíd M Chotoviny, obnovu vodovodu v ulici Na Vyhlídce a v ulici Spojovací, chodník
v Jeníèkovì Lhotì).
Opìt se mùeme tìit na tradièní spoleèenské
a sportovní akce.
Mgr. Zdenìk Turek
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 17. zase-

dání konaného dne 13. prosince
2017 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza, p. Hrstka,
p. Jordák, p. Mgr. Mendel, p. PaedDr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Moos.
Návrh usnesení: p. Pecháè, p. Mgr. Mendel.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program:
1. Kontrola usnesení ze 16. z.o.
2. Rozpoèet DSO Mikroregion Venkov
na rok 2018.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2018.
4. Støednìdobý výhled obce
na léta 2019 a 2020.
5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
6. Povìøení rady obce provedením rozpoètových opatøení v závìru roku 2017.
7. Pozemky.
8. ádost o dotace z POV.
9. ádost o dotaci na peèovatelský dùm.
10. Smlouva o poskytnutí úèelové
dotace z rozpoètu Obce Chotoviny.
11. Obecnì závazná vyhláka è. 3/2017
o poplatku za odpady.
12. Odmìny zastupitelù.
13. Zpráva o èinnosti finanèního
a kontrolního výboru.
14. Darovací smlouva
 hasièské auto AVIA.

Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.

Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0. Program byl
schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuze a hlasování
budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení ze 16. zasedání byly ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a sl. Mgr.
Sochùrkovou, byly øádnì zveøejnìny na úøední
desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto
povaovány za schválené.
Pan starosta struènì proel jednotlivá usnesení
a konstatoval, e úkoly byly splnìny.
2. Rozpoèet DSO Mikroregion Venkov na rok
2018  zastupitelùm byl pøedloen návrh rozpoètu jako vyrovnaný, na úøední desce naeho
úøadu byl zveøejnìn od 20. 11. 2017 do 12. 12.
2017.
Usnesení è. 227/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje rozpoèet DSO Mikroregion Venkov na rok 2018, na
stranì pøíjmù 190 050 Kè a na stranì výdajù
190 050 Kè.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2018  návrh rozpoètu vychází se sestavy Fin 2  12M
k 31. 10. 2017, je pøedloen v paragrafovém znìní
jako pøebytkový. Pøedkládá ho rada obce, projednal ho i finanèní výbor. Investièní výdaje jsou
v pøítím roce mimo jiné plánovány na: Projekt
chodníku v ul. Táborská, projekt pøipojení vrtu
VHJ 11 na vodovod Chotoviny, projekt sportovnì
relaxaèního areálu u dubù, nákup konvektomatu do kolní kuchynì, poøízení nového územního
plánu, obnova hasièských zbrojnic v Sedleèku
a Brouèkovì Lhotì.
Návrh rozpoètu byl øádnì vyvìen na úøední desce od 24. 11. 2017 do 12. 12. 2017.
Po krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.
Usnesení è. 228/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet Obce Cho-

POPLATKY, které vybírá v roce 2018 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2018
nebo pololetnì  do 31. 3. 2018 a do 30. 9. 2018.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2018.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na
kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2018.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné dle odebraného mnoství pitné vody fakturováno spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (jednou èástkou dohromady) na úèet
obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné
pøiøazení platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti).
VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

toviny na rok 2018. Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako pøebytkový.
Pøíjmy ve výi 31 590 000 Kè, výdaje 31 067 776 Kè,
financování ve výi 522 224 Kè (tj. splátky úvìru).
Souèástí schváleného rozpoètu na rok 2018 jsou
pøíjmy sociálního fondu ve výi 60 000 Kè a výdaje sociálního fondu ve výi 60 000 Kè.
Sestavení rozpoètu vychází z pøíjmù a výdajù výkazu Fin 2  12 M k 31. 10. 2017, který je souèástí návrhu rozpoètu na rok 2018.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Støednìdobý výhled obce na léta 2019 a 2020
 byl vypracován na základì novely zák. è. 557/
2004 Sb., a zák. è. 250/2000 Sb., jako pøebytkový.
Usnesení è. 229/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení è. 156/2016/
Z12 , kterým byl schválen rozpoètový výhled na
léta 2018 a 2019.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 230/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce schvaluje støednìdobý výhled
na roky 2019 a 2020 dle pøedloeného návrhu.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce
 jedná se o opatøení è. 13/2017.
Bez pøipomínek.
Usnesení è. 231/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové
opatøení è. 13/2017 schválené radou obce.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Povìøení rady obce provedením rozpoètových opatøení v závìru roku 2017  toto povìøení je navreno proto, e v závìru roku mùe nastat situace, kdy bude nutné provést nìkteré úèetní operace nad rámec povìøení rady obce.
Usnesení è. 232/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce pro období 14. 12. 2017 a
31. 12. 2017 povìøuje radu obce provedením rozpoètových zmìn nad rámec povìøení rady obce,
usnesení è. 180/2016/Z12 ze dne 22. 12. 2016.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato. /pokraèování na str. 3/
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/pokraèování ze str. 2/
7. Pozemky
 prodej èásti pozemku p.è. 87/94 v k.ú. Chotoviny  o èást tohoto pozemku o výmìøe 15 m2
ádá paní I.N., majitelka domu èp. 234 a sousedních pozemkù.
Na 14. zasedání zastupitelstvo tuto ádost projednalo a schválilo zámìr prodeje.
Následnì byl zámìr zveøejnìn na úøedních deskách obecního úøadu.
Usnesení è. 233/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku,
dle geometrického plánu è. 775-846/2017, novì
oznaèen èíslem 87/103 o výmìøe 15 m2 v k.ú.
Chotoviny, paní I. N., bytem Chotoviny, za cenu
175 Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. ádost o dotace z POV  rada obce doporuèuje na rok 2018 podat tyto ádosti o dotace z Programu obnovy venkova:
Zateplení jiní a východní stìny budovy ObÚ
Chotoviny  pøedpokládané náklady 600 000 Kè,
dotace max. 250 000 Kè.
Obnova vybavení kuchynì Z a M Chotoviny
 poøízení nového konvektomatu, pøedpokládané
náklady 570 000 Kè, dotace max. 285 000 Kè. Tento dotaèní titul vyaduje spoluúèast minimálnì
ètyø partnerských obcí - Jedlany, Nemyl, Sudomìøice u Tábora.
Obec se také pøipojí k ádosti DSO Mikroregionu
Venkov o dotaci z POV Jihoèeského kraje.
Usnesení è. 234/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a souèasnì schválilo podání ádostí o dotace na rok
2018 z Programu obnovy venkova na akce:
- Zateplení jiní a východní stìny
budovy ObÚ Chotoviny
- Obnova vybavení kuchynì Z
a M Chotoviny
- Obec se pøipojí k ádosti DSO
Mikroregionu Venkov o dotaci
z POV Jihoèeského kraje.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. ádost o dotaci na peèovatelský dùm  obec
plánuje výstavbu peèovatelského domu o ètyøech
bytech (kadý o ploe max. 50 m2). Cílem výstavby peèovatelských bytù je zajitìní sociálního bydlení pro obèany naí obce. Do 5. 1. 2018 je moné podat ádost o dotaci. Pøedpokládané náklady
8 mil. Kè, max. dotace 2,4 mil. Kè.
/pokraèování na str. 4/

STØÍPKY
Z OBCE
❖ V prosinci byly pøipraveny podklady pro podání ádosti o dotaci
na projekt výstavby dalích peèovatelských bytù. ádost bude podána do 5. ledna 2018.
❖ Zaèátkem ledna podá obec také
ádost na Jihoèeský kraj. Budeme
ádat o dotaci na obnovu vodovodního øadu v ulici Na Vyhlídce a v ulici Spojovací.
❖ Z dùvodu získání nízkého poètu
bodù nebylo vyhovìno naí ádosti
o dotaci na akci Pøestavba kuelny
v Chotovinách. Mgr. Zdenìk Turek,
starosta Obce Chotoviny
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Ohlédnutí za rokem 2017

Váení spoluobèané,
pøed rokem jsem Vás na tomto místì informoval o nejdùleitìjích zámìrech obce pro
rok 2017. Dnes mohu øíci, e se témìø ve
podaøilo splnit.
Spokojen jsem pøedevím z provedení
tìchto prací:

â z pøipojení nových vodních zdrojù (vrtaných
studen) na vodovody v Chotovinách a Moravèi
â z vylepení støedu Chotovin (oprava a výstavba
nových chodníkù, zpevnìní parkovacích ploch
a výsadba zelenì)
â z realizace nové komunikace v ulici Pod pejcharem
â z opravy ivièných povrchù v ulici Drustevní
a na Polánce
â z opravy komunikace v Øevnovì (èást cesty
Greenway Praha - Vídeò)
â z obnovení vodovodního øadu v ulici Drustevní
â z opravy vodovodního pøivadìèe v Sedleèku
â z opravy høbitovní zdi
â z opravy a vylepení kulturních zaøízení v Jeníèkovì Lhotì, Moravèi a Øevnovì
â z nákupu nového poárního automobilu znaèky IVECO
â z nákupu 220 kompostérù pro potøebu naich
obyvatel

Naopak mì nepotìila rychlost v pøípravì zastavovací studie
sportovnì relaxaèního
areálu u dubù (její
souèástí je koupalitì).
Spoleèenské a kulturní dìní v naí
obci bylo bohaté. Obec pøipravila tradièní Chotovinské slavnosti, oslavu 15. výroèí
zaloení Jednotky Sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny, ples obce, oslavu
Svátku matek, oblíbená divadelní pøedstavení ochotnických souborù, první promítání filmù v kulturním domì a ve sportovním areálu, lampionový prùvod, v knihovnì probìhla celá øada zajímavých besed
a pøednáek. Dále obec spolupracovala
nebo podpoøila nìkteré zajímavé projekty. Napøíklad oslavu 140 let vzniku SDH Chotoviny, Den dìtí, oslavu 90 let oddílu kopané TJ Sokol Chotoviny, Tradièní prodejní výstavu kvìtin, jízdu veteránù  Chotovinské
zatáèky, Chotovinský podzimní trh, ples
SDH Chotoviny, velmi pøíjemné setkání rodákù Moravèe a Rzavé, vánoèní dílnu, dìtský
karneval, zpívání u vánoèního stromeèku...
Vìøím, e i nový rok 2018 bude pro nai
obec alespoò tak pøíznivý jako byl rok 2017.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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/dokonèení ze str. 3/
Usnesení è. 235/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a souèasnì schválilo podání ádostí o dotaci z podprogramu Podporované byty 2018, dotaèní titul
Peèovatelské byty od Ministerstva pro místní
rozvoj na akci Novostavba 4 peèovatelských bytù
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Smlouva o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu Obce Chotoviny  DSO Mikroregion Venkov obdrel dotaci na akci: Obnova nádob na
separovaný odpad v Mikroregionu Venkov. Obec
Chotoviny v rámci této akce obdrí 5 kusù kontejnerù na separovaný odpad v hodnotì 68 607
Kè. Spoluúèast obce je 39 405 Kè.
Usnesení è. 236/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje Smlouvu o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu Obce
Chotoviny uzavøenou mezi Obcí Chotoviny a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Venkov na
akci Obnova nádob na separovaný odpad v Mikroregionu Venkov. Úèelová neinvestièní dotace
Obce Chotoviny (pøíspìvek jako spoluúèastníka
akce) èiní 39 405 Kè.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Obecnì závazná vyhláka è. 3/2017 o poplatku za odpady  dùvodem k vydání této vyhláky je novelizace zákona è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a od-

straòování komunálních odpadù.
Místní poplatek za odpady se nemìní, pro rok
2018 èiní 550 Kè za osobu pøípadnì nemovitost.
Úèinnost vyhláky je od 1. 1. 2018.
Usnesení è. 237/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje Obecnì
závaznou vyhláku è. 3/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
12 . Odmìny zastupitelù  dle Naøízení vlády
è. 318/2017 Sb., o výi odmìn èlenù zastupitelstev územních samosprávných celkù, je moné
zvýit odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce.
V pøedloeném návrhu jsou dosavadní odmìny
navýeny o èástku, která procentuálnì vychází
z èástky, o kterou byla navýena odmìna uvolnìného starosty, co je 5,238 %.
Zastupitelùm, kteøí jsou oddávajícími je odmìna
navýena jetì o 400 Kè.
Usnesení è. 238/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce schvaluje výi odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva ve smyslu Naøízení vlády è. 318/2017 Sb., o výi odmìn èlenù
zastupitelstev územních samosprávných celkù.
Neuvolnìným èlenùm zastupitelstva a èlenùm výborù a komise obce budou odmìny vypláceny
mìsíènì od 1. 1. 2018.
Místostarosta
16 837 Kè
Èlen rady obce
1 727 Kè
Èlen rady obce a oddávající
2 127 Kè

Váení spoluobèané, dovolte mi, abych Vás
informovala o organizaci volby prezidenta republiky v naí obci.
Volba se bude konat v pátek 12. ledna od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8.00
do 14.00 hodin. V pøípadì konání druhého kola
volby prezidenta se toto uskuteèní v pátek dne
26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu dne
27. ledna od 8 do 14 hodin.
Volební místnosti budou pøipraveny v pøízemí
nové budovy Základní koly v Chotovinách a
v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì.

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

4

Pøedseda výboru, komise
1 518 Kè
Èlen výboru, komise
1 238 Kè
Èlen výboru, komise a oddávající
1 638 Kè
Èlen zastupitelstva obce
631 Kè
Èlen výboru, komise, není èlen z.o.
211 Kè
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
13. Zpráva o èinnosti finanèního a kontrolního
výboru  pøedseda finanèního výboru Ing. Bervida a pøedsedkynì kontrolního výboru Mgr. Sochùrková podali zprávy o èinnosti výborù. Podìkovali za práci èlenùm výborù a obecnímu úøadu
za bezproblémové poskytnutí materiálù ke kontrole.
Usnesení è. 239/2017/Z17.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
14. Darovací smlouva  hasièské auto AVIA 
obec v letoním roce získala pro JSDHO nový
dopravní automobil IVECO. Dopravní automobil
AVIA z roku 1988 daruje Sdruení hasièù Èech,
Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasièù
Èervené Záhoøí. Návrh smlouvy je v souèástí materiálù.
Usnesení è. 240/2017/Z17.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Chotoviny a Sdruením
hasièù Èech, Moravy a Slezska, SDH Èervené Záhoøí o darování speciálního poárního vozidla,
dopravního automobilu A 31.1K, RZ: TA 86-11.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:45
Zapsala: Marie Knotková
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ÈELKOVICKÁ
PASTOUKA

Mladím ètenáøùm pravdìpodobnì bude tøeba pøiblíit, co to byla
pastouka. Vìtinou to byla malá
chaloupka za vsí, zpravidla ne pøíli
udrovaná, která byla propùjèována
obecnímu pasákovi dobytka. Pro
výkon této funkce byli vìtinou vybíráni nejchudí lidé ze vsi, kteøí tak
získali støechu nad hlavou i nuznou,
ale pøece jenom jakousi obivu.
Obecní pastouky byly témìø v kadé vìtí vesnici a funkce pasáka byla
leckde dìdièná.
Pastouky pozdìji zaèaly plnit
úlohu jakýchsi chudobincù, do kterých se uchylovaly ty nejnuznìjí
rodiny ze vsi a obce do nich také
umísovaly své nezvedené rodáky,
kteøí se k nim dostali tzv. upem,
neboli postrkem. To byli lidé, kteøí k obci mìli domovskou pøíslunost, toulali se svìtem, a protoe
se dopustili nìjakého pøestupku
nebo dokonce trestného èinu, byli
v doprovodu èetníkù dodáni do rodného místa, aby se o nì obec postarala. Vìtinou to byli lidé ijící na
periferii spoleènosti.
Také v èelkovické pastouce ila
na poèátku minulého století nesourodá spoleènost lidí, kteøí z rùzných
dùvodù patøili k místní chudinì
a nìkteøí k ivotním ztroskotancùm.
Podle toho to také v pastouce vypadalo. Hlinìná podlaha, protoe
podlahová prkna jejím obyvatelùm
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u dávno poslouila za otop, pína
a nepoøádek køièely ze vech koutù.
V pastouce byly hlavními osobami dvì eny - Marie Klouèková
a Rùena Koèková, obì kdysi dìvy
pro vechno, ale ji zestárlé entiny, pro které svár a hádky byly denní
potøebou. Dále tu ily dvì eny, jakási Kostková a Mrzenová, velice záhadné existence. Z èeho ily, snad
vìdìlo jen nebe. Díky jejich vzhledu
by o nì nezavadil ádný chlap, a e
by kradly, tomu pro jejich neuvìøitelnou lenost nikdo nevìøil. Dalí rázovitou postavièkou èelkovické pastouky byla tehdy velice známá táborská ebraèka Terezie Tìmínová,
kterou místní podsvìtí pøekøtilo na
Dvì té. Na Starém mìstì trvale obsazovala nejvýnosnìjí ebrácká
místa a tvrdilo se, e má naetøeno
pìkné jmìní. ila uzavøeným ivotem a nikdo o ní nevìdìl nic bliího.
V pastouce byl jediným zástupcem silného pohlaví Jan Zeman, který ve svìtlých chvílích o sobì rád
øíkal, e byl panstvem vyhledávaným
obuvníkem. V roce 1918, kdy se
odehrával tento pøíbìh, mìl povìst
èlovìka, pro kterého je slovo alkoholik spíe lichotkou. Na tuto roztomilou zálibu si vydìlával hotovením
blíe nepopsatelných baèkor, které
po chvilkách il ze starých hadrù,
které pro nìj obìtavì vyebrávala
jeho milenka, u zmínìná Rùena
Koèková, takto matka tøí dìtí. Se Zemanem ili, jak se øíká na psí kníku.
ivot v èelkovické pastouce mìl
svùj pevný øád, protoe Zeman vì-

Divadelní hru DOBRÉ RÁNO, RODINO!
nám pøijel sehrát divadelní spolek KAPOTA.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Marie Kytírová, Èervené Záhoøí
70 let Václav Hronek, Èervené Záhoøí
Marie Koeluhová, Chotoviny
85 let Marie ahourková, Jeníèkova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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dìl, co se sluí a patøí. Jakmile se
mu podaøilo uít nìjaké baèkory
a eny uspìly v jejich prodeji, zpil
se pod obraz a v tomto stavu povaoval za svou svatou povinnost zmlátit kadého, kdo se v tu dobu nacházel v pastouce, vèetnì své milenky
a dìtí. ivot v pastouce vyboèil
z tohoto stereotypu jen tehdy, kdy
Zeman dostal chu na husí nebo vepøovou peèínku. Se svou mlsností se
svìøil enskému osazenstvu pastouky a hned dodal, e ví, kde je
moné takovou lahùdku získat za pìt
prstù. Ale nepoèítal s notorickou
vanivostí ebraèky Tìmínové, která
o jeho zámìrech povìdìla kdekomu.
Tím byly Zemanovy plány zmaøeny. Po lahvi rené, kterou vypil na
alost, dospìl k názoru, e Tìmínové je tøeba zatrhnout tipec. Protoe
pro takovou vìc se mu jeho milenka
zdála být pøíli útlocitnou, za svého
komplice si vyvolil druhé kápo pastouky  Marii Klouèkovou. Pak spolu 12. prosince 1918 po zralé úvaze
umlátili vanivou ebraèku klacky,

mrtvé tìlo vytáhli na pùdu a povìsili
ho na trám. Zeman pak pozdì veèer
 pøesnì podle plánu  vybìhl na
náves a zpùsobil poplach. Tìmínová se obìsila! køièel. Mylnì se domníval, e se najde nìkdo, koho bude
zajímat smutný osud staré ebraèky.
Zemanovy plány vak zhatil soudní
lékaø. Ten jednoznaènì prohlásil, e
Tìmínová byla nejdøíve zavradìna
a potom obìena.
Vyetøovatelùm nedalo mnoho
práce odhalit oba pachatele tak hrùzného èinu, a Zemana i Klouèkovou
vzal do vazby. Protoe se Zeman jevil soudcùm jako nepøíèetný èlovìk,
uloili dùkladné lékaøské vyetøení,
co zapøíèinilo jeho umístìní do blázince. Dlouhodobé uívání alkoholu mu znaènì ponièilo mozek.
Klouèková ve svádìla na Zemana,
on prý ve vykonal a ona pouze pøihlíela. Protoe proti ní neexistovaly ádné pøímé dùkazy, soud jí uloil trest ve výi ètyø mìsícù  pro
nadrování k trestnému èinu.
Jaroslav Wimmer

Komedii plnou pøekvapivých situací, kterou pøináí sám ivot a které se
øíká krize støedního vìku, jsme mohli zhlédnout v kulturním domì dne
15. 12. 2017.
Zuzana Sumerauerová

Noví obèánci

Kayla Mazaná
Polánka

Hana Samcová
Èervené Záhoøí

Adéla Doubravová
Chotoviny

Jaroslav Petránìk
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
Táòa Vasilková-Keleová  OKÉNKO
DO SNÙ. Hlavní hrdinka Hana,
27- letá mladá ena, èasto sedává
v svém pokoji s okénkem do zahrady a sní o tom, e její ivot bude
zcela jiný ne matèin a babièèin.
Touí ít ve mìstì, vydat se za bohatého mue a je odhodlána udìlat ve
pro to, aby se jí to podaøilo. Ale zaslepená vlastními pøedstavami i strachem, e jí to nevyjde, dìlá mnoství
chyb, které se napravují jen tìko.
Lars Kepler  LOVEC KRÁLÍKÙ.
Joona Linna je u dva roky ve vìzení
s vysokou ostrahou. Nyní ho vak
odvezli na tajnou schùzku. Po vradì védského ministra zahranièí toti policie potøebuje, aby jí pomohl
vypátrat a zastavit pachatele, který
nejspí plánuje dalí vrady v politických kruzích. Policie pracuje
s verzí teroristického pozadí pøípadu, Joona vak tuí, e obìti, kterých bude brzy pøibývat, spojuje cosi
jiného... On i Saga Bauerová musejí
pracovat v utajení a proti rozkazùm
svých nadøízených, aby vraha zastavili døív, ne bude pøíli pozdì. Høíèka
osudu neèekanì postaví do centra
dìní populárního kuchaøe Rexe Müllera. Ten má v úmyslu poprvé se
postarat o svého syna Sammyho,
kterého dosud zanedbával. Avak
místo tøí týdnù dovolené ho èeká
dìsivý boj o pøeití. A se z vaeho

telefonu ozve dìtský hlas
odøíkávající básnièku o deseti malých králících, dejte se na útìk, protoe právì tu pøed smrtí slyely vechny obìti Lovce králíkù.
Robert Bryndza  NOÈNÍ LOV. Jedné horké èervnové noci je detektiv
éfinspektor Erika Fosterová pøivolána k brutální vradì. Obì, váený
praktický lékaø, je nalezen ve své
posteli uduený. Zápìstí má svázaná a oèi pod prùhledným sáèkem
upevnìným tìsnì pod hlavou vypoulené. O nìkolik dní pozdìji umírá
za podobných okolností dalí mu
a Erika spoleènì s kolegy Petersonem a Mossovou tuí, e èelí sériovému vrahovi. Ten své obìti sleduje
a vyèkává na vhodný okamik, kdy
udeøí. Co mají oba mrtví spoleèného? Existuje v jejich minulosti nìjaké tajemství, které by je mohlo spojovat? A co je spojuje s vrahem?
Erika dìlá ve pro to, aby Noèního
lovce zastavila a dopadla, i kdy opìt
riskuje a dostává se do konfliktù
s nadøízenými. A navíc moná vrah
zaèíná sledovat i ji.
Catherine Banner  DÙM NA PRAHU NOCI. Amedeo Esposito, nalezenec z Florencie, nael koneènì svùj
domov na malièkém ostrùvku na samém jihu Itálie. Zaujal ho dùm, o
nìm místní lidé tvrdí, e v nìm straí. Amedeo opravil drolící se zdi,

vymìnil zetlelé dveøe a zametl
podlahy a hrdì zde otevøel bar,
který pojmenoval Dùm na konci noci. Obklopen umìním
moøe a vùní bougainvillejí tu zaèíná
svùj nový ivot s krásnou, nesmírnì
inteligentní uèitelkou Pinou. Dùm na
konci noci se stává domovem pro
celé generace odváné a chaotické
rodiny Espositových, zatímco na
ostrov doráí století prudkých zmìn,
po válce pøicházejí turisté a také recese. Je to místo plné pøíbìhù, legend a obèas i zázrakù. Mìní se reimy, na svìtlo vycházejí zrady a vznikají neèekaná pøátelství, ale Dùm na
konci noci zùstává jako pozadí pro
dávné sváry i dìjitì velkých lásek.
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Pro dìti
a mláde:
Jim Benton  MÙJ MILÝ DENÍÈKU.
NEJ KÁMOKA MÙE BÝT JEN
JEDNA!? Jmenuju se Jamie a mám
fakt velký problém. Angelina se stala mojí pøíbuznou, take bychom tím
pádem mìly být nejlepí kamarádky.
Ale ona je prostì dìsná, to snad musí
vidìt kadý! Moje opravdická nejlepí kámoka Isabella si myslí, e
není tak patná a e se mùeme kamarádit vechny spoleènì. Ona prostì nechápe, e nejlepí kámoka
pøece mùe být jen jedna! Nebo snad
ne?
Z. Sumerauerová

Florbalisté blízko ligy
Florbalisté se v prosinci
svými výsledky pøiblíili nejvyí soutìi. Bohuel v barái neuspìli a zahrají si v druhé èásti soutìe divizi.
Na posledním turnaji jsme byli
postaveni pøed výzvu. Vzhledem
k vyrovnanosti výsledkù ve skupinì
buï prohrajeme zápas s Pacovskými Blbouny a skonèíme poslední,
nebo vyhrajeme a obsadíme druhé
nebo tøetí místo ve skupinì. Zápas
zaèal snovì. Co minuta, to gól z naí
strany. Trefili se postupnì Ondra
Mládek, Voborský, Havlík, a znovu
Voborský. Teprve po této spre sou-

peø zlepil hru a góly padaly
stejnì na obou stranách. Praák ml. pøidal na 5:1 a Ondra
Mládek na poloèasových 6:2.
I druhý poloèas byl vyrovnaný, nejdøíve Ondra Mládek dokonal
hattrick na 7:3, pak se trefilo jeho
dvojèe tìpán Mládek na 8:3, do
prùbìhu utkání se zapsal i Praák
st. na 9:4 a nakonec i Voborský zakonèil zápas hattrickem na koneèných 10:5. Tento výsledek bez ohledu na závìreèný zápas znamenal, e
neskonèíme poslední. Ná koneèný
zápas základní èásti byl posledním
/pokraèování na dalí stranì/
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Mistrovství oddílu kuelek jednotlivcù pro rok 2018
Mezi vánoèními svátky a koncem
roku, v pátek 29. 12. 2017, probìhlo zápolení o Pøeborníka kuelkáøského oddílu. Dvoukolový systém na
2 x 100 hodù se zaèíná bìhem pod-

zimu jedním náhozem v rámci mistrovského zápasu. Druhý, závìreèný, právì tímto turnajem. Nejvíce se
letos daøilo, a oslavil tím i návrat na
pomyslný trùn, Janu Bartoòovi. Vý-

Mikuláské koulení 2017
V sobotu 9. prosince 2017 se jako
kadoroènì scházíme se vemi pøíznivci, nadenci, mládeí a dìtmi na tradièní Mikuláské koulení o ceny.
Ve bylo pøipraveno a pøi nadeném zápolení snad vìtina zapomnìla na bìné starosti. Nakonec vichni odcházeli, døíve, èi pozdìji, ale
spokojeni i s vykoulenými dárkovými balíèky, upomínkovými pøedmìty a cenami pro vítìze.
V kategorii dìtí neregistrovaných
vyhrál Tobiá Filip 27  bodù, druzí
byli Petr Orel, Krytof Vylít a Nela
Nováková  24, tøetí Kamila Fialová
 23, ètvrtí Nikola Liková a Kristýna Kakosová  22, 5. místo Ráchelka Moosová a Kaèka Køemenová 
21 kuelek.
/dokonèení ze str. 6/
zápasem skupiny a bylo ji jasné, e
bez ohledu na výsledek jsme druzí.
Zápas proti 6-tinásobným vítìzùm
Delfínùm byl na dobré úrovni, jen
jsme nedávali góly na rozdíl od soupeøe. Poloèas jsme prohrávali 0:4
a pøed koncem zápasu to u bylo
0:7. Nakonec 8 sekund pøed koncem Havlík vstøelil èestný gól a zápas skonèil 1:7.
Tím pádem jsme se se vemi
týmy, které skonèily na 2. místì ve
svých skupinách, poprali o dvì místa do ligy. V prvním zápase s Planou
jsme se nedostali k zakonèení, na
rozdíl od soupeøe, a po poloèase 0:3
první gól vstøelil 5 minut pøed koncem Voborský. To u skóre bylo 0:4
a na zvrácení zápasu bylo pozdì.
Soupeø rychle odpovìdìl na 1:5
a tímto výsledkem zápas skonèil.
Druhý zápas s Rychlou Rotou byl
hop nebo trop. Byl to vyrovnaný
zápas. Soupeø vedl 0:2, sníil Voborský. V druhém poloèase srovnal
Kotrlík na 2:2. Vedení na naí stranu strhnul Carva. Soupeø vyrovnal,
pak pøila chyba pøi naí rozehrávce
trestného úderu a soupeø z brejku
strhl vedení na svou stranu. Minutu
a pùl pøed koncem zvýil vedení na
dva góly. Závìreèný nápor z naí
strany vyel vniveè a my jsme prohráli 3:5. Tento výsledek znamenal,
e jsme obsadili v barái tøetí místo,
jediné nepostupové do ligy, tudí
hrajeme od ledna divizi. P. Havlík

Tabulka

skóre body
1. Delfíni Tábor
72 : 15 2 7
2. Draci Chotoviny 30 : 45 1 2
3. NordBlanc
28 : 53 9
4. Pacovtí Blbouni 38 : 53 6

V dìtech registrovaných se nejvíce daøilo Jakubovi Smetanovi  33,
druhá Jana Svaèinová  29, 3. Filip
Vylít  27, 4. Adéla Liková  25,
5. Vítek Vacko  23.
Po vyhláení výsledkù, rozdání
pøipravených balíèkù a cen, zahájili
sportovní boje dospìlí v kategoriích
registrovaní mui, eny a spoleènì
neregistrovaní. Na drahách se støídaly originální hrací styly s propracovanou technikou, tìké zaèátky
v ohroení zdraví a ivota, hodnotné výkony v podání bývalých kuelkáøù a skrytých talentù. Veèer bylo
dobojováno, vyhláeny výsledky
a pøedány ceny.
V kategorii muù registrovaných
vítìzí Libor Hrstka výkonem 36 kuelek, druhé místo obsazuje Michal
Nový  35 kuelek, tøetí Petrové Dìd

borným celkovým výkonem 942 kuelek (460 + 482) získal titul absolutního Pøeborníka / Mistra oddílu.
Na druhém místì skonèil Libor Hrstka  873, tøetí Zbynìk Hein  863.
V podkategorii seniorù tentokrát
vládl Lubo Bervida  857 (452 + 404),
druhý byl Honza Chobotský  850
a tøetí Jirka Svaèina  820. V enách
byla nejlepí Iva Svatoová  855

(453 + 403), druhá Gábina Kuèerová  851
(418 + 433), tøetí Alena Makovcová
za 801 kuelek.
V termínu 6. a 7. ledna 2018 nás
èekají Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor, následnì 27. a 28. ledna
2018 Mistrovství krajù. Naim zástupcùm popøejme dobré výkony
a pìknou reprezentaci oddílu.

a Køemen  35 kuelek.
V enách registrovaných tentokrát vítìzí Lenka Køemenová  36,
druhá je Gábina Kuèerová  35, tøetí
Martina a Lenka Køemenová mladí
 33 kuelek.
Kategorie neregistrovaných pøináí vdy urputné boje, nadení, ale
také veliká zlepení oproti minulým
roèníkùm. V letoním roèníku se
koneènì prosadil vítìz z øad domácích Marián Vylít výkonem 36 kuelek. Je vidìt, e trénink se synem
Filipem mu pøinesl úspìch. Ná dlouholetý pøíznivec a nejaktivnìjí hráè
Zdenìk Pisa z Beneova tentokrát
konèí druhý, vyhrává nejhodnotnìjí cenu Aksamitského Bobíka, kdy

poráí 33 kuelek, stejnì jako Míra
Fafílek. Na tøetím místì je trio Marek
Moos, Standa Èech a Karel Heømánek  31 poraených kuelek.
Nejdùleitìjí ale byla sportovní
pøátelská atmosféra a dobrá zábava
pro vechny.
Velké podìkování za krásné vìcné ceny patøí naim tìdrým sponzorùm: Obec Chotoviny, AKSAMITE, MA-DONA, Petr Merxbauer, Jan
Bartoò HOLBA a Václav Janecký.
Zvlátní podìkování pak jetì
patøí Spolku pøátel koly Chotoviny
za hodnotné dìtské dárkové balíèky
pro vítìze jednotlivých kategorií.
Vem dìkujeme za úèast, podporu a pøízeò kuelkáøskému sportu.

Pøehled kuelkáøských výsledkù a koneèné tabulky
podzimní èásti pravidelných soutìí 2017 / 2018
Drustvo A  Divize Jih
TABULKA:
1. TJ Start Jihlava
17
2. TJ Centropen Daèice D
16
3. TJ Sokol Nové Hrady
15
4. TJ Sokol Chotoviny
14
5. TJ Jiskra Nová Bystøice
14
6. TJ Spartak Pelhøimov A
14
7. TJ Sokol Sobìnov
11
8. TJ Slovan Jindøichùv Hradec 10
9. TJ Sokol Èastrov
9
10. KK Lokomotiva Tábor B
6
11. TJ Spartak Pelhøimov B
4
12. TJ Tøebíè B
2
Jednotlivci 120 hs - umístìní / prùmìr:
6. místo Bervida /561 kuelek,
8. Bartoò /559, 21. Hein /543,
27. Hrstka 539, 29. Vacko /536,
30. Køemen /536, 65. Foøter /498.
Jednotlivci 100 hs - umístìní / prùmìr:
5. místo Hrstka /442 kuelek,
7. Foøter /439, 10. Bartoò /436,
26. Køemen /426, 28. Hein /425,
36. Bervida /418, 57. Vacko /396.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 12. 1. 17:30
Chotoviny  TJ Sokol Nové Hrady
pátek 2. 2. 17:30
Chotoviny  TJ Sokol Sobìnov

Drustvo D  Okresní pøebor
TABULKA:
1. KK Lokomotiva Tábor D
16
2. KK Hilton Sezimovo Ústí C 10
3. TJ Sokol Chotoviny D
10
4. KK Hilton Sezimovo Ústí D 8

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ Jiskra N. Bystøice B  Chotoviny B 2543 - 2534  4 : 4 Svaèina 448,
Makovcová 394, Chobotský 444, Svatoová 424, Køemenová 398, Filip 427.
Velice dramatické vyrovnané utkání s Bystøicí se vyvíjí pomìrnì dobøe,
ètyøi jednotlivé duely vyhráváme, bohuel soupeø v závìru zabral a v celkovém souètu nám chybí 9 kuelek na výhru. Nakonec se bod taky poèítá.
Chotoviny B - TJ Nová Vèelnice
2525 - 2526  4 : 4 Svatoová 452,
Chobotský 418, Makovcová 397, Svaèina 412, Kuèerová 418, Filip 428.
Poslední zápas a nadìje potvrdit domácí neporazitelnost. Povedlo se
jen èásteènì a vyrovnaný zápas s loòským úèastníkem divize konèí remízou, kdy na celkový poèet sraených kuelek máme o jednu ménì.
Domácí utkání jarní èásti:
Drustvo B  Krajský pøebor I.
pátek 19. 1. 17:30
TABULKA:
Chotoviny  TJ Spartak Sobìslav
pátek 9. 2. 17:30
1. TJ Sokol Písek
15
Chotoviny
 TJ Nová Ves u ÈB
2. TJ Loko È. Budìjovice
14
3. TJ Nová Ves u È. B.
14
Drustvo dorost
4. TJ Sokol Chotoviny
12
5. TJ Nová Vèelnice
11
 Kuelkáøská liga dorostu / I. KLD
6. TJ Jiskra Nová Bystøice
11
TABULKA:
7. KK Èeský Krumlov
10
18
8. TJ Tatran Lomnice nad Lu. 9 1. TJ Jiskra Nová Bystøice
15
9. TJ Kunak
9 2. TJ Spartak Pelhøimov
10
10. TJ Dynamo È. Budìjovice 8 3. TJ Centropen Daèice
11. TJ Spartak Sobìslav
8 4. TJ Silon Sezimovo Ústí
7
12. KK Hilton Sezimovo Ústí
7 5. TJ Sokol Chotoviny
7
Jednotlivci 100 hs - umístìní / prùmìr: 6. KK PSJ Jihlava
6
2. místo Svatoová /435 kuelek,
7. TJ Lokomotiva È. Velenice
6
13. Svaèina /421, 26. Chobotský /414, 8. KK Lokomotiva Tábor
3
28. Filip /414, 29. Makovcová /413,
Jednotlivci 120 hs - umístìní / prùmìr:
45. Køemenová L. /406, Kuèerová /411
11. místo Bartoò /513 kuelek, 17.
5. TJ Spartak Sobìslav B
6 Martina Køemenová /495, 18. Lenka
6. KK Lokomotiva Tábor E
5 Køemenová /486, Makovec /464.
Domácí utkání jarní èásti:
7. TJ Sokol Chýnov B
3
nedìle 21. 1. 10:00
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 24. 1. 16:00
Chotoviny  TJ Spartak Pelhøimov
Chotoviny  KK Loko Tábor D
M. Vacko
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2017
LEDEN

Leden je mìsícem zaèátkù pøíprav jednotlivých drustev. Hned
zpoèátku zapoèalo tvrdou pøípravu
áèko, které v jarní èásti sezony èekal
boj o postup z okresu do vyí krajské soutìe. Stejnì tak se zaèal pøipravovat i tým dorostencù, kteøí hostili v chotovinské hale turnaj. Kvalitnì obsazený turnaj svìøenci trenéra
Malenického dotáhli mezi týmy Chýnova, Sokola Sezimova Ústí a Pacova do zdárného konce. Chotovintí
nasadili do turnaje dokonce dva své
týmy a tah to byl skvìlý, jeliko doma
zùstaly dvì nejcennìjí trofeje - zlato a støíbro.

ÚNOR

Tak jako kadý rok, i druhý mìsíc
v roce 2017 se nesl zejména v duchu pøíprav na jarní èást sezony.
Povánoèní kila se shazovala hlavnì
v kabinách áèka a dorostu. Muùm
se pøi vzpomínce na únor zøejmì
nejlépe vybaví tzv. jedlanský okruh.
Bìhù pøes Polánku do Jedlan a pøes
Lipiny zpìt do Chotovin bylo sice
poehnanì, na výkonech hráèù na
jaøe ale mìly lví podíl. Akcí èíslo jedna v obci byl bez debat obecní ples.
Zapomenout ale nesmíme ani na tradièní makarní prùvod, kdy hráèi,
funkcionáøi, fanouci i pøátelé
TJ Sokola Chotoviny vyrazili do ulic.
Pohled na Asterixe a Obelixe, banán, jezdce na ptrosovi, nebo trojhlavého draka stál za to.

BØEZEN

Konal se ji sedmý roèník tradièního hokejbalového klání, ve kterém
Èervené Záhoøí znovu dokázalo
Chotoviny porazit, i kdy se favorité
ze Záhoøí na výhru 7:5 nadøeli. Pøedevím lo ale o mìsíc oslav výroèí
90 let od zaloení TJ Sokolu Chotoviny. V sále kulturního domu se poslední bøeznovou sobotu selo více
ne 150 lidí z øad hráèù, fanoukù
a funkcionáøù. Celým veèerem provázel Duan Mendel a nechybìl ani
speciální host - z Beneova dorazil
známý trenér Jaroslav Høebík. Byli
ocenìni zaslouilí èlenové, poté probìhla diskuze s Jaroslavem Høebíkem a následovala diskotéka. Hrálo
a tanèilo se dlouho do noci a fotbalový oddíl tak parádnì oslavil své
90. narozeniny. S blíícím se zaèátkem sezony pøicházely pøípravné zápasy A týmu, ve kterých si svìøenci
trenéra Mendela vedli velmi dobøe.

DUBEN

Pro dorost i áèko jeden z klíèových mìsícù celého roku. Dobrý start
do jarní fáze byl pro oba celky prioritou a bylo mu v zimní pøestávce
podøízeno vechno. Natìstí nebyla
døina zbyteèná. Tvrdé tréninky, soustøedìní, série kvalitních pøípravných
zápasù. To vechno mìlo vliv na výkony v soutìních utkáních. Áèko
nejprve navázalo na podzimní jízdu
jasnými vítìzstvími nad Vìtrovy
a Bechyní. Jene pak se stroj lehce
zadrhl. Jediná prohra sezony doma
s Tuèapy a zpackaný zápas v Borotínì, který skonèil remízou. Natìstí
to ale favorita okresního
pøeboru nevykolejilo a cesta za titulem mohla pokraèovat. V kabinì dorostu to
byla také paráda. Po 11 kolech se svìøenci trenéra
Malenického vyhøívali na
èele tabulky I. A tøídy a soupeøùm zpùsobovali velké
trápení.

KVÌTEN

Nejen v okresním pøeboru se A týmu daøí a postupnì kráèí k vysnìnému vítìzství v této soutìi, vyhrává
i okresní pohár. Ve vitrínì
tak od kvìtna figuruje dalí
cena - trofej pro vítìze poháru okresního fotbalového
svazu, kterou tým vyválèil ve
Vlastiboøi. A chotovinský
fotbal je velmi dobøe reprezentován i mladými nadìjeTJ Sokol Chotoviny vydal nástìnný kalendáø mi. Roèníky 2007 a mladí
fotbalových týmù muù A i B, který je k mání se na nabitém E.ON Junior
Cupu rozhodnì neztratili.
u Josefa Vycpálka v abc prodejnì.

ÈERVEN

Mìsíc oslav. Tak by se dal charakterizovat mìsíc èerven. Nejprve
hasièi - velká sláva pøi pøíleitosti
140. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù. A potom fotbal.
Muùm se toti v sezonì 2016/2017
povedl tzv. double, kdy nenali
pøemoitele v ji zmiòovaném okresním poháru, ani hlavní soutìi. Desetibodový náskok, 15 výher, 4 remízy a jedna jediná prohra. Tak mluví
statistiky klubu, který s otevøenou
náruèí vítá od nové sezony krajská
soutì  I.B tøída. Blízký Meteor Tábor nahrazuje hranièní Nová Bystøice a na vycházkové tempo jako
v okrese mùou svìøenci trenéra
Mendela zapomenout. Na co se ale
zapomenout nemùe, jsou zmiòované oslavy titulu. Celá fotbalová veøejnost se po posledním zápase sela na høiti a spoleènì oslavovala
postup o level výe.

ÈERVENEC/
SRPEN

Období letních prázdnin áèko
strávilo zbrojením na velmi oèekávanou novou výzvu  I.B tøídu. Muský tým byl korunován na krále okresního pøeboru a postupem nastala situace, kdy pro vìtinu hráèù to byla
vùbec první zkuenost s krajskou
muskou soutìí. Zaèátek èervence
je ji tradiènì spojen s turnajem konaným v Nadìjkovì, který i tentokrát
byl v reii Chotovin. Kuriozitou mimo jiné byl vìkový rozdíl mezi nejmladím (Davidem Èechem) a nejstarím (Jaroslavem Nìmcem) èlenem chotovinského týmu v Nadìjkovì  celých 50 let. Letní pøíprava
zapoèala ji v èervenci, na zaèátku
srpna Chotoviny poøádaly tradièní
Memoriál Petra Pekárka. V období
prázdnin také vznikla idea vytvoøení
nového B týmu, který zaèal trénovat
zkuený lodivod Èestmír Køíka.
Béèko zaèalo hrát nejnií soutì
 okresní 4.tøídu.

ZÁØÍ

Áèko slaví úspìchy v krajské I.B
tøídì. Hráèi se zaklimatizovali v nové
soutìi na výbornou, èemu napovídalo i prùbìné umístìní v tabulce
na krásném 5. místì. A co víc, za
chotovinský muský tým zaèala hrát
nová posila, která se ve svých osmatøiceti letech vrátila do regionu,
kde zaèínala a kde má spoustu známých. Onou hvìzdnou posilou byl
Jan imák, který si zahrál na olympiádì v Sydney, v dospìlé reprezentaci a záøil v Bundeslize, proel také
týmy Sparty, Dynama ÈB a Táborska. Svou premiéru si odbyl v derby
v Ratiboøských Horách.

ØÍJEN

Béèko a dorost kralují svým soutìím a mladí pøípravka zaila premiérový turnaj. Takový byl øíjen,
v poøadí desátý mìsíc. U s novou
posilou, nad jejím startem na jaøe
stále visí otazník, se áèko stateènì
pere o body v I.B tøídì. A nevedou si
v polovinì podzimu vùbec zle. Ètvrté místo a cenné skalpy napøíklad
doma s Novou Bystøicí nebo v Øepèi
to dokazují. Béèko také v klidu kráèí
od výhry k výhøe. Recept na skolení
mustva trenéra Køíky soupeøi èasto hledají marnì. Jasnì nejlepí útok
soutìe, pohoda v týmu a skvìlá fanoukovská základna. To jsou poznávací znaky novì vzniklého chotovinského celku. Hodnì kruný øíjen proil trenér Malenický. Kromì
úspìného dorosteneckého týmu
vede také malé kluky a holky z mladí pøípravky. A právì pro nì v hale
uspoøádal turnaj. Dva chotovinské
týmy, Meteor Tábor a dívky z Táborska se popraly o pohár pro vítìze.
Nakonec si ho do své klubovny umístí táborské fotbalistky, které ve finále
pøestøílely Chotoviny A. Béèko skonèilo tøetí.

LISTOPAD

Poslední kola vech fotbalových
soutìí a nutno uznat, e se Chotoviny staly v I.B tøídì dùstojným soupeøem i tìm nejlepím manèaftùm
a právem jim patøí po podzimu esté nejvyí postavení. A nebýt pár
smolných zápasù (dvakrát remíza
s Ratiboøskými Horami, domácí prohra s béèkem Tøebonì), mohlo být
jetì veseleji a svìøenci kouèe Mendela by se po podzimní èásti vyhøívali na bednì. I s aktuálním lídrem
soutìe Chotovintí jako jedni z mála
dobøe dreli krok. Ve své soutìi se
skvìle na 1. místì umístili i fotbalisté B týmu, kteøí dokázali v 9-ti zápasech vybojovat 19 bodù. Na skvìlé
výsledky navázali i dorostenci, kteøí
stejnì jako B tým stojí na èele své
soutìe, krajské I.A tøídy. Na podzim prohráli pouze jednou!

PROSINEC

Prosinec je z pohledu fotbalistù
mìsícem odpoèinku. Dobrovolné
tréninky v hale jsou jako kadoroènì páteèní veèerní záleitostí. Za
zmínku stojí také pátý prosincový
den, kdy se do èertovských masek
oblékli hráèi, trenéøi i fanouci a do
ulic a domù Chotovin pøináeli dìs,
ale i radost. Hlavnì té bylo v tomto
roce z fotbalového pohledu opravdu více ne dost a my vìøíme a pøejeme, aby tomu tak bylo také v roce
2018!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

