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I letos v klášteře
zahráli hudební
legendy

nově zdarma

Poděkování

Dlouholetou snahou zástupců obce Chotěšov je ucelení vlastnictví pozemků pod chodníky a komunikacemi. Velmi proto děkujeme těm, kteří na tuto snahu reagovali kladně a své pozemky pod
stavbou chodníků obci darovali. Jsou to paní Denisa Vlasáková a pánové Reinhold a Petr Havlíčkovi.
Věříme, že se výše jmenovaní dárci stanou dobrým příkladem i pro ostatní vlastníky pozemků pod
komunikacemi a najdou se jejich další následovníci.
L. Rosenberger, starosta obce

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
prázdninové měsíce a s nimi
doba dovolených a odpočinku je
za námi, užili jsme si už i pouťových radovánek, léto nám pomalu, ale jistě mává na rozloučenou. V běžném roce by dalším
výrazným milníkem, který nás
v postupujícím kalendáři čeká,
byly Vánoce. Letos tomu ale bude
poněkud jinak. Ještě před příchodem svátků klidu a pohody nás
čeká „řinčení zbraní“ na poli politickém. Ano, jistě už i Vy jste si
všimli, že jsou pro nás na konec
října přichystány volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Tomu skutečně nejde uniknout. Z billboardů, plakátů, tisku, zkrátka odevšad na nás vykukují rozesmáté
tváře kandidátů a slibují – jak
jinak – opravdový ráj na zemi!
Při čtení sloganu „MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ“ jsem si
vzpomněl na Valdemara Matušku a jeho píseň Eldorádo. My ho

ale nemusíme jít někam hledat.
My ho budeme mít tady u nás!
Nevěříte? Tak třeba „ZDRAVÍ
BEZ POPLATKŮ“, „DŮSTOJNÉ
STÁŘÍ“, „NIŽŠÍ DANĚ, MÉNĚ
BYROKRACIE, VÍCE SVOBODY“. Není to to pravé Eldorádo?
Tak dobře, přidám ještě „VĚTŠÍ
RESPEKT K RODINÁM. ZODPOVĚDNĚ“. S těmi, kteří najdou
„ODVAHU, PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST“, „ODVAHU ZASTAVIT KORUPCI“, a také s těmi,
kteří mají „ODVAHU A ZKUŠENOST“, už nám chybí pouze
„VYHLÁSIT VÁLKU LEVNÉ
PRÁCI“. Přece „NENECHÁME
SE ZASTAVIT. ZMĚNU DOTÁHNEME“! Vždyť „STÁT MÁ
SLOUŽIT, NE PŘEKÁŽET“, to
je jasná věc. A co provedeme
po volbách s Evropskou unií?
To je samozřejmě už také jasné
– „EU SE MUSÍ ZMĚNIT. ALE
NE BEZ NÁS. S NÁMI“. Anebo snad ne a my „ODEJDEME

PO ANGLICKU“? Tak teď vážně
nevím… No, každopádně je třeba k tomu přistoupit „ZODPOVĚDNĚ PRO SPOLEČNÝ DOMOV“. Tak co, také cítíte, že ráj
je skutečně blízko?
Vážení
spoluobčané,
přeji opravdu nám všem, abychom
veškeré útoky na naše signální
soustavy přežili bez duševní újmy,
zachovali si zdravý rozum a zvolili
šťastně s výhledem na perspektivní budoucnost nás a našich dětí.
Krásné dny!

Luděk Rosenberger

starosta obce

Výzva všem místním spolkům a organizacím
I v letošním roce 2017 budou příspěvky na činnost vypláceny formou
Vámi podaných individuálních žádostí a tímto
Vás vyzýváme k podání individuální žádosti o příspěvek na činnost do 13. 10. 2017.
Formulář individuální žádosti je ke stažení na internetových stránkách obce Chotěšov
www.obec-chotesov.cz v sekci „Vzorové formuláře ke stažení“
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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení občané,

Obec Chotěšov rozhodla na 15. VJZO o pořízení územního plánu pro
naši obec. V současné době se zpracovává zadání územního plánu, které bude předáno architektovi - zpracovateli územního plánu. Ten bude
navrhovat budoucí podobu obce, plochy pro novou zástavbu k bydlení,
podnikání, pro stavby veřejné vybavenosti (např. školství, sociální služby, občanskou vybavenost apod.), komunikace, zeleň a krajinu, vodní
plochy, lesy, veřejné prostory, okolí Vašich domů. Územní plán může
také pomoci naší obci získat státní a EU dotace. Protože rozvoj obce je
především věcí Nás, kteří zde žijeme, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který byl vložen do každé poštovní schránky.
Budete-li nám chtít pomoci, vyplňte prosím tento dotazník nejpozději do 29. září 2017. Vhodit jej můžete do schránky na obecním úřadu v Chotěšově nebo na další sběrná místa uvedená v seznamu. Nebo
jej můžete osobně odevzdat v podatelně OÚ Chotěšov.
Územní plán bude pořizovat pro naši obec, Obec s rozšířenou působností, Městský úřad Stod, odbor výstavby. Pokud s námi budete chtít
mluvit osobně, můžete zavolat na tel. 377 183 713, mob. 725 937 567,
panu Danielovi Koláčkovi, místostarostovi obce nebo na mob.
775 146 183, referentovi odboru výstavby, Městského úřadu ve Stodě,
(nebo využít e-mail: mistostarosta@obec-chotesov.cz nebo roudnicka@mestostod.cz)
Velmi by nám pomohly staré fotografie, obrázky nebo pohlednice obce, návsi, kapliček a jednotlivých domů, nebo mapy, staré plány
a podobné materiály. Rovněž staré noviny nebo knihy, kde jsou zmínky
o obci a událostech nebo stavbách, které se obce týkaly, mohou být velmi cenným podkladem. Máte-li podobné materiály nebo víte-li o nich,
prosíme Vás, abyste se v dotazníku zmínili o jejich existenci nebo mi
umožnili do nich nahlédnout. Dotazník vkládáme do každé poštovní
schránky, odpovídejte tedy za celou domácnost. Můžete proto v odpovědi zatrhnout i více možností. Dotazník můžete podepsat a doplnit
svojí adresou a telefonem, ale nebudete-li chtít, není to nutné. Děkujeme Vám za Vaši pomoc a spolupráci.
Daniel Koláček

místostarosta obce Chotěšov

Sběrná místa pro odevzdání dotazníku:
Chotěšov – Obecní úřad, přízemí (hlavní chodba)
– sběrná plastová schránka
Chotěšov – Národní dům, boční vchod (do volební místnosti)
– poštovní schránka OÚ
Mantov – knihovna (volební místnost)
– poštovní schránka OÚ
Losina – hasičárna, knihovna (volební místnost)
– poštovní schránka OÚ
Hoříkovice – hasičárna (volební místnost)
– poštovní schránka OÚ
Týnec – bývalá škola (myslivci)
– poštovní schránka OÚ
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Vážení spoluobčané,

před pár dny jste do poštovních
schránek obdržely dotazníkový průzkum, který zjišťuje Váš pohled na život v obci a mapuje potřeby občanů.
Tento dotazník vznikl proto, že se obec
Chotěšov rozhodla pořídit územní
plán – nástroj, který bude navrhovat
budoucí podobu obce, vymezí rozvojových ploch pro bydlení, určí plochy
pro podnikání, pro stavby občanské
vybavenosti apod. Bližší informace
o smyslu a účelu dotazování naleznete
v dotazníku samotném a částečně také
na jiném místě tohoto zpravodaje. Náhoda tomu chtěla a v brzké době se
Vám dostane do rukou dotazník druhý. Ten vzniká v rámci tvorby tzv. Profilu obce a bude zjišťovat Vaše názory
na podobná témata – život v obci, doprava, bydlení, urbanismus... Nešťastné načasování (které však nebylo úplně
možné ovlivnit) v mnohých z Vás jistě
vyvolá dojem, že Vás nutíme odpovídat vícekrát na stejné, nebo v mnohém
podobné otázky. Dříve však, než si
začnete ťukat na hlavu a nahlas uvažovat o našem duševním zdraví, vězte,
že Vaše odpovědi jsou pro nás a pro
budoucí rozvoj našich obcí skutečně
důležité. Opravdu chceme znát Vaše
názory a chceme s nimi dále pracovat.
Proto Vás prosím, věnujte svých pár
minut na vyplnění obou dotazníků!
Možnost vyjádřit se a sdělit nám svůj
názor budete mít rovněž na veřejném
projednání, které se k projektu tvorby „Profilu obce“ uskuteční v úterý
14.11.2017 od 17h v Národním domě
v Chotěšově. Zde budete mít rovněž
možnost seznámit se mimo jiné s výsledky dosavadních šetření.
Ještě jednou se Vám omlouváme
za poněkud nešťastný souběh těchto
dvou projektů a doufáme ve Vaší pomoc a spolupráci. Děkujeme Vám!

Luděk Rosenberger

starosta obce

Nízkoprahový Klub Magnet
pro děti a mládež přijíždí přímo k vám!
Začátkem záři přijíždí do obce Chotěšov nízkoprahový Klub Magnet pro děti
a mládež zřizovaný Diakonií Západ.
Jedná se o terénní formu nízkoprahové
služby pro děti a mladé lidi, kteří chtějí
aktivně trávit svůj volný čas a chtějí se
setkávat se svými vrstevníky. Dále tato
forma sociální služby nabízí pomoc či
podporu při řešení běžných či mimořádných situacích v jejich životě.
„Jedná se o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
která navazuje na téměř sedmileté působení kamenného nízkoprahového

Klubu Echo v městě Dobřany a dává
tak možnost využívat nabídku služeb
dětem a mladý lidem i v dalších obcích
okresu Plzeň – jih, kromě Chotěšova
budeme od září působit také ve Stodu“,
vysvětluje Mgr. Václava Egermaierová,
vedoucí služeb pro děti a mládež Diakonie Západ.
Pracovnice Klubu Magnet pro děti
a mládež budou v Chotěšově každý čtvrtek v čase od 12 do 17 hodin.
Do města budou zajíždět tmavě modrou fabií combi s bílými identifikačními polepy Diakonie Západ, najdete je

však nejen v okolí tohoto auta, ale také
je potkáte v ulicích, na hřištích a dalších místech, kde mladí lidé tráví svůj
volný čas.
Zejména díky finanční podpoře
od Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations se tak i do dalších obcí dostane
terénní sociální služba pro děti a mládež ve věku 6 - 20 let, která cílí na přiblížení odborné pomoci a podpory
do přirozeného prostředí mladých
lidí. Klub Magnet pro děti a mládež
bude poskytovat prostor pro setkání
s kontaktním pracovníkem, pro hry
i komunitní aktivity. „Do Chotěšova
přivezeme také různé sportovní a volnočasové vybavení i preventivně vzdělávací pomůcky“, doplňuje Markéta
Tomanová, DiS., koordinátorka Klubu
Magnet.
Pokud chcete sledovat, co se
v Klubu Magnet děje, najděte si ho
na facebookové stránce Klub Magnet
- NZDM, popř. na webových stránkách www.diakoniezapad.cz, příp. se
obraťte na koordinátorku Klubu na tel.
734 640 492 nebo e-mailu: magnet.zapad@diakonie.cz.

Na Dupárně
Dnes jsem zastihl
provozní Národního
domu paní Seidlovou
při její každodenní
činnosti. Tou je úklid
dětského
hřiště
na takzvané Dupárně. I když rozhodně
nemá v popisu své
práce uklízet cizí nepořádek, tak takovouto hromadu odpadků, dle svých
slov, nasbírá téměř každé dopoledne. Smutné na tom
je, že se jedná o místo, kam si chodí hrát naše děti.
Rozhodně zde nechci nikoho poučovat a vychovávat. Je na každém jednotlivci, jakým způsobem je
schopen využívat svoji mozkovou kapacitu a zda mu
jeho schopnosti postačí k tomu, aby to „dal“ a trefil se
do odpadkového koše.
Rád bych jenom paní Seidlové poděkoval za to,
že jsme si s dětmi nemuseli hrát v odpadcích a Vám
všem popřál dobrou mušku. Máte na to! Děkuji.

Pavel Malina

I letos se Chotěšov může pochlubit několika dalšími,
novými ulicemi. Už jste se na ně byli podívat?
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Večer pro klášter Chotěšov oslavil 15 výročí od svého vzniku
Dne 5. srpna se uskutečnil další ročník
kulturní akce Večer pro klášter Chotěšov. V kapitulní síni proběhlo oficiální
zahájení, na které navázaly poutavé
přednášky – převor kláštera v Teplé
P. Augustin Ján Kováčik, O.Praem přiblížil život zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty u příležitosti výročí 800 let od jeho úmrtí a Ing. Arch.
Jan Soukup pohovořil o významných
meznících v historii kláštera.

Hudební program probíhal pod
širým nebem na pódiu v zahradách
kláštera a také uvnitř v kapitulní síni.
Na scéně se postupně vystřídaly kapely Papersand, Tabasker, Frambo, Past,
Tutti Voci či písničkář Adolpho. Nejočekávanějším bodem programu byl
koncert hudebních skupin Vladimír
Mišík & ETC a Ivan Hlas Trio. Zpěváci
i muzikanti byli ve skvělé formě a koncert se protáhl na téměř dvě hodiny.
V severní zahradě probíhal šermířský program pod
taktovkou skupiny historických šermířů a střelců Modrý
regiment. Kat Vopat s mučírnou nabídnul ukázky práva
útrpného provázené odborným výkladem o anatomii,
mučení a trestu smrti v historii až po současnost. Klub
historie Červeného kříže si
přichystal živou expozici vě-

novanou ukázce práce této organizace
v 1. světové válce. Velkou odezvu měl
sokolnický program, který byl zaměřen
především na nejmladší příchozí.
V průběhu celého dne probíhaly
prohlídky – kromě budovy konventu
byly zpřístupněny také krovy, barokní
a gotické sklepy, věže nebo kanalizační štoly. Kromě klasických prohlídek
s průvodcem probíhaly i divadelní prohlídky přibližující atmosféru druhé poloviny 18. století, kdy byl klášter zrušen
císařem Josefem II.
Klášter v rámci letošního Večera
pro klášter Chotěšov navštívilo přes
1600 příchozích. Vybrané prostředky
budou předány klášteru a využity pro
údržby a opravy. Pořadatelem akce je
Spolek Chotěšovská vlna, podrobné
informace a fotografie z akce naleznete na www.vecerproklaster.cz. Příští
ročník je plánovaný na termín 4. srpna
2018. 
Jakub Švehla

Ohlédnutí se za létem
v Klášterní zahradě.

Letošní letní sezónu jsme zahájili 10. – 11. června
Víkendem otevřených zahrad. Jedná se o celonárodní
akci, jejímž záměrem je zpřístupnit veřejnosti soukromé
nebo běžně nepřístupné zahrady. Do tohoto projektu
jsme se poprvé zapojili už loni, letos počet návštěvníků
díky reportáži České televize odvysílané v rámci pořadu
Kouzelné bylinky výrazně vzrostl (během víkendu přišlo
přibližně 600 lidí).
Mnozí přespolní návštěvníci byli ihned po průchodu
bránou okouzleni dechberoucí kulisou konventu, tyčící
se nad rozlehlou zahradou, kterou jakoby ochranitelsky
svírá ve svém náručí a vytváří tak prostor naplněný posvátným klidem. Někteří zájemci uvítali i možnost mimořádné sobotní prohlídky kláštera.
Největším magnetem bylo rozkvetlé rozárium, jež
v současné době čítá na 300 odrůd a tato sbírka stále
roste. Zaměřujeme se převážně na romantické a historické typy růží, po právu nazývaných královnami květin.
K příjemně prožitému dni přispěla v sobotu odpoledne kapela Louka Band, která vystoupila přímo v altánku
rozária. Dětské návštěvníky asi nejvíce potěšil kontakt
se zvířecími obyvateli zahrady v čele s hlavní „šéfovou“
fenkou Míšou, pohladit se rády nechaly i naše kočičky, ovečky a koníci. Někteří zahrádkáři se živě zajímali
o naše zkušenosti s chovem Indických běžců – kachen,
které úspěšně vyčistily náš pozemek od plzáků.
Nejvíce pochval jsme si vyslechli za vynikající zákusky
a kafe latté podávané v naší improvizované domácí kavárně. Naše poděkování naopak patří obecnímu úřadu,
který tuto akci podpořil ze svého grantového programu.

Během léta se naše zahrada připojila ještě ke dvěma tradičním kulturním akcím: Slavnostem slunovratu
a Večeru pro klášter. Obě tyto události přilákaly opět
stovky návštěvníků, kteří ocenili krásu a harmonii tohoto místa, stejně jako několik desítek účastníků letních
seminářů zaměřených na osobnostní růst a psychoterapeutický výcvik.
Letošní sezónu v zahradě uzavírá již tradiční Zamykání kláštera, které se uskuteční 24. září, kdy budeme
letos naposledy nabízet domácí sezónní dobroty – dýňovou polévku, hamburger z červené řepy, domácí zákusky a kafe latté. A jako v předchozích letech půjdou
z našich zahradních přebytků nejspíš nejvíce na odbyt
dýně. Tak se přijďte podívat, těšíme se na vás!

Míla Lukášová a Lubor Šimek
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NENECHTE SI UJÍT
Plánované akce
– Chotěšov a okolí
ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA
24. 9. 2017
Místo konání: Klášter
TAJNÝ ZÁVOD PRO RODINY
S DĚTMI „POZNEJ SVŮJ MIKROREGION“
16. září, 10:00 – 16:00
Místo konání: start Nádražní, Stod
Posádka - jedno auto, rodina s dětmi
(alespoň jedno po dokončené 1. třídě)
RADBUZA FEST
16. září, 16:00 – 23:00
Nám TGM, Dobřany
www.radbuzafest.dobrany.cz
KINO: MIMI ŠÉF
22.9.2017 od 17:00
Místo konání: Národní dům
MARTINSKÁ ZÁBAVA
11.11.2017, začátek 18:00
Národní dům Chotěšov

Vezměte děti do kina
CHOTĚŠOV (NÁRODNÍ DŮM)
22.9. 2017, začátek 17:00
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2017, 97 min
Mimi šéf je ve skutečnosti velký
boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními
úspěchy. Pracuje pro organizaci
BabyCorp a jeho hlavním posláním
je zjistit, proč teď děti prohrávají na
trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl BabyCorp
na trhu klesá, o to rychleji rostou
výsledky konkurenční společnosti
Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do
rodin chlupaté, roztomilé mazlíčky
a její zakladatel Francis E. Francis si
může spokojeně mnout ruce a věřit,
že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se musí se svými
pomocníky z BabyCorp vydat na
speciální misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl, musí na svou stranu
získat i svého staršího brášku.

Vstupné 60 Kč

6

NENECHTE SI UJÍT
Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat
nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 13. ročník
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ
Lokomotiva v Plzni, který se koná
ve dnech od 21. – 23. září. Letošní
veletrh bude ve znamení baroka pojatý zábavnou formou povzbuzující
lidskou zvědavost.

Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné
ceny, užít si legraci, pohodu i trochu
adrenalinu a odneste si nové informace o zajímavých lokalitách v tuzemsku i zahraničí. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností
turistiky od vystavovatelů z různých
koutů světa. Nenechte si ujít vyprávění a autogramiádu protagonistů stále
oblíbeného seriálu Policie Modrava
natáčeného v šumavské přírodě. Tvá-

Obecní úřad Chotěšov ve spolupráci s Osadními
výbory přilehlých obcí, zve všechny milovníky hudby,
tance a dobré zábavy na MARTINSKOU taneční
zábavu, která se uskuteční v sobotu 11. 11. 2017
v Národním domě v Chotěšově.
Začátek je v 18,00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina ORIENT.
Vstupné je 70,- Kč.
Opět připravena bohatá tombola, kulturní
vystoupení a samozřejmě MARTINSKÉ VÍNO.
Všichni jsou srdečně zváni.
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ří ITEPu je český divadelní a filmový herec Václav Neužil, který usedne
i v Křesle pro hosta.
Bohatý program bude připraven
pro malé děti i pro žáky základních
a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu,
pohybová vystoupení, malování
na obličej, program složený z pohádek, soutěže, tvořivé tematické dílny
a nově malování karikatur a karetní vědomostní hru Karty hraběnky
Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chybět nafukovací
planetárium, expozice Zoo Plzeň,
Národní park Šumava, Techmánia
Sciene Center, Ekologické centrum
Orlov a jiné.
Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry a haluškami, dále výtečné
bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, chybět nebudou německá
a česká piva.
Než ITEP otevře své brány, máte
ještě do 31. srpna čas bojovat a sbírat body v rámci letního putování
po turistických zajímavostech Plzeňského kraje Prázdninová štafeta (http://stafeta.plzensky-kraj.cz).
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční tradičně na ITEPu.

ZAJÍMAVOST

Podobnost čistě náhodná?
Před několika lety jsme do muzejních sbírek kláštera
dostali jeden ročník svázaných časopisů Domov a svět
z roku 1929. Dnes by se k tomu dal přirovnat týdeník
Květy. Tedy zajímavosti společenského rázu pro mladé,
střední i starší ročníky.
Předložená ukázka mne zaujala v tom, že je zřejmé, jak
se vše stále jen opakuje a mnohé z popisovaného dává
dojem, že je to psáno v dnešní době. Vždyť například
dlouhodobá otázka umístění Slovanské epopeje od Alfonse Muchy je následujícím řádkům velice podobná.
Článek má název Maroldova panoráma: Bitva u Lipan.
Od jara, dočkáme-li se vůbec jara (zima roku 1929
byla neobyčejně studená, v Jižních Čechách bylo naměřeno - 42 stupňů), opět budeme v Praze potkávat hloučky
školních dětí. Velmi vyhledávanou, vděčnou i poučnou
podívanou byla panorama Maroldovy Bitvy u Lipan
v primitivním přístřeší na výstavišti. Iluze ovšem mohla býti dokonalejší, kdyby tento velký obraz byl umístěn
v náležité budově, jako tomu bývá v jiných hlavních městech. Ale kdepak Praha! Půl století jsme hubovali právem
na Vídeň, že z nás žije, ale že nám nedává nic.
Maroldovo panorama byl vlastně takový dar pilného
člověka národu. Peníz, který za toto velké plátno a za práci umělci obdrželi, neodpovídá zajisté hodnotě díla. Najednou teprve vidíme, že příbytek pro tento dar byl zcela
nedostatečným, spíš jen provizorní stánek, hodící se pro
panoptikum kočovného majitele. A náhle přijde živelná
zkouška, kdy došlo na částečné zřícení střechy tohoto
díla a na panorama se řítí sníh a střechýle (rampouchy).
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A když se stalo toto, snad se nyní zeptáme, jak a kde
jsou uloženy naše opravdové poklady. Kde jsou staří ba
nejstarší mistři, Navrátilové, Mánesové, Alšové, Slavíčkové?
Na naléhání žurnalistiky se stereotypně odpovídá:
Není peněz.
Dokonce nyní vyhazují nesmrtelná díla malířská
z posledního zbytku útočiště z Rudolfina (Budova Rudolfina tehdy sloužila jako obrazárna a parlament).
Parlament potřebuje reprezentační místnosti, pro restauraci a prý i pro umývárny, snad také kuřárnu a odpočívárnu.
Už se vystavělo dost reprezentativních budov v Praze, ale pro uměleckou galerii dosud peněz není dosti.
Snad bude potřeba provádět nějakou veřejnou sbírku
národní. Snad se budou zase posílat oběžníky po školách, bude se apelovat na národní cítění učitelů a rodičů
žáků, jako tomu je dnes a denně s nějakou věcí.
Psalo se tuhle v novinách, kolik se nedobude na daních velkopodnikatelů. Píše se, jak se překročil vojenský
rozpočet, kolik stály šavle pro vojáky a policejní strážníky, takže i laiku – nepolitiku je zřejmo, že by vydání
na budovu pro umělecké naše poklady nebylo nikterak
velikou položkou v našem rozpočtu.
Jako by se nejednalo o statky národní, či snad právě
to nikoho nebolí?
Tolik tedy zkráceně citováno z uvedeného článku.
Jak tedy vidno, i ta námi mnohdy opěvovaná první republika trpěla problémy, které se vlastně uspokojivě nedořešily do dnešní doby. Ostatně stále slibovaná a stále
nestavěná výstavní galerie v Plzni může být dalším podobenstvím k uvedené ukázce.
J. Poslední

Hřiště jako fík
S brankami, vyznačeným brankovištěm, s plastickými vzory, 4mi geometrickými tvary ve třech velikostech,
15ti barvami po celé ploše, barevným
skákacím panákem včetně čísel, kruhovým bludištěm, stupněm vítězů,
barevném rozlišení polovin hřiště
a středu hřiště, znázornění 2 grafických cviků, twistrem, skokem do dálky z místa s barevným vyznačením
doskoku do 150 cm, znázornění
množství puntíky a čísly do čtyř, a to
vše na měkkém vodopropustném
povrchu Soft.
A ještě je třeba zmínit, že hřiště je
celé zasíťované, aby při fotbale neutíkal míč na ulici mimo MŠ nebo
na střechu zahradního domku v areálu školní zahrady a také když děti
jezdí kolem hřiště na kole, aby i jízda
na kole byla bezpečná.
Že je stále na co šetřit a co vylepšovat, to asi víme všichni. Myšlenka
vybudování multifunkčního hřiště
podnítila skutečnost, že prostor, kde
zejména kluci hráli na zahradě fotbal, je nerovný, hodně prošlapaný,
že do prostoru vzrůstaly kořeny ze
sousedního smrku a že tedy je třeba
situaci nějak řešit. Smrk byl již vloni
po dohodě s obecním úřadem vyu-
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žitý jako vánoční strom na náměstí
1. máje a návrh grafického provedení a povrchu hřiště bylo vytvořeno
na základě návrhů pedagogů MŠ
ve spolupráci s firmou Soft4 z Tanvaldu.
Realizace byla zahájena 5.6.2017
a v červenci jsme již mohli hřiště
používat. Byli jsme svědky bagrování, odvozu materiálu, vyrovnávání
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plochy štěrkem, pokládky speciální
hmoty a v konečné fázi pokládky barevné vrstvy „soft“, zapletení nylonové sítě, nátěru, vypletení a připevnění
branek.
Aby nám hřiště zůstalo co nejdéle
pěkné, nechali jsme na radu zaměstnanců Soft4 vyrobit rohožku před
vstup na hřiště.
Na realizaci některých prací, např.
likvidaci původního pletiva, uvolnění a likvidaci nevyhovujících trubek
včetně betonových základů, nákup
a natažení nového pletiva, vykopání země pod vstupní rohožkou, se
ochotně podíleli zaměstnanci OÚ
Chotěšov a náš pan údržbář.
Celkový náklad na zhotovení
hřiště nebyl zanedbatelný. Částkou
20.000,- Kč přispěla firma MD Elektronik s.r.o.
A nyní již jen popřát našim dětem,
aby všechny hry, které si samy vymyslí nebo které pro ně připraví p. učitelka, byly pro ně zábavné a přínosné.
Při slavnostním otevření hřiště,
které jsme 30.6.2017 spojili s rozloučením předškoláků, jsme dětem, které již do MŠ nebudou chodit, slíbili,
že nové hřiště mohou přijít vyzkoušet vždy v době, kdy na školní zahradě bude pedagogický dozor.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Seznam nabízených kroužků Školního klubu ZŠ Chotěšov pro školní rok 2017/2018
Kroužek

Termín

Vedoucí

Angličtina pro 2. třídu
(max. 15 žáků)

ÚT 12:30 – 13:30

každý týden

Mgr. Koubková Jarmila

Angličtina pro 5. třídu

ST 13:00 – 14:00

každý týden

Mgr. Merganičová Kateřina

Atletika (max. 20 žáků)

ST 14:00 – 15:00

každý týden

Mgr. Koňařík Petr

Dramatický kroužek

ST 14:00 – 15:00

každý týden

Mgr. Hudcová Irena

Fimo

ČT 15:00 – 16:00

každý týden

Sotáková Alena

Florbal 3. - 5. třída

ST 13:00 – 14:00

každý týden

Mgr. Jindřich Robert

Florbal 6. - 9. třída

ST 15:00 – 16:00

každý týden

Mgr. Koňařík Petr

Golf (výuka základů, hra)

ÚT 14:00 – 15:00

každý týden

Mgr. Halada František

Hokejbal 3. – 9. třída

PÁ 14:00 – 15:00

každý týden

Mgr. Káčerik Pavel

Chovatelský kroužek

PO, PÁ 14:00 – 15:00

2x týdně

Holubová Lucie
Paterová Vendula

Keramika 1 (mladší žáci)
– pro žáky od 2. třídy

PO 13:15 – 14:30

2x měsíčně

Mgr. Studničková Jaroslava
Mgr. Foudová Miroslava

Keramika 2 (starší žáci)

PO 14:30 – 16:00

2x měsíčně

Mgr. Studničková Jaroslava
Mgr. Foudová Miroslava

Kytara (akordová hra) 3. - 9. třída

ST 14:00 – 15:00

každý týden

Mgr. Štrejlová Jaroslava

ST 7:00 – 7:45

každý týden

Mgr. Čáp Miroslav

Pěvecký kroužek

PO 14:30 – 16:00

2x měsíčně

Mgr. Čmolíková Olga
Mgr. Nejedlá Gabriela

Šikulové (skládání z papíru, tvoření
dárečků,…)

ST 13:00 – 14:00

každý týden

Holubová Lucie

Taneční kroužek 2. – 5. třída

ČT 15:00 – 16:00

každý týden

Kouřilová Hana

Taneční kroužek 6. – 9. třída

ČT 16:00 – 17:00

každý týden

Kouřilová Hana

Zumba pro děti od 1. - 5. třídy

PO 16:00 – 17:00

každý týden

Kozlíková Petra

Matematika pro IX. třídu
(příprava na SŠ)
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Baník slavil 70 let. K narozeninám dostal od Bohemky sedmičku!
V sobotu 1.7.2017 se v Mondeco Aréně na Pančavě děli
věci! Baník slavil 70. výročí svého založení a jako hosta si
pozval starou gardu Bohemians Praha s legendou Tondou
Panenkou!
Ale pěkně popořádku. Vše odstartovalo v půl druhé odpoledne, kdy
pódium téměř na dvě hodiny opanovala nejmenší chodská dechovka
SEDMIHORKA, která rozezpívala především ty starší a zkušenější
přítomné. Těsně po třetí hodině už
se libé tóny lidové muziky mísily
s vřavou a nadšením fotbalových
fanoušků, neboť do areálu za policejního doprovodu dorazily legendy! K exhibičnímu utkání proti
bývalým i současným hráčům Baníku přijela stará garda Bohemians
Praha s Tondou Panenkou, Karolem
Dobiášem, Milanem Škodou, Vláďou Hruškou a dalšími věhlasnými
jmény v sestavě. Zájem o ně byl po-

chopitelně veliký, ochota velikánů
českého fotbalu fotit se a podepisovat rovněž. Po slavnostním nástupu
a předání pamětní vlaječky, plakety
a šály utkání začalo. Domácí výběr
sice bojoval na hranici svých možností, ale zkušení hosté jasně dokazovali, že z fotbalového umění jim
přibývající roky téměř nic neubraly.
Rychle si vypracovali gólový náskok
a pak již utkání v pohodovém tempu
kontrolovali. Ve druhém poločase
na hřiště v zelenobílém dresu Bohemky vlétl také její věrný fanoušek
Luboš Housar. Zásobován přesnými
přihrávkami i on motal hlavu domácím bekům a nakonec se mohl
radovat i z gólového úspěchu! Pro
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Luboše jistě nezapomenutelný zážitek a nabídka dalšího angažmá J.
Výsledek utkání není vůbec důležitý, ale pro pořádek – Baník Mantov :
SG Bohemians Praha 3 : 7. Za Baník
se dvakrát trefil Míra Rehák mladší, jednu branku přidal Míra Janda.
V dresu Bohemky se střelecky nejvíce prosadil Milan Škoda (otec obávaných útočníků Milana a Michala),
trefil se celkem 3x. Po jedné Brance
vstřelili Jakub Slunéčko, Víťa Mojžíš,
z penalty (Houskou nafilmované!)
Karol Dobiáš a již zmiňovaný mantovský zběh Luboš Housar. Myslím
si, že bylo na co koukat a diváci se
u fotbalu skvěle bavili.
Také po zápase byla ochota hostujících hráčů nezměrná a rozdali
ještě mnoho podpisů a zapózovali
na mnoha fotografiích. Skvělý moderátor celého slavnostního odpoledne Michal Jánský ještě přizval
na pódium Antonína Panenku
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k zajímavému rozhovoru, to už se
ale za jejich zády chystalo hudební vystoupení skupiny HAZ Band
z Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. V první přestávce jejich představení byl prostor
na ocenění zasloužilých členů TJ.
Za svojí dlouholetou činnost a práci
pro Baník byli odměněni pan Josef
Mašek, pan Eduard Rosenberger
a pan Josef Weiss. Pánové, děkujeme
Vám! Po slavnostní vložce se za mikrofony postavila naše mládež a svůj
vztah k fotbalu demonstrovala písní
„Fotbalový kouzelník“. Filip a Kačka
Koláčkovi, Lea a Lucie Rosenbergerovi a Nela Korbová všechny ubezpečili, že Baník se o svojí budoucnost obávat nemusí!
Další překvapení bylo nachystáno na druhou přestávku zbůšské
hudební partičky. Tentokrát se mikrofonu ujali pánové Daniel Koláček,
Tomáš Korba a Luděk Rosenberger.
Ke svému vystoupení si vypůjčili píseň od ostravského barda Jarka No-

havici s názvem „Kopaná“, na které
demonstrovali, že život fotbalisty –
obzvlášť pak toho vesnického – není
vůbec jednoduchý. Toto vystoupení
dojalo některé až k slzám a jistě se
stane hitem sociálních sítí!
Poslední překvapení bylo připraveno na samotný závěr vystoupení
HAZ Bandu. V netradiční dražbě
byl vydražen vlas naší mantovské
legendy – Edy Korčíka. Při pohledu
na holou Edovu holou hlavu bylo
všem jasné, že podobná šance se
již nikdy nebude opakovat. O tento
cenný artefakt se rozpoutala zuřivá
bitva a výsledná suma se zastavila
na částce 1.100,- Kč. Novým šťastným majitelem vlasu i s podpisem se
stal Jirka Kuneš, současný hráč Baníku. Gratulujeme! J Ještě je potřeba
dodat, že výtěžek z dražby byl předán klukům z HAZ Bandu jako příspěvek na vznik jejich prvního CD.
Než nám jednu kapelu vystřídala
druhá – tentokrát chotěšovští IFA
Rock – bylo také trochu prosto-
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ru na nějaké soutěže pro děti. Ty si
za své dovednosti a znalosti odnesly
plno krásných cen.
O zbytek večera se již postarali
chlápci z již zmiňované kapely IFA
Rock s vlastní i převzatou tvorbou.
I oni předvedli, že svoje inštrumenty dokonale ovládají a své fanoušky
dokáží dostat pěkně do varu. Ale
všechno má svůj konec. I oslava 70.
výročí založení TJ Baník Mantov ho
měla. Podle ohlasů Vás – našich příznivců a účastníků tohoto narozeninového večírku – se oslava vydařila
a skvěle jste se bavili. A to je moc
dobře!
V úplném závěru se sluší poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k zajištění a organizaci oslav. Ať za pípou či za grilem,
u vstupu či na parkovacích plochách
– všichni jste předvedli perfektní
práci. Byli jste skvělí! Moc děkujeme
za pomoc!

TJ Baník Mantov, z.s.

Příměstské putovní tábory v členských
obcích Mikroregionu Radbuza
Mikroregion Radbuza uspořádal
stejně jako v loňském roce v letních
prázdninových měsících dva putovní příměstské tábory. Tentokrát
za finančího přispění z grantového
dotačního programu MAS Radbuza,
z.s. V červencovém turnusu si děti
mohly vyzkoušet lesní pedagogiku
a střelbu ze vzduchovky v Kotovicích, zorbingové koule na hřišti
v Hradci, rybaření a jízdu na koni
v Přehýšově, výtvarné dovednosti
při malování na trička a kurz první pomoci ve Vstiši a nechyběla
ani dobřanská zmrzlina a návštěvy zajímavých míst v těchto obcích
a jejich okolí, jako například geopunkturní kameny, kostel sv. Víta
a sv. Jiří atd. V srpnovém turnusu
na malé účastíky čekaly zorbingové koule na rybníce v Kvíčovicích,

střelba ze vzduchovky a hledání
pokladu ve Dnešicích, splutí řeky
Radbuzy na úseku Stod - Mantov, zimní olympiáda s biatlonem
v Líních a opět malování na trička
ve Stodu. Samozřejmě nechyběla
ani návštěva např. minimuzea Štěpánky Haničincové s vyhlídkou
nad rybníkem, závod Rallye Čochtan, ani diskotéka v maskách.
Jelikož jsme letos museli z kapacitních důvodů odmítat další zájemce
o náš tábor, rozhodli jsme se podat
žádost do dotační výzvy MAS Radbuza, z.s. OPZ 2.4 Prorodinná opatření a v příštím roce se můžete těšit
na dva tábory o jarních prázdninách
a 7 táborů o letních prázdninách.
Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách
a facebooku.
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Vážení spoluobčané,

léto se chýlí ke konci, meze začínají být chladné, a tak bych Vás všechny rád pozval k účasti na našich
pohybových kurzech. Všechna cvičení, vyjma volejbalu, budou zahájena po pouti, tedy od pondělí 11.
září. Zahájení halové sezóny volejbalu bude 5. října 2017 po skončení podzimní části soutěže Plzeň
město muži. Tímto bych chtěl pozvat nové zájemce, kteří mají rádi bílý sport pod sítí, aby se neostýchali
a přišli si s námi užít trochu srandy a pohybu. Bereme ženy, muže i dorost od čtrnácti do sta let. Kontakt
na volejbal je p. Puhman 602 611 785.
Dále bych chtěl upozornit, že máme stále ještě několik volných míst pro zájemce o turistický pobyt
na Šumavě v Prášilech. Ubytování s polopenzí v termínu 28.-30.září 2017. Případní zájemci se stále
ještě mohou přihlásit u paní Škardové na tel.: 728 365 762
V prosinci nás opět čeká Vánoční turnaj smíšených tříčlenných družstev ve volejbale a to v tradičním termínu 26. prosince po kačeně.
Datum valné hromady OSPV byl stanoven na 26. ledna 2018 a Šibřinky se uskuteční 3. března 2018.
Obdrželi jsme také v termínovce datum pro uskutečnění již šestého ročníku Běhu Chotěšovem a to
28. dubna 2018.
Doufám, že se na sportovištích setkáme v hojném počtu. Do nového školního roku přeji hodně elánu všem dětem, rodičům i učitelům.
Za OSPV Robert Puhman
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 155
televizí, 53 monitorů a 1 291,00 kg drobného elektra.

cování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 155 televizí, 53 monitorů
a 1 291,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
59,42 MWh elektřiny, 2 852,04 litrů ropy, 279,78 m3
vody a 2,74 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 13,12 tun CO ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 57,91 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpra-

Vážení partneři,

dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o přesný
výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl
na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší
obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně
uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné
vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkce
nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.
Základem Environmentálního vyúčtování je
studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát
tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL.
Součástí dopisu je také návrh textace článku pro
místní média, pokud uznáte za vhodné využít konkrétní informace z Environmentálního vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru ve vaší
obci, vašem městě. V elektronické podobě naleznete text a ilustrační schémata také na webových
stránkách společnosti ASEKOL – www.asekol.cz
v sekci tiskové centrum - Dokumenty ke stažení.
Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale
budou také motivací pro zodpovědný přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.
Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou
Mgr. Jan Vrba předseda představenstva
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