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Jediná kulturní akce v Chotovinách
Všechny oblasti našeho života už rok ovlivňuje pandemie virového
onemocnění COVID 19. Od 5. října 2020 platí v naší zemi nepřetržitě
nouzový stav, který mimo jiné nedovoluje pořádat žádné kulturní akce.
Do konce února byly jedním z mála míst, kam nezasáhla výrazná vládní
omezení, třídy mateřských škol. Proto alespoň zde proběhl tolik oblíbený
dětský karneval. Nejen děti, ale i paní učitelky si oblékly pestrobarevné
kostýmy a oddaly se tanci a hrám.
Možná se nám všem při pohledu na fotografie z karnevalu zasteskne po
akcích, které již řadu let naplňují masopustní období v Chotovinách – ať už
Ples obce Chotoviny, Školní slavnost nebo masopustní průvod obcí.
Ve chvílích, kdy se prodlužuje nouzový stav a zpřísňují se jednotlivá opatření, nepřestávejme věřit, že se
doba plná zábavy a radosti vrátí.
Martina Sochůrková
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Informace z kolektivního systému EKOLAMP Přehled obyvatel Chotovinska
Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru
Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru.
Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného
odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se
předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba.
Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech
na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od 1. ledna letošního roku tedy spadají přímožhavené i halogenové žárovky do
zpětného odběru.
Výsledky sběru světelných zdrojů a elektrozařízení v roce 2020
Jsme hrdí, že díky Vám Česká republika nijak nezaostává za
ostatními zeměmi Evropy.
Jen za loňský rok jsme společně sebrali a k recyklaci odevzdali 587 tun světelných zdrojů, 778 tun malých elektrozařízení
a 2 217 tun velkého elektra.
Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít
přes 93 % materiálů ze světelných zdrojů, téměř 92 % materiálů
z malých a více než 93 % materiálů z velkých elektrozařízení.

Zajímalo by vás, kolik nás v současné době žije na Chotovinsku? Bydlí v Chotovinách více mužů, nebo žen? Kolik je tu
v současné době dětí? Přinášíme vám aktuální přehled osob
s trvalým pobytem v naší obci, kde vám na tyto otázky odpovíme.
Celkem žije na Chotovinsku 1435 dospělých osob, více je
mužů -726, žen je o 17 méně, tedy 709. Celkem u nás žije
50 cizinců s trvalým pobytem. Občanů nad 90 let máme 10.
Za uplynulý rok se narodilo 10 dětí.
Dohromady je tedy na Chotovinsku 371 dětí.
KLUCI

HOLKY

31
125
33

32
119
31

děti do 3 let
děti 4 – 14 let
mládež 15 – 17 let

Rozdělení občanů mezi jednotlivé místní části je následující:
Beranova Lhota
39
Moraveč
56
20
16
Broučkova Lhota
Polánka
540
13
Červené Záhoří
Rzavá
850
58
Chotoviny
Řevnov
113
52
Jeníčkova Lhota
Sedlečko
24
25
Liderovice
Vrážná
Celkem nás tu tedy žije 1806 obyvatel a my doufáme,
že se nám tu všem dobře daří.
Obú

POPLATKY V ROCE 2021
Poplatek za likvidaci odpadů
590,– Kč/rok
– za fyzickou osobu přihlášenou v obci
– nebo za nemovitost se sídlem v obci
– splatnost: ročně do 31. 3. 2021 nebo pololetně do 31. 3. 2021 a do 30. 9. 2021

Poplatek ze psů
100,– Kč/rok
– za každého psa, jehož držitel je přihlášen
v obci nebo má sídlo na území obce
– splatnost do 31. 3. 2021

Stočné
673,– Kč/rok
(612,– Kč + 10% DPH)

Skvělé výsledky sběru a recyklace
světelných zdrojů napříč Evropou
10. února oslavila asociace EucoLight dosažení významného milníku. Během 15 let
dokázali její členové sesbírat a zrecyklovat
neuvěřitelné 2 miliardy světelných zdrojů.
EucoLight sdružuje 19 kolektivních systémů z různých evropských zemí, které zajišťují zpětný odběr a následnou recyklaci světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.
Ze zpravodaje KS Ekolamp vybrala
Hana Heřmánková, OÚ Chotoviny

– za fyzickou osobu,
která je přihlášena v obci
a bydlí v nemovitosti, která je připojena na kanalizační síť v obci
a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
– nebo za fyzickou osobu, která celoročně bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu),
a tato nemovitost je připojena na kanalizační síť v obci
a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
– nebo za nemovitost v obci (bez trvalého pobytu fyzic.osoby), která je připojena
na kanalizační síť v obci a zároveň i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrže)
– splatnost do 30. 9. 2021
Občanům bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je připojení
na obecní vodovod, je stočné fakturováno dle odebraného množství pitné vody
společně s fakturací vodného vždy jednou ročně.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě Chotoviny
v omezených úředních hodinách (PO 8:00 – 13:00 hod.; ST 12:00 – 17:00 hod.)
nebo je můžete zaplatit bezhotovostně (jednou částkou dohromady) na účet obce
č. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je důležitý pro správné
přiřazení platby a jednou přiřazený VS se nemění (vztahuje se vždy k dané nemovitosti).
VS Vám sdělíme na obecním úřadě nebo si ho můžete sestavit podle návodu
na webových stránkách Obce Chotoviny (záložka OBEC --- Poplatky, vodné, stočné).
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Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři

a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítcí komisaři
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní

místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou take místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete
na webu www.scitani.cz.

Panská láska, ženská chuť a . . .
(dokončení v tajence).
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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.
Vlivem rychlého tání sněhu došlo ve čtvrtek 4. února,
opět po několika letech, k zaplavení návsi v Liderovicích.
Voda s sebou odnesla část materiálu z komunikací. Jejich oprava bude provedena v březnu.
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RO schválila vítězem výběrového řízení na akci „Zateplení multifunkčního domu“ (kulturní dům, jedna třída
mateřské školy, školní kuchyně a jídelna) firmu KAVAS a.s.
s nabídkovou cenou 4 986 757,– Kč bez DPH. Zakázka
kromě vlastního zateplení objektu obsahuje výměnu některých nevyhovujících oken a dveří, rekonstrukci schodišť, vstupů do objektu a rekonstrukci kotelny včetně
výměny plynových kotlů.
RO schválila vítězem výběrového řízení na akci „Obnova
vodovodu a kanalizace Lomená I. etapa“ firmu KAVAS-W,
s.r.o. s nabídkovou cenou 2 560 000,– Kč bez DPH. Tato
první etapa v sobě zahrnuje kompletní obnovu kanalizace a vodovodu v délce cca 190 metrů.
RO schválila vítězem výběrového řízení na akci „Obnova
kanalizace Průběžná“ firmu KAVAS-W, s.r.o. s nabídkovou
cenou 1 130 000,– Kč bez DPH. Předmětem zakázky je
obnova kanalizace v celkové délce cca 122 m.
RO schválila vítězem výběrového řízení na akci „Oprava
místních komunikací v Chotovinách“ firmu Strabag, a. s.
s nabídkovou cenou 1 819 784,– Kč bez DPH. Budou provedeny opravy:
Chotoviny – části komunikace Na Kůskovci a hráz u Jezírka
Sedlečko – cesta od průjezdní komunikace k č. p. 18
Řevnov – náves a lokalita za obnoveným mostem
RO schválila vítězem výběrového řízení na akci „Chodník
k obecnímu úřadu“ firmu Radek Bouška s nabídkovou
cenou 518 637,– Kč bez DPH. Akci bude předcházet demontáž elektrického vedení a zřízení nového veřejného
osvětlení. Chodník povede od provozovny pošty k obecnímu úřadu v délce asi 150 m.
Termíny a postup jednotlivých prací ještě upřesňujeme a
budeme Vás o nich informovat.
První návrh víceúčelového sportoviště pod fotbalovým
hřištěm je hotov. Ve čtvrtek 4. března bude představen
radě obce, která rozhodne o dalším způsobu projednávání návrhu. Vás, občany naší obce, žádáme o připomínky
a návrhy k projektu, který bude brzy zveřejněn na úřední
desce u Jednoty. Chceme společně vytvořit místo, které
zpříjemní život všem skupinám obyvatel.
Ve středu 24. února byly v Zámecké ulici zahájeny práce
na odstraňování stromů, které jsou označeny odborníkem na tuto problematiku jako stromy havarijní, nebezpečné. Nové stromy vysadíme na podzim tohoto roku.

Na začátku února vyhlásila obec výběrové řízení na nákup 150ks plastových kompostérů, na které získala příslib
dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Objem kompostérů bude minimálně 1,2m3. Nabídky bude rada obce hodnotit ve čtvrtek 4. března. Předání kompostérů přihlášeným
zájemcům předpokládáme v červenci a srpnu.

Řešit budeme i padlé či jinak poškozené stromy v alejích
a na obecních pozemcích.
Vzhledem k současnému stavu epidemie a nevhodnosti
se scházet, vyzvalo vedení obce osadní výbory, které ještě
tak neučinily, aby se vyjádřily a daly návrhy k nutným
opravám v jejich místních částech. Samozřejmě budeme
rádi i za podnětné náměty ze strany jednotlivých občanů,
které zašlete na adresu starosta.ou@chotoviny.cz.
Děkujeme.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
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Únor každoročně bývá ve
škole startem nového pololetí.
Děti mají chuť si opravit známky, které se
jim na vysvědčení nepovedly, učitelé smažou všechny poznámky a začíná se nanovo. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve druhém
pololetí jsme mohli opět navýšit pro jednotlivé třídy počet online hodin. Už se nezaměřujeme pouze na český jazyk, matematiku a cizí jazyky, ale žáci mají rovněž
všechny naukové předměty a některé výchovy. Nyní jsme na maximu v počtu realizovatelných online hodin a možná i na
maximu svých sil. Od září jsme ještě nepřestali pracovat na vylepšení a zmodernizování našeho školního IT světa – nové počítače, notebooky, posilování wi-fi,
neustálé hledání lepších možností jak učit
na dálku, ale také na zpřístupňování Bakalářů dětem. Ano, uznali jsme návrh některých rodičů zřídit žákovské účty jako
opodstatněný. Třídní učitelé 4. až 9. třídy
předali rodičům žákovská přístupová hesla. V praxi to znamená, že děti mají nyní
samostatný přístup ke všem zprávám a
úkolům, rodiče už nemusí svým dětem
zadání úkolů předávat. Pro žáky 1. období
školní docházky, tj. pro 1. až 3. třídu, toto
plošně zavádět prozatím nebudeme, ale
pokud projeví rodiče zájem, můžeme indi-
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viduálně předat přístupová hesla i dětem
na prahu školní docházky, aby mohly i tyto děti pracovat zcela samostatně. Věřím,
že toto rozhodnutí bude ku prospěchu
věci, a doufám, že se nenaplní obavy, že
někteří rodiče ztratí kontakt se školou.
Od října loňského roku vydává MŠMT postupně informace k provozu škol a školských zařízení. Školy se zavíraly a otevíraly, prodlužovaly se prázdniny, děti chodily do školy dokonce po týdnech na střídačku, zkrátka prožíváme opravdu něco,
co tu ještě nebylo. A musíme se s tím vyrovnávat. Někdo lépe, jiný hůře. Asi nejčastější otázka, kterou nyní všichni v souvislosti se školou slýcháme, je Co z těch
dětí bude? Vždyť nic neumí a co uměly,
to zapomněly… Učitele, rodiče a možná
i samotné děti trápí stejné obavy.
Kdykoli byla hodnocena kvalita znalostí,
vědomostí a dovedností našich dětí, docházelo se k podobným závěrům. Nelehká distanční výuka pouze vyostřila a zviditelnila rozdíly. Učitelé se denně setkávají s žáky, kteří zodpovědně plní své povinnosti, připravují se, na online hodinách jsou aktivní. Na druhou stranu se
setkáváme s dětmi, vlastně nesetkáváme… I na naší škole jsou totiž žáci, kteří
místo aby se připojili k online hodině, ra-

... v mateřské škole?
V uplynulém období jsme v mateřské škole zažili spoustu zábavy, a to nejen uvnitř
budovy, ale i venku. Událostí měsíce bylo
jistě uspořádání karnevalu v jednotlivých
třídách. Děti i paní učitelky se 5. února
převlékly do nejrůznějších kostýmů a prožily dopoledne plné her, písniček a tance.
Mezi oblíbené karnevalové aktivity patřila
klasická židličkovaná, chůze s míčkem na
lžíci, namotávání provázku s bonbonem
na tužku či slalom mezi kuželkami. Jedno-

tlivé vzdělávací bloky byly zahájeny tématy
Stopy v zimě, Povolání a řemesla či Co děláme celý den, přičemž se děti rozvíjely
úměrně svému věku ve všech vzdělávacích oblastech. Výsledky výtvarných činností je možné spatřit v šatnách jednotlivých tříd. Děti svými kognitivními znalostmi nás dospělé možná překvapí, když to
nejmíň čekáme a třeba se s námi podělí i
o nějakou básničku či písničku, kterou se
v mateřské škole naučily. Největším kla-
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ději hrají online hry, místo zaslání domácího úkolu hledají výmluvy, že na vině je
jistě e-mailová schránka učitele, která
zrovna od něj odmítá úkol přijmout, naši
nejstarší, když už se na hodině objeví, tak
zásadně bez připojené kamery, co kdyby
náhodou učitel viděl, co všechno se během hodiny dá také stihnout... Někdo si
zkrátka i na dálku vysloužil na vysvědčení samé jedničky, jiný nemohl být klasifikován, protože zkrátka nepracoval, nebo
byl hodnocen nedostatečnou. Ano, je to
těžké učit se na dálku. Ale stejně tak je
těžké vyučovat na dálku. A rodiče? Ti musí spolupracovat s učiteli, přimět své děti
se učit, zvládnout své starosti a ještě se
z toho nezbláznit… Už rok trvá toto období a konec je v nedohlednu. Navíc od
1. března 2021 přecházejí na distanční
formu vzdělávání naši prvňáci a druháci.
Jak mohou učitelé a rodiče pomoci dětem? Možná svou důsledností, pravidelným režimem, neodkládáním úkolů na
později a také tím, že i v této opravdu
těžké době neztratíme naději a víru v to,
že všechno zlé a těžké musí jednou skončit.
Podporujte své děti, buďte jim i nám oporou. Za všechny své kolegy Vám děkuji
za spolupráci, pomoc a mnohdy i cenné
podněty. Přeji nám všem pevné zdraví
a dostatek sil.
Martina Sochůrková
dem pobytu v MŠ je bezesporu kolektiv
samotný. Zde se děti učí vzájemně si pomáhat, vyhovět si, počkat, ustoupit, ale i
prosadit se, uplatnit své dovednosti či nápady. Tomuto sociálnímu procesu ideálně slouží ranní volná hra, ale též pobyt
venku v přírodě. A že si her na sněhu letos
děti opravdu hojně užily!
Velikou radost máme ze zakoupení nové
keramické pece a děti se již těší na hotové výrobky, které si budou moct odnést
domů.
Za MŠ Jana Dvořáková
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OTEVŘENÍ KNIHOVNY

... a ve školní družině?
Během února chodili do
školy jen žáci 1. a 2. tříd.
Požadavku neměnnosti skupin musí vyhovět i školní
družina, a tak jsou děti rozděleny na malé skupinky.
Menší počet děti rozhodně neodradí od toho, aby si společný čas náramně užily. V ranní družině rády staví hrady
nejen pro princezny, odpoledne se věnují spíše tvořivé
činnosti. V době masopustu
si prvňáci ve školní družině vyrobili krásné papírové masky.
Martina Sochůrková

BŘEZEN – za kamna vlezem
Březen je zvláštní měsíc a
nejlépe ho asi vystihuje pranostika, která praví, že panská
láska, ženská chuť a březnové
počasí nejsou stálé. Tomu odpovídá i různorodost březnových pranostik.
Vzato podle některých světců například „svatá Eudoxie
(1. 3.) psa až po uši sněhem
zavěje”, ale už „na sv. Benedikta (6. 3.) slunce teplem zadýchá”. Čtyřicet mučedníků
(10. 3.) prý nese čtyřicet dní
mrazíků, ale už 12. 3. je sv. Řehoře a led plave do moře. Šalamounsky působí pranostika,

která se váže ke svátku Zvěstování Panny Marie (25. 3.):
„jaro zvěstuje Zvěstování, ale
zimu nevyhání”.
Nejvíce pranostik se točí okolo svátku sv. Josefa (19. 3.),
kdy prý „beránek vyskočí na
vršek a poděkuje hospodáři”.
Zajímavější ale je, že jméno
Josef patří k nejrozšířenějším
mužským jménům nejen u nás,
ale i ve světě a to nejen v zemích s křesťanskou tradicí.
Málo se ví, že toto jméno je
původně biblické a hebrejské
a znamená „ať pokračuje”, či
„ať se rozhojní”, čímž je míně-

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Stanislav Merxbauer, Sedlečko
Viktor Faktor, Červené Záhoří
65 let Ladislav Šmejkal, Vrážná
70 let Vladislav Kříž, Chotoviny
Hana Trojanová, Chotoviny
Jan Vošta, Chotoviny
Anna Jiránková, Jeníčkova Lhota
80 let Marie Sedláčková, Liderovice
92 let Vlasta Zachariášová, Broučkova Lhota
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

no hojné a zdravé potomstvo.
Josefa najdeme už ve Starém
zákoně, stejně jako v talmudu
a koránu a to v dojemném příběhu o chlapci, kterého otec
miloval víc, než jeho jedenáct
bratrů. Ti pochopitelně na Josefa žárlili a proto se domluvili
a nenáviděného bratra při nejbližší příležitosti prodali kupecké karavaně. Otci pak řekli,
že ho ve stepi roztrhal lev. Josef po strastiplných příhodách
skončil v egyptském vězení,
protože byl neprávem obžalován, že chtěl znásilnit manželku svého pána. Ve skutečnosti
opak byl pravdou, protože ona
žena Josefa – krásného jako
vycházející slunce – sváděla
sama. Vše ale dobře dopadlo a
Josefa čekala závratná kariéra
– stanul po boku samotného faraóna. Uměl totiž vykládat sny
a faraónovi pověděl, jak zachránit hroutící se hospodářství
země. Za odměnu dostal faraónovu dceru za manželku a byl
jmenován vladařem. Je nasnadě,
že svým nehodným bratrům vše
odpustil.

Od 2. 3. 2021
je obecní knihovna
v Chotovinách v provozu

přes výdejní okénko
vždy v úterý
od 12.00 do 17.00 hodin.
Knihy prosím objednávejte
na tel. čísle knihovny
– 380 123 062 –
nebo e-mailem
knihovna.chotoviny@cmail.cz.

Pomineme-li nejslavnějšího Josefa, který byl v Betlémě
při narození Ježíše, vidíme, že
Josef bylo jméno mnohých knížat, králů a jiných potentátů.
A to navzdory tomu, že průvodním znakem všech Josefů
prý je dobromyslnost a pokora. To se u takovýchto postů
naprosto vylučuje, protože žádný vladař nemůže být hodný.
Prostý lid si ale tento fakt neuvědomuje a protože nedokáže odhalit, co skutečně vězí
za státnickými činy svého oblíbence, zpravidla uctívá člověka, sice mocného, ale který
si úctu vůbec nezaslouží.
Z Josefů jako příklad můžeme uvést císaře Josefa II.,
kterého – jak se dočteme i v
Babičce Boženy Němcové –
prostý lid miloval za jeho úlevné reformy, ale už neviděl, jak
byl Čechům tvrdým germanizátorem. Ale tak už to na světě
bývá! A nejen s Josefy.
Jaroslav Wimmer

Noví občánci
Matouš Heřmánek

Chotoviny

Ella Podlahová

Moraveč
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
SKALNÍ FANOUŠEK JOSEF PROCHÁZKA: FOTBAL A PARTA KOLEM MI CHYBÍ
Jedním z nejstarších aktivních fanoušků chotovinského fotbalu
je bezesporu Josef Procházka. Věrný příznivec našich barev
žije na Polánce, je mu úctyhodných 88 let a fotbalové dění
stále sleduje nejen v televizi, ale i na vlastní oči. Před pandemií nevynechal žádný domácí zápas Chotovin a dokonce jezdil
pravidelně tým povzbuzovat i na hřiště soupeřů. Klobouk dolů!
sad dresů a vybavení jako dnes.
Hrával jste fotbal i sám
Ale členem Sokolu jsem byl dávjako malý kluk?
Samozřejmě, jako všichni kluci no, hrával jsem i kuželky, kuželna vesnici jsme se věnovali po- na byla ještě tam, co jsou dnes
hybu, hráli fotbal, hokej, jezdili kabiny fotbalistů. Pak mi ale jedna kole, furt něco vymýšleli. Ale nou někdo vzal boty, to mě nahrával jsem jen rekreačně, ne štvalo a pomalu jsem aktivní kamistrovské zápasy, občas ně- riéru ukončil.
A začal jste se věnovat
jaký přátelák. V začátcích to tak
snadné jako dnes nebylo, jezdi- funkcionaření?
lo se vlakem, stačil jeden kufřík Fotbal mám rád, takže jsem ho
na dresy a hotovo. Žákovské a stále sledoval, jako člen Sokola
mládežnické týmy tolik nehrály. chodil na brigády a pak jsem děDresy se dědily, po někom byl lal správce, to bylo moc hezké
třeba dres roztrhaný, musel se období velkých úspěchů za trezašívat, týmy neměly několik néra Karla Ilčíka. Jsou to krásné

vzpomínky, parta kolem Josefa
Sekala, Ivana Křížky a dalších.
Chodilo fandit hrozně moc lidí,
jezdilo se i na venkovní zápasy,
z Chotovin se vypravovaly dokonce dva autobusy. Taky jsem
uplatnil svou další vášeň, muziku. Bral jsem harmoniku s sebou. Na to budu vzpomínat do
konce života.
Na zápasy jezdíte i ve vysokém věku. Stále vás to baví?
No a jak! Za trenéra Ilčíka se
hrál krajský přebor, byli tady i cizí kluci, hokejisti, což se každému nelíbilo. Takže jsem rád, že
se zase vykopala krajská soutěž
I. B třída a vlastně většina kluků
je místních, a to je dobře. Fandím doma i venku, baví mě to
stále. Jen teď je to horší, nehraje
se, jsem jen doma a je to nuda.

Sledujete tedy fotbal
alespoň v televizi?
Koukám taky. Na reprezentaci i
na ligu. Fandím Slavii, ta se vytáhla hodně nahoru. V Plzni se
mi líbil trenér Vrba, tak jsem
zvědavý, jak se mu bude dařit ve
Spartě. Ale nejraději mám stejně zápasy na vlastní oči u nás
v Chotovinách.
Fotbal v Chotovinách na hřišti
ale asi ještě chvíli neuvidíme…
No právě, už se mi stýská. Po
fotbale i po té partě kolem. Zašli
jsme i na pivo, probrali všechno
kolem. Vždycky jsem byl rád mezi lidmi a kamarády, Mirek Pígl,
Míla Klejna a další, naše parta
chodila na každý zápas. Teď se
toho moc dělat nedá, ale věřím,
že si ještě brzy zase zafandíme.
Dušan Mendel
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ÁČKO TRÉNUJE, ALE POUZE
INDIVIDUÁLNĚ A BEZ MÍČE
Nejsledovanější chotovinský
tým – muži A – odstartoval přípravu na jarní část sezony podle
plánu, a to 12. ledna. Už tehdy
ale bylo jasné, že trenér Čestmír
Křížka bude muset tréninkový deník nechat v šuplíku. Kvůli covidu tým nemůže trénovat pohromadě, a tak naordinoval svým
svěřencům alespoň individuální
přípravu.
„Kluci mají za úkol naběhat
14 kilometrů týdně. Dnes mají
všichni chytré mobily nebo hodinky, takže si trasu a počet kilometrů můžou lehce uložit a pak
vše sdílejí na naší whatsappové
skupině. Někdo mi dělá velkou

radost, někdo menší a bohužel
někteří toho zatím moc nenaběhali,“ říká kouč Křížka.
Mezi premianty je třeba Ondřej
Čech, Radim Kubela, tradičně
skvělým polykačem kilometrů
je Jaroslav Vácha, makají bratři
Vrhelovi, snaží se i mladý Martin
Makovec. „Některé jsem viděl i
osobně, při procházce se psem
se občas kolem nás prožene nějaký člen áčka, což mě těší,“ doplňuje trenér.
Soutěž měla odstartovat 27.
února, to byly ale hodně optimistické odhady fotbalového
svazu. Čestmír Křížka nevěří,
že se na jaře vůbec začne. Spíš

doufá, že by se situace mohla
zlepšit v létě. „V ideálním případě by normální příprava mohla
začít třeba v červnu, udělali bychom nějaký kvalitní turnaj, po-

KAREL ILČÍK VZPOMÍNÁ I NA CHOTOVINY
Dlouholetá opora třetiligových Vodních
staveb Tábor, později trenér přeborových
Chotovin, potom „těch svých“ na Svépomoci. Následně předseda klubu někdejších
„vodníků“. Momentálně glosátor fotbalového dění na Táborsku. To je Karel Ilčík. Rodilý
Východočech, srdcem už dávno Táborák.
S fotbalem začal před 61 lety jako žáček
ve Slavoji Svitavy–Lány, kde s rodiči bydlel.
V roce 1959 už hrál za dorost mateřského
klubu, ač byl ještě žákem svitavské 1. základní devítiletky. „Tenkrát se hrály okresní
Sportovní hry mládeže, kde jsme ve finále
rozstříleli ZDŠ Polička 9:0. V červenci 1961
jsem pak reprezentoval okres Svitavy na
turnaji žáků v Havlíčkově Brodě. Skončili
jsme třetí, za Jičínem a Lokomotivou Košice,“ vzpomíná Ilčík a skromně „zapomene“ dodat, že byl tehdy vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje.
V roce 1962 absolvoval Karel – stále jako
hráč Slavoje Svitavy-Lány – taky studentské
mače za stavební průmyslovku v Hradci Králové. Poprvé se tehdy dostal do kontaktu s
dospělým fotbalem. V dresech juniorského
výběru Východočeského kraje si to kluci
rozdali s tehdy druholigovými VCHZ Pardubice. Byla to tvrdá konfrontace, fotbal bolel a
junioři prohráli 1:4. Jejich jediný gól vstřelil
Karel Ilčík. V brance chemiků stál tenkrát odchovanec strakonického fotbalu Jiří Stiegler,
po skončení kariéry jeden z našich nejlepších ligových rozhodčích s licencí UEFA. Při
nejednom z pozdějších setkání oba na tu situaci s nostalgií zavzpomínali. „Tenkrát jsem
Jirku, dnes mého dobrého kamaráda, obešel a dal jsem mu góla do prázdné branky.
Doteď mě občas hecuje: nechal jsem tě, protože jsem ti přál, abys měl v juniorech jistý
flek,“ směje se Ilčík. A sportovní fotograf
Jan Škrle ze Strakonic, který vozí ex-sudího
Stieglera na zápasy Táborska, debatu končívá větou: „Štiko, dejte si s Karlem panáka
a buďte rádi, že máte ještě na co ve zdraví
vzpomínat…“
Tři roky po zmíněném utkání v Pardubicích přestoupil Karel ze Svitav do divizní
Lokomotivy Česká Třebová, sídlící pětadvacet kilometrů od jeho domova. A v roce
1966 nastoupil na vojnu. Ve výběru branců
na táborském stadionu Míru uspěl, vybrala
si ho domácí druholigová Dukla. „Pod trenérem Musilem jsme pak ovšem za rok spadli
do divize a Franta Žurek, Jarda Pospíšil, Jar-

da Moník, Zdeněk Skyba a já jsme byli převeleni do Dukly Jičín,“ bilancuje Karel dále
svou fotbalovou éru.
Východočech Ilčík se tedy na jeden rok
ocitl zpět ve východních Čechách. Dařilo se
mu tam znamenitě. Spolu s ním i celé jičínské Dukle, která na jaře 1968 vyhrála před
Duklou Slaný a Kutnou Horou divizní skupinu C a postoupila do II. ligy! Taky táborská
Dukla tehdy postoupila z divize, dokonce bez
jediné porážky! Před odchodem do civilu si
Karel Ilčík v dresu Dukly Jičín zahrál ještě
„ostře sledované“ armádní derby. A to právě
na stadionu Míru, s domácí Duklou Tábor.
„Šlo o titul přeborníka Západního vojenského okruhu a my jsme zkazili Táborským
náladu. Zvlášť pak místním vysokým pánům
oficírům. Ten titul jsme dost nečekaně vybojovali pro Jičín. Domácí byli favority. Podle
očekávání vedli gólem Jozefa Trstenoviče 1:0,
ale po přestávce za nás vyrovnal Zdeněk
Skyba. Mně se pak povedlo utéct obraně
a vstřelit vítězný gól. Dal jsem ho Pepíkovi
Čalounovi, bývalému spoluhráči a kamarádovi z vojny v Táboře. Vyhráli jsme 2:1 a byla
to jediná porážka místní Dukly v celé sezóně.
Ve známé táborské restauraci Grand – nudle
pak utkání všichni aktéři řádně zhodnotili a
zejména my mazáci. Pro nás to totiž bylo
poslední společné posezení před odchodem
do civilu,“ vzpomíná Karel. Pozorný čtenář si
všimne, že obě trefy Jičína vstřelili bývalí, na
východ Čech převelení borci z Dukly Tábor.
Civil – a zasvištělo laso. Od druholigového
Chomutova! Ilčík ale severočeskému lákání
odolal. Přišly totiž smutné, tragické události
léta 1968. A navíc – Karel tou dobou už vážně chodil s jistou slečnou Drahou, která je
dlouhé desítky let jeho paní. A protože Draha
je křtěná jordánskou vodou, zůstal rodilý Východočech po jejím boku ve městě husitů.
Oblékl, jakožto vítaná posila, modrobílý dres
Vodních staveb a za „vodníky“ kopal dalších
deset let. Divizi a pak dlouho III. ligu. A když
došlo na vyhrocené městské derby s Duklou, bral ho Karel při vzpomínce na vojenské
časy dost prestižně… Prostě, jako derby!
Ilčíkův syn Karel Ilčík mladší se narodil
dva roky poté, co táta podepsal smlouvu na
Svépomoci. Měl jasno už od dětství. I on hrál
celkem samozřejmě fotbal, a to za mládež
Vodních staveb Tábor, pak dorosteneckou ligu
za Bohemku pod trenérem Josefem Zadinou.
Na vojně oblékal dres VTJ Písek a potom

řádně potrénovali a snad by se
podzim už mohl odehrát. Ale kdo
ví. Vše záleží na vývoji pandemické situace,“ uzavírá trenér áčka.
Dušan Mendel

VTJ České Budějovice. Zahrál si i za bývalou Duklu Tábor, Viktorku Tábor a FK Tábor.
V Chotovinách, kde ho táta „drezíroval“ z trenérského postu, si našel manželku. A kariéru zakončil v čekanickém týmu Gregor (dnes
Meteor) Tábor. Taky tam se potkal otec a syn…
Aktivní hráčskou kariéru Karel Ilčík starší
ukončil v roce 1978. Postupem času se stal
předsedou fotbalových VS Tábor. „A když
společnost Vodní stavby ukončila sponzoring táborského fotbalu, dojednal jsem dohodu s táborským podnikatelem Karlem Dvořákem a náš třetiligový klub pak jistou dobu
nosil název VS Dvořák Tábor,“ připomene
Ilčík. V té době, v letech 1991 až 1994, také
trénoval úspěšně přeborový Sokol Chotoviny. „Ovšem předsednictví v jednom klubu a
trenérský post v jiném, to nedělalo dobrotu.
Mluvili jsme o tom s doktorem Josefem
Balíkem a Františkem Vozábalem, tedy s
funkcionáři táborského klubu. A tak jsem
v červnu 1994 v Chotovinách skončil,“ vysvětluje Ilčík. Během podzimu, po osmi odehraných kolech ČFL, pak vystřídal na postu
trenéra VS Dvořák svého někdejšího spoluhráče z VS Tábor Jana Grombíře. Pak ovšem
přišly na Svépomoc horší časy, přišel pád
až do přeboru a citelně chyběly finance.
Ne všichni bývalí „vodníci“ přijali v roce
2012 spojení rivalů Spartaku Sezimovo Ústí
a FK Tábor a vznik FC MAS Táborsko. Karel
Ilčík patří k těm, kteří vzali novou realitu jako
nezbytné řešení a je s nyní druholigovým
klubem trvale těsném v kontaktu. Právě on
zajišťuje spojení klubu s bývalými hráči, „starou gardou“ VS Tábor. Dokud to bylo možné, nechyběl na žádném domácím utkání. Ať
na Soukeníku, nebo později na moderním
stánku v táborské Kvapilově ulici. A věřte,
že jakmile to bude možné, vyrazí do hlediště
zas. Jakožto zasvěcený, znalý a zkušený glosátor Karel pravidelně komentuje dění v táborském fotbale na stránkách regionálního
tisku.
Už přes půl století žije v Táboře a Žižkovo
město si dávno získalo jeho fotbalové srdce.
Kdo by si to byl pomyslel, když ho po ročním
působení v dresu Dukly Tábor poslali vojenští páni od Jordánu pryč, na východ Čech,
do Jičína? Ale Karel Ilčík už tehdy věděl své.
Vždyť v Táboře se stihl seznámit s jednou
slečnou… A vlastně hlavně kvůli ní se z Východočecha stal napořád Jihočechem.
Aleš Pivoda
www.jihoceskyfotbal.cz

