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ZDARMA

pů objektu a rekonstrukci kotelny včetně výměny plynových kotlů.
Obec Chotoviny ve spolupráci se základní školou nabízí
RO schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
pomoc s registrací na očkování pro seniory 80+. V pří- na obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Lomená. Tato
padě zájmu volejte telefonní číslo 776 786 906, pí. Yvona první etapa v sobě zahrnuje kompletní obnovu kanaliKaňová. Jakmile bude vyhlášena registrace pro mladší zace a vodovodu v délce cca 190 metrů.
ročníky, budeme také pomáhat.
RO schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
RO schválila vítězem výběrového řízení na veřejnou za- na obnovu kanalizace v ulici Průběžná. Předmětem zakázku „Pořízení kontejnerů a sběrných nádob pro obec kázky je obnova kanalizace v celkové délce cca 122 m.
Chotoviny“ firmu EKOPLAST CZ s.r.o. s nabídkovou cenou
RO schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
784 000,– Kč + DPH.
na prodloužení chodníku od provozovny pošty k obecníRO schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení mu úřadu v délce cca 150 m.
na opravu a zateplení kulturního domu. Zakázka kromě
RO schválila zadávací dokumentaci na opravu místních
vlastního zateplení objektu obsahuje výměnu některých komunikací. Opravovat se budou v 1. etapě tyto komunevyhovujících oken a dveří, rekonstrukci schodišť, vstu- nikace:
Chotoviny – části komunikace Na Kůskovci
a hráz u Jezírka
Sedlečko – cesta od průjezdní komunikace
k domu č. p. 18
Řevnov – náves a lokalita za obnoveným
mostem
Vyhodnocení výběrových řízení
se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2021.
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Sedlečko
RO schválila přípravu projektu víceúčelového sportoviště na poli pod fotbalovým
hřištěm. Připravuje se první návrh, o kterém se bude diskutovat. Měl by být hotový
do konce února.
Česká pošta oficiálně oznámila změnu
v provozování její pobočky v Chotovinách.
Změna spočívá v převodu stávající pošty
na poštu Partner. Služby České pošty bude
od 1. 3. 2021 poskytovat smluvní zástupce
KPT rail s.r.o. v prostorách současné provozovny. Ve dnech 26. 2. – 1. 3. 2021 bude
pošta z důvodu změny uzavřena.
V celé naší obci provádíme za přítomnosti odborníka kontrolu bezpečnostního sta-

Náves v Řevnově
vu stromů. Označené stromy jsou doporučeny ke kácení. Na některých stromech
bude proveden bezpečnostní řez. Za pokácené stromy bude vysazena adekvátní
náhrada. Nejvíce se bude kácet v Řevnově – alej k Basamtce.
Brutální odstranění stromu před kulturním domem prošetřovala Policie ČR.
Pachatele se nepodařilo vypátrat a případ byl odložen.
Z důvodu vandalismu požádal starosta
obce Policii ČR o zintenzivnění hlídkové
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
činnosti.
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Likvidace použitých
olejů a tuků
z domácností
Použité oleje a tuky z domácností do kanalizace nepatří a zanášení kanalizačních
systémů nejen v naší republice je stále více diskutovaným problémem. Pokud bude
tento odpad nadále vyléván do WC, výlevek
a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní stav na domovní kanalizaci a problém zanášení čističek odpadních vod bude stále patřit mezi
vysoké nákladové položky měst a obcí.
Od ledna loňského roku mají města a obce na základě novelizující vyhlášky č. 210/
2018 Sb. povinnost zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování jedlých olejů
a tuků. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje
a tuky nesmí být soustřeďovány společně
s jinými biologicky rozložitelnými odpady
a že tuto povinnost nelze splnit formou
systému komunitního kompostování.
Řešením problému a zároveň splněním
zákonné povinnosti je svěření tohoto problému do rukou certifikované firmy jakou
je EKO-PF, s.r.o., založená v roce 1995. Na
přelomu let 2010/2011 spustila tato firma
pilotní „Projekt pro města a obce”, ve
kterém představuje službu ve formě sběru
opotřebeného potravinářského oleje a tuku pro obyvatelstvo v ČR. Městům a obcím
firma dodává speciálně upravené separační nádoby, do kterých se tento odpad soustředí. Snahou celého projektu je ochrana
životního prostředí a veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních
systémech kanalizace.
V současnosti firma EKO-PF
obsluhuje cca 10% měst a obcí z celé ČR, což je prakticky
shodné procento s výsledky republikové statistiky všech měst
a obcí, které již tuto službu pro
své obyvatele zajišťují. Aktuálně
má společnost rozmístěno několik tisíc nádob pro několik set
smluvních partnerů.
I naše obec navázala s touto
firmou spolupráci. Separační
nádoby na použité oleje a tuky
z domácností máme umístěny
v hale na sběrném dvoře, kde
můžete od loňského roku použitý olej a tuk v uzavřených obalech (například v PET lahvích)
předávat k likvidaci obsluze
dvora.
Hana Heřmánková
obec Chotoviny
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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)
– 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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Zemědělské obchodní družstvo

Moraveč nabízí
k prodeji konzumní

BRAMBORY
odrůda
Adéla

cena: 7 Kč / 1 kg

Telefon: 737 736 091

Soutěž pro
luštitele křížovek
V každém čísle Listů
Chotovinska si v letošním
roce můžete vyluštit
zajímavou křížovku.
Správné znění jednotlivých
tajenek si vždy poznamenejte na přiložený

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK.
Ten odešlete do 19. 11. 2021
na adresu Obecního úřadu
Chotoviny nebo jej vhoďte do
poštovní schránky obecního
úřadu. Budete-li mít alespoň
deset správných tajenek a
usměje-li se na vás štěstí,
budete vylosováni a obdržíte
zajímavé ceny.
V prosincovém čísle Listů
Chotovinska se dozvíme
jména tří šťastných výherců.
Chotoviny mají . . . (dokončení v tajence).

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Jméno a příjmení: .........................................................................................

leden
únor

CHOTOVINY MAJÍ

březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

tel. číslo:
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První pololetí je za námi,
uběhlo až příliš rychle. Jistě
k tomu přispěla skutečnost, že většina
žáků strávila více času doma před monitory počítačů než ve školních lavicích
před tabulí. A samozřejmě to ovlivnilo i
celkové hodnocení prospěchu na vysvědčení. Nejenže se probíralo pouze základní
učivo a veškerá nadstavba musela jít stranou, ale učitelé museli také hodně slevit
ze svých nároků a požadavků. Ještě více
se ukázalo, jak moc jsou ve výhodě žáci
pocházející z podnětného prostředí. Mnohem více také záleželo na vnitřní motivaci
a zodpovědnosti. Vždyť ve škole je to tak
snadné... Látka se vysvětluje pořád dokola, děti procvičují mnohem častěji, mohou
se učit od spolužáků, stačí jeden pohled
a učitel pozná, že žák tápe a potřebuje pomoci, je více zkoušení a testů.
Naštěstí stále ještě mohou chodit do
školy alespoň ti nejmenší, a tak máme ve
škole trochu veselo. Prvňáci a druháci
jsou opravdu vzorní, všechna nařízení a
omezení berou vážně, už ví, že rouška se
ze země na obličej nevrací, ruce se myjí
tak často, jak je potřeba, ale zároveň už
objevili, jaké má výhody, když každá třída
okupuje jedno patro školní budovy sama
pro sebe. Nepředstavujte si, že naši prckové o přestávkách vzorně sedí v lavicích a
tiše si povídají o tom, co nového se asi
naučí další hodinu. Ale právě díky nim
se jinak nezvykle ztichlou školou ozývá
dětský smích. A učení jim také jde, paní
učitelky je velmi chválí.
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První vysvědčení

Co bude dál? Oficiální pokyny z MŠMT
nám vždy pouze stručně řeknou: „...vzhledem k nepříznivé epidemické situaci
nedochází ke změnám… a provoz škol
a školských zařízení tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud…“
Poslední zpráva prodlužuje distanční výuku 3. až 9. třídě do 14. února. Pak se
uvidí, jestli situace dovolí návrat alespoň
některým ročníkům do škol. Informace
o možném testování žáků přímo ve školách máme stejně jako vy pouze z médií,
se školami ministerstvo nic nekonzultuje
ani zatím nepodává žádné bližší informace.

4

Stále pokračujeme v distanční výuce,
postupně navyšujeme on-line hodiny, více dělíme třídy na skupiny, aby výuka na
dálku byla zase o něco více efektivní.
Neustále zvyšujeme kvalitu internetového připojení ve škole, aby učitelům technika nebránila kvalitně učit. Častěji probíhají individuální konzultace, když žák
potřebuje něco více vysvětlit nebo poradit. Ani na dálku nechyběly třídnické hodiny. V současné době postupně předáváme žákům jejich vlastní přístupová hesla do systému Bakaláři, nebudou muset
už pro vyzvedávání úkolů využívat ta rodičovská. Zadávání domácích úkolů mezitím probíhalo také na on-line hodinách,
menší děti používají aplikaci Škola v pyžamu, kde si úkoly nejen vyzvedávají, ale
kam je i vkládají ke kontrole, ti starší obratně komunikují se svými učiteli e-mailem
a po telefonu.
Smekám před všemi, kdo prochází distanční formou výuky. Její náročnost pro
učitele, rodiče a především pro samotné
žáky je neskutečná. Dodávejme si proto
navzájem více podpory, zvládneme vše
mnohem snáz. Děkuji všem za spolupráci v 1. pololetí tohoto nelehkého školního
roku a zároveň nám přeji, aby se 2. pololetí více odehrávalo ve škole než doma.
Martina Sochůrková

Prvňačky a jejich sněhulák

Sedmáci nemohli na hory,
od lyžování je to ale neodradilo!
Na konci ledna jezdí každoročně naši sedmáci do Pece pod Sněžkou na lyžařský kurz.
Horská chata byla zamluvena, na svazích sněhové podmínky ideální, ale holky a kluci
museli zůstat doma. Partu sedmáků to však neodradilo a sami lyžařský kurz absolvovali přímo v Chotovinách. Podle fotografií se u toho také dobře bavili.

Prvňáci a jejich sněhulák s rouškou
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Co nového v mateřské škole?
Vánoční prázdniny utekly jako voda a v pondělí 4. ledna jsme se opět setkali v mateřské
škole s nadějí a optimismem, že tento rok bude
alespoň trošku lepší než ten minulý. Ve všech
odděleních dozníval vánoční čas. Děti nám s
jiskřičkami v očích dychtivě vyprávěly zážitky
z Vánoc a o dárcích, které našly pod vánočním
stromečkem. Mezi nejoblíbenější dárky patřily
u chlapců stavebnice Lego a u děvčat panenky.
Některé děti mrzelo, že nám nemohou hračky
přinést ukázat, jelikož to nedovolují hygienická
opatření. Rozptýlení jim přinesly hračky z nadílky, která se v mateřské škole uskutečnila
před Vánoci.
Ve středu 6. ledna jsme si hrou na Tři krále a
pohádkou Na vršku připomněli tříkrálový den.
Objevila se i první větší sněhová nadílka v tomto roce, kterou si děti venku náležitě užily. Zimní zasněžená krajina byla dobrým zdrojem k te-

matickým celkům. První čtrnáctidenní integrovaný blok ve třídě Broučků byl zahájen tématem První vločka, druhá, třetí z nebe na zem
právě letí. Druhý blok nesl název Zimní radovánky a ptáčci u krmítka. Děti se seznámily s charakteristickými znaky zimy, vlastnostmi sněhu
a ledu a správným oblékáním v mrazivém počasí. K tematickému bloku patřila Oblékací písnička, která dětem přiblížila správný postup při
oblékání a před vycházkou do přírody je dobrým pomocníkem. Jelikož k zimě patří radovánky se sněhem, byl do vzdělávací činnosti
zařazen příběh Proč sněhulák pláče, kde se děti
dozvěděly, co všechno musí každý sněhulák
mít, aby nebyl smutný. Ve skupinách sestavily
sněhuláky a porovnávaly je podle velikosti. Nezapomněli jsme ani na volně žijící zvířata a jejich
obživu během zimního období. A tak nadešel
čas, abychom se vypravili do lesa ke krmelci

a donesli zvířátkům něco na přilepšenou - jablíčka, mrkve, kaštany,
žaludy. Ve třídě pak děti poznávaly zvířátka na obrázcích a určovaly
jejich stopy. Podle stop našly cestičky, kudy se zvířátka vydala. Nechybělo ani vyprávění o tom, jak se staráme o ptáčky, kteří také
potřebují naši pomoc. Většina dětí dobře ví, že je zima pro ptáčky
dlouhá a krutá. Proto jim sypou doma do krmítka různá semínka či
zavěšují lojové koule.
V pátek 29. ledna byly v základní škole pololetní prázdniny.
Provoz mateřské školy byl omezen, neboť většina dětí zůstala
doma se svými rodiči a sourozenci. Přáli bychom si, aby vydržela
sněhová nadílka a děti se tak mohly věnovat zimním radovánkám.
Dana Strejcová, Lenka Veselá

T – SERVIS CHOTOVINY s.r.o.
NABÍZÍ
HOBLOVAČKU a MÍCHAČKU

CENA DOHODOU

KONTAKT TEL.: 739 036 290
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ÚNOR bílý – pole sílí
Od starověku se lidé snažili
odpozorovat průběh počasí a podle toho pak vytvářeli povětrnostní prognózy. Svým způsobem
šlo o jeho předvídání a pro tuto
činnost používali latinské slovo
prognostiato. Z něj se během staletí vyvinulo slovo pranostika.
Také únorových pranostik je
velice mnoho. Od nejznámější
„únor bílý, pole sílí” až po trochu tristní „v únoru-li vichr neburácí, v dubnu jistě krovy kácí”.
Hned druhý únorový den je
svátek, který prošel celou řadu
proměn. Než se ustálil jeho dnešní lidový název – Hromnice, jmenoval se hypapanté. V ten den
se v kostele světily zvláštní svíčky – hromničky, kterým se pak
připisovaly mnohé ochranné
funkce. Hromničku někde dávali do rukou umírajícímu a její
světlo ho mělo provázet na cestě do věčnosti. Jinde zas hospodář, hned po návratu z kostela,
s čerstvě posvěcenou svíčkou
třikrát obešel včelí úly, aby včely
byly chráněny před zloději a daly hodně medu. Hromničky se
ale nejvíc používaly jako ochrana stavení proti úderu blesku.
Z téměř čtyř desítek pranostik o Hromnicích naprostá většina říká asi toto: na Hromnice
má sedlák raději vlka ve chlévě a

ženu na marách, než slunce na
obloze. Čili: je-li ten den krásně,
ještě dlouho bude zima a velikonoce budou na sněhu.
„Na sv. Blažeje (3. 2.) kominík se ohřeje” říká stará pranostika a jiná hned dodává, že
„bude-li na sv. Blažeje pěkné počasí ten rok se zvedou brambory”. Jinak sv. Blažej má k počasí
ze všech světců nejblíže, protože odedávna je uznáván za jeho
patrona. Proto lidé v den jeho
svátku rozhazovali do větru popel, mouku, ale i sůl, aby „nakrmili” větry a ty jim za to neškodily. Navíc byl sv. Blažej patronem větrných mlýnů a hudebníků na dechové nástroje.
Za starých časů v ten den po
vsi chodili školáci s košem a rožněm. Po vinšování jim hospodyně dávaly vejce, krapet mouky a na rožeň nabodly kus slaniny nebo uzeného masa. Žáci
vše odevzdali paní řídící a ta jim
za to vystrojila malou hostinu
a i jí zbylo dost.
Svatá Dorota (6. 2.) prý v košíku přináší skřivánka a ptáčkům rozdává noty, ale může být
i bohatá na sníh. V každém případě ale „na sv. Dorotu odmeť
sníh od plotu!”. Tato světice kdysi byla mezi prostým lidem ve
velké vážnosti a v jižních Čechách se dokonce z církevní le-

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
65 let Jitka Samcová, Červené Záhoří
Jaroslav Branštýl, Moraveč
70 let Květuše Váchová, Červené Záhoří
Eliška Sedláčková, Chotoviny
Václav Dvořák, Chotoviny
75 let Pavel Jiránek, Jeníčkova Lhota
Jan Kukačka, Chotoviny
Marie Bohuslávková, Červené Záhoří
93 let Jiřina Koudelková, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
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VEČEŘE

Z HOTELU
GOLD
MENU PODÁVÁME
12. a 14. února 2021
Možnost rozvozu nebo osobního vyzvednutí.
Pro více informací sledujte náš FACEBOOK
www.facebook.com/hotelgoldchotoviny.cz
nebo web www.hotelchotoviny.cz

gendy utvořil zvyk „chození s Dorotou”. Šlo o obchůzku vsi, při
které se divadelně předvádělo
utrpení sv. Doroty i její následné
vykoupení. Zpravidla hráli jen
čtyři „herci”: Dorota, král, čert
a kat.
Mnoho pranostik se také váže ke sv. Matěji (24. 2.), který –
jak známo – „boří led, nezří-li
ho jeho hled, urobí si nový hned”.
Zato „prší-li na sv. Matěje, brzo se bude síti”. Také platilo

„sv. Matěj – první jarní svátek”. Na
sv. Matěje se v domácnostech
věštil zdar budoucích žní, úspěch
plánovaného sňatku, ba předvídala se i smrt. Sv. Matěj je patronem úrody a proto v den jeho
svátku hospodář obešel zahradu a zatřásl každým stromem,
zatímco děti stromky „otloukaly” vařečkami. Museli být bosí
a nějakou říkankou prosit světce o bohatou úrodu ovoce.
Jaroslav Wimmer

Bowling a kuželky nejpopulárnějším sportem
z pohledu aktivního provozování!
Národní sportovní agentura provedla
výzkum míry popularity sportu v České
republice. Z něho vyplývá, že bowling
a kuželky jsou nejatraktivnějším sportem
z pohledu aktivního provozování.
Výzkumu se v druhé polovině října 2020 zúčastnil reprezentativní vzorek 5 tisíc respondentů.
Z dostupných materiálů vyplývá, že bowling
a kuželky skončily na prvním místě v hodnocení
TOP sportů z pohledu atraktivity pro aktivní
sportování, a to z celkem 105 hodnocených sportů!
Sporty byly hodnoceny na škále od 1 (nejméně atraktivní)
do 10 (nejvíce atraktivní). Na základě všech hodnocení byl vypočítán průměr. V analýze atraktivity sportů z hlediska jejich
aktivního provozování získaly bowling a kuželky průměrné
hodnocení 5,72, druhý tenis 5,23 a třetí cyklistika 5,19. V druhé části výzkumu – analýze atraktivity sportů z hlediska jejich
sledování jako divák – skončil náš sport na 29. místě (průměrná známka 4,71).
Pokud se podíváme na podrobnější hodnocení v části o aktivním sportování dle různých kritérií pro TOP 15 sportů, tak
bowling a kuželky obsadily u mužů druhé místo (první skončila cyklistika), u žen jsou na první příčce. V obou sledovaných
věkových kategoriích (od 15 do 44 let a nad 45 let) se náš sport
umístil na čelní pozici, stejně jako v rozdělení dle počtu obyvatel
(bydliště do a od 20 tisíc obyvatel) a příjmu (do a od 20 tisíc Kč).
Třetí místo zaznamenal v kategoriích fanoušci (první tenis,
druhý fotbal) a sportovci (první cyklistika, druhé
lyžování). Naopak mezi nefanoušky a nesportovci
skončil opět na stupínku nejvyšším.
Z kuželkářského zpravodaje vybral M. Vacko
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
DVOJÍ „BRONZ“ CHOTOVIN V KRAJSKÉM PŘEBORU
Od slavných časů fotbalu v
Chotovinách na Táborsku
uplynuly už skoro tři desítky
let. V sezonách 1992/1993 a
následně 1993/1994 obsadil tamější A tým vždy třetí místo v
krajském přeboru. Dnes v obci
zahrnující Chotoviny a Červené Záhoří, kde žije 1800 obyvatel, hraje místní Sokol I. B
třídu. Na přeborovou éru zbyly
příjemné vzpomínky.
Jak to tehdy bylo? Nejprve se
Chotovinští mohli pochlubit vybudováním důstojného fotbalového stánku. Největší zásluhu
na jeho realizaci měl člen tehdejšího výboru Ivan Křížka. Pak
do místního klubu, v té době velmi solidně ekonomicky zajištěného, přišel trenér Karel Ilčík.
Zkušený bývalý hráč třetiligových
VS Tábor dal přípravě, tréninkům a samotné hře potřebný
řád a v sezoně 1991/1992 se
Chotoviny radovaly z historického postupu z I. A třídy mezi
jihočeskou krajskou elitu.

Uznalý potlesk nováčkovi

Když končil následující ročník
1992/1993, v Chotovinách se
na fotbale uznale tleskalo. Domácí Beta, jak se klub tentokrát
jmenoval, obsadila v krajském
přeboru 3. místo. Na vítězné Fezko Strakonice, postupující do divize, ztrácely Chotoviny 13 bodů, na druhé Vodňany jen dva.
V dalším ročníku 1993/1994 Chotovinští, stále vedeni koučem
Ilčíkem, na přeborových trávnících opět váleli. Zvlášť dobře
zahráli na českobudějovické
Lokomotivě, kde zvítězili 2:0.
Urvali pro sebe okresní derby
v Malšicích poměrem 3:2.
Stejným poměrem udolali do-

ma Třeboň. Vimperk odjel z Chotovin s porážkou 1:2, Humpolec,
který tehdy ještě patřil do jižních
Čech, dokonce 0:3. Pikantní příchuť dostal domácí mač s Hlubokou. Ten Chotovinští vyhráli 2:1,
když branky vstřelil Libor Pekárek – a obě z pokutových kopů…

Na závěr prestižní mač

Los posledního kola poslal na
trávník Bety Chotoviny tým Unis
Jindřichův Hradec. Jasně nejlepšího soupeře v celém přeboru.
A byl to hodně prestižní zápas.
Jindřichohradečtí v tom ročníku excelovali, ztratili jediný bodík a už dávno před koncem soutěže měli v kapse postup do divize. Do Chotovin jeli samozřejmě s cílem vyhrát a udržet si
skvělou bilanci bez porážky. Domácí měli také silnou motivaci.
Oproti předchozímu ročníku mohli
obsadit konečné druhé místo.
Stačilo obrat favorita od Vajgaru aspoň o jediný bod.

Na trávě se třikrát červenalo

Přišly a přijely dvě stovky natěšených domácích fanoušků,
které sudí Prágr zmrazil ve 38.
minutě, když předčasně poslal
do kabin chotovinského Hňupa.
V deseti proti kompletní jedenáctce v té chvíli už fakticky divizního Jindřichova Hradce, to bylo
pro tým Bety hodně složité. Brzy po zahájení druhé půle vstřelil hostující Nikitin vedoucí branku a Chotoviny prohrávaly 0:1.
Pak se počet mužů na hrací ploše srovnal, protože právě Nikitin viděl také červenou kartu v
ruce rozhodčího Prágra. Hosté
od Vajgaru ale měli opravdu silný tým a Roubík upravil stav
utkání na 0:2. Avšak to ještě nebyl konec zápasu. V 80. minutě

našel přesným pasem Ilčík junior Šticu, který hokejovým blafákem překonal gólmana Hluštíka – 1:2. Chotoviny se nadechly k závěrečnému náporu, který
ale přibrzdil rozhodčí Prágr –
potřetí toho dne vylučoval, podruhé na straně domácích. Do
kabiny musel předčasně Vojáček… Hosté už výhru udrželi a
domů k Vajgaru odjeli jako nikým neporažený přeborník jihočeského kraje.

Ke „stříbru“ chyběl bodík…

Toho dne se Chotoviny rozloučily s úspěšným trenérem Ilčíkem,
který odcházel na Svépomoc, na
trenérskou lavičku třetiligových
„Vodníků“ – FK Tábor. A bylo u
toho tehdy i trochu smutku.
Vždyť i remíza by posunula Betu
na druhé místo v přeboru. To po
roce opět obsadily Vodňany, Chotovinští byli znovu třetí. Oba týmy přitom získaly 33 bodů. I tak
můžeme mluvit o historicky dosud největším úspěchu fotbalu v
obci ležící něco přes deset kilometrů severně od Tábora.

Parta a výteční fanoušci

A jak na ty časy vzpomíná Karel
Ilčík? „V Chotovinách jsem trénoval od podzimu 1991 až do
června 1994. Hrál tam tehdy i
můj syn, taky Karel. Byla to výborná fotbalová parta – zkušení
hráči Libor Pekárek, který dříve
kopal ve Spartaku Sezimovo Ústí
a ve VS Tábor, dvaačtyřicátník
Jarda Němec hrával za VS Tábor
a za Spartak Pelhřimov. Oporou
byl Zdeněk Turek, místní patriot
a nyní starosta Chotovin. Dále
jsme získali skvělého gólmana
Milana Mrzenu, ten potom chytal ve Spartaku Sezimovo Ústí.
Tomu kryl záda Milan Spurný,

Horní řada zleva: Karel Ilčík st., Josef Sekal, Jiří Pěknic, Jiří Cícha, Jiří Svačina, Martin Žamboch, Jaroslav Passler,
Rostislav Passler, Libor Pekárek, Karel Ilčík ml., Josef Kytír
Dolní řada zleva: Petr Pouzar, Zdeněk Turek, Karel Hňup, Jan Šiman, František Mašek, Milan Mrzena, Martin Passler

přezdívaný Gretzky. Z Tábora přišli také Martin Štica, Karel Ilčík
mladší, Jirka Mikulenka, Milan
Makovička, Rostislav Mrzena,
Petr Bartoň, Pavel Šolc a Pavel
Pokorný. Mužstvo doplnili dva
táborští hokejisté a také dobří
fotbalisté Rudolf Vach a Arnošt
Metelec. Z místních hráli Jan
Šiman, bratři Passlerové, Jiří
Svačina, Petr Pouzar a Dušan
Mendel, současný ředitel sportovní redakce TV Nova,“ vypočítává bývalý úspěšný trenér.
A dodá, že finančně byl klub
dostatečně zajištěn, hráči měli
od výboru i od místních podnikatelů často hodně slušné prémie. Takže připomeňme i ty muže, kteří vytvářeli fotbalistům v
Chotovinách potřebné ekonomické i materiálně-technické zázemí. Aktivní a pracovitý výbor
vedl jako předseda Josef Sekal,
který vystřídal Josefa Kytíra,
dále v něm pracoval sekretář
Oldřich Šmejkal, chotovinská
legenda, a pokladník František
Vrchota. Odbornou lékařskou péči zajišťoval MUDr. Josef Balík,
nynější klubový lékař druholigového FC MAS Táborsko. O kvalitu pažitu se pečlivě staral
správce Josef Procházka, místní velký milovník fotbalu.
A jedna perlička z té doby.
Zapomnětlivý masér Jan Fořter
často dovedl hráče něčím překvapit. Traduje se, že místo chladícího kelenového spreje použil
v mistrovském utkání doma s
Humpolcem sprej Biolit proti hmyzu, jehož design umně zamaskoval. „No vidíte“, smál se Honza
po utkání, „a nepoznal to ani bolestínek Pavel Šolc!“ Právě ten
jeho služeb využíval nejvíc…

Fotbalem žila celá obec

„Fotbalem opravdu žila celá
obec. Velké návštěvy a parta
fotbalistů, kteří makali a táhli za
jeden provoz, to bylo hlavním
tajemstvím tehdejších úspěchů.
Často se stávalo, že na venkovní
utkání odjížděl samostatný autobus plný chotovinských fandů,
kteří si nechtěli nechat ujít vystoupení svých miláčků na hřištích soupeře,“ zdůrazňuje Karel
Ilčík. A na závěr dodává: „V roce
2017 se konaly oslavy devadesáti let místního fotbalu. Samozřejmě, přítomní byli všichni hráči z toho slavného období. A hlavní motto znělo: Celé Chotoviny
tleskají legendární partě z devadesátých let!“

Aleš Pivoda, Karel Ilčík st.
www.jihoceskyfotbal.cz
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JAN KOLLER: JÓ, CHOTOVINY, TY ZNÁM. ALE NEHRÁL JSEM U VÁS
Válel za Spartu, Anderlecht, Dortmund nebo Monako. S 55 góly
je historicky nejlepším střelcem
fotbalové reprezentace. JAN
KOLLER se vrátil domů do Smetanovy Lhoty a zapojil se do iniciativy, která chce očistit fotbal.
Také chce kandidovat do Okresního fotbalového svazu na Písecku a točí se o něm film. Rozhodně se nenudí, přesto si našel čas i na rozhovor pro Listy
Chotovinska.
Honzo, pocházíš ze Smetanovy Lhoty. Jen připomeň, jak
jsi dokráčel na světovou úroveň?
Vezmu to stručně. Začínal jsem
doma ve Smetanově Lhotě a hrál
za žáky. V dorostu jsem pak začal chytat v Miroticích a pak mě
vzali jako gólmana do druhé
dorostenecké ligy do Strakonic.
V bráně mě to ale nebavilo a v
17-ti jsem si vyžádal návrat domů, tehdy mě museli postaršit,
abych mohl hrát za muže. Kopali jsme třetí třídu a postupo-

vali výš a výš. Pak mě zlákali do
Milevska, pak jsem odešel do
Prahy a ocitl se v béčku Sparty
a zbytek už asi znáte (smích).
Ano známe, ale mě ještě zajímají jižní Čechy. Hrál jsi někdy
v Chotovinách?
Po pravdě jsem u vás nehrál
nebo aspoň si nevzpomínám.
Chotoviny ale znám díky tobě a
když jedu kolem po dálnici
(smích). Když se ve Smetance
vykopala krajská soutěž, vzpomínám si třeba na zápasy v Chýnově, Vožici nebo na Větrovech.
Ale zrovna jsme se asi ve stejné
soutěži nepotkali. Pamatuju si,
že mezi táborskými a píseckými týmy byla vždycky rivalita, na
Táborsku nás hrozně řezali
(smích).
Na stará kolena jsi se do
Smetanovy Lhoty vrátil. Pořád
hraješ fotbal?
No jasně. Jak jsem teď víc v
Česku, tak odehraju skoro 80%
zápasů. Válíme v okresním přeboru, postupové ambice už nemáme, lepíme sestavu, jak se
dá. Je tam pořád pár kluků, se
kterými jsem kdysi začínal. Většinou hraju v záloze spíš jako
volný hráč, fyzička rok od roku
ubývá. Ale snažím se udržovat.
Běhání ani posilovna mě nebaví, ale chodím na tenis, hokej,
občas vezmu kolo. V Praze má-

me starou partu a hrajeme malý
fotbal – Hanspaulku nad 45 let.
Nedávno jsi ohlásil kandidaturu do OFS na Písecku. Bude
z tebe funkcionář?
Máme partu lidí, kteří chtějí dělat fotbal poctivě a naplno. Tak
jsem se nechal zlákat, na našem
okresu mi záleží. Uvidíme, jak to
půjde a kam to bude směřovat,
hlavně chci pomoct. Na trenérskou kariéru nemyslím, to je moc
velký stres a odpovědnost za
spoustu lidí.
A taky jsi nedávno prozradil,
že točíš film. O čem bude?
Měl by to být průřez celou mojí
kariérou. Už jsme natočili hodně materiálu v Česku, teď čekáme, co se povede v zahraničí.
Kvůli covidu je situace složitá,
uvidíme, jestli vše stihneme podle plánu a film bude hotový někdy na jaře 2022. Je to náročné,
ale baví mě to. Podílím se na
tom i organizačně, když zajišťuju natáčení v klubech, nahlížím
i do práce filmové, je to dobrá
zkušenost.
Prošel jsi toho opravdu hodně. Na jakou štaci vzpomínáš
nejraději?
Všude bylo něco. Krásné vzpomínky mám na Lokeren, tam se
lámala moje kariéra. V Anderlechtu jsem si zahrál skvělý fotbal a Dortmund, to už byl úplně

jiný svět, opravdu top světový
klub. Stále jsem se spoluhráči i
klubem v kontaktu, se starou gardou Dortmundu i cestujeme a mám
tam i nějaké marketingové aktivity.
A co reprezentační kamarádi? I s nimi jsi v kontaktu?
Samozřejmě. Reprezentace a parta kolem pana Brücknera je nejvíc, co jsem s fotbalem prožil.
Skvělé výsledky, hlavně na Euru
v Portugalsku, a super hráči i
kamarádi. Stále se potkáváme
a něco vymýšlíme. Asi nejvíc jsem
v kontaktu s Vláďou Šmicerem,
Karlem Poborským a Tomášem
Ujfalušim.

POPULÁRNÍ VOLOĎA BONDAREV SI JEL ZAHRÁT FOTBAL NA UKRAJINU
Nejsledovanější chotovinský
tým – muži A – nemůže kvůli
covidu hrát ani trénovat. Nejlepší hráč áčka ale přece jen přátelský zápas odehrál, a to doma na Ukrajině. VOLODYMYR
BONDAREV dostal pozvání od
kamaráda a na otočku si odjel
zakopat proti tamnímu prvoligovému týmu FK Lvov.
Jak se to stalo, že jsi odjel
k přípravě na Ukrajinu?
Zavolal mi jeden starý kamarád,
že mají super přátelák proti týmu první ukrajinské ligy a jestli
si nechci přijet zahrát. Neváhal
jsem ani minutu, fotbal miluju
a čas ani peníze u fotbalu ne-

řeším. Sedl jsem do auta a jel
900 kilometrů. Zahrál jsem si,
navštívil mamku a příbuzné, přespal a ráno zase 900 kilometrů
domů. Měl jsem dokument s negativním testem, ale ani ho vidět nechtěli, projel jsem Slovensko i Ukrajinu bez problémů.
Za koho a proti komu jsi to
vlastně hrál?
Hrál jsem za FC Ternovo, to je
tým asi na úrovni I. A třídy, kde
jsem taky kdysi něco odkopal.
Na Zakarpatsku měli zrovna týdenní soustředění fotbalisté FK
Lvov a hledali soupeře. Tak oslovili i kluky z Ternova, pro které
to byla historická událost. Asi

jako kdyby Chotoviny hrály proti nějakému klubu z první ligy.
Před námi dostaly jiné týmy 7
a 11 gólů, tak jsme měli taky
obavy, ale prohráli jsme jen 1:5.
Lvov byl někde jinde, běhali jsme
spíš jako pejsci za kuličkou, ale
zážitek super. Lvov se s námi pak
vyfotil a hned po zápase odletěl
na další soustředění do Turecka.
Jak jsi si zahrál a na jakém
postu?
Hrálo se na umělce, trenér mě
postavil doprostřed zálohy hned
za útočníky, něco jako v Chotovinách. Ale bylo nás hodně a každý si chtěl proti zvučnému soupeři zahrát. Takže jsem byl na

hřišti asi 40 minut. Ale i tak paráda. Snažil jsem se něco vymyslet, měl jsem tam dvě tři
pěkné kolmice na útočníky, pak
super kličku, kdy jsem obelstil
dva hráče.
Zápas a tréninky určitě chybí
nejen tobě. Jak se udržuješ?
Hodně se snažím běhat doma
na páse, ale chystám se začít
běhat i venku. Pak cvičím v posilovně a taky honím míč, ale
hlavně s malým synem. Doma
si kopeme skoro každý večer.
Málem už jsme rozbili lustr.
A jak to synkovi jde? Bude
po tobě?
Má obrovskou chuť a míč ho baví, což je skvělé. Furt si doma
kope a chce si hrát i se mnou,
minule přišel dokonce o půlnoci, že nemůže usnout a musíme
jít kopat. Tak jsme na chvíli šli
(smích). Ještě je brzy, ale vidím,
že má cit na míč, tak uvidíme. Pokud mu to půjde, určitě ho budu
podporovat, aby to někam dotáhl, hlavně dál než táta (smích).
Dvoustránku připravil
Dušan Mendel

