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KOLEM JEDNOTY VZNIKNOU NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA
Kdo chodí nebo spíš jezdí nakupovat do Jednoty v Chotovinách, tak dobře ví, že zaparkovat bývá občas problém. Vedení
prodejen COOP v okrese Tábor
o situaci dobře ví a chce potíže
řešit. Během tohoto roku by tak
měla kolem budovy vzniknout
nová parkovací místa.
„Parkování před Jednotou v
Chotovinách řešíme se starostou už asi dva roky a konečně
to vypadá, že budeme schopni
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zákazníkům v tomto směru pomoct. Projekt je
rozdělený na dvě etapy, v té první vytvoříme nová
místa kolem silnice. Už proběhlo odstranění dřevin, dále vyvezeme zeminu a zmizí také zadní méně využívané schodiště na pravé straně. Vznikne
tak parkoviště s příčným stáním,“ vysvětluje Vít
Sechovec, předseda představenstva Jednoty Tábor.
Ve druhé etapě se posune brána a další parkoviště vznikne místo části současného dvora.
Práce už začaly, zákazníci by se měli dočkat nového parkování do konce letošního roku. „V současné době je kapacita parkování asi 9 míst, vzniknout by mělo dalších 10 míst na celkových 19.
Navíc přínos vidím i v celkové rekonstrukci prostoru před budovou,“ doplňuje starosta Chotovin
Zdeněk Turek.
Jednota v Chotovinách patří mezi stabilní člán-

ky družstva. V okrese je podobných obchodů 13,
nesou označení TIP. V menších vesnicích jsou
prodejny s označením TUTY. Dohromady dělají
85% obratu Jednoty v okrese Tábor. Nejmodernější prostory mají momentálně v Chýnově,
postupně se dočkají inovace i jinde.
„Problém je, že většina prodejen je z minulého
století, kdy byly požadavky úplně jiné. Budovy se
stavěly tak, že měly čtvrtinu plochy prodejní a zbytek skladové prostory. Dnes bychom to potřebovali obráceně. Někde se dá prodejní plocha
zvětšovat, jinde narážíme. V Chotovinách už jsme
před časem prostředí vylepšovali. Moc dalších
možností zde nemáme. Chtěli bychom třeba zvětšit pult na uzeniny a lahůdky, ale chybí prostory
pro přípravnu, nerezové boxy, mytí a vše kolem,“
doplňuje Vít Sechovec.
D. Mendel
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Ukliďme nejen Chotoviny
Není to tak dávno, kdy jsme uvítali první
jarní den. Od té doby nám počasí nabídlo
vyjít do přírody a užít si alespoň trochu
dní zalitých sluncem. Navštívili jsme místa, kde jsme doufali, že nepotkáme ani
živáčka, nic co by nám připomnělo svět
v jakém se dnes každý z nás, každé ráno
probouzí.
No, možná nás něco v přírodě zaskočilo, něco, co nás zrovna nepodpořilo v
dobré náladě. Jaro je krásné, příroda se
probouzí, ale listy na stromech a keřích
ještě nenarostly, tráva je kraťoučká. A tak
příroda nechtíc odkrývá hlavně neduhy
a opravdu špatný charakter lidské společnosti. Odpadky kam se podíváš!
Nechci vás tímto článkem naštvat, nebo vám naservírovat další špatnou zprávu. Těch už máme každý dost. Chci vás
poprosit o pomoc, o nápravu, abychom
se aspoň v tom lese, na louce, u rybníka…, mohli zase svobodně nadechnout.
Mile mě překvapil zájem lidí, kteří mě
sami kontaktovali a přáli si, aby se akce
Ukliďme Chotoviny letos realizovala. Jed-

na z nich, paní Eva Volfová, se prakticky
stala mým koučem a ještě nakreslila
plakát k akci. To mě donutilo přemýšlet,
jak by se to dalo zorganizovat, když se
nemůžeme vidět.
Nakonec mi došlo, že to situaci naopak
nahrává. Můžeme se rozdělit a míst uklidit mnohem více, než kdybychom byli jen
jako jedna skupina. A když už, tak nebudeme troškařit a oslovíme nejen občany
Chotovin, ale i lidi žijící v Červeném Záhoří, v Liderovicích, ve Rzavé, v Moravči,
v Řevnově, ve Vrážné, v Broučkově Lhotě,
v Jeníčkově Lhotě, v Polánce, Beranově
Lhotě a v Sedlečku. Osady, které k Chotovinám neodmyslitelně patří a to nejen
kvůli poštovnímu směrovacímu číslu. Na
všech těchto místech, katastrech výše uvedených vesnic, je zajištěný následný odvoz
posbíraného odpadu.
Tak a teď k samotné organizaci. Termíny jsou tři, soboty 10. 4., 17. 4., a 24. 4.
Jak to uděláme, abychom neporušovali
vládní nařízení? V tuto chvíli můžu napsat, že akce je možná jen pro členy jedné
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domácnosti. Což jistě platí pro první termín. Jak to bude u dalších, se necháme
překvapit.
Také proto, abychom se v přírodě náhodou nepotkávali, a neuklízeli již třeba
uklizená místa, je pro účast nutná registrace (viz. plakát). Po registraci se dozvíte všechny potřebné informace, včetně
bezpečnostních opatření. Nebo např. která místa na úklid jsou ještě volná. Samozřejmě ráda uvítám, pokud si místa
sami zvolíte, nebo ráda poradím. Navíc
vám tak budu moci přichystat sladkou
nebo i hořkou odměnu, kterou zafinancuje obec Chotoviny. Musím po vás vyžadovat i fotoreport. Důkaz o tom, že jste
místa opravdu uklidili a že se nejedná o
odpad ze zahrádek či domácností. Postačí foto místa před a po úklidu. Fotografie samozřejmě bez vašeho souhlasu
nikde sdíleny nebudou.
Vzhledem k situaci není možné, abych
byla schopna informovat každého majitele uklizeného pozemku zvlášť. Proto se
prosím nelekejte, co se to na vašich pozemcích děje a klidně se k nám přidejte.
Snad vás všechna ta pravidla neodradila a půjdete do toho s námi.
Ing. Veronika Fafílková
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STŘÍPKY Z OBCE
Obec Chotoviny ve spolupráci se základní školou i nadále nabízí pomoc seniorům při registraci k očkování.
V případě zájmu volejte telefonní číslo 776 786 906,
pí. Yvona Kaňová.
V březnu byly pokáceny stromy, které byly označeny
jako havarijní, nebezpečné. Kde to půjde, vysadíme na
podzim stromy nové.
Výrazný posun v čistotě naší obce přinesl strojový úklid
komunikací ve všech místních částech jako např. v aleji
v Lipové (viz foto).

V Sedlečku byly vyčištěny a opraveny přítoky dešťové
vody do téměř zapomenutého rybníčku a upraveno jeho
okolí.

3

První týden v dubnu budou zahájeny přípravné práce
na opravách místních komunikací. Opravovat se bude
v Chotovinách – části komunikace Na Kůskovci (pouze
v místě, kde je obec vlastníkem pozemků) a hráz u Jezírka, v Sedlečku – cesta od průjezdní komunikace k č. p. 18,
v Řevnově – náves a lokalita za obnoveným mostem.
V opravách cest chceme pokračovat i na podzim. Především bude záležet na plnění příjmové části rozpočtu.
Na přelomu měsíce dubna a května budou zahájeny
práce na opravě kulturního domu.
I. etapu obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Lomená
zahájíme v květnu. O přesných termínech a postupu jednotlivých prací budeme zainteresované občany včas informovat.
Po Velikonocích zveřejníme na úřední desce u Jednoty a
na webových stránkách obce návrh nového sportoviště
pod fotbalovým hřištěm. Připomínky, náměty volejte nebo zasílejte na obecní úřad. Děkujeme.
Z důvodu trvající epidemie vyzýváme osadní výbory,
které ještě tak neučinily, aby se vyjádřily a daly návrhy
k nutným opravám v jejich místních částech. Zároveň
děkujeme těm, kteří své připomínky již zaslali.
Obec vítá a podporuje iniciativu paní Veroniky Fafílkové
zaměřenou na úklid širšího okolí naší obce a žádá spoluobčany o aktivní účast. Děkujeme. Více informací v samostatném článku.
Další zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna od 19.00 hodin v sále kulturního domu.
Tradiční květnová zahrádkářská výstava se letos neuskuteční. Důvody jsou zřejmé.
Chotovinská pouť by se měla letos konat v neděli
27. června a Chotovinské slavnosti jsou naplánovány na
14. srpna. Snad to vyjde. Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ ČERVENÉ ZÁHOŘÍ
OZNAMUJE OBČANŮM OBCE CHOTOVINY,
ŽE MOHOU VĚTVE Z OŘEZU
OVOCNÝCH A OKRASNÝCH
STROMŮ A KEŘŮ
ODVÉZT NA CVIČIŠTĚ SBORU
V lokalitě Kůskovec začal soukromý investor s výstavbou infrastruktury pro 21 rodinných domů.

V TĚCHTO DNECH:

10., 17. a 24. dubna 2021
od 9.00 do 14.00 hod.
V ostatní dobu bude cvičiště pro návoz větví UZAVŘENO.

Dále oznamuje, že v sobotu
dne 10. dubna 2021
v dopoledních hodinách
provede sběr

KOVOVÉHO ODPADU
Výběrové řízení na nákup 150 ks plastových kompostérů vyhrála firma MEVA – TEC. Zájemci o kompostér se
ještě mohou přihlásit.
Cesty na návsi v Liderovicích opraví pracovníci T-Servisu
začátkem dubna. Oprava se opozdila – karanténa a nemoc pracovníků T-Servisu.

!! KROMĚ LEDNIČEK A MRAZÁKŮ !!
na Vrážné a v Červeném Záhoří
(po spodní část ulice K Václavu).

Je možné předem nahlásit požadavky na odvoz
kovového odpadu na telefon 605 705 047
Za SDH Červené Záhoří: Starosta sboru Josef Hrstka v.r.
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DUBEN JEŠTĚ TAM BUDEM
Časy se mění! Když se v dubnu na polích objevili rozsévači, lidé k nim shlíželi s úctou a
vážností s vědomím, že na jejich práci záleží velice mnoho.
Tisíce malířů a básníků oslavilo tento prvopočáteční úkon,
kterým člověk půdě svěřuje
svou naději ve chléb náš vezdejší. Dnes po polích jezdí
stroje a věřím, že lidé, kteří je
ovládají, dbají se stejnou vážností, aby se osivo dostalo do

brázdiček a mohlo dobře vzklíčit. Tak skutečně začíná jaro!
Ze zkušenosti víme, že v dubnu se zpravidla vystřídají
všechny druhy počasí. Od silných větrů, sněhu, deště, krup
až po krásné slunečno. O přírodních jevech platí, že když se
v dubnu ozve hrom, znamená
to „veselý a hojný rok”. Po prvním dubnovém zahřmění ale
přestávají vonět fialky a muži
by se měli rychle chytit nějaAprílové počasí . . . (dokončení v tajence). kého stromu, aby po

celý rok měli dostatek mužné
síly. Jinak dubnové bouřky
předvídají krásné léto. Dubnový sníh prý zase hnojí pole jako
mrva a v loukách rodí trávu.
Zato čím později kvete trní, tím
méně bude sena a obilí.
Nejvíce dubnových pranostik se váže ke sv. Jiří (24. 4.)
a nejméně ke spolupatronovi
české země – sv. Vojtěchovi
(23. 4.). Například je-li před
sv. Jiřím krásně, po něm bude
mokro, nebo když je na sv. Jiří
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mráz, bude oves i pod trnkou.
Optimisticky vyznívá pranostika, která praví, že mrazy, které chodí po sv. Jiřím, už neuškodí. Hospodyni je určeno
přísloví „sv. Jiří do štandlíku
míří”, což neznamená nic jiného, než že má začít s ukládáním másla.
S dubnem bývalo spojeno
mnoho krásných dětských her,
o kterých mládež dnes nemá
ani potuchy. Bylo možno prohánět staré obruče, bičovat káču, zcela neznámá je dnes kdysi nejoblíbenější hra s pěti kamínky, nebo „pohánění semela palestou”, což nebylo
nic jiného, než dřevěného
špačka pohánět topůrkem.
To pravé jaro ale začínalo, když kluci začali cvrnkat kuličky. Často jsem přemýšlel, co to bylo za sílu,
která po celou řadu generací probouzela na jaře v
klukách touhu hrát kuličky.
Celý rok věnovali jiným zájmům, ale jakmile v dubnu
ucítili první závan jara, bylo
to tu! To období netrvalo
dlouho, nejdéle do konce
května, a pak zájem kluků
o tento druh zábavy rychle
opadl.
Hra v kuličky měla svůj
řád i různé varianty a musela se umět. Už samotný
důlek nemohl dělat úplný začátečník! Musel se podpatkem pěkně vykroužit v zemi, jeho okraje pečlivě uhladit, pak se vyčistil okolní hrací terén a teprve potom se
mohlo začít.
Nejjednodušší hrou byla
„bóna”, také se nejvíce hrála, ale byly i složitější hry,
jako například král, koníček,
labeta a jiné. Kuličkami se
hrálo o kuličky a vítězem
byl prostě ten, kdo jich vyhrál nejvíce.
Pestré hliněné kuličky, duhové skleněnky, lesklé cíněnky a niklovky – kam jste
se poděly? Už jsme vás v obchodech hodně dlouho neviděli. Zastoupily vás televizní hry, počítače a nejnověji i repliky zbraní z akčních filmů.
J. Wimmer
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JAN KUNÍK: NA CHOTOVINY VZPOMÍNÁM DOCELA ČASTO
Určitě si na něj vzpomenete.
Činorodý chlapík s brýlemi,
věčně usměvavý a ochotný
vždy pomoci. Aktivní nejen ve
svém kněžském povolání, ale
také ve vztahu s obcí nebo
školou. Rád navštěvoval rodiny a zajímal se dokonce o
výsledky místních fotbalistů.
Jan Kuník.
Před lety působil v Chotovinách
jako farář církve římsko-katolické, poté odešel do Rožmitálu
pod Třemšínem a dnes je členem řeholního církevního společenství na Svaté Hoře u Příbrami. V nabitém kalendáři si
našel čas i na rozhovor pro Listy
Chotovinska.
Jak se vlastně máte?
Celkově musím říct, že nezaslouženě dobře… Nezaslouženě, protože i já jsem hříšník. Ne teď váž-

ně, na Svaté Hoře dostávám od
Boha spoustu nezasloužených
darů. To, co teď dělám, mě naplňuje. Řeholní služba je náročná, ale jsem spokojený.
Takže už nejste farářem, ale
řeholníkem?
Po službě v Chotovinách a pak
v Rožmitálu jsem v roce 2016
odešel z diecézní služby, i když
knězem jsem stále dál. Stal jsem
se členem řeholního společenství, konkrétně redemptoristou,
tedy přesněji členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele na
Svaté Hoře u Příbrami.
Proč jste se tak rozhodl?
Rožmitál je od Svaté Hory pouhých 15 kilometrů: možná i to,
že jsem poznal Svatou Horu, bylo jedním z impulsů. Stále intenzivněji jsem cítil úžasnou duchovní sílu a nutkání pro změnu. Ale

Dne 30. března 2021 uplynulo pět let,
kdy nás navždy opustil
pan

Josef TROJAN.
Stále vzpomíná rodina.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Hana Vojtěchová, Chotoviny
Hana Šmejkalová, Chotoviny
Alena Burdová, Beranova Lhota
65 let Jana Nováková, Červené Záhoří
Pavel Smrž, Chotoviny
František Spilka, Chotoviny
Libor Kroužek, Chotoviny
70 let PaedDr. Jaroslav Němec, Chotoviny
Miloslava Hrochová, Chotoviny
75 let Ing. Václav Korsa, Chotoviny
80 let Milena Bláhová, Chotoviny
85 let Rudolf Barvíř, Červené Záhoří
Danuše Čechtická, Chotoviny
95 let Jiřina Tilingerová, Rzavá
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

i služba faráře se mi líbila a mám
na toto období krásné vzpomínky.
Dá se říct, která služba je tedy
lepší?
To je obtížné říct lepší nebo horší. Je to prostě jiné. Farář má na
starosti svou farnost a ten záběr
činností je velmi široký. Nejde
zdaleka jen o duchovní službu
a mše v kostele, to u mě tvořilo
asi jen třetinu. Zbytek je administrativní činnost, starost o
údržbu staveb, odpovědnost za
ekonomiku, starost a pomoc lidem v různých životních situacích. Naproti tomu v mé řeholní službě starost o ekonomické
a administrativní věci odpadá a
v podstatě celá služba je pouze
duchovní a pastorační. V naší
řeholní službě jsme povoláni k
hlásání evangelia a žití podle rad
chudoby, čistoty a poslušnosti.
Já se ale věnuji hlavně službě nemocným, navštěvuji nemocnici,
domy s pečovatelskou službou,
domovy důchodců a podobně.
Jak vypadá váš pracovní týden?
Přibližně tři dny v týdnu navštěvuji nemocnici v Příbrami, jsem
nemocničním kaplanem. Chodím
na všechna oddělení, kde jsou
pacienti požadující duchovní
službu: buď je to kněžská služba
nebo prostá setkání s pacienty,
kteří si chtějí třeba jen tak popovídat a přijmout povzbuzení.
Další dny dělám to samé v domovech důchodců a domech
s pečovatelskou službou. Také
navštěvuji rodiny a hlavně starší pacienty v domácnostech. Po
celý týden sloužím mše svaté na
Svaté Hoře a věnuji se dalším
kněžským činnostem jako jsou
zpovědi, křty, svatby a jejich
přípravy s lidmi, kteří chtějí tyto dary přijmout. Tato přípravná
setkání mám převážně o víkendech.

Máte vůbec čas na nějaké záliby?
V pondělí mám volno, takže se
snažím vše dospat. Také si rád
čtu a občas se podívám na pěkný film nebo na něco v televizi.
I sport se snažím stále sledovat,
seznámil jsme se tady s jedním
panem sanitářem, který je velkým
fanouškem Slavie. Dokonce jsem
slíbil, že se stanu členem Klubu
přátel Slavie v Příbrami. Kvůli
covidu k tomu ještě nedošlo, ale
chystám se na to.
Zmínil jste covid. Jak zvládáte
toto období?
Jako nemocniční kaplan jsem
v rizikovém prostředí neustále
a snažím se dodržovat všechna
opatření, při návštěvách nemocných Covidem mám proticovidový oblek, využívám i dalších
ochranných prvků. Testy jsem měl
zatím vždy negativní, i když před
časem jsem onemocněl s příznaky, totožnými s „covidovými“ .
A co Chotoviny? Vzpomenete
si ještě někdy?
No jéje, to si pište! Na Chotoviny myslím docela často a nikdy
na tuto službu nezapomenu. I když
jsem prožil i těžší chvíle, těch
krásných bylo víc a mám nádherné vzpomínky. Chotoviny budou
vždycky mojí duchovní rodinou,
našel jsem tam spoustu dobrých
lidí a přátele. Za všechny se modlím a přeji Chotovinám resp. jejich obyvatelům jen vše dobré.
Dušan Mendel

Noví občánci
Karolína Burdová
Chotoviny

Ellie Klímová
Chotoviny
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Celá škola je
uzavřena,všechny
ročníky se učí distančně a nabízí se jediná otázka. Kdy se děti
vrátí do škol? Možná si během
více než ročního uzavření škol
myslíte, že bychom vás měli
častěji a podrobněji informovat
o tom, co přijde, jak a kdy se
uskuteční návrat dětí do škol.
Chtěli byste mít více informací,
než na vás denně chrlí média.
Věřte, že všechny oficiální, a tedy i MŠMT potvrzené, informace rodičům obratem rozesíláme. Potíž je v tom, že ani my
těchto zpráv z oficiálních míst
příliš nemáme a často se novinky dozvíme stejným způsobem
a ve stejný čas jako vy.
V době uzávěrky Listů Chotovinska je k dispozici materiál,
který shrnuje 1. fázi otevírání
škol. Kdo a za jakých podmínek
se tedy do školy vrátí?
Do mateřské školy se budou
moci vrátit pouze předškoláci,
které rozdělíme do skupinek po
15 dětech.
Děti z 1. až 5. třídy se budou
ve škole střídat po týdnech.
V týdnu, kdy nebudou děti přítomné ve škole, bude pochopitelně probíhat výuka distanční.
Prezenční výuka bude bez zpěvu, bez kroužků i tělesné výchovy. Provoz školní družiny nebude nijak časově omezen, pla-
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tit bude pouze zásada neměnnosti skupin.
Žáci z druhého stupně se budou i nadále vzdělávat pouze distanční formou. Žákům 9. ročníku nabídneme konzultace. Ve skupinách po šesti žácích se budou

moci společně připravovat na přijímací zkoušky. Tyto konzultace
jsou však dobrovolné.
I nadále nabízíme možnost individuální konzultace žákům obou
stupňů.
Školní jídelna bude opět za-
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jišťovat obědy všem přihlášeným
strávníkům, děti, které mají distanční výuku, si ale oběd musí
pouze vyzvednout a odnést domů.
Pro všechny žáky platí během
výuky povinnost zakrytí nosu a
úst zdravotnickou obličejovou
maskou. Novinkou bude povinné neinvazivní testování. Antigenní testování proběhne dvakrát týdně, výjimku budou mít
deváťáci, při společných konzultacích postačí testování pouze
jednou týdně. Bližší informace
k testování bohužel zatím nemáme. Neznáme typ antigenního testu, nevíme, co bude s dětmi, jejichž rodiče neudělí souhlas s testováním… Už v únoru
MŠMT slibovalo metodiku k této problematice, stále ji však školám nerozeslalo.
Vždy vám na závěr děkuji. Nechci, aby se z toho stalo klišé,
pouhá fráze. Opravdu si myslím,
že všichni žáci, rodiče, učitelé,
ale i zaměstnanci zajišťující provoz školy si zaslouží velké poděkování. A vlastně i obdiv…
Nikomu z nás se tento způsob
výuky nelíbí, všem dochází síly
a trpělivost, ale přesto se snažíme dál. Proto všem opravdu
moc děkuji a přeji, ať to zvládneme co nejlépe!
Martina Sochůrková

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022
Organizace zápisu do první třídy v době mimořádné situace
Zápis probíhá distančně
od 7. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Zápis k povinné školní docházce je určen pro děti,
které do 1. 9. 2021 dosáhnou šestého roku věku.
Žádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte, které dosáhne
šestého roku věku až v průběhu školního roku 2021/2022,
musí svou žádost doplnit doporučujícím vyjádřením
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Způsob podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
Elektronicky: Vyplňte Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisní list,
oba formuláře vyplňte a opatřete je elektronickým podpisem
a odešlete na e-mailovou adresu: reditel@zschotoviny.cz nebo
prostřednictvím datové schránky na adresu IDDS: e8kmkct.
Poštou: Vytiskněte si Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisní list,
oba formuláře čitelně vyplňte hůlkovým písmem, podepište
a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor,
Osvobození 47, 391 37 Chotoviny.

Osobně: V době úředních hodin,
tj. každé pondělí od 8.00 do 13.00 hodin,
lze v kanceláři zástupkyně ředitelky školy vyplnit žádost
přímo na místě za předpokladu dodržení všech aktuálních
bezpečnostních opatření nařízených Vládou České republiky.
Jiný termín osobního předání lze předem domluvit
na e-mailové adrese: reditel@zschotoviny.cz
Všechny formuláře potřebné k podání žádosti
o přijetí naleznete na www.zschotoviny.cz.

Odklad povinné školní docházky
Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku (tělesně
nebo duševně), potom lze využít zákonnou možnost odložení
začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, požádá-li
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu.
Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

4/2021
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Co nového v mateřské škole?
Už jsme se těšili na příchod jara, procházky lesem, pozorování probouzející se přírody, kvetoucích kytiček, zpěv
ptáků a dalších proměn. Ale první jarní měsíc znovu zasáhla koronavirová krize, vláda opět zpřísnila stávající opatření a uzavřela i mateřské školy.
Proto také u nás začalo vzdělávání distančním způsobem. Týká se to všech dětí předškolního věku, kdy připravené úkoly dle Metodiky pro distanční vzdělávání v MŠ
posíláme emailem. Děti je s pomocí rodičů vypracují a po
návratu do běžného provozu odevzdají ke kontrole a úkoly
založíme.
Poslední týden v únoru jsme ve třídě Rybiček zahájili
téma Malí muzikanti. Děti si vyrobily papírové hudební nástroje – kytary, xylofony a harmoniky. Podle připraveného
vzoru k jejich výrobě použily barevné papíry a temperové
barvy. Na připravenou předlohu již dle vlastní fantazie
lepily vystřižené barevné tvary, struny z vlny, skládaly papír
jako harmoniku a fixem nakreslily tlačítka. Hudební nástroje se dětem moc povedly a vyzdobily naší nástěnku v šatně.
Další den si děti utvořily svou vlastní kapelu, některé děti
zpívaly, další hrály na hudební nástroje a ostatní seděly
jako diváci. Při tomto výchovně vzdělávacím bloku jsme
využili zejména metody založené na prožitku, hře, experimentu a vzájemné komunikaci. Děti se naučily novou písničku, básničku a do všech nabízených činností se nadšeně zapojovaly. Ještě nás čekalo spoustu další her a zábavných činností, ale bohužel jsme se museli rozloučit.

Ředitelka školy vydá na základě vyjádření
ŠPZ a odborného lékaře konečné
rozhodnutí, zda byl, či nebyl povolen
odklad školní docházky o jeden rok.
Informace k odkladu povinné školní
docházky Vám rádi zodpovíme na
e-mailové adrese: reditel@zschotoviny.cz
nebo betikova@zschotoviny.cz.

O termínu první třídní schůzky rodičů
budoucích prvňáků Vás
budeme informovat v návaznosti
na aktuální epidemickou situaci.
Počet prvních tříd bude určen
na základě počtu přijatých dětí k zápisu.

V MŠ stále dodržujeme již zavedená a osvojená hygienická pravidla,
ihned po příchodu do školky si děti důkladně umyjí ruce tekutým mýdlem
a nenosí do MŠ vlastní hračky. Rodiče dodržují nastavená pravidla, jako
nošení roušky, dodržování bezpečného odstupu a nezbytné zdržování
v areálu MŠ, to vše v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.
Lenka Pecková, Jana Pastyříková

PŘIJME RECEPČNÍ / ASISTENTKU
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK
S DOBROU ZNALOSTÍ AJ.
Životopis s motivačním dopisem
zasílejte na: pracechoto@seznam.cz

4/2021
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NOVÉ KNIHY
Pro dospělé
Jo Nesbo: Království – Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na
výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v
malém hospodářství, kde oba
vyrůstali, bude konečně živěji.
Jenže Carl s sebou přináší také
velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec
je za něj vyřeší. Udělá však Roy
to, co po něm bratr žádá, zvlášť
když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil?
Soraya M. Lane: Holky od spitfirů – Druhá světová válka pohltila celý svět a britské dopravní letectvo potřebuje zoufale pomoc. Ti nejlepší totiž svádí boje
s Luftwaffe… a umírají. Na výzvu odpovídá i řada žen. Jenže
zatímco ve vzduchu je v boji o
život s nepřítelem i přírodou vše
jasné, na zemi musí dívky čelit
předsudkům, pohrdání i přehlížení. Průrazná Američanka Lizzie,
zakřiknutá Ruby i pragmatická
May budou muset vybojovat svou
vlastní válku.

Pro děti a mládež
Veronika Pekárková: 16-06-20
– Eddie žije v době, kdy se lidstvu konečně podařilo zničit si
matičku Zemi pod nohama. Není to tak vzdálená budoucnost,
jak si možná myslíš. Ty si dnes
užíváš přírodní jídlo a v zimě řádíš v kupách sněhu, ale Eddie se
musí ze Země odstěhovat, aby
vůbec přežila. Jako jedna z mála dostane šanci začít nový život
na té malé červené planetě za
Zemí. Má štěstí, protože naprostá většina lidí bude prostě ponechána napospas pomalé a bolestivé smrti. To není příliš spravedlivé, že? Některé lidi na palubě evakuační lodi, která míří k
Marsu, to opravdu hodně naštve.
Tak moc, že jsou schopni zabít."
Christina Steinlein: Bez vody to
nejde! – Encyklopedie pro školáky – Ráno si vyčistit zuby, přes
den pít a jít si zaplavat, večer
zalít zahradu a vysprchovat se.
K tomu všemu potřebujeme vodu. Na druhou stranu děti stále
slyší, že by měly vodou šetřit.
Proč? Dá se vypotřebovat všech-

Bernard Minier: Údolí – Šestý
případ bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem.
Malá vesnice v srdci Pyrenejí je
po sesuvu půdy naprosto odříznutá od okolního světa a zdejší
obyvatele navíc děsí sériový vrah,
který za sebou nechává znetvořené oběti. Kriminalista Martin
Servaz čelí disciplinárnímu řízení, přesto se do případu pouští.
Nemůže jinak – v izolovaném údolí uvízla i jeho bývalá partnerka
Marianne. Dokáže vyšetřovatel
najít pachatele dřív, než dojde k
dalšímu neštěstí?
Jojo Moyes: Jako hvězdy v temné noci – Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným
Američanem Bennettem Van
Clevem unikne sešněrovanému
životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém
koutě Kentucky se nevyvíjí tak,
jak si představovala. Nadšeně
tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané Koňské knihovny, který má
za úkol šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. Alici, Margery a tři

další odvážné ženy čeká cestování na koních nebezpečnou divokou krajinou, boj s předsudky
místních lidí vůči ženám, přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné ženské přátelství, soudržnost i láska. Jojo
Moyesová ve svém nejnovějším
románu tentokrát přináší výpravné historické drama z dob americké hospodářské krize, vycházející ze skutečných událostí.
Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas – Život nelze naplánovat ani se na něj nedá dopředu připravit. Alice a Richard,
sedmnáct let jejich společného
života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je třináct a začíná mít rodičů
dost, Lole bude jedenáct a nejvíc
ze všeho na světě si přeje psa.
Nikomu se nic moc neděje, stereotyp všechno překrývá jako
měkká deka. Asi to není štěstí,
ale žít se v tom dá. Až do chvíle,
než se objeví někdo nový. A s tím
pocit, že doteď to vlastně nebyla
láska. Jenže jsou rodina, a cokoliv se stane jednomu, poznamená všechny. A Kája s Lolou
musí najednou řešit to, co děti
nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu?

na voda? Odkud vlastně pochází? A co dělá vodu tak zvláštní?
Komu patří? Kromě odpovědí
na podobné otázky se děti dozvědí také o vodě v lidském těle,
v přírodě, v historii, v hospodářství, o fyzikálních vlastnostech
vody, o její souvislosti s klimatem. Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti mladšího školního věku pojímá téma vody skutečně komplexně a také ukazuje, jak si zachovat tento veledůležitý přírodní zdroj, aby z něj
mohl mít prospěch každý.
Dav Pilkey: Dogman a Superkotě – Hrdina s psí hlavou a nejlepší psolicajt na světě se stal
miláčkem davů. Ale protože zlo
nikdy nespí, ani Dogman neusnul na vavřínech. Opět se zjevuje na scéně – a tentokrát není sám! Má nového chlupatého
a ušatého parťáka – Superkotě.
A hned musí společně vyřešit
jednu záhadu. Když po nástupu
kočičí chůvy zmizí nadějná filmová hvězda, Dogman a Superkotě se rovnou vydávají po horké stopě, aby přišli zmizení na
kloub. Podaří se jim to, nebo jim

plány na záchranu světa překazí
zlotřilý padouch Péťa? Slavný
tvůrce komiksových příběhů Dav
Pilkey přináší další díl série, která trhá rekordy na světových žebříčcích. Pro všechny hrdiny od
7 let!
Elise Gravel: Mája a smraďoch
z neznáma – Mája zbožňuje zvířátka (možná kromě komárů) a
vychází s nimi na jedničku! Lidi? S těmi je to rozhodně o dost
složitější… Kromě zvířat miluje
Mája ještě makarony se sýrem,
ale hlavně VĚDU. Až vyroste, bude z ní světoznámá zooložka,
bude mít parádní laboratoř na
stromě v džungli a taky opičího
asistenta Huga. Jen počkejte!
Jednoho dne najde Mája v popelnici za domem zvláštního zapáchajícího tvora a jako budoucí
vědkyni je jí to hned jasné – právě objevila nový živočišný druh!
Odkud se asi vzal? A čím se živí?
Parádní příležitost tohle všechno odborně vyzkoumat! Co se
ale stane, když podivný tvoreček
jednoho dne záhadně zmizí? Začtěte se do Májina báječného deníčku postřehů!
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Společenské hry

EVROPA
V této vědomostní deskové hře najdete
2 400 zajímavých otázek týkajících se Evropy a jejích obyvatel. Otázky ve hře jsou rozděleny do 6 okruhů: historie, kultura, příroda/věda/technika,
geografie, sport a různé. Během
hry si nejen užijete spoustu zábavy, ale také se o svém světadílu dozvíte mnoho zajímavých
informací. K tomu, abyste ve hře
zvítězili, budete kromě znalostí
potřebovat i trochu štěstí.

DESÍTKA
Vědomostní
hra úplně nového typu, ve
které hráči nemusejí čekat na
svůj tah tak dlouho jako v jiných
hrách. Ke každému okruhu ve
hře přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou šanci odpovídat v každém okruhu otázek. Pokud odpovíte správně, získáte jeden z
žetonů odpovědí jako bod. Když
jste znovu na tahu, můžete hledat další správnou odpověď. V
tu chvíli ovšem podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto okruhu ztratíte. Budete hrát
na jistotu, nebo riskovat?

DUCH!
Bleskurychlá
postřehová
hra pro 2 - 8
hráčů. Myš!
Kniha! Křeslo!
Láhev! Duch! Ve hře je 5 různých dřevěných předmětů - bílý
duch, zelená láhev, modrá kniha, červené křeslo a šedá myš.
Na kartách jsou obrázky těchto
předmětů, ovšem ne vždy ve
správných barvách. Hra obsahuje 2 varianty - jednodušší a náročnější. Příklad: Na kartě je modrý
duch a červená myš. Ve hře
žádný modrý duch, ani červená
myš nejsou. Cílem je tedy vzít
(zelenou) láhev, protože na kartě není zobrazena ani láhev, ani
zelená barva.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
MISTR SVĚTA, REPREZENTANT NEBO PRVOLIGOVÝ ROZHODČÍ

CHOTOVINSKÝ DRES OBLÉKLY ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
V chotovinském dresu se v novodobé historii objevili zajímaví
sportovci. Pro většinu „krajánků“ to byl jen krátký úsek v kariéře, přesto vzpomínají s láskou, hlavně na skvělou partu a
nadšené fanoušky. Za Chotoviny si zahrál třeba mistr světa v
hokeji, fotbalový reprezentant,
prvoligový rozhodčí nebo uznávaný novinář. Vybrané společnosti jsme položili stejné otázky.
1. Jak vzpomínáte na
působení v Chotovinách?
2. Kam poté mířily vaše
životní kroky?
3. Co vy a sport dnes?
MICHAL BARINKA

MISTR SVĚTA V HOKEJI
Na chvíli se objevil v chotovinském dresu jako žáček, fotbal
hrál jako doplněk k hokeji. V něm
to nakonec dotáhl hodně vysoko. Zažil atmosféru NHL, KHL,
olympiády i světových šampionátu, v roce 2010 slavil dokonce titul mistra světa. Jeho tchánem je trenér Alois Hadamczik.
1. Bylo to pár zápasů ještě za
žáky, na jaře jsme hrávali fotbal
jako doplňkový sport po konci
hokejové sezony. Asi u vás mám
ještě i registračku. Spíš jsem to
boural, klasický hokejista. Teď
už mě bolí kotníky, takže při fotbálku se cpu hlavně do branky.
Ale fotbal mě baví stále.
2. Hokej byl pro mě hlavní sport
a povedlo se mi toho dost, za
což jsem velmi rád. Vyzkoušel
jsem NHL, KHL, hrál v reprezentaci, co víc si můžu přát. V Kometě Brno teď dojíždím asi poslední sezonu, už si chci odpočinout od té dřiny a dojíždění a
věnovat se rodině a dětem.
3. Tak vrcholově se sportu stále věnuju a jinak se hýbu hlavně

s dětmi, hrajeme fotbálek a tak.
Do Tábora za rodiči to mám daleko, ale snažím se na jih jezdit, co
to jde. A táborský sport sleduju,
na dálku fandím hlavně Kohoutům Tábor.
KAREL HŇUP

PODNIKÁNÍ V GASTRONOMII
Ve fotbalových kruzích na Táborsku ho zná snad každý. Hrával za Vodní stavby, velký bavič
v kabině i na hřišti. Už během
fotbalových let se věnoval podnikání v gastronomii, dnes provozuje restauraci Pintovka a Komumunitní Centrum Roudná.
Starší syn hrál fotbal, dnes je
profibojovníkem MMA. Mladší
syn je fotbalový brankář.
1. Na Chotoviny vzpomínám jenom v tom nejlepším. Byla tam
obrovská parta, navíc skvělí fotbalisti. A fanoušci, ti byli úžasní,
na zápasy s námi jezdívali samostatným autobusem, parádní návštěvy jsme mívali i doma.
Vzpomínám na spoluhráče …
Šticu, Bartoně, Vacha, Metelce,
Turka, Pekárka… na skvělou fanynku paní Jindovou, předsedu
Sekala, k Milanovi Hermovi se
chodívalo do hospůdky… na ty
časy se nedá zapomenout.
2. Pak jsem zamířil do Meteoru
Tábor, taky dobrá štace, vzpomínám na jeden zápas, dal jsem
vítězný gól, vyskočil na plot a museli mě sundávat. A ještě jsem
chvilku kopal za Borotín, pak už
to kvůli bolavým achilovkám nešlo. Kolem fotbalu jsem se ale
dlouho pohyboval dál. Dělal jsem
manažera FK Tábor, když se to
potom slučovalo se Spartakem
S. Ústí jako FC Táborsko. Taky
jsem si udělal trenérskou licenci a tři a půl roku dělal v Příbrami asistenta Antonínu Barákovi.
Mladší syn tam chytal a měli jsme
v týmu třeba Václava Černého,
co kopal v Ajaxu, nebo Domini-

ka Maška, který je v Mladé Boleslavi. Syn se pak přesunul do
Slavie a spolu s Tomášem Součkem tam byli jediní dorostenci
bez agenta, v té době dokonce
chytal na střídavý start i v Chotovinách. Filip dnes chytá nižší
soutěž v Německu, starší syn
Karel se po fotbalové kariéře vrhnul na MMA, je v týmu Andrého
Reinderse a má za sebou zatím
jeden profi zápas. A ten vyhrál.
3. Tak sportu nemám nikdy dost,
hlavně se snažím podporovat syny a jezdím na jejich zápasy. Na
aktivní sportování pak už moc
času nezbývá a navíc se musím
hodně věnovat vlastnímu podnikání. Před pandemií jsem ale
chodil s partou kluků na malý
fotbálek, hlavně v zimě do haly.
Pak jsem si taky občas šel zahrát tenis. Dřív jsem taky hodně
hrál richocet, dokonce jsem spoluzakládal českou asociaci a byl
místopředsedou. Účastnil jsem
se i neoficiálního mistrovství Evropy. A taky jsem byl nějakou dobu prezidentem golfové akademie ve Vetřní. Na richocet ani
golf už ale moc času není.
MILAN MAKOVIČKA

PRVOLIGOVÝ ROZHODČÍ
V Táboře hrál ligu dorostu, byl
dokonce kapitánem. V dospělém fotbale to dotáhl jako hráč
do třetí ligy, klukovský sen si
ale splnil jako rozhodčí. Pískal
nejvyšší soutěž a zažil parádní
zápasy na Letné nebo v novém
Edenu.
1. Vzpomínky jsou vzdálené, čas
přece jen letí, ale byla to moc
fajn štace. Šel jsem do Chotovin
hned po dorostu a pamatuju partu super kluků a výborných fotbalistů. Bratři Passlerové, Turek,
Pekárek, Němec, Vach, Ilčík a
mohl bych jmenovat další. Jako
mladíček jsem nasakoval dospělý fotbal, a to nejen na hřišti.

Jak známo, parta se tuží i v restauraci a tak jsem třeba poznal,
že na domácí zápasy bylo dobré
jezdit zásadně i s řidičem.
2. Po Chotovinách jsem toho
poznal ještě hodně, Jindřichův
Hradec, Tábor, Neratovice… to už
jsem ale hodně pískal a musel
jsem se rozhodnout. Zvítězila kariéra rozhodčího a první liga
byla splněný sen. V jednu chvíli
jsme byli v lize čtyři hlavní rozhodčí Jihočeši a dokonce jsme
jednou všichni pískali v jednom
kole, což byl unikát. Zažil jsem
krásné zápasy, vyprodané Bazaly, Letná, Plzeň, nový Eden...
Byla to velká zodpovědnost a
tlak na psychiku, ale mám skvělé zážitky na celý život. Pískám
ještě třetí ligu a divizi a jsem
předsedou rozhodčích a delegátů jihočeského fotbalu.
3. Na závěr kariéry jsem ještě
kopal třeba v Chýnově, Branici
a naposledy chvíli v Černovicích.
Jako rozhodčí se musím stále
udržovat, ale už to není jako kdysi, kdy jsem trénoval pětkrát týdně a někdy i dvoufázově. Věk se
zastavit nedá, ale mám dvanáctiletého syna, který hraje fotbal a
hokej, tak běhám nebo jezdím
na kole hlavně s ním.
MILAN MRZENA

NADŠENÝ TRENÉR
Kluk z Jistebnice, který patřil
k základním pilířům Chotovin
v krajském přeboru. Díky skvělým výkonům po něm sáhli v
Sezimově Ústí a zachytal si i
divizi. Kolem fotbalu se točí dál,
hlavně radí v kariéře synovi.
Doma v Jistebnici vedl juniorské týmy i muže.
1. Podrobnosti už si moc nevybavuju, ale byly to krásné časy.
Kvalitní zápasy, parádní parta.
/pokračování na str. 10/
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
V Chotovinách se sázelo na rodinnou vesnickou atmosféru, přitom se hrálo hodně nahoře proti daleko věhlasnějším klubům.
V paměti mám třeba období, kdy
na venkovní zápasy jezdily dokonce dva autobusy, jeden s hráči a druhý plný fanoušků. Po zápase se zastavilo na společnou
večeři a výhra se pak v Chotovinách ještě slavila klidně až do
rána. Ani nevadilo, že to byla většinou neděle. Rád vzpomínám
na spoluhráče, ale i na fanoušky
jako byla paní Jindová, na pana
Procházku nebo Honzu Jindu.
2. Zažil jsem pak ještě skvělé
časy ve Spartaku Sezimovo Ústí,
taky skvělá parta a kvalitní fotbal. Ve fotbale pokračuje můj syn
Marek, takže se kolem fotbalu točím i u nás v Jistebnici.
3. Trénování už jsem odložil,
starostí kolem bylo dost. Ale
vždycky rád pomůžu. Snažím
se hýbat, mám rád hlavně cyklistiku, dokonce jsem si před
časem koupil silniční kolo, tak
brázdím okresem na něm.
JAN PODROUŽEK

Navíc Planá hrála nahoře, my
o záchranu. A druhá vzpomínka se týká tehdejšího kapitána
Jakuba Jordáka. Vsadil se před
zápasem, že ukopeme remízu.
Ale v prodloužení dal hlavou gól,
my vyhráli a Kuba přišel o vyhranou sázku. V hospodě jsme
se tomu pak smáli a dlouho výhru slavili.
2. Pak jsem hrál ještě za Tučapy a v Praze za Řeporyje a Úhonice. Ale už to s prací nešlo skloubit, tak jsem musel skončit. V deníku Sport jsem už 11 let a zažil
jsem spoustu zajímavých zápasů v lize i na mezinárodní scéně.
Momentálně dělám ještě s Ondrou
Novotným podcast Kudy běží zajíc a snažím se věnovat rodině.
Na jihu mám rodiče a sestru, ale
do Tábora se dostanu málokdy.
3. Občas si ještě zahraju fotbálek s kamarády, jeden čas jsme
se pravidelně scházeli v hale
Slavie v Edenu, chodil s námi i
trenér Trpišovský. A taky jsem
se věnoval volejbalu a beachvolejbalu, ale času je málo, takže
na sport se častěji dívám, než
ho sám provozuju.

2. Já jsem pak odešel do Lomu,
kde má majitel velké plány. Neustále se kádr doplňuje a konkurence stoupá. Parta je tady taky
výborná a všichni jsou to hodně
kvalitní hráči. Teď se ale trénovat
nemůže, tak uvidíme, co bude dál.
3. No po pravdě, teď na sportování moc pomyšlení nemám.
Veškerý čas věnuju dětem, jsou
to moji malí upíři, kteří mi vysávají energii. Je to náročné období pro nás i pro ně. Ale baví
mě to s nimi moc. Furt něco vymýšlíme, hrajeme si a k tomu
mají školní povinnosti, na které
dohlížím taky. Fotbal je moje celoživotní láska, tak dokud bude
tělo sloužit, chci se tomu věnovat. Doufám, že to zase brzy půjde.
PAVEL ŠOLC

JAN ŠIMÁK

REDAKTOR DENÍKU SPORT
Na Táborsku kopal odmalička
a toužil to dotáhnout ve fotbale co nejdál. Vlastně se mu to
splnilo. Věnuje se fotbalu a hraje první ligu – i když ne tu fotbalovou, ale novinářskou. Je
expertem uznávaného deníku
Sport a zažívá atmosféru velkých zápasů s diktafonem a tužkou v ruce.
1. Jestli si na Chotoviny vzpomínám? No ježismarjá. A jak!
Super fanoušci i parta, to se nezapomíná. Mám v hlavě hlavně
dva zážitky. Jednak když jsme porazili Planou 1:0. Předtím jsem
tam hrával, znal jsem soupeře
a byl to pro mě speciální zápas.

HRÁČ BUNDESLIGY
Hrál v Chotovinách poměrně nedávno, když restartoval fotbalovou kariéru. Jeho příběh by
vydal na knihu, fotbalový bouřlivák to dotáhl do první ligy,
zářil v Německu a nakoukl i do
reprezentace.
1. Chotoviny znám odmalička,
přišel jsem do týmu I. B třídy a
potřeboval jsem se zase nakopnout zpátky. Vzpomínám jen v
dobrém, hlavně na skvělou partu, trenéra a fanoušky. Ti jsou
opravdu velkou silou klubu. Vybavuju si, jak vždy povzbuzovali, ale dokázali i soupeře pěkně
rozhodit.

ÚSPĚŠNÝ PRÁVNÍK
Do Chotovin se dostal v rámci
vojenské služby v Táboře a na
jihu už zůstal. Za Uhelné sklady Praha kopal divizi a třetí ligu, fotbal hrál vždy ale jen tak
pro radost. Vystudoval práva
a oboru se úspěšně věnuje.
1. Byla to jedna z nejlepších
štací, co jsem zažil. Po vysoké
škole jsem musel na vojnu, dostal jsem se do Tábora a možnost zahrát si u toho fotbal byla skvělá. V Chotovinách byla
vždycky vynikající parta a fanoušci. Konkrétní zápasy si už moc
nevybavuju, ale dařilo se mi.
V I. B třídě jsem dával i 30 gólů
za sezonu. V paměti mi utkvěli
kluci jako Vach, Metelec, Toběrný, bratři Turkové, Olda Šmejkal.
2. Pak jsem hrál třetí ligu v Táboře, působil jsem v Malšicích,
Chýnově, bylo toho dost. A naposledy v Roudné. Fotbal jsem
ale vždycky dělal jen pro radost,

hlavní byla práce. Momentálně
jsem právníkem na Ředitelství
silnic a dálnic.
3. Občas si jdu zahrát fotbálek,
ale po pravdě na velké běhání už
to není a tak preferuju aktivity
jako kuželky nebo bowling.
RUDOLF VACH

HOKEJOVÝ MANAŽER
Odchovanec táborského hokeje hrával 1. národní ligu, po
vojně v Příbrami válel v Táboře
a Milevsku. Fotbal byl jeho doplňkový sport a naplno se mu
věnoval až po hokejové kariéře. K hokeji se pak vrátil jako
funkcionář, dlouhá léta byl ředitelem HC Tábor, jako manažer působí v klubu dodnes.
1. Hokejovou kariéru jsem ukončil v 29-ti letech a díky fotbalu
pak zažil ještě spoustu krásných chvil. V Chotovinách byla
úžasná parta, lidi kolem, fanoušci… žilo se fotbalem nejen na
hřišti, ale i v hledišti. Na všechny kluky vzpomínám hrozně rád
a nechci na nikoho zapomenout, ale když musím, tak si
vybavím hlavně Táboráky Pokorného, Metelce, oba Ilčíky, z
domácích Zdeňka Turka, Jirku
Svačinu, Jardu Němce i jeho
tátu a mohl bych jmenovat dál
a dál.
2. Hokej je můj život, vrátil jsem
se k němu i jako funkcionář, v
klubu jsem byl spoustu let ve
vedení a působím v HC Tábor
stále, teď jako sekretář a manažer.
3. S aktivním sportem už to
tak slavné není, roky utíkají. Jak
se říká: udržuju se v chátrání…
(smích). Jsem předsedou Tenisového klubu v Plané nad Lužnicí, takže se snažím si rekreačně občas zahrát.
Dvoustránku připravil
Dušan Mendel

