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èervenec/srpen 2013

ZDARMA

Povodnì 2013 v Chotovinách
V mìsíci èervnu zasáhly území Èeské republiky rozsáhlé povodnì. Chotoviny díky své výhodné poloze nejsou oblastí,
kde by byly napáchány kody
velkého rozsahu, ale i zde voda
ukázala svoji sílu. Koínský potok vystoupil ze svých bøehù
a zatopil rekreaèní objekty na
Lapáèku (viz. foto).
Voda pøetékala pøez hráze témìø vech rybníkù a pùsobila
kody na majetku.

Byla podemleta autobusová
èekárna v Jeníèkovì Lhotì (viz.
foto), byly porueny hráze rybníkù Polánecký a Malolhotecký.
Zcela znièena byla úèelová komunikace Na Vintýøce (viz. foto),
propadla se vozovka místní komunikace na Lapáèku, s nejvìtí pravdìpodobností je pokozen i kamenný most v Øevnovì (most byl provìøen statikem, výsledky budou známy do
poloviny èervence).

Lapáèek
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Pokozeny jsou i dalí místní komunikace - v Øevnovì
(k Franclovùm), místní komunikace z Polánky do Brouèkovy
Lhoty a místní komunikace
v Moravèi smìr Borotín.
Dalí kody vznikly vniknutím povrchových vod do zdrojù
pitné vody.
Následky povodnì jsou postupnì odstraòovány. Na odstranìní prvotních kod obdrela
obec dotaci ve výi 369 200 Kè.
Dalí peníze budeme hledat ve
vyhlaovaných grantech.

Na závìr chci podìkovat
vem spolupracovníkùm
a Jednotce sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny v èele s panem Bukvajem za zvládnutí povodòové situace a pomoc naim
obèanùm pøi èerpání vody
ze sklepù, studní ...
Starosta obce Zdenìk Turek

Na Vintýøce
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

ze 14. zasedání konaného
dne 6. èervna 2013 od
19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Babùrková, p. Ing.
Bervida, p.Filip, p. Mgr. Honza,
p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel, p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr.
Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr.
Vítovcová, p. Zrzavecký.
Omluveni: p. Ing. Bauerová, p. Bene.
Návrh usnesení: p. Praák, Mgr.
Sochùrková.
Ovìøovatelé: p. Filip, p. Zrzavecký.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program:

1. Kontrola usnesení z 13. z.o.
2. Úèetní závìrka Obce Chotoviny
2012.
3. Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok 2012.
4. Vodné a stoèné.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
6. Rozpoètové opatøení è. 7/2013.
7. Pozemky.
8. Kanalizace v ulici Drustevní.
9. ádosti o zmìny Územního plánu Chotoviny.
10. Prùmyslová zóna - odstoupení
od smlouvy.
11. Zøizovací listina Základní koly
a Mateøské koly Chotovinyúplné znìní.
12. Zápis z jednání finanèního výboru.
Jednání zahájil 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. Rozíøení programu navrhl
pan starosta, paní Mgr. Vítovcová
a pan Mgr. Honza:

13. Povodnì
14. Informace o Zmìnì è. 1 ÚP
Chotoviny
15. Informace o geotermálních vrtech pro zámek.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Rozíøený program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 13. zasedání byly ovìøeny
panem Beneem a panem Dr. Nìmcem a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny
námitky a jsou proto povaovány za
schválené. Plnìní uloených úkolù
zkontroloval pan starosta.
2. Úèetní závìrka Obce Chotoviny
2012 - povinnost schvalovat úèetní
závìrku obce ve veøejné sféøe je novì
stanovena zákonem è. 239/2012 Sb.
Úèetní závìrka je soubor finanèních
výkazù, které úèetní jednotka sestavuje za úèetní období k rozvahovému dni (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha a Pøíloha k 31. 12. 2012).
Usnesení è. 220/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje úèetní závìrku obce za rok 2012 bez pøipomínek a výhrad.
Výsledek hospodaøení ve výi
249 885,92 Kè bude pøeúètován
úèetním zápisem 431/432 dnem
schválení úèetní závìrky.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Závìreèný úèet Obce Chotoviny
za rok 2012 - zastupitelùm byl pøedloen závìreèný úèet v úplném znìní, byl øádnì zveøejnìn na úøední
desce Obecního úøadu Chotoviny od
20.5.2013 do 5.6.2013.
Usnesení è. 221/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závìreèný úèet Obce Cho-

SMS KOMUNIKACE

Obec Chotoviny Vám tímto opìtovnì nabízí jednoduchý a pohodlný zpùsob
získávání dùleitých informací o dìní v nai obci. Ve snaze zajistit dostateènou informovanost jsme ji více ne pøed rokem zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umoòuje zasílání dùleitých informací na zaregistrovaná èísla Vaich mobilních telefonù v krátkých textových zprávách (SMS).

Doposud je tento úèinný a rychlý zpùsob pøedávání informací obèany
pomìrnì málo vyuíván, a proto opìt tuto monost pøipomínáme.

toviny za rok 2012, jeho souèástí
je Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2012.
Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas s hospodaøením obce bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Vodné a stoèné - zastupitelùm
bylo pøedloeno vyúètování vech
poloek výpoètu ceny pro vodné
a stoèné v kalendáøním roce 2012
a kalkulace oèekávaných nákladù
v roce 2013. Plánované náklady na
výrobu a distribuci 1 m3 pitné vody
v roce 2013 jen mírnì pøekroèí èástku 38,- Kè/m3. Je navreno ponechat cenu vody ve stejné výi jako je
v roce 2012.
Cena stoèného na rok 2013 byla stanovena zastupitelstvem obce dne
13.12.2012 ve výi 14,- Kè/m3.
Usnesení è. 222/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
celkové vyúètování vech poloek
výpoètu ceny pro vodné a stoèné
v pøedchozím kalendáøním roce
2012.
Usnesení è. 223/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje
vodné na rok 2013 ve výi
38,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce - souèástí materiálù pro
dnení jednání jsou rozpoètová opatøení è. 3, 4, 5 a 6/2013 provedená
radou obce.
Usnesení è. 224/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 3/2013,
4/2013, 5/2013 a 6/2013 provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètové opatøení è. 7/2013
- bylo vytvoøeno mimo jiné z dùvodu navýení výdajù na dokonèení kanalizace v ul. Dolní, na pøístavbu a na
zaøízení M, na nákup budovy bývalého vepøína vèetnì pozemku.
Usnesení è. 225/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 7/2013, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 3,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky.
Prodej pozemkù
- prodej pozemku p.è. 171/2 v k.ú.
Øevnov - o pozemek ádá paní D.O.
Zámìr prodeje schválilo zastupitelstvo dne 7. 3. 2013 a zveøejnìn byl
na úøední desce od 13. 3. do
29. 3. 2013. Osadní výbor v Øevnovì s prodejem souhlasí.
/pokraèování na str. 4 /
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Projekty ELEKTROWINu pøitahují stále více úèastníkù
Aktivity smìøující ke zkvalitòování systému
zpìtného odbìru vyslouilých elektrozaøízení
a zvyování mnoství vysbíraných spotøebièù doplòuje kolektivní systém ELEKTROWIN dílèími
projekty.
Ty slouí pøedevím k lepímu informování
veøejnosti, a to u od úrovnì základních kol.
Pravidlem také je, e se pøi jejich uskuteèòování
shromádí dalí spotøebièe, které ELEKTROWIN
pøedá zpracovatelùm k recyklaci.

Hasièi pomáhají sousedùm

Jeden z nejúspìnìjích projektù poslední
doby nese název Recyklujte s hasièi. ELEKTROWIN v nìm v roce 2011 vyzval ke spolupráci
dobrovolné hasièe z celé Èeské republiky. Do projektu se ji zapojilo více ne 650 sborù, jejich
èlenové pomohli jen v roce 2012 vysbírat témìø
1200 tun vyslouilých elektrozaøízení.
Více ne polovina zapojených sborù pùsobí v
malých obcích do 500 obyvatel. Právì ty nemívají
vlastní sbìrné dvory. Hasièi pomáhají svým sousedùm tento handicap pøeklenout.
Do projektu Recyklujte s hasièi se mùe kdykoliv pøihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných hasièù a novì i místní napø. sportovní spolek. Jeho
úkolem pak bude v obci, kde pùsobí, vyhlásit den
a místo, kam lidé mohou pøedat nepotøebný spotøebiè, a pak poádat kolektivní systém ELEKTROWIN o zajitìní svozu. Ten se uskuteèní do
sedmi dnù po objednání.
Za to organizátoøi získají finanèní odmìnu.
Hasièi ji nejèastìji vyuívají k organizování sou-

tìí v oblasti hasièského sportu, poøádání kulturních akcí v obci, nebo k poøízení nového vybavení.
Sboru dobrovolných hasièù v Doubravce peníze
od ELEKTROWINu dokonce pomohly pøi poøízení
zánovního hasièského automobilu.
Nedílnou souèástí projektu Recyklujte s hasièi
je bezplatná infolinka 800 320 010, která funguje
od pondìlí do pátku od 8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese
www.recyklujteshasici.cz.

Recyklace pro dìti a mláde

Pro áky základních a studenty støedních kol
je urèen projekt Recyklohraní, aneb Ukliïme si
svìt. Tento projekt usiluje o prohloubení znalostí
nastupující mladé generace v oblasti tøídìní a recyklace odpadù a zároveò umoní dìtem a mládei získat osobní zkuenost se zpìtným odbìrem
zejména drobných elektrozaøízení a baterií. Èlenem kolního recyklaèního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliïme si svìt!, se mùe bezplatnì
stát kadá kola, je má právní subjektivitu, a která
se zaregistruje prostøednictvím formuláøe umístìného na webových stránkách www.recyklohrani.cz.

Ze elezné soboty je elezný týden

K dalím úspìným projektùm ELEKTROWINu na podporu zpìtného odbìru patøí napøíklad
elezný týden. Tento projekt vloni ji podruhé netradièní formou upozornil irokou veøejnost na
pozitivní dopady recyklace elektrospotøebièù.
Druhý roèník této celorepublikové akce, která
navazuje na tradici elezných sobot a je urèena
zejména na podporu recyklace drobných elektro-

spotøebièù, odstartoval 17. záøí 2012 soubìnì v Praze na námìstí Míru a na
olomouckém Horním námìstí. Na tato dvì místa (a samozøejmì také na vechna ostatní místa zpìtného odbìru) lidé bìhem záøijového elezného týdne
odevzdali k recyklaci 680 tun starých spotøebièù.

ZOO, Den Zemì i Majáles

Ji pátým rokem oceòuje ELEKTROWIN bojovníky za recyklaci elektrospotøebièù volnou vstupenkou do nìkteré z partnerských zoologických zahrad v rámci projektu S vyslouilci do ZOO. Loni akce probìhla v 11 zoologických zahradách po celé ÈR. Návtìvníci ZOO pøi ní dohromady odevzdali pøes
tøi tisíce kusù starých spotøebièù.
Stánek ELEKTROWINu mùete potkat také pøi tradièních kadoroèních
oslavách Dne Zemì. Jen v roce 2012 navtívil 28 mìst a obcí.
ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku Majáles.
Pokud loni návtìvníci tìchto akcí v Praze, Brnì a Hradci Králové pøinesli na
Majáles nefunkèní elektrický spotøebiè, obdreli slevu na vstupné. Vybralo se
pøi tom 417 kusù elektrospotøebièù. Podrobnosti o vech tìchto projektech
a akcích najdete na webu www.elektrowin.cz.
H. Heømánková
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V souèasné dobì probíhají práce

na opravì kaplièky a kamenného
køíe v osadì Øevnov. Dílo bude
dokonèeno do 15. èervence. Na
tyto práce obdrí obec dotaci od
Státního zemìdìlského intervenèního fondu ve výi 188 336,- Kè.
Nae ádost byla vybrána k podpoøe Obèanským sdruením MAS
Krajina srdce.
❖ V èervnu byl poloen na komunikaci v Jeníèkovì Lhotì smìrem
k zámeènické dílnì pana Marka asfaltový recyklát. Rovnì byly recyklátem opraveny blátivé komunikace ve støedu Jeníèkovy Lhoty.
❖ Osazení nove èistírny odpadních
vod v Jeníèkovì Lhotì bude provedeno v týdnu od 29. 7. do 2. 8.
2013. Dle informace vedoucího
T - Servisu pana Cíchy nedojde
k omezení obyvatel napojených
na ÈOV.
❖ V souvislosti s povodnìmi dolo
k dalímu zhorení komunikace
v Beranovì Lhotì. Na tuto skuteènost jsme upozornili správce
této komunikace s ádostí o urychlenou opravu. Rozhodnutí o pøípadné opravì budeme znát do
konce mìsíce èervence.
❖ V èervnu uskuteèníl Finanèní
úøad pro Jihoèeský kraj kontrolu
projektu Sbìrný dvùr Chotoviny.
Kontrola neshledala ádné závady.
❖ Od 8. 7. 2013 do 9. 8. 2013 bude
v prostoru u kostela sv. Petra
a Pavla a v ulici Lipová probíhat
proøez 24 stromù. Na tyto práce
obdrela obec dotaci cca 50 000 kè.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na
zhotovení kanalizace v ulici Dolní
je firma CHALI s.r.o. s nabídkovou cenou 307 411,- Kè bez DPH.
❖ Zasedání ZO Chotoviny se uskuteèní dne 18. 7. 2013 od 19.00 hodin v budovì OÚ Chotoviny.
Mgr. Zdenìk Turek
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/pokraèování ze str. 2/
Usnesení è. 226/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. è. 171/2 ostatní plocha, neplodná pùda v k.ú. Øevnov
o výmìøe 224 m2 paní D.O. za cenu
100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
- pozemek p.è. 1031/5 v k.ú. Sedleèko u Chotovin - o pozemek ádá
pan V.K. V souvislosti s vypoøádáním pozùstalosti zjistil, e tento zaplocený pozemek uívá. Aby uvedl
vlastnictví a uívání tohoto pozemku do souladu, podal ádost o jeho
odkoupení.
Usnesení è. 227/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pozemku p.è. 1031/5 trvalý travní porost o výmìøe 111 m2
v k.ú. Sedleèko u Chotovin za cenu
100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
- èást pozemku p.è. 728/34 v k.ú.
Jeníèkova Lhota - ádají manelé P.,
vlastníci sousedního pozemku p.è.
728/18. Dne 31. 5. 2012 jim zastupitelstvo schválilo zámìr prodeje
pøiploceného pozemku èást p.è. 728/
37. Pøi geometrickém zamìøení bylo
zjitìno, e je mimo jiné pøiplocena
i èást obecního pozemku p.è. 728/
34 o ploe 0,3 m2.
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Usnesení è. 228/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pøiplocené èásti pozemku
p. è. 728/34 k pozemku p. è. 728/
18 v k.ú. Jeníèkova Lhota o výmìøe
0,3 m2 za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- èást pozemku p. è. 728/37 v k.ú.
Jeníèkova Lhota - o odkoupení ádá
majitel domu èp. 23 v Jeníèkovì
Lhotì pan D. z dùvodu zøízení pøístupu k tomuto domu. Je navreno
zámìr schválit s podmínkou zøízení
vìcného bøemene práva chùze a jízdy.
Usnesení è. 229/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti obecního pozemku p.è.
728/37, ostatní plocha, ostatní komunikace o ploe cca 130 m2 v k.ú.
Jeníèkova Lhota, podél pozemku p.è.
728/16, za cenu 100,- Kè/m2 za podmínky zøízení vìcného bøemene práva chùze a jízdy pro Obec Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- pozemek 51/4 a èásti pozemkù
p.è. 51/1 a 51/2 v k.ú. Brouèkova
Lhota - o tento pozemek ádá vlastník sousedního pozemku p.è. 51/6
pan H. za úèelem skliznì píce pro
drobné domácí zvíøectvo. Pozemek
je dle územního plánu ji mimo zastavitelnou plochu a jeho zaplocení
by naruilo dosavadní odvodnìní
okolních pozemkù.

Usnesení è. 230/2013/Z14.
Zstupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku p.è. 51/4, èásti
p.p.è. 51/1 a èásti 51/2, pøiléhající
k pozemku p.è. 51/6 v k.ú. Brouèkova Lhotì o celkové výmìøe cca
600 m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- pozemek èásti p.p.è. 51/1, 51/3
a 51/5 v k.ú. Brouèkova Lhota o tento pozemek ádají manelé M.,
vlastníci pozemku p.è. 51/7. Na pozemku chtìjí chovat drobné domácí
zvíøectvo. Pozemek je dle územního
plánu ji mimo zastavitelnou plochu.
Usnesení è. 231/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje èástí obecních pozemku p.è. 51/1, 51/3 a 51/5 o výmìøe
cca 280 m2, podlé pozemku p.è. 51/
7 v k.ú. Brouèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Výkup pozemkù
- výkup pozemkù pod místní komunikací Úzká - pod touto místní
komunikací jsou vechny pozemky
ve vlastnictví fyzických osob. Z dùvodu uvedení v soulad vlastnictví
pozemku a stavby na nìm by bylo
potøeba tyto pozemky vykoupit.
Usnesení è. 232/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup
pozemkù pod místní komunikací
Úzká:
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parcelní èíslo 117/30 ostatní plocha,
ost. komunikace o výmìøe 151 m2,
parcelní èíslo 117/31 ostatní plocha,
ost. komunikace o výmìøe 125 m2,
parcelní èíslo 117/32 ostatní plocha,
ost. komunikace o výmìøe 150 m2,
parcelní èíslo 117/33 ostatní plocha,
ost. komunikace o výmìøe 220 m2,
parcelní èíslo 117/21 ostatní plocha,
ost. komunikace o výmìøe 334 m2,
ve v k.ú. Chotoviny za 50,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøijetí daru
- podíl pozemku p.è. 132/58 pod
místní komunikací Pod Chmelnicí v k.ú. Èervené Záhoøí - tento
pozemek o výmìøe 759 m2 spoluvlastní Obec Chotoviny a nìkolik
fyzických osob. Paní V., vlastník podílu o velikosti 2/10, nabídla svùj
podíl vìnovat Obci Chotoviny formou daru. Vekeré náklady spojené
s pøevodem nemovitosti ponese
obec. Je navreno tento dar pøijmout
a vstoupit v jednání s ostatními spoluvlastníky o darování nebo odprodeji svých podílù obci za cenu do
50,- Kè/m2.
Usnesení è. 233/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøijetí
daru - podíl 2/10 pozemku p.è. 132/
58 ostatní plocha, ost. komunikace
v k.ú. Èervené Záhoøí od paní V.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/dokonèení na str. 5/

7-8/2013

Usnesení è. 234/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøijetí
daru èi odkup za cenu do 50,- Kè
níe uvedených podílù pozemku p.è.
132/58, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Èervené Záhoøí:
Podíl 1/10 - vlastník P.C., podíl 1/
10 - vlastník E.J., podíl 1/20 - vlastník J.L., podíl 1/20 - vlastník J.L.,
podíl 1/10 - vlastník P.P.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Odkup nemovitostí
- odkup pozemku st. 167/1 vèetnì
budov v k.ú. Chotoviny - tyto
nemovitosti chce obec koupit od
T - Servis Chotoviny s.r.o., protoe
v souèasné dobì nemá ádné skladovací prostory pro sebe ani pro
místní spolky. Pozemek za cenu
292 980,- Kè a stavbu (zbytek bývalého vepøína) za 233 377,- Kè. Splatnost navrhuje rada obce ve dvou
splátkách.
Vzhledem k tomu, e Obec Chotoviny je 100 % vlastníkem spol. T- Servis, navrhla paní Mgr. Vítovcová odkup odloit do doby, ne bude zjitìno, zda je v souladu s obchodním
zákoníkem.
Usnesení è. 235/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce odkládá jednání
o koupi pozemku st. 167/1 a stavby
na nìm stojící v k.ú. Chotoviny od
T-Servis Chotoviny s.r.o.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Bezúplatný pøevod
- ádost o bezúplatný pøevod pozemkù - do zastavitelné èásti Jeníèkovy Lhoty, která je v územním plánu Chotoviny oznaèena J.L.7.SO, je
navrena pøíjezdová místní komunikace, která je mimo jiné umístìna
na èásti pozemku p.è. 210/35 orná
pùda a na pozemku p.è. 733 ostatní
plocha, ostatní komunikace, oba
v k.ú. Jeníèkova Lhota.
Pozemek p.è. 210/35 je ve vlastnictví ÈR, pøíslunost hospodaøit Státnímu pozemkovému úøadu.
Pozemek p.è. 733 je ve vlastnictví
ÈR, pøíslunost hospodaøit Úøadu
pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
U obou tìchto pozemkù je monost
poádat o bezúplatný pøevod do
vlastnictví obce.
Usnesení è. 236/2013/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemku p. è.
733 ostatní ploch, ostatní komunikace, o výmìøe 275 m2 v k.ú. Jeníèkova Lhota z vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových od vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
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Usnesení è. 237/2013/Z14.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod èásti pozemku
p.è. 210/35 orná pùda, o výmìøe dle
pøipravovaného geometrického plánu v k.ú. Jeníèkova Lhota, z vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti
hospodaøit Státnímu pozemkovému
úøadu do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Kanalizace v ulici Drustevní
- manelé . v rámci stavby rodinného domu na pozemku p. è. 276/19
v k.ú. Chotoviny vybudovali kanalizaèní pøípojku v délce cca 100 m.
Kanalizaèní pøípojka je vybudována
v dostateèném profilu, aby na ni
mohly být pøipojeny i domy nacházející se v trase kanalizaèní pøípojky,
pøípadnì nové domy. Náklady na její
vybudování èinily cca 210 000,- Kè.
S panem . je domluveno, e tuto
pøípojku zrekolauduje na kanalizaèní øad, který následnì Obec Chotoviny odkoupí za 70 000,- Kè.
Usnesení è. 238/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
kanalizaèního øadu v ul. Drustevní
od manelù . za cenu 70 000,- Kè.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. ádosti o zmìny Územního plánu Chotoviny - v souèasné dobì se
vyøizuje zmìna ÚP è. 1, do které ale
ji nelze zaøadit ádosti, které postupnì pøicházejí na obec: Spoluvlastníci pozemku p.è. 29/2 v k.ú.
Chotoviny ádají o zmìnu vyuití
èásti tohoto pozemku v souèasné
dobì urèeného k obèanské vybavenosti na funkci smíenou obytnou
a vlastník pozemku p.è. 257/5 v k.ú.
Moraveè ádá o zmìnu vyuití tohoto pozemku ze zemìdìlského pùdního fondu na sportovní plochu.
Tyto ádosti budou projednány ve
Zmìnì è. 2 územního plánu.
Usnesení è. 239/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informaci o podaných ádostech
o zmìny územního plánu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Prùmyslová zóna - odstoupení
od smlouvy - spolumajitelky pozemkù: 132/252, 132/253, 172/76 a 172/
77 v k.ú. Èervené Záhoøí, prùmyslová zóna, odstoupily od smlouvy
s panem P.J.
Usnesení è. 240/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informaci o odstoupení od kupní
smlouvy paní Z.B., E.H., N.H., I.Ø.
a D.W. s panem P.J. na pozemky

v prùmyslové zónì v Èerveném Záhoøí: p.p.è. 132/252 orná pùda o výmìøe 1699 m2, p.p.è. 132/253 orná
pùda o výmìøe 1349 m2, p.p.è. 172/76
trvalý travní porost o výmìøe 643 m2
a p.p.è. 172/77 trvalý travní porost
o výmìøe 487 m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Zøizovací listina Základní koly a Mateøské koly Chotoviny úplné znìní - na základì povìøení
rady obce ze dne 26. 3. 2013 je zastupitelùm pøedloeno ke schválení
úplné znìní zøizovací listin ve formì
dodatku è. 2. Dodatek se vydává pøedevím z dùvodu zpøehlednìní zøizovací listiny.
Usnesení è. 241/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 Zøizovací listiny Základní
koly a Mateøské koly Chotoviny,
okres Tábor, sídlo: Osvobození èp.
47 Chotoviny, IÈO: 75000610, ze
dne 20. 12. 2007.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 242/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce zmocòuje starostu obce podpisem Dodatku è. 2
Zøizovací listiny Základní koly
a Mateøské koly Chotoviny, okres
Tábor.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. Zápis z jednání finanèního výboru - k zápisu ze dne 20. 5. 2013
podal vysvìtlení pøedseda výboru
Ing. Bervida.
Usnesení è. 243/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
zápis finanèního výboru è. 8/10-14
ze dne 20. 5. 2013.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
13. Povodnì - o povodních, které
v nedìli 2. èervna postihly Obec
Chotoviny informoval pan starosta.
Pro Obec Chotoviny byl vyhláen
III. stupeò povodòové aktivity.
Nejvíce kod napáchal rozvodnìný
Koínský potok. Na Vintýøce byla po-
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nièena úèelová komunikace è. 117 a
na Lapáèku zaplavil Koínský potok
vechny domy a ponièil komunikaci. Voda dále ponièila hráz rybníka
Polánecký a Malolhotecký.
V Jeníèkovì Lhotì voda podemlela
autobusovou èekárnu, ta spadla do
koryta, které voda na návsi vymlela.
V podstatì ve vech vesnicích se
valila voda pøes hráze rybníkù. Touto cestou pan starosta dìkuje Jednotce sboru dobrovolných hasièù
obce, její èlenové od èasného rána
pomáhali monitorovat situaci, èerpali vodu ze zatopených sklepù a ze
studní a dìlali ve, co bylo potøeba
po celý den.
Usnesení è. 244/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informaci o povodních.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
14. Informace o Zmìnì è. 1 Územního plánu Chotoviny - paní Mgr.
Vítovcová vyjádøila obavy, zda postup pøi vyøizování Zmìny è. 1 ÚP
Chotoviny je správný. Na základì
toho byl kontrolní výbor povìøen
zastupitelstvem pøekontrolováním
postupu pøi provádìní Zmìny è. 1
ÚP Chotoviny.
Usnesení è. 245/2013/Z14.
Zastupitelstvo obce povìøuje kontrolní výbor provedením kontroly
postupu provádìní Zmìny è. 1
Územního plánu Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
15. Informace o geotermálních vrtech pro zámek - majitel zámku plánuje v zahradì pod domem èp. 58
provést geotermální vrty v poètu 24
za úèelem vytápìní zámku. Nejdøíve
budou provedeny 2 prùzkumné vrty.
Obec má obavy o zdroje pitné vody
pro obecní vodovod Chotoviny, ale
také o studny u rodinných domkù.
Proto upozornila investora, Mìstský
úøad Tábor  odbor ivotního prostøedí a zhotovitele tìchto vrtù na
blízkost obecních a soukromých
zdrojù pitné vody, a poádala o projekt tìchto vrtù.
Skonèeno v 21:30 hodin.

Zapsala: Marie Knotková
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Seznam výluk a náhradní autobusová doprava
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora za mìsíc èervenec 2013

Informace pro obèany od vedení stavby eleznièní trati
na mìsíc èervenec 2013
Dlouhodobá omezení:

l Èásteèné omezení provozu v úseku Tá-

bor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu
výstavby stavenitních komunikací.
l Novì vznikající výjezdy vozidel ze stavby.
l Hluk pøi vrtání pilot pøi zaloení opìr
eleznièní estakády.
Informace o výlukách viz horní tabulka

Seznam èinností a informací
za èervenec 2013 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:

l Sudomìøice  zahájení prací na budo-

vání podchodu

l Tunel Sudomìøice  zahájení prací na

pøístupové komunikaci k jinímu portálu, napojení na silnici 1/3
l Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 výstavba nové eleznièní estakády
(skrývka ornice, výkopové práce pro základy opìr a vrtání pilot)
 zahájení prací (odtìení humusu,
postupný výkop nového el. záøezu)

l eleznièní stanice Chotoviny  budová-

ní nového násypu.
l Chotoviny  výstavba pøíjezdové komunikace.
l Zahájení oprav komunikace mezi Èekanicemi, Bradaèkou a Chotovinami (silnice III/00335 a III/00346).
l Úsek Tábor  Èekanice  zahájení prací
na eleznièním spodku
(odtìení humusu,
roziøování záøezu km 83,500  84,500).
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter
a nejsou závazné. Dalí informace budou
dány v Informacích pro obèany na období
8/2013.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo
na tel. èísle 381 205 511.
V Táboøe 20. 6. 2013

Ing. Lumír Pyszko

øeditel výstavby

Uzavírka silnice III/00335

Chotoviny  Vráná  køiovatka Bradaèka
Z dùvodu opravy povrchu vozovky silnice III/00335
v úseku Chotoviny - Vráná - køiovatka Bradaèka, která
se bude provádìt v rámci stavby Modernizace trati
Tábor - Sudomìøice u Tábora, je povolena tato uzavírka:
1.) Úplná uzavírka od konce Èerveného Záhoøí na zaèátek Vráné v dobì od pondìlí 8. 7. 2013 od
7:00 hod. do úterý 9. 7. 2013.
2.) Úplná uzavírka od konce Vráné na køiovatku Bradaèka v dobì od støedy 10. 7. 2013 od 7:00 hod.
do úterý 16. 7. 2013.
3.) Úplná uzavírka od konce Èerveného Záhoøí na zaèátek Vráné v dobì od støedy 17. 7. 2013 od
7:00 hod. do úterý 23. 7. 2013.
4.) Èásteèná uzavírka hráze rybníka Dládìný v dobì
od støedy 24. 7. 2013 od 7:00 hod. do støedy
23. 7. 2014 - provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a øízen svìtelným signalizaèním zaøízením.
Pøi úplných uzavírkách stavba vdy zajistí prùjezd autobusù spoleènosti Comett plus Tábor. Nebude povolen prùjezd vozidlùm HZS a ZZS, protoe jejich prùjezd nejde naplánovat.
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NOVÉ KNIHY
Leo Kessler  ÚNIK DO ØÍE. Vzpomínky Christiana Jungblutta se vracejí k roku 1943, kdy U-70 zaujímala strategickou pozici v Èerném moøi.
Jejím úkolem bylo potopit chloubu
sovìtské flotily, bitevní loï Stalin.
Avak støetnutí se sovìtskými ponorkami se jí stalo osudným a jediným
východiskem byl návrat do Øíe.
Barbara Cartlandová  HOLUBICE
LÁSKY, ZACHRÁNCE.
Leo Kessler  JÍZDA SMRTI. Úderný pluk SS Wotan se právì zdecimovaný vrátil z taení na Moskvu.
Pøeiví veteráni mají jen pár dní na
zotavenou, ne dorazí èerstvé posily, a pak se spolu s nováèky musí
ihned pustit do výcviku pro dalí
bojovou operaci. Vùdce toti nadnesl smìlý plán obklíèení a znièení
milionové sovìtské armády západnì od Stalingradu mezi øekami Don
a Donìck.
Leo Kessler  VELKÝ ÚTÌK. Na podzim roku 1944 zaèíná Hitler plánovat operaci v Ardenách. Mezi akcemi, které mají pøekvapivý úder podpoøit, je i plán hromadného útìku
nìmeckých váleèných zajatcù, jich
je v britských táborech dreno na
250 tisíc.
Atul Gawande  KOMPLIKACE
- CHIRURGOVY POZNÁMKY. Poznámky významného chirurga a filosofa o nedokonalé vìdì nalezly
veliký ohlas mezi ètenáøi po celém
svìtì. Gawande popisuje lékaøství
jako oblast stále se vyvíjejících znalostí, nespolehlivých informací
a snaivého i chybujícího personálu. S humorem, citlivostí a kritic-

kým pohledem pøibliuje
klady a zápory nových technologií i
umìní lékaøù balancujících svá rozhodnutí mezi znalostmi a intuicí.
Robert Crais  TEMNOTA. Sériový
vrah má tváø, za ní by ho nikdo nehledal... Dalí pøípad soukromého
oèka Elvise Colea. V Los Angeles je
nalezen mrtev Lionel Byrd a vedle
nìj pøíerná sbírka: album fotografií
sedmi surovì zavradìných en!
Z jedné vrady u byl v minulosti
obalován, ale Elvis Cole tenkrát
v jeho vinu neuvìøil a pomohl mu
na svobodu.
Rachel Leeová  MASKA MATKY
BOUØÍ. Její matka zemøela kvùli ní.
A pak se stala straná nehoda, která
ji pøipravila o kus tìla i due. Zoufalá z toho, e nelze napravit minulost
a splnit matèino poslední pøání, vrhá
se archeoloka Veronica Coleridgeová do hledání pokladu nesmírné
ceny. Nejde tu o nic meního ne
o kdysi dávno ztracenou masku Matky Bouøí.
Stephanie Laurens  ODHODLANÁ
NEVÌSTA. Boj s neznámými protivníky z Èerné kobry se pøitvrzuje. A tak
kdy Gareth Hamilton rozpozná
Emily Ensworthovou v nedokonalém
pøevleku, uklidí ji do bezpeèí pøed
pronásledovateli.
Jarmila Dìdková  KDY ÈTYØLÍSTKY NEROSTOU.
Zuzana Francková  SMOLAØKA.
Karolína je sice milá, hezká i ikovná, ale pøesto, jak sama øíká, kdyby
stálo vedle sebe sto prima klukù
a jeden mizera, zaruèenì rovnou
sáhne po tom nepravém. Dokonce

KNIHOVNA V JENÍÈKOVÌ LHOTÌ
Knihovna je otevøena kadý pátek 19 - 20 hodin,
a to i v létì. Srdeènì Vás zve a tìí se na Vás

paní Radka Vargonèíková.
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se obává, e je obìtí jakéhosi
rodinného prokletí, protoe
její maminka i babièka trpìly
stejným problémem a ani jedné
vztah nevyel.
Vlasta Svobodová  EMIGRANTI.
Vìra Sobotková je obyèejná ena,
jakých jsou v Èesku tisíce. Její tøi
dìti se staly emigranty. Nejstarí syn
odeel v roce 1969 do Belgie, jeho
o rok mladí sestra v tomté roce do
Nìmecké spolkové republiky. Nejmladí syn odeel tam, odkud není
návratu. Zemøel. Vichni tøi byli mladí.

Dìti a mláde

Radek Daniel
 NEOBYÈEJNÁ DOBRODRUSTVÍ
PRO NEOBYÈEJNÉ KLUKY A HOLKY 1.
Renata Kaminská
 FILIP NA OSTROVÌ ASTNÉHO
IVOTA.
Bronislava Hynarová
 SMYSLY ZVÍØAT.
Alice Danielovská
 KOCOUREK SE VRACÍ.
Melanie Bockmann
 PØÍBÌH DVOU RAPERÙ.
. Petrásková

PILNÝ ÈTENÁØ

Ve ètvrtek 20. 6. jsme v naí knihovnì vyhlaovali nejpilnìjího ètenáøe a ,,Hustého návtìvníka pro kolní rok 2012/2013.
Slavnosti se zúèastnili nai milí ètenáøi a srdeènì jsme pøivítali
i rodièe a uèitele, vdy jsou to oni, kdo nauèil dìti èíst a milovat
knihy. Program svým pìveckým vystoupením zahájily Bára Bìtíková a Elika Mendelová. Nejprve jsme vyhlásili Hustého návtìvníka - tím se stal ten, kdo nejèastìji navtìvuje knihovnu,
vyuívá jejích prostor a vdy øádnì pøedloí prùkaz ètenáøe. Bez
nìj je evidován pouze jako anonymní návtìvník a nesbírá body.
Pak dolo na vyhláení nejpilnìjího ètenáøe ve tøech kategoriích: 1.-3., 4.-6. a 7.-9. tøída. Po pøedání krásných a hodnotných
cen jsme si dali bohaté obèerstvení - pouové koláèky a cukroví,
kávu a samé dobroty.
HUSTÝ NÁVTÌVNÍK
Jaroslava a Josef Brantýlovi, Viola Kuèerová a Marek Jinda

NAI NEJPILNÌJÍ
Kategorie 1.- 3. tøída
Kategorie 4.- 6. tøída
1. imon tarman - 27 knih
1. Jaroslava Brantýlová - 26 knih
2. Monika Heinová - 11 knih 2. Barbora Bìtíková - 19 knih
3. Luká Malý - 9 knih
3. Marek erpán - 12 knih
4. Tereza Lorencová
4. Viola Kuèerová
5. Ale Leibl, Jitka Pavlíèková
5. Nikola Passlerová,
6. Nikol Merxbauerová,
Luká Merxbauer,
Nela Doudlebská,
Nikola Smaík
Frantiek Cibulka
6. Elika Bervidová,
Jakub Kratochvíl,
Kategorie 7.- 9. tøída
Matìj Broovský,
1. Veronika Wagnerová - 9 knih
2. Marek Jinda a Martin Patoèka - 7- 8 knih Alena Pelikánová,
3. Monika Kromková a Matìj Karas - 6 knih Kristýna ilková,
Jakub indeláø
4. Kristýna Chalupská
5. Frantiek Vrba, Jiøí Seidl
6. Zdenìk Babùrek
Naim nejpilnìjím pøedkolním ètenáøem se stal Vítek Vacko.
Gartulujeme nejen jemu, ale i jeho mamince Pavlínì Otradovcové.
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HORKÝ ÈERVENEC

Je to zvlátní. Pro miliony lidí
na celém svìtì pøináejí po staletí zábavu a rozptýlení, ale také
zapøíèiòují ivotní tragédie.
Svìtlo svìta prý spatøily v dálném orientu, ale kdy to bylo
pøesnì, o tom se dodnes vedou
uèené spory. Lidmi jsou od nepamìti vychvalovány, ale také
proklínány, nìkterým lidem pøináejí radost, jiným netìstí. Po
tomto úvodu není tìké uhodnout, e je øeè o kartách, pro které lidová moudrost u dávno
vymyslela pøiléhavý název - èertovy obrázky.

Máme-li být spravedliví, pak
musíme pøiznat, e samotné karty jsou v tom nevinnì a záleí
jen na èlovìku, jak dovede udret na uzdì své vánì. Je-li
tomu tak, karty mu pak mohou
poslouit k pøíjemnému naplnìní chvilek oddechu. Ale bìda lidem, kteøí vidí v kartách jen nástroj vánì a hazardu! Nesèetné jsou lidské tragédie, které
zapøíèinil zaslepený hráèský
afekt.
Karty, jak známo, pronikly i do
rùzných umìleckých oborù, zejména do literatury. Pokud jde

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

VEØEJNÁ PLOVÁRNA

Ve zaèalo tím, e na zaèátku 19. století rakouský oficír
Ernest von Pfuel nelibì nesl,
e jeho vojáci neumìjí plavat,
co mohlo mít rozhodující vliv
na bojeschopnost jeho jednotky. Proto se rozhodl, e se budou uèit plavat v øece, a se
svým nápadem seznámil své
nadøízené. Ale tady tvrdì narazil! Zapomnìl, e od roku 1781
platila vyhláka, je obèanùm
zakazovala koupat se pod irým nebem, a kterou si vyádala èetná utonutí neopatrných
plavcù v øíèním proudu.

Nastaly dlouhé tahanice
a a v roce 1809 bylo von Pfuelovi dovoleno, aby z vraku vyøazené lodì nechal vybudovat
jakýsi bazén. V nìm, chránìni
pøed zrádnými øíèními proudy,
mohli se jeho vojáci cvièit
v plavání. O takovéto plavání
projevila obrovský zájem také
veøejnost, a proto brzy nato
byla z foen a trámù postavena jakási vodní ohrada, kterou
mùeme smìle oznaèit za první èeskou veøejnou plovárnu.
-wer-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

ÈERVENEC
60 let Slávka Koøená, Chotoviny
65 let Jaroslav Burda, Èervené Záhoøí
Jaroslava Lhotová, Chotoviny
70 let Frantiek Bervida, Rzavá
Jaroslava Èervená, Moraveè
75 let Marta Martínková, Moraveè
80 let Vítìzslav Kocourek, Øevnov
Josef Procházka, Polánka
SRPEN
60 let Jiøí Poustka, Èervené Záhoøí
65 let Václav Novotný, Chotoviny
Milada andová, Chotoviny
85 let Marie Slepièková, Beranova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

o jejich zábavnou stránku, kdo
lépe a zasvìcenìji mohl ètenáøùm pøiblíit taje licitovaného
mariáe i prostøedí karbaníkù
a falených hráèù, jak to uèinil
Karel Poláèek ve svém humoristickém románu Hráèi. Také
v dnením pøíbìhu ze soudní
sínì hrály karty dùleitou roli,
i kdy v tomto pøípadì, bohuel, neastnou.
Co èervenec nedovaøí, toho
u srpen nedopeèe praví stará
lidová moudrost, a dá se øíci, e
v onom roce 1907 si to sedmý
mìsíc opravdu vzal k srdci. Slunce pálilo jakoby se chtìlo rozdat a proto, kdo jen trochu
mohl, rád vyhledal milosrdný
stín.
Èekanický obèan Jaroslav
Faráø nemìl takové tìstí. Pravda, sice pracoval pod støechou, ale pøed sebou mìl obrovský funící parní kotel, který
u tak nesnesitelné vedro jetì
násobil. Pan Faráø byl toti strojvùdcem. Proto nebylo divu, e
17. èervence 1907 po celodenní ichtì zatouil po dobøe chlazeném moku, a protoe i jeho
zákonná enuka také projevila
zájem se zchladit, lidé je po devatenácté hodinì mohli vidìt,
jak ve vzácné pohodì míøí k èekanickému chvalnì známému
hostinci Na krásné vyhlídce.
V lokále bylo témìø plno, ale podaøilo se jim najít volný stùl, pohodlnì se usadit a pøi øízném
moku vychutnat chvilku dobré
pohody a klidu.
Netrvalo dlouho, a pan Faráø
zjistil, e spoleènost u blízkého
stolu hraje karty. Vechny hráèe znal, protoe to byli místní
lidé, ale protoe jejich høe v karty zrovna neholdoval, pouze se
spokojil s tichým pozorováním
hry. Mariáníci asi po jednadvacáté hodinì zmìnili hru, zaèali
hrát ferbla, a to s Faráøem hnulo! Ferbl byl jeho oblíbenou karetní hrou, která ho silnì vzruovala. Proto se hráèù zeptal,
zda se mùe k nim pøipojit,
a kdy souhlasili, byl dokonale
astný.
Pøed jedenáctou hodinou
pøiel do hostince jistý Karel
Musil, rodák a obèan z Mìic,
takto topiè v blízké cihelnì,
a hned se hrnul k hrajícím muùm. Chvíli jen tie pøihlíel a pak
vyslovil pøání, zda by si mohl
s nimi zahrát. Karetní spoleènost nic nenamítala, jen pan
Faráø zavrèel, e karty zásadnì
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nehraje s neznámými lidmi. Jeden z hráèù se ale nad Musilem
smiloval a pøenechal mu svou
hru. To Faráøe trochu popudilo,
ale krotil se, nic neøíkal a pokraèoval ve høe. Ale neopomnìl
vyuít sebemení pøíleitosti,
aby mohl do neznámého vetøelce jaksepatøí rýpnout. To sice zavinilo asi dvì drobnìjí výmìny
názorù, ale neovlivnilo skuteènost, e Musil stále vyhrával.
V panu Faráøi to vøelo, ale zatím se opanoval. Kdy pak Musil vyhrál i v dalí høe, rozhnìvaný Faráø vyskoèil ze idle a Musila osoèil, e sprostì fixluje.
Napadený to povaoval za smrtelnou uráku a rázným úderem
pìstí do oblièeje dal Faráøovi
jednoznaènì najevo, e se nenechá uráet. Incident byl sice
rychle zlikvidován, ale znamenal
konec hry. Hráèi zaplatili a zaèali opoutìt lokál. Stejnì tak
i manelé Faráøovi.
Kdy vyli na èerstvý vzduch
a Faráøovi trochu zchladla hlava, s hrùzou zjistil, e nevidí na
oko, které zasáhla Musilova
pìst. Nejhorí bylo, e v pìt
ráno mìl vézt osobní vlak do
Prahy. Manelka mu po celou
noc dávala na oko ledové obklady, ale nenastalo sebemení
zlepení. Proto Faráø namísto
do lokomotivního depa zamíøil
k oènímu lékaøi a ten ho po základním oetøení poslal do Prahy k oènímu specialistovi prof.
Deylovi. Ten po dùkladném vyetøení konstatoval, e úderem
bylo oko zcela znièeno a je ho
nezbytné odebrat. To byla znièující zpráva. Strojvùdce a bez
jednoho oka! Ale nedalo se nic
dìlat. A tak se pan Faráø po nìkolika dnech vrátil do Èekanic
jako invalida. S výkonem funkce strojvedoucího byl definitivnì konec.
Na Karla Musila byla podána
aloba pro újmu na tìle s trvalými následky a brzy se konal
soud. Musil se hájil, e byl úplnì opilý a nevìdìl, co dìlá. Nakonec pøipustil, e Faráøe uhodil, ale v ádném pøípadì pìstí
do oblièeje, ale dal mu pouhý
záhlavec. Svìdci ale hovoøili jinak, a tak byl Musil odsouzen
k trestu vìzení v délce jednoho
roku. S uplatnìním nárokù na
bolestné a pøísluné finanèní
odkodnìní byl Jaroslav Faráø
odkázán na civilní soud.
Jaroslav Wimmer
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TÁBORSKÁ
KOPNIKIÁDA

Je to tak! Historie lidstva dokládá, e v kadé dobì a snad v kadé
zemi se nali lidé, kteøí chtìli ít
podvodnì na úkor druhých a kteøí
mnohdy neváhali vyuít svých mimoøádných schopností k oizení jiných lidí. U nás ve dvacátých letech
minulého století mezi tìmito výteèníky vynikl tíhlý a nenápadný gigolo z praských barù, synáèek z váené vlaimské rodiny, která patøila
k honoraci mìsta - Harry Josef Jelínek. Tento podvodník mimo jiné
napálil bohatého cizince, kterému
prodal královský hrad Karltejn, výhodnì dokázal zpenìit praské tramvaje a dokonce podvodnou machinací vymìnil velice cenný obraz van
Dycka za èerstvé ústøice. Za jeho ivot bylo na nìj podáno 501 alob,
ani byl kdy skuteènì odsouzen.
Existovaly i mení ryby, které ale
vely do historie urèitého místa.
e nevíte co ponìkud tajemné
slovo kopnikiáda znamená? Nic si
z toho nedìlejte, protoe dnes se u
s ním prakticky nesetkáte. Ale pøed
sto lety, kdy se z mìsteèka Kopniku
rozletìlo do celé Evropy, bylo bìnì
uíváno i u nás v pøípadì, kdy lo
okardinální ostudu zpùsobenou
oklamáním úøadù.
O vznik a obrovskou proslulost
tohoto slova se v roce 1906 zaslouil do té doby zcela neznámý, ale
zøejmì vemi mastmi mazaný vec
jménem Wilhelm Voigt z braniborského mìsteèka Kopniku. Ten tehdy
provedl kousek, který - dá se tak øíci
- vstoupil do dìjin kriminalistiky.
Jeho èin byl mnohokrát literárnì
i dramaticky zpracován a ètenáøi ze
støední generace si jistì budou pamatovat filmový trhák uvedený na
konci edesátých let minulého století na plátna naich kin.
Tento jistì nápaditý vec si
16. øíjna 1906 navlékl uniformu
pruského dùstojníka v hodnosti setníka, na ulici sebral nìkolik lelkujících vojínù a spolu s nimi obsadil
kopnickou radnici! Starostu mìsteèka zbavil funkce a dal ho vsadit do
vìzení, zabavil mìstskou pokladnu
a zaèal vládnout. Samozøejmì z toho
byl ohromný poprask, ale samozvaný starosta si poèínal tak vìrohodnì, e nikdo se mu neodváil odporovat. Naopak vichni jeho podøízení ho uctivì zdravili a hlavnì ho poslouchali jako hodiny.
Ale nic netrvá vìènì. Za nìjaký
èas se ve provalilo a pravda vyla
najevo. Wilhelm Voigt byl zatèen,
postaven pøed soudní tribunál, který ho pøi výroku trestu nijak neetøil.

LISTY CHOTOVINSKA

To prý ale evci Voigtovi bylo úplnì
jedno, protoe svým èinem bohatì
naplnil svùj dávný sen - pøed celým
svìtem dokonale zesmìnit a znemonit pruácký militarismus.
Málokdo ví, e nìco podobného,
i kdy ponìkud v jiné rovinì, proil
také Tábor, a to v létì roku 1896.
Tehdy, v polovinì mìsíce kvìtna, se
do táborského chvalnì známého
hotelu U slunce, jeho majitelem byl
pan Amort, nastìhoval váený a vzácný host - páter Eugen, kterého pøedcházela povìst, e dlouho pùsobil
v Habei jako misionáø. Jak se brzy
ukázalo, tento ponìkud oviální páter dovedl být milým a velice dobrým spoleèníkem, rád vyprávìl

o svých záitcích z Habee a tvrdil,
e plynnì ovládá osm svìtových jazykù. Tím si velice brzy získal dùvìru nejen vedení radnice, soudu i táborské spoleèenské smetánky, ale
hlavnì církevních hodnostáøù. Ti prý
pøi vzdávání poct páteru Eugenovi
li a tak daleko, e ho v hlavním
dìkanském chrámu nechali odslouit mi svatou.
Páter Eugen si v Táboøe il víc
jak skvìle, protoe se zde, jak se
nìkolikrát vyjádøil, pøipravoval na
svou dalí misi, tentokrát do Èíny.
Samozøejmì neodmítl ádnou finanèní podporu k uhrazení tak nákladné cesty a naplnìní jistì bohulibého zámìru. A tak ve veobecné
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pohodì bìel èas, a pøiel den, kdy
páter Eugen zmizel z Tábora, ani se
s nikým nerozlouèil.
V Táboøe nastal poprask. O páterovì tajemném a náhlém zmizení sice
panovaly nejrùznìjí dohady, ale
hoteliér Amort vìdìl, jak se vìci mají.
Ctihodný páter nejene nevyrovnal
obrovský úèet, ale s ním zmizelo
i mnoho vìcí patøících do vybavení
jeho hotelu. Kardinální ostuda brzy
pøerostla ve spoleèenský skandál,
kdy ze Sibiøe dola do Tábora policejní zpráva, e páter Eugen tam byl
zatèen pro èetné podvody a dalí
trestné èiny. Pøitom bylo zjitìno
i jeho pravé jméno - Izák Tischmann.
Jaroslav Wimmer
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Kadeti ukonèili úspìnou sezonu
Pøíli brzo zaèali chotovintí kadeti vyhlíet zaèátek prázdnin
a v posledních dvou zápasech se nechali jednoznaènì porazit. Kromì
tìchto dvou zápasù si ale kluci zaslouí pochvalu za celoroèní poctivou práci. Ji v pøípravì ukázali velkou chu do fotbalu a na høiti to pak
bylo vidìt. Od zaèátku této sezony
potvrzovali, e v konkurenci sedmnácti týmù budou bojovat o horní
pøíèky tabulky. Vìtinu týmù hernì
pøehrávali a body rychle pøibývaly.
Po skonèení podzimní èásti po osmi
vítìzstvích a tøech prohrách figurovali na 4. místì. Na jaøe ji výkony
nebyly takové, ale pøesto po skonèe-

ní základní èásti po dalích tøech vítìzstvích a dvou prohrách udreli
kadeti 6. pøíèku. V dalích zápasech
ve skupinì o 1. a 6. místo se i vinou zranìní a onemocnìní nìkterých hráèù nedokázali prosadit
a zùstali na koneèném 6. místì.
Pøítí sezonu bude tento tým rozdìlen do mladích ákù (roèník
2002) a kadetù (roèník 2003 a mladí). U mladích ákù byl pøihláen
B tým do okresního pøeboru, aby
vichni hráèi mìli monost se dále
hernì rozvíjet. Tento tým povede trenérka Jana Køemenová. Trenéøi Frantiek Uhlíø a Petr Cetlovský se budou dále vìnovat kadetùm.

Horní øada zleva: trenér Frantiek Uhlíø, Martin Makovec, Frantiek
Uhlíø, imon Procházka, Jiøí oupal, David Bartoò, Nikola Smaík,
trenér Petr Cetlovský
Dolní øada zleva: Matìj Volf, Tomá Mikolá, Vojtìch Køemen, Adam
Nováèek, Jakub Horòák, Adam Cetlovský

Rozlosování prvních mistrovských utkání
Okresní pøebor mui

1. kolo NE 25. 8. Chotoviny  Borotín
2. kolo NE 1. 9. Lom  Chotoviny

ÈEZ - Krajský pøebor mladího dorostu
2.
3.
1.
4.

kolo
Junior St.  Táborsko B/Chotoviny
kolo
Táborsko B/Chotoviny  Milevsko
kolo ST 28.08. Táborsko B/Chotoviny  SKP ÈB B
kolo
Táborsko B/Chotoviny  Ètyøi Dvory

ÈEZ - Krajský pøebor starích i mladích ákù
1. kolo
Met. Tábor  Chotoviny
13. kolo ST 28.08. Milevsko  Chotoviny
2. kolo
Chotoviny  Slavia ÈB

17:00
17:00
hlá.
hlá.
15:30
hlá.
hlá.
16:00
hlá.

Mladí dorost bude hrát krajský pøebor
Na podzim bude hrát chotovinský mladí dorost premiérovì krajský pøebor. Tým roèníkù 1997
a 1998 se spojil s FC MAS Táborsko a vytvoøil spoleèný projekt - kluci z Chotovin budou hrát za mladí
dorost, Táboráci v kategorii starího dorostu. Spoleèný tým je úèastníkem krajského pøeboru.
Je to nová vìc, uvidíme, jak
spolupráce bude fungovat. O dopravu a rozhodèí se budeme dìlit, do-

mácí zápasy se budou hrát u nás v
Chotovinách. Hlavním cílem je, aby
nai ikovní kluci nemuseli hrát jen
okresní pøebor, ale naopak krajskou
soutì. To by mìlo chotovinskému
fotbalu do budoucna jenom pomoct, øíká trenér Èestmír Køíka.
Tým pod hlavièkou Táborsko/
Chotoviny zahajuje krajský pøebor
ve Strakonicích, první domácí zápas se uskuteèní nejspí 18. 8. proti
Milevsku.
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Poslední výsledky mistrovských zápasù
I.B tøída sk. D mui

25. kolo Jistebnice  Chotoviny
26. kolo Chotoviny  Borotín

Okresní pøebor dorostu

17.
18.
13.
16.

kolo
kolo
kolo
kolo

Vìtrovy  Chotoviny
Chotoviny  Ratiboøské Hory
Øepeè/Opaøany  Chotoviny
Chotoviny  Malice

Krajský pøebor starích ákù
25. kolo Junior St.  Chotoviny
24. kolo Chotoviny  SKP ÈB
26. kolo Chotoviny  FC ZVVZ

Krajský pøebor mladích ákù
25. kolo Junior St.  Chotoviny
24. kolo Chotoviny  SKP ÈB
26. kolo Chotoviny  Milevsko

7:1
2:0

(2:0)
(1:0)

2:0
8:0
3:0
0:3

(0:0)
(1:0)
kontumace
kontumace

3:1
0:5
0:2

(1:1)
(0:2)
(0:2)

7:1
1:7
0:3

(4:0)
(0:7)
(0:2)

Konec historicky první sezony

ákù v KP!

Na zaèátku sezony si realizaèní
tým øíkal, jestli vùbec mají áci anci nìkoho v KP porazit. Cíle byly
malé, hlavnì nesestoupit. Proti Chotovinám hrály v soutìi týmy
z È. Budìjovic, È. Krumlova, Milevska nebo Strakonic a los byl tìký.
Jene áci cíl splnili! S celkovou bilancí 8 výher, 6 remíz a 12 poráek,
týmu patøí sluné 10. místo a mohlo to být jetì lepí. Staèilo by, kdyby v posledním zápase nai porazili
Milevsko a byli by 7., protoe byla
soutì ohromnì vyrovnaná. Nakonec jsou ale vichni v historicky první sezonì ákù v KP spokojeni.
áci si zajistili, e nesestoupí u
po zápase s Blatnou, kdy jim patøila
6. pozice, jene pak to zaèalo. Krize! Z posledních 5 zápasù áci nezískali ani bod a dali pouze 1 gól.
LOKO ÈB 0:4, Trhové Sviny 0:3, Strakonice 1:3 (trefil se Michal Fiala),
SKP ÈB 0:5 a Milevsko 0:2. Jako by
kluci konec sezony vypustili. Bylo
by lepí skonèit 7., ne 10., ale i tak
je to sluné.

I pøes zpackaný konec sezony
dostali kluci odmìnu v podobì dokopné, za kterou by se nemusel stydìt ani prvoligový tým. Kluci i s rodièi vyrazili do novì otevøeného hotelu Gold v Chotovinách. Kromì
podìkování rodièùm, hráèùm a probrání plánu na pøítí sezonu, dostali
vichni jetì veèeøi a kluci navíc jetì zmrzlinu od pana majitele Krejsi.
Za vechno mu moc dìkujeme.
Celkovì jsem se sezonou spokojený, i kdy samozøejmì to mohlo
být jetì lepí. Rozehrávací podzim,
17 bodù. Na jaøe u jsme mìli
17 bodù 5 zápasù pøed koncem, tak
jsem myslel, e budeme jetì lepí,
co se nestalo. I tak chci za tuto sezonu vem podìkovat. Byla to moje
poslední sezona jako trenéra ákovského týmu, protoe budu trénovat
chotovinský mladí dorost a také
A tým. Po mnì pøevezmou tým Honza erpán a Milo Filip. Vìøím, e se
jim bude také daøit. hodnotí Èestmír Køíka.
Hodnì tìstí v nové sezonì!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

