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ZDARMA

140. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù v Chotovinách

V minulém èísle Listù Chotovinska byla avizována blíící se oslava
140. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù v Chotovinách. Ta se
uskuteènila v sobotu 17. 6. 2017 na
høiti TJ Sokol Chotoviny. Hlavním
bodem programu byla soutì v disciplínì hasièský útok.
Jako první vystoupili malí hasièi, kteøí si vyslouili velký potlesk
a uznání. Hasièský útok pøedvedla
dvì smíená drustva, a to drustvo
z Èerveného Záhoøí a ze Smrkova.
Do soutìe se malí hasièi pustili
s obrovskou vervou a nasazením. Je
nutno zdùraznit, e disciplína útok

je pomìrnì nároèná, projeví se zde
sehranost drustva a fyzická pøipravenost. Malí hasièi opravdu pøekvapili, byli výbornì pøipraveni a podali skvìlé výkony, za co si vichni
zaslouili medaile a malou sladkost.
Velké uznání patøí jejich trenérùm
a vem, kteøí se dìtem vìnují. Nejen, e zvyují jejich fyzickou i technickou kondici, ale uèí je vzájemné
spolupráci a odpovìdnosti jeden za
druhého.
Po malých hasièích nastoupilo
do soutìe v hasièském útoku 22
drustev, z toho bylo 18 drustev

nezdálo pøidìlení trestných vteøin
za nesplnìní propozice soutìe.
Nakonec dolo i ke smlouvání, ale
hlavní rozhodèí pan Pavel Krejèí byl
skuteènì neoblomný a spravedlivý.
Stolek rozhodèích plnil i funkci infocentra  dotazy typu kde máte
WC..., kde si mohu koupit tu hezkou pamìtní sklenici..., není ten
bramborák pøesolený... , atd byly
okamitì zodpovìzeny a oznámení

Z obsahu
listù
Pou u Jezera
Pozvánka
na slavnosti

/dokonèení na str. 2/

Odeèty vodomìrù
Velký zájem
o letní kino
Fotbalové áèko
v 1.B tøídì
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

muù a 4 drustva en. Je nutno zdùraznit, e drustva en mìla naprosto stejné podmínky jako drustva
muù, pøesto jejich dosaené èasy
byly lepí ne èasy nìkterých drustev muù.
O fyzické nároènosti soutìe
se diváci také pøesvìdèili - hlavnì,
kdy tlak vody v hadici soutìícího
natolik pøekvapil, e se role obrátily
- hasiè neovládal hadici, ale hadice
plnì ovládala hasièe.
I u stolu rozhodèích bylo runo,
protoe nìkterým drustvùm se
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/dokonèení ze str. 1/
ztratila se mi bunda s doklady byla vyøeena
k plné spokojenosti. Rozhodèím se pøihlásili také
dva zranìní  jednalo se o lehká poranìní ruky,
která bravurnì vyøeila zdravotní sestra paní Praáková. Odstranìní klítìte z nohy vyøeili sami
rozhodèí.
Hasièská soutì trvala zhruba tøi hodiny.
Vítìzná drustva si odnesla trofeje, diplomy
a pamìtní listy. Ani drustva, která se na stupnì
vítìzù nedostala, neodela s prázdnou. Hasièi
z Chotovin pro kadé drustvo pøipravili diplomy, pamìtní listy a pamìtní sklenice s hasièským
znakem a nápisem.
O dobrou pohodu se postarala jednak hudební
skupina pana Frantika Vaòka a jednak výborné
obèerstvení pana Kolacího.

LISTY CHOTOVINSKA

Konec oslavy byl plánován na osmou hodinu
veèer, ale nikomu se domù jetì nechtìlo. Skvìlá
hudební skupina Frantika Vaòka na èetná pøání
divákù a poøadatelù prodlouila svou produkci
jetì o dalí hodinu a pùl, a tak se zpívalo a tanèilo témìø do 22 hodin.
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Oslava 140. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù se opravdu povedla, a to nejen díky
dobré organizaci, ale hlavnì díky sponzorùm
a díky Obecnímu úøadu v Chotovinách. Bez jejich
finanèní pomoci by bylo jen velmi obtíné podobnou oslavu uspoøádat.
Pøehled vítìzných drustev:
Kategorie MUI I.
Kategorie
1. místo  Nemyl
ENY
1. místo
2. místo  Mladá Voice
3. místo  Kamenná Lhota Zárybnièná Lhota
Kategorie MUI II.
1. místo  Hotice
2. místo  Zárybnièná Lhota
3. místo  Beranova Lhota

2. místo
Smrkov
3. místo
Ratiboøské Hory

Text M. Mike, foto J. Sumerauer

Nae obec recyklací elektrospotøebièù výraznì ulevila
ivotnímu prostøedí

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepouívané elektrospotøebièe se ji nìkolik let vyplácí. Nae obec obdrela certifikát vypovídající
nejen o pøínosech tøídìní televizí a poèítaèových
monitorù, ale také o velkém významu sbìru drobných spotøebièù, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúètování spoleènosti
ASEKOL mùeme nyní pøesnì vyèíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
èi vody jsme díky recyklaci vyslouilého elektra
uetøili ekosystém Zemì. Víme také, o jaké mnoství jsme sníili produkci skleníkových plynù CO2
nebo nebezpeèného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spoleènosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobì spolupracuje na recyklaci vytøídìných elektrozaøízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúètování
spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce
v loòském roce vytøídili 73 televizí, 23 monitorù
a 711,05 kg drobných spotøebièù. Tím jsme uspoøili 30,26 MWh elektøiny, 1 517,01 litrù ropy,
140,27 m3 vody a 1,32 tun primárních surovin.
Navíc jsme sníili emise skleníkových plynù
o 6,58 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeèných
odpadù o 29,07 tun.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e
zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e recyklace bìných
100 televizorù uspoøí spotøebu elektrické energie
pro domácnost a na 4 roky, nebo uetøí pøiblinì 400 litrù ropy potøebných a k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní èísla. Pozitivní zprávou pro uivatele poèítaèù také je, e odevzdání 10 vyslouilých monitorù uetøí spotøebu
energie potøebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Vichni ti, kteøí tøídìním takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního prostøedí, si
zaslouí obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpìtného odbìru CRT televizorù, poèítaèových monitorù a drobného elektrozaøízení. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyøazených spotøebièù do nového produktu. Pro kadou frakci byly vyèísleny
dopady na ivotní prostøedí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotøeba energie, surovin,
emise do ovzduí, vody a produkce odpadu. Koneèná bilance vyznìla pro zpìtný odbìr elektrozaøízení jednoznaènì pozitivnì, a to ve vech aspektech.
H.Heømánková, OÚ
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STØÍPKY Z OBCE

❖ Rada obce schválila vítìzem výbìrového øízení na akci

Posílení vodního zdroje pro obec Chotoviny  III. etapa
firmu Jindøich Lachout  Montop s nabídkovou cenou
413 882,98 Kè bez DPH. Práce byly zahájeny.
❖ Rada obce schválila opravu plochy pod kontejnery na
tøídìný odpad v místní èásti Jeníèkova Lhota. Plocha je
dokonèena. Nìkteré kontejnery budou vymìnìny.
❖ Rada obce schválila vítìzem výbìrového øízení na akci
Pøedcházení vzniku komunálních odpadù  domácí
kompostéry firmu ELKOPLAST CZ ze Zlína. Celkem obec
nakoupí 220 kompostérù o objemu 1,1m3 za celkovou
cenu 687 280, Kè. O kompostér mohou obèané Chotovin poádat od 21. 8. 2017 na pøedepsaném formuláøi
(najdete ho na této stranì a na webových stránkách
obce). Místem podání ádosti je OÚ Chotoviny. ádosti
budou uspokojovány dle poøadí v jakém byly podány !!!

❖ V èervenci bylo po stavební stránce dokonèeno pøipo-

jení nové vrtané studny pro vodovod Moraveè. Èekáme na výsledky úplného rozboru vody z tohoto vrtu.
❖ 10. èervence byly zahájeny práce na akci Støed obce
Chotoviny  chodníky, komunikace (jde o úpravu prostoru mezi bytovými domy).

Pou u Jezera

V pondìlí 5. èervna po svatoduní nedìli probìhla u kaplièky
Panny Marie u Jezera tradièní pou. Poutní mi svatou celebroval Mons. Mgr. Adolf Pintíø. Po mi probìhla druná beseda
s pohotìním, pouovými koláèi a grilováním.
O svých dojmech z této události nám napsal
pan Zdenìk Otradovec z Louòovic pod Blaníkem:
Spoleènì s mojí manelkou a naí pøíbuznou z Mladé Voice,
která nás upozornila na krásnou kadoroèní slavnost poøádanou na památném místì u kaplièky Panny Marie v Chotovinách, jsme se dne 5. èervna této slavnosti zúèastnili. Byli
jsme velice mile pøekvapeni pøípravou a mí svatou, která
v nás zanechala ohromný dojem.
Dìkuji za úasný duchovní záitek.
Roku 1855 dne 28. kvìtna na prostøední svátek svatoduní
spatøili desetiletí Frantiek Krejèí  syn starosty a Josef
Teplo  syn rolníka, kteøí pásli v Jezerách, v malé studánce
uprostøed Teplovy louky obraz Panny Marie . . .

❖ Rada obce rozhodla o pøípravì ádosti o získání dota-

ce na rekonstrukci kuelny. V pøípadì získání dotace by
dolo k demolici staré kuelny a na stejném místì by
byla postavena kuelna nová se ètyømi drahami. Koneèné slovo o podání ádosti bude mít ZO. Argumentem pro podání ádosti je patný stav budovy, pøedevím støecha je v havarijním stavu a její opravì se zcela jistì v blízké dobì nevyhneme.
❖ Na ádost Obce Chotoviny bude od 1. 9. 2017 na lince
390001 Tábor  Votice  Praha zaøazena zastávka Chotoviny, rozcestí. Z této zastávky tak bude mono jet do
Prahy v 5.30 hod. (v Praze v 6.50 h.) a z Prahy, Roztyly
pak mùete odjet do Chotovin ve 13.10 hod. (v Chotovinách ve 14.22 h.). Autobus jedoucí z Prahy bude zastavovat jen pro výstup!
❖ V èervnu byla opravena kaplièka v Èerveném Záhoøí.

❖ V souèasné dobì je pøed dokonèením oprava kaplièky
v Liderovicích.

❖ V èervenci øeili pracovníci T-Servisu poruchu vodovo-

du v Sedleèku. Závada byla nalezena a vèas opravena.
Mgr. Zdenìk Turek

Podobnì nato mìla zjev ten estnáctiletá Barbora Kuklová
ze Sudomìøic, je mìla bolavé oèi. Omyla je zde vodou, studánku vyèistila od bahna a v krátké dobì zbavena byla svého neduhu.
Z kroniky Osada Chotovinská
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Ze
zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
ze 14. zasedání konaného dne
15. èervna 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny. Dále pan starosta informoval pøítomPøítomni: p. Mgr. Bìtíková, p. Filip, né o nìkterých záleitostech projedp. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza, naných radou obce:
p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel  v èervenci firma Strabag realizuje
akci Chotoviny, støed obce (prosod 19.10 hod., p. PaedDr. Nìmec,
tor mezi bytovkami),
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, p. Praák,
sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.  firma Radek Bouka provede
rekonstrukci dalích chodníkù
Omluveni:p. Ing. Bervida, p. Moos.
v centru obce - v ulicích Støíbrná
Návrh usnesení: p. Hrstka, p. Praák.
alej a Táborská
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
 v ulici Støíbrná alej bude provìsl. Mgr. Sochùrková.
øen stav kanalizace
Zapisovatel: p. Knotková.
 radní se seli s obèany Jeníèkovy
Program:
Lhoty, aby s nimi projednali je1. Kontrola usnesení z 13. z.o.
jich poadavky
2. Závìreèný úèet DSO Mikro dokonèuje se studie plánovanéregionu Venkov rok 2016.
ho bazénu
3. Úèetní závìrka Obce Chotoviny
 nìkteøí vlastníci nemovitostí v za2016.
hrádkáøské kolonii pod nádraím
4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny
ádají o napojení na kanalizaci
rok 2016.
a vodovod
5. Rozpoètové opatøení provedené  obec získala dotaci na domácí
radou obce.
kompostéry 680 tis. Kè, tj. asi 200
6. Vyhláky - kolské obvody.
kompostérù, které budou na základì ádosti rozdány obèanùm.
7. Pozemky.
Pravidla budou zveøejnìna v Lis8. Vodné a stoèné od 1.9.2017.
tech Chotovinska.
9. Zmìna územního plánu Choto v dobì konání tradièní pouti bude
viny è. 3.
v centru obce stanovena úprava
10. Pasport místních komunikací.
provozu.
11. Schválení stanov JVS.
2.
Závìreèný
úèet DSO MikroregiJednání zahájil pan starosta, pøivítal
pøítomné, konstatoval, e zastupitel- on Venkov rok 2016  celý závìreèstvo bylo øádnì svoláno a je usnáe- ný úèet je souèástí materiálù pro
ní schopné, protoe je pøítomna nad- dnení jednání. Nebyly k nìmu ádné dotazy.
polovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem Usnesení è. 198/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závìjednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0. reèný úèet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016 bez výhrad. SouProgram byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse hlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
a hlasování budou probíhat ke ka- Usnesení bylo pøijato.
3. Úèetní závìrka Obce Chotoviny
dému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usne- za rok 2016  úèetní závìrku pøedsení z 13. zasedání byly ovìøeny stavuje soubor finanèních výkazù,
p. Mgr. Honzou a p. Hrstkou, byly které úèetní jednotka sestavuje za
øádnì zveøejnìny na úøední desce. úèetní období k rozvahovému dni.
Nebyly k nim vzneseny námitky Obec má povinnost schvalovat úèeta jsou proto povaovány za schvá- ní závìrku dle vyhláky è.220/2013Sb.
lené. Pan starosta provedl kontrolu Usnesení è. 199/2017/Z14.
úkolù vzelých z jednotlivých usne- Zastupitelstvo obce schvaluje úèetsení. Konstatoval, e vechna usne- ní závìrku obce za rok 2016 bez pøisení byla splnìna.
pomínek a výhrad. Výsledek hospo-

Odeèty vodomìrù

V mìsíci srpnu opìt probìhnou odeèty vodomìrù v nemovitostech pøipojených na obecní
vodovod. O pøibliném termínu odeètu budeme informovat na lístcích, které by kadý mìl
dostat do potovní schránky. Prosím obèany
o spolupráci, aby se na odbìrná místa nemuselo chodit vícekrát. S tím souvisí funkèní domovní zvonky
a pøedevím zpøístupnìní vodomìru obcí povìøenému odeèitateli. Majitele rekreaèních objektù bych chtìla poádat, pokud
nebudou bìhem srpna ve svých nemovitostech k zastiení,
aby nejdéle do konce srpna sdìlili stav vodomìru na Obecní
úøad Chotoviny (tel.: 381 284 570,
Hana Heømánková,
e-mail: poplatky.ou@chotoviny.cz).
OÚ Chotoviny

daøení ve výi 5 079 678,42 Kè bude
pøeúètován úèetním zápisem 431/
432 dnem schválení úèetní závìrky.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny
za rok 2016  kompletní doklady,
které tvoøí závìreèný úèet obdreli
zastupitelé s materiály pro dnení
jednání. Zveøejnìny byly na úøední
desce od 29. 5. do 14. 6. 2017.
Se zásadními daty závìreèného úètu
seznámil pøítomné pan starosta, tj.
jaké mìla obec pøíjmy a výdaje, jaké
získala dotace, jaké má závazky, atd.
Usnesení è. 200/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závìreèný úèet obce Chotoviny
za rok 2016, jeho souèástí je Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas s hospodaøením obce bez výhrad a schválilo opatøení k nápravì
chyb a nedostatkù uvedených ve
Zprávì o pøezkumu hospodaøení.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  jedná se o opatøení
è. 1, 2, 3, 4/2017. Novì jsou rozpoètová opatøení zveøejnìna na
stránkách obce v oddílu finance.
Usnesení è. 201/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètové opatøení è.1, 2, 3, 4/2017
schválené radou obce.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Vyhláky-kolské obvody  v návaznosti na uzavøené dohody o spoleèném kolském obvodu základní
koly a mateøské koly s obcemi
Jedlany, Nemyl a Sudomìøice u Tábora ve smyslu usnesení è. 196/
2017/Z13, vzniká kolským zákonem kadé obci, která je smluvní
stranou této dohody, povinnost ustanovit spoleèný kolský obvod obecnì závaznou vyhlákou. Bez splnìní
této podmínky není platnì vytvoøen
kolský obvod.
Usnesení è. 202/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku obce Chotoviny è. 1/2017, kterou se stanoví
spoleèný kolský obvod základní
koly.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 203/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku obce Chotoviny è. 2/2017, kterou se stanoví
spoleèný kolský obvod mateøské
koly.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky
 zámìr prodat èást pozemku p.è.
87/94 v k.ú. Chotoviny  paní Ing. I.N.,
jako majitelka pozemkové parcely

è. 87/57 a rodinného domu èp. 234
Chotovinách, podala ádost o odkoupení èásti uvedeného pozemku,
který se nachází pøi vjezdu na její
nemovitosti o výmìøe cca 16 m2.
Usnesení è. 204/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zá-mìr
prodeje èásti pozemku parc. è. 87/
94, ostatní plocha, silnice v k.ú.
Chotoviny, o výmìøe cca 16 m2, za
cenu 175, Kè/m2.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej èásti pozemku p.è. 114/1
v k.ú. Chotoviny  manelé V.
a V. N., bytem Chotoviny, podali ádost o odkoupení èásti uvedeného
pozemku, který se nachází mezi garáemi a kolnami u bytového domu
èp. 129 Chotovinách.
Na 12. zasedání zastupitelstvo tuto
ádost projednalo a schválilo zámìr
prodeje.
Následnì byl zámìr zveøejnìn na
úøedních deskách obecního úøadu.
Usnesení è. 205/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku, dle geometrického
plánu è. 768-246/2017 novì oznaèeného p.è.114/11 o výmìøe 33 m2
v k.ú. Chotoviny, manelùm V. a V.N.,
bytem Chotoviny, za cenu 5.775, Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 odkup 1/2 pozemku p.è. 1408/6
v k.ú. Øevnov  pan J. C., bytem
Praha je vlastníkem poloviny uvedené pozemkové parcely o celkové
výmìøe 13 m2. Parcela je souèástí
návsi v Øevnovì, druhá polovina tohoto pozemku je ve vlastnictví Obce
Chotoviny. Pan J. C. nabídl obci svoji
polovinu k odkoupení.
Usnesení è. 206/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení 1/2 pozemku parc. è. 1408/6
v k.ú. Øevnov za cenu 325, Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 odkup pozemkù p.è. 363 a p.è.
115 v k.ú. Chotoviny  sleèna Bc.
A. B., bytem Chotoviny, nabídla Obci
Chotoviny tyto pozemky k odkoupení. Parcelu è. 363, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výmìøe 317 m2
za cenu 15 850, Kè a parcelu è. 115,
vodní plocha, zamokøená plocha
(tzv. Rezervoár) o výmìøe 1 471 m2
za cenu 294 200, Kè, tj. celkem
310 050, Kè.
Usnesení è. 207/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemkù parc. è. 363 a
parc. è. 115 vèetnì porostu v k.ú.
Chotoviny za cenu 310 050, Kè.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
8. Vodné a stoèné 2017  zastupitelùm bylo pøedloeno celkové porovnání vech poloek výpoètu ceny
pro vodné a stoèné, rovnì kalkulace oèekávaných nákladù na rok 2017.
/pokraèování na str. 5/
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/dokonèení ze str. 4/
Vzhledem k tomu, e oèekávané náklady dosahují
stejných èástek, jako je stanovené vodné a stoèné
pro rok 2016, je navreno je zachovat.
Usnesení è. 208/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové porovnání vech
poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné podle cenových pøedpisù pro vodné a stoèné pro rok 2016
a kalkulaci ceny pro vodné a stoèné pro rok 2017.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 209/2017/Z/14.
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 9. 2017 cenu
pitné vody ve výi 40, Kè/m3 + DPH.
Usnesení è. 210/2017/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 9. 2016 cenu
stoèného ve výi 15,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Zmìna Územního plánu Chotoviny è. 3  na minulém zasedání zastupitelstva pøedstavil investor PHT
svùj zámìr vystavìt logistickou halu na pozemku p.è.
145/1 v k.ú. Liderovice. Zastupitelé poádali investora o pøedloení vizualizace pøi pohledu od Chotovin
na Liderovice. Ta byla investorem pøedloena a je
souèástí materiálù.
Pro realizaci tohoto zámìru je ale potøeba provést
zmìnu územního plánu, protoe stávající ÚP není
plnì v souladu se zámìrem investora. Vzhledem
k tomu, e poøízení nového územního plánu je dlouhodobý proces, navrhl investor poøízení Zmìny è. 3
stávajícího územního plánu s tím, e vekeré náklady
spojené s poøízením a zpracováním uhradí spoleènost PHT a.s.. Na základì výe uvedeného byla pøijata tato usnesení.
Usnesení è. 211/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje v souladu
s § 44 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu poøízení Zmìny è.3 ÚP Chotoviny,
která spoèívá ve zmìnì funkèního vyuití èásti pozemku parc.è. 145/1v k.ú. Liderovice z bydlení na
funkèní vyuití výroba a skladování,na návrh objednatele právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbì na území obce,
spoleènost PHT a.s., Praha 6, Za Strahovem 373/69,
PSÈ 16900 zastoupenou Ing. Romanem Prokopem.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 212/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny urèuje zastupitele, který bude spolupracovat s poøizovatelem územnì plánovací dokumentacepodle §6 odstavec 5, písmene f,
zákona è. 183/2006 Sb., ve vazbì na § 47 odstavec 1
a 4, § 49 odstavec 1 a § 53 odstavec 1, místostarostu
pana Jana Jordáka.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 213/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny na základì § 6 odstavce 6 písmene b, zákona è. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu, povìøuje poøizováním
Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny  Projektový ateliér AD s.r.o.,
Husova 4, Èeské Budìjovice paní Ing. arch. Jindøiku
Kupcovou s tím, e objednavatel spoleènost PHT a.s.,
uhradí vekeré náklady související se zpracováním
a poøízením výe uvedené zmìny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 214/2017/Z14.
Zastupitelstvo 0bce Chotoviny schvaluje jako zpracovatele a poøizovatele Zmìny è.3 ÚP Chotoviny  Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, Èeské Budìjovice
zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Daòkem s tím,
e objednavatel spoleènost PHT a.s.,uhradí vekeré
náklady související se zpracováním a poøízením výe
uvedené zmìny.
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Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 215/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny povìøuje starostu uzavøením smlouvy o dílo s Projektovým ateliérem AD s.r.o., Husova 4, Èeské Budìjovice
zastoupeného Ing.arch, Jaroslavem Daòkem na
zpracování a poøízení Zmìny è.3 ÚP Chotovinys tím, e objednavatel spoleènost PHT a.s.,
uhradí vekeré náklady související se zpracováním a poøízením výe uvedené zmìny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Pasport místních komunikací  pasport
místních komunikací je základní evidencí komunikací, vedenou jejich správcem tj. obcí.
Rozsah a zpùsob vedení pasportu místních komunikací odpovídá pøísluným ustanovením zákona èíslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a Vyhláky Ministerstva dopravy a spojù èíslo 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znìní.
Tímto pasportem souèasnì Obec Chotoviny vykonává pùsobnost silnièního správního úøadu
a podle ustanovení §40, odst. 5, písmene a)
zákona zaøazuje vybrané pozemní komunikace
na území obce do kategorie místních komunikací.
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Protoe stávající Pasport místních komunikací
poøízený v bøeznu 2006 je ji zastaralý, pøistoupila obec k jeho aktualizaci.
Usnesení è. 216/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje pøílohu vybraných úsekù komunikací, které budou zaøazeny a evidovány jako místní komunikace v aktualizovaném pasportu místních komunikací.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Schválení stanov JVS  dne 22. 12. 2016
schválilo ZO Chotoviny podání ádosti o èlenství a schválilo èlenství obce Chotoviny v Jihoèeském vodárenském svazu.
Valná hromada JVS dne 6. 6. 2017 schválila
pøijetí Obce Chotoviny za èlena JVS. Poslední
náleitostí, která je vyadována stanovami JVS
pro vznik èlenství, je prohláení obce, e se
pøipojuje ke stanovám JVS.
Usnesení è. 217/2017/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje prohláení: Obec Chotoviny prohlauje, e se jako
èlen JVS plnì pøipojuje k platným stanovám
JVS a pøebírá a zavazuje se plnit vekerá z toho
plynoucí práva a vekeré povinnosti.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve19:55 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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HISTORKY Z CHOTOVINSKA

VYRAZIL
Z BRKU

Ne byla do Sedleèka vybudována øádná silnice, bylo to tu
jak na ztracené vartì. Vedla sem
pouze polní cesta nevalné kvality a mìla-li se napøíklad do vsi
dostat sanitka, mnohdy to byl
znaèný problém. Ale lidé tu podle vyjádøení pamìtníkù mìli
k sobì mnohem blí a  øeèeno
dnení terminologií  ili bohatým spoleèenským ivotem.
V minulosti k tomu jistì pøispìla i zázraèná studánka, která léèila mnoho neduhù nejen
køiálovou vodou, ale i bahnem.
Nebylo proto divu, e byla hojnì vyhledávána i lidmi ze vzdálenìjích vesnic. V novìjí dobì
to pak byl výteèný divadelní
spolek, který si troufnul i na
nároènìjí divadelní kusy. Lidé
tu rádi zpívali a pobesedovali,

o èem svìdèí i to, e jetì krátce po skonèení druhé svìtové
války, kdy ve vsi ilo 250 obyvatel, se tu na návsi kadý veèer
scházela místní omladina, zpravidla asi 40 chlapcù a dìvèat,
aby si spolu popovídali a zazpívali. A to nejen v létì, ale i v zimì.
Dost moná tu zaznìla i stará
povìst, která prý podle místní
tradice má reálný základ.
Jak u to u mladých lidí bývá,
jeden z chlapcù se zakoukal do
oèí zdejího dìvèete a byla z toho láska jako trám. Mladí lidé se
v létì scházeli za vsí, ale co
v zimì? Milenci si ale vdy nìjak poradí a tito to vyøeili tak,
e chlapec navtìvoval dívku
v její komùrce, samozøejmì tajnì a v noci. Dostával se k ní oknem, které dívka pro tento úèel
nechávala pootevøené. Mladým
to dlouho vycházelo, ale chlapec se jednou musel ze vsi na
pár dní vzdálit k pøíbuzným.
Kdy se pak vracel do Sedleèka,

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
ÈERVENEC 2017
60 let Josef Bartoò, Chotoviny
65 let Petr Rechtorik, Èervené Záhoøí
Libue Fafílková, Chotoviny
Pavel Kotrè, Jeníèkova Lhota
Jana Koeluhová, Èervené Záhoøí
Ing. Josef Hlavinka, Chotoviny
70 let Jan Foøter, Èervené Záhoøí
tìpán Zimmermann, Èervené Záhoøí
Marie Passlerová, Chotoviny
90 let Marie Chobotská, Chotoviny
91 let Miloslav Pekárek, Èervené Záhoøí
Anna Mikeová, Chotoviny
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byla u tma, a tak si øekl, e svou
milou pøekvapí. Oknem vlezl
do komory a hup!  rovnou do
postele. U se tìil, jak ho milá
pøivítá. Ale co to? Dìvèe se ani
nepohnulo a kdy ho chlapec
chtìl obejmout zjistil, e je jako
z ledu!
Mladíka napadlo, e jeho milá
náhle zemøela. Jako ílený vyskoèil z postele a zaèal mlátit na
dveøe komùrky, které byly z druhé strany zamèené. Hrozným
kraválem vzbudil celou rodinu,
která ale váhala s otevøením

dveøí, protoe se domnívala, e
tak vyvádí duch zesnulé. Nakonec se ale pøece jen odhodlali
a dveøe otevøeli. K jejich velkému pøekvapení proti nim vyrazil
poloílený nápadník jejich nejstarí dcery, která tu noc nespala ve své komùrce, protoe do
ní prozatím uloili jejich náhle
zesnulou babièku. Nakonec se
ve vysvìtlilo, ale chlapci dlouho zùstal posmìek, e vyrazil
z brku. Tak se tehdy øíkalo kadému, kdo se erednì zmýlil.
Jaroslav Wimmer

LETNÍ KINO V CHOTOVINÁCH

V pátek 21. èervence 2017 jsme zhlédli pod irým nebem na
fotbalovém høiti v Chotovinách èeský rodinný film PUNTI
NA VODÌ, který nám pøijelo promítat KINO NA KOLEÈKÁCH.
Návtìvnost pøedèila vekerá oèekávání. Na film se pøilo podívat témìø 300 divákù. Vìøíme, e jste si letní prázdninovou
atmosféru s touto komedií uili a budeme se tìit, e se
z promítání pod irým nebem stane v Chotovinách tradice.
Zuzana Sumerauerová

SRPEN 2017

60 let Miroslava Spilková, Chotoviny
65 let Helena Adamová, Èervené Záhoøí
Ing. Pavel Krejèí, Chotoviny
70 let RNDr. Marie Zemanová, Chotoviny
Miluka Miková, Chotoviny
80 let Jaroslav Marek, Jeníèkova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Michal Pokorný
Jeníèkova Lhota
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NOVÉ KNIHY
Jo Plattová  IVOT VZHÙRU NOHAMA. Kdy tøicetiletou Rosalind
zanechá její snoubenec zvaný Potkan bez vysvìtlení pøed oltáøem, zdá
se jí, e ivot pro ni skonèil. Zanedbávání práce se u Ros brzy zvrhne
v nonstop sólo alkoholový veèírek.
Ani sprchovat se jí u nechce tak
pravidelnì, jak by si pøedstavovala
její matka. A taky Rosiny oblíbené
tepláky jí pøijdou u dost okoukané.
Ros se zkrátka do smutku umí poloit se vím vudy. Teprve nové prostøedí St Albans, kam se Ros pøestìhuje z Londýna, by pro ni mohlo být
místem pro nový ivot. Jako spolumajitelka knihkupectví Kapitoly se
snaí zaèít znovu. Notnì ji podporují i její kolegové, v ivotì neménì
nesmìlí. Andrew je dostateènì intelektuální i dostateènì nepøístupný,
Georgina je zase a pøíli rozkoná
a a pøíli laskavá a volnomylenkáøská armantní penzistka Joan
zboòuje amatérské divadlo a obèas
se taky ráda svlékne na veøejnosti.
Proè nebýt sám sebou, no ne? Kdy
má ale Ros koneènì pocit, e by se
ivot mohl zaèít zlepovat, její nadmíru zarostlý soused Daniel zaklepe
na dveøe s obrovskou kyticí, nervózním výrazem a dost smutnými novinkami...

Stuart MacBride  KRVAVÁ LÁZEÒ. Temný svìt skotského
podsvìtí. ulovým mìstem obchází
strach - tým detektiva seranta Logana McRae pátrá po jednom z nejobávanìjích sériových vrahù Spojeného království - nechvalnì známém Øezníkovi. Policie ho u jednou dopadla, teï je vak vrah opìt
na svobodì. V aberdeenském pøístavu se najde kontejner s kusy lidského masa a rozpoutá se jedna
z nejvìtích policejních tvanic v historii. A kdy zaènou mizet lidé spojení s pùvodním vyetøováním, detektiv serant Logan McRae pochopí, e pøípad nejspí není tak jasný,
jak se zdálo. Po dvaceti letech vyplouvá na svìtlo spousta lí a tajemství a jisté je jen to, e ulové mìsto
u nikdy nebude stejné jako døív.
John Sandford  KRVAVÁ POMSTA.
Vrady podle seznamu. Detektiv Virgil Flowers si myslí, e u ho nic
nedokáe pøekvapit. Ale mýlí se. Je
horká, vlahá noc a Flowersovi volá
Lucas Davenport. Ve Stillwateru se
nalo tìlo se dvìma kulkami v hlavì
- a citronem nacpaným do úst. Pøesnì jako tìlo, které objevili minulý
týden. Flowers chápe, e jde o jakýsi
vzkaz - ale od koho? A hlavnì proè
jej zasílá? Èím víc se zaplétá do vy-
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etøování, tím si je jistìjí, e
nìkdo vradí podle seznamu a tento seznam mùe obsahovat jetì mnoho jmen. Kdyby
tak jenom dokázal pøijít na to, co
obìti spojuje...
Tracy Bloom  JSEM SINGLE A POMSTÍM SE. Suzie Millerová radí ve
svém sloupku zoufalým a zhrzeným
enám v problémech s láskou. Sama
se vak necítí o nic lépe. Jak to, e
zase dostala kopaèky? Po dalím
nevydaøeném vztahu, tentokrát s kolegou z práce, se s tikotem biologických hodin a pifkou na celý svìt rozhodne, e nastal èas, aby svým bývalým láskám dala za vyuèenou.

A zaène se vem svým ex originálním zpùsobem mstít. Vzniká tak øada
komických situací, ve kterých ji bok
po boku provází kamarád Drew. Jene Drew má pøed svatbou a se Suzie
je mu nezvykle dobøe. e by patná
volba? A jsou opravdu vichni mui
prevíti?
Jan áèek, Týna Daòková  ZBÌSILÁ
BEZMOC. Mladá dívka je surovì napadena, znásilnìna a zavradìna. Její
otec, univerzitní profesor, marnì èeká
na spravedlnost. Útoèníci jsou proputìni na svobodu. Sám tedy bere
do rukou zbraò a vykoná jediný trest,
který povauje za spravedlivý - trest
smrti.

Pro dìti a mláde:

Lenka Ronovská  NEZBEDNÁ PÍSMENKA V ØÍKANKÁCH A POHÁDKÁCH. Kniha obsahuje ke kadému
písmenu abecedy jednoduchou básnièku a krátkou pohádku.
Thomas Brezina  ÈTYØI KAMARÁDI V AKCI: PØÍERA Z LAGUNY.
Patti, Erik, Tina a Dominik jsou sehraná ètyøka! Parta detektivù tentokrát pøijme pozvání do Benátek, kde
naléhavì potøebují jejich pomoc.
V jedné z lagun se toti objevila maskovaná pøíera!
James Smith  BARRY TRAPPNEY
NESNÁÍ JARÒÁKY. Koneènì
prázdniny! Barry je ale tentokrát
musí strávit na Pirátským táboøe,
kterej, jak kadej ví, je jenom pro
mròousky! To je tak nehustý! Kdy
se ale ukáe, e nová majitelka tábora chce ostrov, na kterém se tábor
koná, prodat Donaldu Coxovi, aby
na nìm mohl postavit luxusní sruby, Barry se rozhodne tábor zachránit. A moná mu v tom pomùe i obøí
avlozubá stínka... Jedno je ale jisté: bude to hustý!
Dick King-Smith  JÁ A MOJE PØÍERA. Kdy Angus a Kirstie najdou
na pobøeí tajemné vejce, tak netuí,
e se z nìj nevylíhne pták, ale pøí-

erka. Dìti jí dají jméno Crusoe. Záhadný tvor je nejdøív malièký, ale
roste tak rychle, e je mu za chvíli
tìsné i jezírko na zahradì. Dìti spolu s dìdeèkem a rodièi musí Crusoa
odvézt na bezpeèné místo a ukrýt ho
pøed zraky lidí. A tak se zrodí legenda... Dobrodruný fantasy pøíbìh
o pøíeøe z jezera Loch Ness zaujal
i filmaøe a stal se pøedlohou pro
úspìné filmové zpracování.
Jorn Horst  PØÍPADY PRO DETEKTIVNÍ KANCELÁØ È. 2.  OPERACE
BOUØKOVÝ MRAK. Severská detektivka pro malé ètenáøe, norská nejprodávanìjí dìtská kniha roku
2015! V Øeèanech se dìjí divné vìci:
pekaøi Buchtovi zmizely kvasnice,
z pláe se ztratily sudy na stavbu plovoucího mola a z mìstského parku
jalovcové keøe. A tím krádee rozhodnì neskonèily. Nikdo si zatím
neviml, e ty podivné události spolu mohou souviset. Teï se vak pøípadu ujímá Detektivní kanceláø è. 2!
Tea  bezpochyby nejodváenìjí
holka ve mìstì. Neváhá vstoupit tam,
odkud ostatní zbabìle prchají. Je
chytrá, mrtná a má smysl pro detail. Oliver  detektiv, kterému to zatracenì pálí. Vidí to, co ostatní ne.
K pøemýlení potøebuje plný aludek  a mozek. Jeho teoretické znalosti a vynalézavost skvìle vyvaují
Teinu dobrodrunou povahu. Osmo
 stopaøský pes s tím neúasnìjím
èichem. Dokáou najít tu správnou
stopu a zapeklitou záhadu zdárnì vyøeit?
Hillestad Butler Dori  STRAIDELNÁ KNIHOVNA  ZTRACENÝ DUCH.
Kaz není obyèejný kluk, je to duch.
Jednoho dne pøijde silný vítr a odvane ho pryè od jeho rodiny. Zanese
ho do vzdálené knihovny, kde potká
Klárku  holèièku, která ho jako jediná vidí! Klárka se chce stát detektivem, a tak Kazovi slíbí, e mu
s pátráním po rodièích pomùe. Stopa, po které se vydají, je pøímo
v knihovnì. Pøed pár dny se toti
v jedné z místností zaèalo ozývat
straidelné kvílení, které dìsí návtìvníky. e by to byl nìkdo z Kazovy rodiny? Z. Sumerauerová
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Áèko zbrojí na B tøídu, v pøípravì vítá i nové tváøe!

Povedlo se! Muský tým byl korunován na krále okresního pøeboru
a postupuje o patro výe. Jak zaznìlo ve známém fotbalovém filmu:
Okresní pøebor není meta, okresní
pøebor je dno, a my se musíme dostat vej! Tím se celý chotovinský
fotbalový oddíl øídil po celou sezonu, na jejím konci byly mistrovské
oslavy. A tým tak dává sbohem okresnímu pøeboru a s otevøenou náruèí
ho vítá krajská 1.B tøída.
Doby, kdy Chotoviny figurovaly v krajských tabulkách a konkurovaly soupeøùm v nejvyích jihoèeských soutìích, u jsou dávno pryè. Naposledy
se na stadionu u kostela radovalo
z postupu pøed 24 lety. Od té doby
se pouze padalo. Èernou sérii utnula
a nová generace, mladá síla spojená se zkueností. Teï vymìní áèko
Vlastiboø tøeba za Novou Bystøici,
která je a na hranicích s Rakouskem.

Chci double, prohlásil nekompromisnì trenér Mendel hned první
den pøedsezonní pøípravy. Celou
sezonu se vichni snaili vysnìnému cíli podøídit své maximum. A fotbaloví bozi je za to na konci náleitì
odmìnili. Parta okolo kapitána
Kromky zvedala nad hlavu jak trofej
za vítìzství v poháru, tak v celém
roèníku okresního pøeboru.
Jednoduchá cesta to ale rozhodnì
nebyla. Na rozjetý válec z Chotovin
se chtìl kadý vytáhnout a byly to
vìtinou zápasy s mistrem, které
mnoho týmù pokládalo nakonec za
své nejlepí. Doteï o tom mluví tøeba v estibodovém Borotínì, který
s Chotovinami remizoval. I tak to bylo
na konci sezony, jak se øíká o parník.
Druhý Choustník toti zaostal za
mistrovským týmem o celých 10 bodù!
Za ve mluví statistika: 15 výher, 4 remízy a jedna jediná prohra.

Teï se Chotoviny chystají na novou výzvu. Pro vìtinu hráèù to bude
vùbec nejvyí muská soutì, kterou si kdy zahráli. Natìstí mohou
nìkteøí tìit z krajských soutìí v ácích a dorostu, i tak pro nì budou výlety do Liova, Slavonic, Kardaovy
Øeèice nebo od Znojma 65 kilometrù
vzdálených Tøebìtic nové. Dojde
také na oblíbené derby s Mladou
Voicí, která u léta válèí v soutìi
jeden level od okresního pøeboru.
Letní pøíprava u zapoèala. A je
nejvyí èas, vdy první zápas
v Lomnici se odehraje za necelý mìsíc. Trenér Mendel zatím sází na cvièení bez míèe, taktiku fyzického pøeválcování ordinují svým manèaftùm
i slavnìjí manaeøi. Na programu
jsou pozdìji pøátelské zápasy, ale
hlavnì Memoriál Petra Pekárka
5. srpna. Chotoviny vyzvou ve
13 hodin Votice B, v dalím zápase

se utká Mladá Voice se Sokolem
Sezimovo Ústí B. Souboj o bronz
a velké finále jsou na programu po
obou semifinálových støetnutích,
cca od 15:30 hod., resp. 16:45 hod.
Do nové soutìe je tøeba i kádr
posílit. Na seznamu mìl trenér Mendel 4 jména, zatím má 50% úspìnost. Pøivedl mladého obránce Jiøího Veselého z Meteoru Tábor a gólmana Jiøího Bánského, který sice
v Chotovinách bydlí, ale v minulosti
hájil svatyni Milièína.
Nejen je mùete vidìt v akci na
Memoriálu Petra Pekárka. Pøijïte
fandit! Dopoledne pøed slavnostmi
12. srpna jetì tým odehraje generálku v Boeticích, pak u se jde
rovnou po hlavì do soutìe. Lomnice pøivítá Chotoviny v sobotu 19.8.
od 17:00 hodin.

Memoriál Miroslava Pince i tentokrát v reii Chotovin
Zaèátek èervence je ji tradiènì
spojen s turnajem konaným v Nadìjkovì. Kadý rok se Chotoviny
zúèastní turnaje s výbìrem bývalých
i souèasných hráèù. Ani tentokrát
mezi celky na turnaji nechybìly týmy
Nadìjkova, Èerveného Konì a Borotína.
Hned úvodní zápas pøinesl velké
derby, kdy se setkaly týmy Chotovin a Borotína. Po poloèase Chotoviny vedly rozdílem pouhé jedné
branky, na co ve druhém poloèase
dokázal Borotín odpovìdìt. Po základní hrací dobì tedy zápas skonèil
1:1, následovat musely penalty. Právì v tìch Chotovintí pøehráli Borotín 4:3. Ve druhém zápase, kde se
setkal celek domácího Nadìjkova
a Èerveného Konì, Nadìjkov naprosto dominoval a doslova rozdrtil tým
Èerveného Konì 4:0.
Ve vypjatém zápase o 3. místo
porazil Borotín tým Èerveného
Konì 4:3. Velmi oèekávané finále
pak pøineslo souboj Chotovin a Nadìjkova. Zápas vypadal po prvním
poloèase jednoznaènì, Chotoviny

vedly u 3:0, avak Nadìjkov se nevzdal, o èem svìdèí i koneèný výsledek zápasu - 4:3.
Chotoviny tak znovu ovládly ve
smíené sestavì Memoriál Miroslava Pince. Vyzdvihnout musíme bratry Vrhelovi, kteøí na turnaj pøijeli
z práce a z Plznì a po ukonèení se
vraceli zpìt. A také Jaroslava Nìmce, který ve svých 66 letech odehrál
více jak 2 poloèasy a výraznì svými

Rozlosování  zaèátek sezony 2017/2018
I.B tøída muù sk. D
2. kolo 19. 8. SO
3. kolo 26. 8. SO
4. kolo 2. 9. SO
5. kolo 9. 9. SO
4. tø. muù sk. B
1. kolo 27. 8. NE
2. kolo 2. 9. SO
I.A tøída dorostu sk.
2. kolo 3. 9. NE

Lomnice  Chotoviny
Chotoviny  Slavonice
D. Bukovsko  Chotoviny
Chotoviny  K. Øeèice

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

Chotoviny B  Radenín Kozmice
TJ Radìtice  Chotoviny B
C
Sobìslav  Chotoviny

17:00
17:00
10:00

zkuenostmi pomohl týmu. Dùkazem, e tým byl skuteènì sloen ze
vech vìkových kategoriích, je fakt,
e vìkový rozdíl mezi nejmladím
z týmu, Davidem Èechem a nejstarím, právì ji zmínìným Jaroslavem
Nìmcem, byl úctyhodných 50 let.

Jaroslav Nìmec a David Èech
vìkový rozdíl = 50 let
Sestava: Carva (Suja)  Smetana,
Vycpálek (Pìknic), J. Vácha, Kubela
 J. Vrhel, J. Passler, T. Vrhel, Køemen (D. Èech)  D. Passler, mejkal
(J. Nìmec)

Novì vzniklý B tým

Memoriál Miroslava Pince byl vlastnì prvním testem novì vznikajícího B týmu, který od podzimu sezony 2017/18 zaène hrát
soutì v táborském okrese, konkrétnì 4. tøídu sk. B. Nový tým
bude pod vedením zkueného lodivoda Èestmíra Køíky, který
se vrací do postu trenéra, v nìm má zkuenosti z muských
i mládenických týmù.
Novì vzniklé béèko bude velkou pøíleitostí pro hráèe vech
vìkových kategorií anebo tìch, kdo s fotbalem ji skonèili. Máme
pøislíbenou úèast významných bývalých i souèasných chotovinských hvìzd. Myslím si, e bychom v této soutìi nemuseli
být jen do poètu, hodnotí novì vznikající tým Køíka.
Pøijïte tým podpoøit, první soutìní zápas se odehraje pøed
domácím publikem 27. 8. proti týmu Radenína.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

