Chotěšovský
zpravodaj
Zpravodaj pro obce Chotěšov, Mantov, Losina, Hoříkovice a Týnec

Vydává obec Chotěšov

č. 1 – březen 2022

Centrum humanitární pomoci Ukrajině
v obci Mantov

ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, čtenáři
Chotěšovského zpravodaje,
Dnešní úvodník z důvodu vážnosti vzniklé situace moc pozitivity obsahovat nebude, snad jen
v případě našich skutečných činů.
Všichni jsme se pomalu po Covidem poznamenané zimě těšili na
jaro, jeho první příjemné sluneční
paprsky a jeho první krásy. Tento
náš pocit těšení ale kalí a zcela
zastiňuje současná válka na Ukrajině. Neoprávněná ruská ozbrojená invaze jako vyvrcholení ruskoukrajinské krize je pro nás absolutně nepřijatelná. Při sledování
toho co se v této zemi děje, mi
vůbec není dobře a asi nebudu
sám ,kdo má tento pocit. Každý
z nás ve svém okolí zcela určitě
zná někoho, kdo z této země
pochází. Naši školu navštěvují
děti z Ukrajiny, u nás ve fotbalovém oddíle jsou kluci z Ukrajiny a

spousta firem, které s naší obcí
úzce spolupracují, zaměstnává
pracovníky z Ukrajiny. Asi se úplně nedokážeme vžít do jejich pocitů, které momentálně prožívají
ve strachu o své rodiny a blízké,
ve strachu o svoji budoucnost. My
v České republice si své historické
jizvy pamatujeme, a proto v tuhle
chvíli věřím nám všem, že jim budeme v těchto těžkých chvílích
nápomocni, nenecháme je v tom
samotné a podáme jim pomocnou
ruku.
Možnosti jakkoliv přispět finančně lze na několik charitativních
účtů např.
Člověk v tísni – 0093209320/0300
Charita ČR – 55660022/0800
UNICEF Česká republika –
11771177/0300
ADRA – 66888866/0300

Jako obec nebudeme v tuto chvíli
zřizovat žádný transparentní
účet. Pokud se chystáte finančně
příspět, určitě využijte některý se
shora uvedených.
Naše pomoc a podpora je směřována do formy materiální pomoci
a pomoci s případným ubytováním v našich momentálně volných kapacitách, které bychom
rádi nejprve poskytli nejbližším
těch, kteří zde u nás žijí a pracují.
Pokud nebude daná kapacita
využita, pak samozřejmě i všem
ostatním, kteří budou tuhle formu
pomoci potřebovat.
V této chvíli asi není třeba více
slov ale více činů. Přeji Ukrajině
hodně sil v boji za svobodu,
nezávislost a demokracii a Děkuji
všem, kteří jakkoliv pomohli.

Daniel Koláček
starosta obce

VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ UKRAJINĚ !!!
ADRESA: MANTOV 190, AREAL SPOL. BEL
KAŽDÝ DEN, VČETNĚ SOBOTY I NEDĚLE OD 14:00 DO 16:00 HOD.
TEL.: 771 159 288
SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ:
- POVLEČENÍ, POLŠTÁŘE, PŘIKRÝVKY, DEKY.
- MATRACE
- RUČNÍKY
- PROSTŘEDKY OSOBNÍ HYGIENY
- PRODUKTY (OBILOVINY, TĚSTOVINY TRVANLIVÉ POTRAVINY ATD.)
- ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL ( OBVAZY, PROSTŘEDKY NA OŠETŘENÍ RAN )
DĚKUJEME VŠEM !!!
IVAN BLYZNETS
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NENECHTE SI UJÍT

XXII. STAROČESKÉ MÁJE
Spolek Májovníků Chotěšov pořádá ve dnech
14. a 15.května
Staročeské máje.
V obci se tradují již od roku 1967. V letošním
roce tedy oslaví 55. výročí od založení.
Vše vypukne již v pátek v noci, a to stavěním
májek u svobodných dívek (od 16 do 35 let) a
mládenců (od 30 do 50 let), které v sobotu 14.5.
navštíví královská družina (král, písař, biřic)
společně se svým krojovaným průvodem.
V neděli budou oslavy pokračovat průvodem
krojovaných májovníků obcí v čele s kočárem
s koňmi, kde pojede král, kralevic a královna
májů (královna a kralevic jsou ti, kteří zaplatí při
obcházení nejvíce, pozn. redakce) a kulturním
programem v areálu chotěšovského kláštera, kde
se hlavního slova ujme kecal se svým vtipným
komentářem a provede nás celým programem.
Celý program oslav bude završen
„popravou“ žáby, která shodila korunu králi a
tanečním vystoupením salónního
řadového tance „České besedy“.

Chotěšovský festival vína 2021

ODBOR CHOTĚŠOV

7. května 2022 13:00 - 22:00
Srdečně vás zveme na 5. ročník
oblíbeného Chotěšovského festivalu vína.
V magických prostorách kláštera
Chotěšov se v sobotu 7. 5. představí opět
několik vybraných vinařství z České
republiky.
Mezi účastníky budou jak dobře známé
tváře, tak i nové neokoukané značky.
Nabídka vína bude velice pestrá, takže si
každý návštěvník nepochybně přijde na
své.

vás zve na 47. ročník
tradičního dálkového pochodu

CHOTĚŠOVSKÁ 30
který se uskuteční dne 21. května 2022
Start a cíl:

GPS: 49.6508233N, 13.1996153E
Trasy pro pěší:

Cyklotrasy:

35 a 50 km

- start 6:30 - 8:00

12, 15 a 25 km

- start 7:00 - 10:00

3 km (dětská)

- start do 13:00

MTB 28 a 48 km i silniční kola 70 a 90 km
start 7:00 - 10:00

Startovné:

Zkrátka nepřijdou ani ti, co se chtějí dobře
najíst. V rámci food zóny bude nachystán
široký sortiment tradičních i méně
tradičních pokrmů.

Chotěšov u Stoda, Starý pivovar 53

děti do 15 let a členové KČT

20,- Kč

ostatní účastníci

30,- Kč

Vlakové a autobusové spojení na trati Plzeň – Domažlice. Půjde se podle popisů,
doporučujeme turistickou mapu KČT č. 31 - Plzeňsko a č. 32 - Přešticko. Pořadatelé
zvou všechny, kteří chtějí poznat krásy přírody a myslí na své zdraví.
Pochod je součástí celostátní akce Dvoustovka.

Bližší informace na tel.: 724 007 606, na e-mailu: kct-chotesov@seznam.cz
nebo na webových stránkách: http://kct-chotesov.webnode.cz

www.obec-chotesov.cz
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ZPRÁVY Z OBCE

Projekční činnost
Dá se říci, že začátek letošního roku je ve znamení projekční činnosti. Pojďme si tedy shrnout, na čem
se aktuálně pracuje a jaké projekty
se blíží do své závěrečné práce.
Z aktuálně probíhajících projektů
se jedná o projekt revitalizace náhonu v Chotěšově. V případě revitalizace náhonu se rozhodně nejedná o nějaké prosté vytěžení
bahna z vodní strouhy, ale
v podstatě o spoustu dílčích kroků. Je třeba navrhnout podobu
lávek, úpravu vodotečí, vypořádání s dočasným uzavřením části
náhonu, obsluhou rybníků, zpevnění a modelaci výšky nových
břehů, navržení parametrů cyklostezky, která povede podél pravého břehu náhonu. Je nutné provést odběry vzorků, měření hutnosti podloží, vypořádat se s požadavky ze strany životního pro-
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středí, nalézt útočiště pro místní
živočichy během stavby. Je třeba
vést dialog s rybáři a respektovat
jejich potřeby, to samé se zemědělci a vlastníky zemědělských pozemků. Je nutné samozřejmě mít
předem naplánováno i to, kde se
ono vytěžené bahno bude deponovat a kde ve finále bude umístěno. Svým objemem se tento projekt řadí mezi ty nejobsáhlejší, které zde v posledních letech byly
řešeny a vše musí být naplánováno tak, aby hotové dílo bylo
schopné provozu po další desítky
let.
Dobrou zprávou je zahájení prací
na projektování další etapy rekonstrukce chotěšovského kláštera.
Na projekčních parcích budou opět pracovat projektanti z ateliéru
Soukup Opl Švehla, kteří toto dílo
provedou v rámci navazující za-

kázky a na základě velmi dobrých
zkušeností z předchozí spolupráce. V případě ateliéru Soukup Opl
Švehla se jedná o společnost, která
v regionu Západních Čech fakticky nemá konkurenci a která pracovala na takových projektech, jakými byla rekonstrukce Katedrály
svatého Bartoloměje a Staré synagogy v Plzni nebo obnova jízdárny ve Světcích u Tachova. Základním požadavkem je připravenost
před vyhlášením dalšího kola podávání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu IROP, ke kterému dojde patrně letos v létě a pomocí
kterého byla spolufinancována již
proběhlá rekonstrukce jihozápadního křídla. Aktuální projekční
práce budou zaměřeny na rekonstrukci čelní fasády a obnovu výstavních sálů.

ZPRÁVY Z OBCE

V únoru byly obci předány projekční plány na rekonstrukci několika ulic v obci Mantov, která
by měla být provedena v letošním
roce a čeká se na předání projektu
na vybudování chodníků do místních částí na Pančavě a na Werku. Zde došlo bohužel ke zdržení
ze strany původního projektanta,
ale věříme, že hotový projekt dostaneme v průběhu března.
Hotový je také projekt na rekonstrukci ulice Starý mlýn včetně
stavebního povolení. To bohužel
aktuálně dostalo červenou v podobě odvolání ze strany majitelů
jednoho ze sousedních pozemků.
Sporným je jedno parkovací místo, které se majitelům daného pozemku nezdá účelné pro jejich využití. Aktuálně tedy nejsme
schopni říci, kdy budeme moci s
touto rekonstrukcí začít.
Začátkem března byl zpracovatelem obci předán projekt na vybudování lávky přes řeku Radbuzu.
Zde budeme žádat o poskytnutí
dotace z Plzeňského kraje a na
základě úspěšnosti se rozhodne o
případném započetí se stavbou.
Rovněž běží projekt na vybudování
retenční
nádrže
pro
odlehčení hrubého předčištění na
provozu obecní čistírny odpadních vod. Tím by měla vzniknout

Projektová připravenost
základ úspěchu

dostatečná rezerva pro případ
bleskových srážek, které by mohly v aktuálním čase svým objemem překonat kapacitu čističky
na zpracování odpadní vody.
Paralelně s těmito projekty stále
běží projektování územního plánu, které zdá se býti kapitolou
samo o sobě. Zde obec naráží na
zastavené komplexní pozemkové
úpravy v obci Týnec a v Chotěšově, které stojí z důvodu plánovaného obchvatu a přeložky dráhy.
Nicméně dobrou zprávou snad je,
že by letos na jaře mělo proběhnout ústní projednání a v otázce
územního plánu bychom se mohli
posunout o krok dále.
Pavel Malina

www.obec-chotesov.cz
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ZPRÁVY Z OBCE

Jak funguje systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob.
S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich
odpovědnosti tak zdánlivě nepotřebné odpady dostávají druhou šanci. V barevných
kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí,
ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se
dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se
odpad dopraví do třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál dotřídí na různé druhy
podle materiálového složení nebo podle požadavků konečných zpracovatelů.
Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je
umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným
zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů
upravených na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové
výrobky, většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. To je
třeba případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají
k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací
v podobě nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec
dopravního pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje
na skládku nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě tepla a elektrické energie.
V našich obcích máme 45 kontejnerů na třídění odpadu (papír, sklo, textil) a přibližně
32krát ročně přistavujeme v období od jara do podzimu velkokapacitní kontejnery na
bioodpad. Každý měsíc sváží pracovníci technických služeb papír a plasty od nemovitostí
občanů a v Mantově je k dispozici sběrný dvůr, kam můžete odvézt i rozměrnější odpady
a předměty, které nepatří do kontejnerů. Prostřednictvím sběrného dvora sbíráme také
kovy, jejichž likvidaci provádí SDH a tím si přispívá na činnost MLADÝCH HASIČŮ.

Hasiči chystají tradiční sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov provede již tradiční sběr železného šrotu
v obci Chotěšov, v letošním roce v sobotu 9. dubna.
Svoz bude jako každý rok zahájen ráno v 8:00 hodin. Na požádání a po
domluvě bude možné zajet pro železný šrot i do ostatních částí obce. Občané
mohou železo určené pro hasiče připravit před svá bydliště až v sobotu ráno.
Lze ho ponechat i na dvoře nemovitosti, pouze je potřeba projíždějící skupinu
na toto upozornit. Kontaktní telefon: 725042532.
Hasiči tímto děkují všem, kteří svojí hromádkou podpoří jejich činnost a
činnost Mladých hasičů.
Josef Tomášek – starosta SDH
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ZPRÁVY Z OBCE/INZERCE

Třídění a produkce odpadu v naší obci
DRUH ODPADU
Papír
Plast
Sklo
Kovy a železo
Oděvy
Komunální odpad
Objemný odpad
BIO

2021
52,60 t
50,54 t
25,15 t
76,76 t + 26,51 t
6,47 t
619,09 t
188,56 t
707,78 t

2020
48,90 t
52,12 t
34,03 t
17,40 t + 11,89 t
7,77 t
596,28 t
198,68 t
456,93 t

2019
35,74 t
19,64 t
30,10 t
14,20 t + 12,77 t
9,28 t
564,31 t
193,78 t
266,62 t

Příjmy a výdaje
odpadového hospodářství v obci
PŘÍJMY
POPELNICE
vč. sankcí

2019
2020
2021

NÁKLADY
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

1.789.450,00
1.994.503,00
1.981.933,00

NÁKLADY
SBĚRNÝ
DVŮR

NÁKLADY
BIO
ODPAD

NÁKLADY
OBJEMNÝ
ODPAD

1.554.251,00 632.470,00 95.968,00 181.283,00
1.721.155,00 755.241,00 139.153,00 213.400,00
1.849.711,00 804.371,00 185.003,00 198.868,00

ROZDÍL
SKUTEČNÝCH
NÁKLADŮ

- 674.522,00
- 834.446,00
- 1.056.020,00

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době hledáme
vhodné kandidáty na pozice:




CNC obráběč
Skladník
Kontrolor kvality

Nabízíme:







Příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravné
Náborový příspěvek 10.000 Kč
Příspěvek za doporučení nového zaměstnance 5.000 Kč
Kávu zdarma

Kontakt:
Průmyslová 991, Dobřany 334 41
vachlova@ensinger.cz
tel. 371 151 256, mobil: 739 352 916

www.obec-chotesov.cz
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Z HISTORIE

Tajemství černého sešitu III
V závěrečném třetím díle jsem
zvolil výběr nejzajímavějších událostí v souhrnu let 1955 až 1960,
kdy zápisy tohoto sešitu končí.
Z rozhodnutí ČSSS (Československé státní statky), byly postavené
bytové jednotky směrem k „Ořechovce„ č. p. 524,525,526 pro zaměstnance statku. Správcem statku Chotěšov byl s. Václav Fišer.
Životní úroveň se zvyšovala, neboť provedené snížení cen již potřetí od roku 1953 se zjevně odráželo ve všech stránkách. Rozmohly se motocykly, osobní auta a
sem tam televizory. První televizor měl s. Václav Mikeš, pracovník Kovoslužby, jako reklamu.
Druhým byl s. Rajdl Václav drogista a třetím s. Čada Karel.
Rok 1956 se špatně uvedl do své
vlády, leden byl teplý až do 24.
ledna, pak během tří dnů mrazy
až – 30 stupňů. Pak oteplení během dvou dnů na 8 stupňů a rychlé tání sněhu. Oteplení trvalo
šest dní a pak opět až – 15 do 12.
března.
V Národním domě č. p. 313 u s.
Myslivečka Roberta byla otevřena
jídelna a bylo vyvařováno asi 120
obědů denně. Vyšla snaha zařadit
tuto jídelnu do 3. cenové skupiny,
ale nedošlo k tomu.
V soutěži o nejlepší vedení obce
mezi Chotěšovem, Staňkovem a
Kolovčí zvítězil Chotěšov.
Byly postaveny dvě bytové jednotky ve Hřbitovní ulici č. p. 526,
527 a opraven dům „ Cikánka „ č.
p. 113 pro zaměstnance statku. V
klášteře musely být opuštěny byty
v prelatuře pro potřeby bydlení
důstojníků a členů armády.
Budově národní školy č. p. 88 byla opravena fasáda, takže získala
zcela jiný a veselejší vzhled.
Neblahá byla v Chotěšově situace
s lékaři. Po MUDr. Ryšavém, který byl akčním výborem v únorových událostech zbaven svého
působení, přichází doktor Sadílek
až do r.1951. Dále doktoři Stavinoha, Holuběnka, Ježek, Polák.
Až po nástupu doktorky BalcaroChotěšovský zpravodaj – březen 2022

vé se fluktuace lékařů trochu ustálila.
Byl zřízen kulturní dům č. p. 103
bývalý hostinec. Sklad obilí státních statků byl odstraněn a tento
dům opraven. Byla provedena bytová jednotka a byla sem také přemístěna obecní lidová knihovna s
2560 svazky knih. Knihovníkem
byl s. Jan Čapek. Největší zásluhu
o tento kulturní dům měl s. Antonín Šiman, kult. referent MNV.
Dne 13. listopadu 1957 zemřel náš
prezident Antonín Zápotocký.
Mezi dělnictvem byl nazýván
„Náš Tonda„. Tryzna se konala v
sále Národního domu, kde byla
vystavena busta obklopena věnci
rudých růží. U této busty se střídala čestná stráž všech organizací
v obci v den jeho pohřbu. Dne 19.
listopadu byl prezidentem zvolen
s. Antonín Novotný.
Místní kovář Jan Konigsmark
přešel do JZD Hoříkovice a tak
bylo zrušeno kovářství v Chotěšově.
Soudruh učitel Pražák Miroslav
ředitel osmileté školy ve své zprávě uvádí, že devět učitelů žádá o
přeložení. Jeden a tentýž problém,
nedostatek bytů.
Po stránce návštěvnosti kinofilmů
byla návštěva chabá. Bylo to zapříčiněno rozmachem televize. V
Chotěšově bylo tou dobou již 171
televizorů.
Sanitní auto pořízené místním
ČČK a masovými složkami, bylo
při centralizaci služeb zdravotních OÚNZ ve Stodě přemístěno
do Heřmanovy Huti. Pro Chotěšov bylo pořízeno auto ze Zbůchu.

V roce 1959 byl pro informaci občanů v Chotěšově zřízen místní
časopis „ Ohlasy Chotěšova“, který byl vydán každý týden Osvětovou besedou.
Dne 12. listopadu 1959 se konalo
šetření o stavu mostu přes Radbuzu k Mantovu. Tento most byl
dřevěný a zvláště když pak armáda s tanky při přejíždění zlomila
dva nosníky, byl most pro veškerou dopravu uzavřen. Most tento
postaven roku 1880, často pak byl
opravován po jarním odchodu
ledu. Po šetření usneseno postavit
most nový za 3,5 mil. Kčs. Se stavbou bude započato v roce 1960.
Tento rok se v Chotěšově narodilo
39 dětí a zemřelo 16 lidí. Kojenecká úmrtnost klesla tak, že již po 4
léta nezemřelo ani jedno děcko do
2 let. Lidský věk se prodlužoval a
nejvíce úmrtí zaviněno srdeční
mrtvicí a rakovinou. Dešťové
srážky byly malé, napršelo pouze
319. 67 mm na 1. metr čtvereční.
Tímto posledním zápisem, který
je ve svém sdělení a formě o úmrtnosti spojené se stavem srážek
až úsměvný, končím třetí a poslední díl „Tajemství černého sešitu„. A jak nám právě tento poslední zápis naznačuje, život jde
dále, ať prší či neprší a zas tak
moc se nemění. Samozřejmě, že
by tento sešit vydal ještě na mnoho pokračování a je možné, že
některý další obecní kronikář pokračovat bude. Věřím, že když nic
jiného, tak přečtení těchto tří dílů
vás vedlo ke vzpomínání, zamyšlení, poznání a nebo jen k
příjemnému strávení času.
Jiří Poslední

NENECHTE SI UJÍT

Víkend otevřených zahrad v chotěšovském klášteře s
kulturním programem
11.-12. 6.2022 sobota a neděle
Během druhého červnového víkendu se v přilehlých zahradách chotěšovského kláštera uskuteční další ročník
celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Můžete navštívit spodní velkou zahradu s rozáriem a nově
zrekonstruovanou zahradu bývalého správního úřadu, které nejsou tolik známé a obvykle volně přístupné. V
sobotu proběhne zajímavý kulturní program v podobě živých hudebních vystoupení, výstav, loutkového
divadla a doprovodného programu pro děti. Hlavní hudební program tvoří sobotní koncert známého písničkáře
a karikaturisty Mirka Kemela s kapelou a čistě ženský pěvecký sbor Mammas&Mammas. Kolem sobotního
poledne se můžou těšit rodiny s dětmi na program na zahradě bývalého správního úřadu, kde budou probíhat
divadlo, workshopy, truhlářské dílny, soutěže, výtvarná dílna či malování obličejů. Během akce bude zajištěno
pro návštěvníky občerstvení - tradiční zahradní kavárna ve spodní zahradě. Vstupné na akci je dobrovolné.
Více informací o programu najdete před akcí na www.klasterchotesov.cz a www.klasternizahrada.cz .

Mammas&Mammas
Čistě ženský pěvecký sbor
Mammas&Mammas. Tento
sbor již několikrát vystoupil
v chotětovském klášteře
s velkým úspěchem. Tak si
ho rozhodně nenechte ujít.
Můžete se těšit na písně
české i slovenské v úpravě
od uznávané Amálky K. Třebické a navíc i pár písní mezinárodních.

Mirek Kemel
Mirek Kemel je hudebníkem již od mládí, ač svoje
první album Krajem šel anděl vydal až v roce 2011.
Jako muzikant je člověkem spíše introvertním a
zahloubaným, humor známý z jeho skvělých kreslených vtipů by člověk v jeho písních hledal marně.
Mirkova písničkářská tvorba je vážná a výrazně
poetická. Má skvěle odpozorované drobné životní
situace, které dokáže rozvést bezmála ve fresku
existenciálního významu. Nebojí se vykreslení příběhů, které jsou třeba i na hraně. Mirek Kemel je
úžasný mistr zkratky, brilantně pracuje se zavedenými obraty, jež ale představuje v osobitých a neotřelých kontextech. Zároveň si rád pomáhá silně
poetickými zvířecími metaforami. Jeho výpověď je
vlastně velmi přirozená, slova mají skutečný obsah,
nestrojená a pěvecky syrová.

Těší se na vás pořadatelé: Lubor Šimek, Miloslava Lukášová (majitelé spodní zahrady)
a Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s., Radka a Miroslav Broučkovi
www.obec-chotesov.cz
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Program výstav v klášteøe Chotìšov v období návštìvnické sezony roku 2022
Letošní výstavní program v klášteře Chotěšov je velice pestrý. Zahrnuje jak výstavy výtvarných
děl, tak fotografií, ale také naučné
výstavy. Tyto výstavy budou moci návštěvníci shlédnout od 19.
dubna do konce září 2022. Jednotlivé výstavy jsou součástí prohlídkového turistického okruhu
konventní budovy.
Program výstav výtvarných děl
zahájí jako první výstava s názvem „3 v klášteře“ což bude
společná výstava 3 známých českých výtvarníků, a to Ivana Bukovského, Pavla Janouškovce a
Borise Jirků. Výstavu kurátorsky
připravila Petra Caf. Janouškovcová.
Ve třech rozměrných sálech konventu, na téměř 200 m2 výstavní
plochy, představí tito autoři průřez svojí tvorbou. Jednoznačně se
tak jedná o největší výstavu moderní malby v západních Čechách
v poslední době. Výstavní sály
konventu dovolují instalaci i velice rozměrných formátů obrazů, a
to s dostatečným odstupem pro
diváka.
Vernisáž se uskuteční 5. 5. 2022 v
17,00 hodin v prostorách konventu.
Ivan Bukovský
V letech 1964 – 68 absolvent Výtvarné školy Václava Hollara. V
roce 1971 byl přijat na AVU do
atelieru profesora Jana Smetany.
V roce 1978 se zúčastnil skupinové výstavy Konfrontace a se svým
spolužákem z AVU Jiřím Sozanským, byl spoluorganizátorem
výtvarných sympozií v Terezíně v
roce 1980.
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V letech 1984 – 90 spolupracoval s
krátkým filmem. Je členem volného sdružení „M“ a v současnosti
žije a pracuje v Příbrami.

Pavel Janouškovec

Výtvarné vzdělání získal u malíře
a sochaře Jaroslava Šindeláře a
Jiřího Patery. Jeho „kompozice“
patřily zejména v první polovině
osmdesátých let k nejkvalitnějším obrazovým projevům na plzeňské výtvarné scéně. Jeho tvorba vychází z lidského vnímání
vlastního pohybu v prostoru, které pak dále transformuje do své
imaginární „vnitřní krajiny“.
Svoje díla představil na skoro padesáti samostatných výstavách
nejen v České republice, ale i například v Belgii, Holandsku, Německu, Spojených státech. Věnuje
se hlavně malbě a grafice. Žije a
tvoří v Plzni.

Boris Jirků

Malíř, ilustrátor, profesor. V letech 1970 – 74 absolvent UMPRUM školy v Uherském Hradišti. V letech 1974 – 80 AVU u profesora Antonína Paderlíka. Vedl
17 let výuku figurální kresby a
malby na VŠUP v Praze.
Nyní vede výuku kresby a malby
na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni. Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice. Zúčastnil se mnoha desítek kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Tato výstava potrvá do 31. 7.
2022.

Vilém Veverka

V sobotu 11. června 2022 se v kapitulní síni konventu kláštera uskuteční koncert hobojisty Viléma
Veverky. Zároveň se v přilehlé
výstavní galerii zahájí výstava
jeho fotografií pod názvem „Můj
arktický rok“. Sám autor k této
výstavě napsal následující zhodnocení.

„Aktuální výstava reflektuje mou
tvorbu z let 2019 – 2021. Jednoznačným leitmotivem je arktická
a subarktická krajina, především
pak scenerie zimního Islandu a
Špicberk. Cyklus s pracovním
názvem „Můj arktický rok“ se stal
absolutní prioritou a zásadním
pilířem mé tvorby. Záměrem je
následné vydání fotografické publikace, nicméně to je proces na
příští roky, který by měl obnášet
další cesty do oblastí jako jsou
např. právě Špicberky, respektivě
možná i na Baffinův ostrov. Dnes
tak předkládám návštěvníkovi
kapitoly, které může vidět mnohdy poprvé. Záměrně nepřidávám
žádné další příběhy typu jak, či za
jakých okolností, případně i za jak
náročných klimatických podmínek jsem tu kterou fotografii realizoval. Jistě, práce s kovovými nástroji v mrazu a větru, respektivě
čekání na ideální světlo je samo o
sobě náročné. Podstatný je však
pouze a jen výsledek. Jsem-li
schopen předat alespoň část té
emoce, kterou jsem během zmáčknutí spouště prožíval, rezonuje-li
obraz v divákovi, pak se mi –
snad – něco málo podařilo.
Výstava Fotografií Viléma
Veverky se uskuteční od 11.6.2022
do 28.8. 2022.

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Daniela Strojná
Pedagožka a výtvarnice Daniela
Strojná v roce 1997 ukončila studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. V současnosti
vyučuje výtvarnou výchovu na
ZUŠ v Holýšově.
Na výstavě v Chotěšově nám
představí malby ke knize „ Bylinkářka“. Malby vznikaly v průběhu roku 2021 a jsou tvořeny kombinovanou technikou akvarelu, anylinových barev a barevných tuší.
Výstava Daniely Strojné se
uskuteční od 4.9. do 25.9. 2022.

Tomáš Herák
Jednoznačně nejmladším vystavujícím letošní výtvarné sezony v
Chotěšově je dvanáctiletý Tomáš
Herák ze Svatavy u Sokolova.
Navštěvuje Lidovou školu umění
v Sokolově – malířský obor. Ke
své práci využívá tužky, uhel či
tempery. Je ale také velice zručný,
vyrábí svíčky nebo plastiky.
Tomáš se umí dívat na svět kolem
sebe, a tak vznikají práce s náměty staveb, krajin či portrétů. Jeho práce bude možné shlédnout
od 5.5. do 31.7. 2022 .

Peter a Štěpánka
Šťastníkovi

www.obec-chotesov.cz

Peter Šťastník se narodil v Chotěšově. Po studiu na Vysoké škole
strojní a elektrotechnice pracoval
jako vývojový inženýr. V současnosti žije v Regensburgu v Německu. Jak sám říká „Chotěšovský klášter je z mého života neodmyslitelný. Můj otec zde sloužil
jako voják a poznal zde moji matku. Jako děti jsme lezly přes zeď,
což pro nás byl tehdy vrchol odvahy. Kolem klášterní zdi jsme v
zimě jezdili na saních a při cestách do školy jsem každý den
viděl impozantní siluetu kláštera“.
Pan Šťastník začal s fotografováním již v mladém věku ještě na
černobílý film a filmy si sám vyvolával a zvětšoval. Digitálně fotí
od roku 2006. Námětem je
příroda, ptáci, hmyz ale i krajina
sama. Mnoho snímků vzniklo
také na Plzeňsku.
Zúčastňuje se fotografických soutěží a jeho snímky se publikují v
časopisech „Naturfoto“ v Rakousku pak „Trierenberg Super
Cirkuit“. V období koronaviru
byly jeho fotografie součástí výstavy očkovacího centra v Regensburgu.
Štěpánka Šťastníková také do
svých šesti let žila v Chotěšově.
Vystudovala vysokou školu obor
chemie v Pardubicích. Ona sama
k tomuto poznamenala „Víc než
kreslení chemických vzorců mě
od dětství bavilo malování. Absolvovala jsem osmiletou základní uměleckou školu v Rokycanech, obor malba a kresba.
Nejvíce se věnuji malbě na plátno
akrylovými barvami, ale vytvářím
i bytové dekorace. V současné době pracuji jako manager ve farmaceutické firmě a malování je pro
mě koníčkem a relaxací. Moje
obrazy jsem vystavovala v Praze
v obchodním centru Krakov“.
Výstavy fotografií Petera Šťastníka a obrazů Štěpánky Šťastníkové
můžete v Chotěšově navštívit od
7.8. do 25.9. 2022.

V Chotěšově je možné navštívit
nejen výstavy výtvarné, ale také
výstavy pro poučení. Z velké
části jsou tyto výstavy zacílené
na dětského návštěvníka.
Jistě takřka každý zkoušel ve
svém mládí modelařit. Někomu
to vydrželo i do věku dospělosti.
To je případ jednoho z členů spolku Klášter Chotěšov, který dokáže s ohromující trpělivostí a přesností tvořit historická středověká
města, zámky či hrady z papíru.
Na několik rozměrných modelů
se v Chotěšově můžete podívat.
Další zcela novou expozicí je 250
modelů letecké a obrněné techniky. Ve třech sálech je možné projít
dějinami této válečné techniky za
posledních 100 let. Veškeré vystavené modely mají své přesné vojenské pojmenování a zařazení.
Vše je doplněno dobovými plakáty a nápisy.
Od 5.5. 2022 se v konventu otevírá stálá expozice Františka Xavera Margolda. F. X. Margold se
narodil v Chotěšově v roce 1887 a
postupně se vypracoval až na stavitele, který se společně s Kamilem Hilbertem podílel na dostavbě katedrály sv. Víta ve dvacátých
letech dvacátého století. Byl také
malířem, zejména vynikal v technice akvarelu. V expozici F. X.
Margolda v Chotěšově se setkáte
s kopiemi tří desítek jeho obrazů,
životopisnými daty ale také se
snímky od Josefa Sudka, který
celou dostavbu sv. Víta nafotografoval.
Již pátou sezonu je možné v konventu kláštera navštívit sochařskou výstavu Ludmily Seefred
Matějkové. Její sochařská práce se
vymyká běžné sochařské produkci. Námětově se jedná o životní
pocity, životní zkušenosti a po
celou dobu přítomnosti je tato
expozice hojně navštěvována.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Tři králové
V prvních dnech začátku roku se i
v naší mateřské škole snažíme o
dodržení a ukázku tradic, které
nám toto období přináší. Děti
jsme samozřejmě nemohly připravit ani o Tři krále.
Během tříkrálového týdne jsme si
vyrobili převleky a koruny Tří
králů, učili se koledy a povídali si
i o historii, kterou toto období
přináší. Ve třídě jsme z obrázků a
dřevěného Betlému poznávali
zvířátka, která doprovázela Tři
krále na jejich pouti a ta, která
navštívila Ježíška. Zkoušeli jsme
si zahrát na Tři krále, postavy
Betlému i zvířátka a užívali si
pohody novoročního období.
Pověděli jsme si, že k někomu
domů možná Kašpar, Melichar a
Baltazar přišli osobně a udělali na
dveře křídou znamení, zazpívali
koledu a my je odměnili sušenkami nebo horkým čajem. Děti nadšeně vyprávěly o tom, jací králové
byli u nich doma, jestli mají všichni stejný nápis a kdo je pohostil.
V závěru týdne jsme si vysvětlili,
že svátek Tří králů je dvanáctým
dnem Vánoc a ten sváteční období ukončuje. Že v tento den odstrojujeme vánoční stromeček, ale
nemusí nás to vůbec mrzet, protože je období zimy a my se můžeme těšit na další zážitky těchto
měsíců.
K. Volrábová

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 pokračuje doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. Na doučování je poskytnuta finanční podpora EU (financováno Evropskou unií – Next
Generation EU). Cílem doučování je minimalizace rizika školního neúspěchu žáků, které bylo
zapříčiněno zejména dlouhou dobou distanční výuky. Doučování je realizováno ve stěžejních
předmětech (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk) a je vedeno pedagogy ZŠ
Chotěšov.
Do první fáze doučování realizované na podzim 2021 se zapojilo celkem 14 učitelů a 4 asistentky
pedagoga, možnosti využila téměř pětina žáků školy.
Kritéria pro výběr žáků jsou stanovena MŠMT: https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-kriteria-provyber-zaku-leden-2022.pdf
JS
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Hrdá škola
Již od září jsme zapojeni do projektu Hrdá škola, připraveného
organizací Schools United. Cílem
je zpestřit život ve škole a vést
žáky k sounáležitosti, spolupráci
a pomoci druhým. Prosinec se
nesl v duchu vánočních dobrých
skutků. Žáci I. A, VI.B a VII.A
uspořádali ve svých třídách sbírku pamlsků pro opuštěné pejsky a
kočky v plzeňském Útulku pro
zvířata v nouzi. V lednu jsme si
užili pohodlný teplákový den a
na únor byl nachystán Týden netradičních barev. 25. března proběhne Retro den. Kdo bude chtít,
může se na toto páteční dopoledne přenést o několik desetiletí
zpátky a přijít do školy v retro
stylu – oblečení, doplňky, účes,
retro věci, ale třeba také slova,
která se již nepoužívají. To vše je
v tento den cool!
HD

Tříkrálová sbírka

Dějepisná olympiáda
Školní kolo Dějepisné olympiády
bylo v letošním školním roce posunuto na leden. Nad tématem
Šlechta v proměnách času si lámalo hlavu celkem 12 zájemců
z 8. a 9. třídy. Většině z nich se
nakonec podařilo správně vyřešit
více než 60% všech úkolů a získat
titul úspěšný řešitel. V okresním

kole 25. března budou naši školu
reprezentovat 3 nejúspěšnější
mladí historikové – Michalela
Soušková z IX. A a Matěj Horoščák s Lucií Lukášovou z VIII. A.
Držme palce, ať se jim podaří navázat na úspěchy, kterých naše
škola v posledních letech v této
soutěži dosahuje.
Hana Dufková

Přestože byla sobota ráno, na
školní zahradě se sešlo více než
60 dětí, aby za zpěvu písně My tři
králové přinesly do vašich domovů radost a požehnání. Každá
z 18 skupinek dostala pokladničku diecézní charity a také kalendáře a sáčky s cukry jako poděkování pro všechny dárce. Nesměla
chybět ani velká žlutá kometa,
aby ukazovala cestu. Pak už zbývalo jen nasadit papírové koruny,
přijmout požehnání od pana faráře Hermanovského a mohlo se
vyrazit na koledu. Většina obyvatel Chotěšova, Mantova, Losiny,
Týnce i Hoříkovic přivítala Tři
krále vřele a s úsměvem, někteří
kromě finančního příspěvku odměnili děti pamlsky, cukrovím a
teplým čajem, který v mrazivém
dopoledni přišel náramně vhod a
za něž děkujeme.
Z celkového výtěžku 75 365 Kč
bude část věnována na podporu
klientů Domova sv. Vavřince
v Meclově, zbytek připadne na
volnočasové aktivity dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
z Chotěšova a okolí.
HD
www.obec-chotesov.cz
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Školní družina

Klub deskových her

Děti, které odpoledne navštěvují
školní družinu, se rozhodně nenudí. Kromě pravidelných vycházek a výtvarného tvoření pro ně
paní vychovatelky připravují také
různé tematické akce. Společně si
tak užily například Mikulášskou
nadílku, děti ze ŠD 2 si vyzkoušely pečení valentýnských muffinů
ve školní cvičné kuchyni nebo
masopustní rej masek s diskotékou.

Projekt Nová cesta ke vzdělávání
zahrnuje kromě jiného také Klub
deskových her. Jeho členové se
scházejí dvakrát týdně pod vedením pana učitele Pavla Káčerika
v učebně digitálních technologií a
přírodních věd, kde se věnují
hraní různých deskových a karetních her, které naše škola mohla
díky projektu nakoupit. Dětem se
líbí hlavně strategické hry, u kterých je nutné přemýšlet. A jak
klub vidí sami žáci?

Soňa: Hrajeme tam různé deskové
hry, např. moji oblíbenou Karak
nebo Mars. Jsou to hry jak zábavné, ale musíme i přemýšlet, každopádně je to zábava a moc mě to
baví. Je tam i dobrý kolektiv, takže to miluju.
Lukas: Na deskových hrách mě
nejvíc baví kolektiv a napětí ze
hry. Nejčastěji hrajeme hru KARAK a potom například hru DIVOKRAJ. Hrajeme i různé karetní
hry, ale já mám raději stolní.

Spolupráce se Střední průmyslovou školou dopravní Plzeň
Také v letošním roce pokračuje
spolupráce mezi naší základní
školou a SPŠ dopravní v Plzni.
V rámci projektu Vzdělávání v Plzeňském kraji 4,0 budou pro naše
žáky připraveny další projektové
dny a odborné exkurze. Po velmi
úspěšné návštěvě kaolinového
dolu v Nevřeni a projektovém dni
zaměřeném na dopravu a ekologii
nás v nejbližší době čeká dopoledne strávené přímo v prostorách
SPŠ dopravní, jehož tématem bude finanční gramotnost. Žáci 8.
ročníku tak budou mít možnost
seznámit se nejen s důležitou
tématikou hospodaření s penězi,
ale rovněž nahlédnout do prostředí střední školy a zjistit, jaké
studijní obory tato škola nabízí.
Pro žáky 6. tříd se chystá ještě exkurze, zaměřená na historii automobilů. Jsme moc rádi, že nás SPŠ
Chotěšovský zpravodaj – březen 2022

dopravní opět přizvala k účasti na
projektu a umožňuje našim žá-

kům bezplatnou účast na skvělých akcích.
HD

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Ať žije středověk
To je název tradiční dějepisné exkurze pro žáky 7. ročníku. Po roční covidové pauze se letošní sedmáci mohli opět vypravit za poznáváním historie středověké Plzně a dozvědět se, jaký byl život ve
středověkém městě. Žáci VII.A se
do Plzně vypravili ve středu 23.
února, jejich kamarádi ze VII. B
pak v pondělí 28. února. Po vycházce historickým centrem Plzně, během které jsme si prohlédli
zbytky městských hradeb a nástěnnou malbu s významnými
osobnostmi Plzně, budovu Masných krámů, vodárenskou věž,
původní měšťanské domy v okolí
náměstí a také katedrálu sv. Bartoloměje, jsme se přesunuli do
objektu Františkánského kláštera,
kde sídlí Muzeum církevního
umění. Tady byl pro nás připraven
program
Františkánský
klášter - složte si příběh města
Plzně. Výklad o životě ve středověké Plzni byl doplněn postupným skládáním modelu města se
všemi důležitými budovami,
hradbami a vstupními branami.
Ve druhé části programu jsme si
prošli gotický ambit kláštera, kde
jsme si prohlédli výstavu soch,
navštívili jsme kapitulní síň s gotickými freskami a pár zájemců ze
VII. B se podívalo také do klášterní knihovny, obrazárny a klenotnice. Skvělý zážitek z exkurze
umocnilo ještě hezké počasí a
především radost z toho, že opět
můžeme společně opustit školní
lavice a učit se trochu jinak. HD

Sdružený tým mladších žáků TJ Chotěšov a Slavoj Stod

Náš tým mladších žáků bez přestávky trénuje 3x týdně na trávníku s umělým povrchem a osvětlením.
Tyto skvělé podmínky pro trénování, nadání a poctivý přístup hráčů k tréninku z našeho týmu dělá
postrach pro všechny soupeře. V zimním turnaji, který jsme ve spolupráci s OFS Plzeň - jih uspořádali na
našem novém hřišti, postupně drtíme všechny soupeře, přestože se jedná o kluby z vyšších soutěží.
Dokonce jsme obrali o body i tým Rokycan, který hraje nejvyšší českou ligu žáků. V zimě se k nám přidali
další noví hráči a věřím, že si tuhle skvělou partu užívají, stejně jako my, trenéři. Všichni odjíždíme v
březnu na čtyřdenní soustředění do Českého lesa do obce Rybník, kde utužíme partu a zlepšíme naše
fyzické a technické fotbalové dovednosti.
Stále si však myslím, že doma u televize či jiného moderního žroutu času sedí spoustu dětí, které si,
bohužel pro ně, nechávají ujít skvělou příležitost být součástí podobného kolektivu a zdravě si
zasportovat. Stále hledáme děti ročník 2011 a mladší z Chotěšova nebo ze Stoda, které by si chtěly fotbal
minimálně vyzkoušet, jako skvělou náplň volného času. Rodiče, apeluji především na vás, nenechte vaše
děti zahálet a přiveďte je na pár tréninků! Kontakt: Daniel Rydz 731 487 698
Vilém Bednář
www.obec-chotesov.cz
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OSPV
Vážení spoluobčané, vychází první číslo Chotěšovského zpravodaje pro rok 2022. Snad jste užili alespoň trochu zimní atmosféry na
horách, když už tady v nížinách
známe sníh spíše jen z Ladových
obrázků.
Začněme závěrem roku 2021, kdy
OSPV Chotěšov 26.12. uspořádala
již tradiční Vánoční turnaj ve volejbalu. Turnaje se zúčastnilo 6
družstev. O sportovce se starala
parta pořadatelů, kteří zajistili
plynulý průběh zápasů po celý
den. Pro týmy byly zajištěny diplomy, ceny a občerstvení.
1 x ročně pořádaná Valná hromada OSPV byla svolána na pátek
21.1. Účastnilo se 27 členů a 3
hosté. Děkujeme všem zúčastněným, členům OSPV i hostům, že
přišli podpořit činnost OSPV i
v tomto nelehkém covidovém období.
Další z akcí, již také tradičních,
měly být únorové Šibřinky. OSPV
dlouho zvažovala jejich uspořádá-

Připomínáme pravidelné sportovní činnosti pro letošní rok:
Pondělí 19,00 - 20,00 hod.
Středa 18,45 - 19,45 hod.
Čtvrtek 18,00 - 19,00 hod.
Čtvrtek 18,30 - 20,00 hod.

- ženy posilovací cvičení
- joga
- zdravotní cvičení
- volejbal

ní. Nakonec však z důvodu nejistě se vyvíjející situace, šířící se
další vlny epidemie v období začátku roku, se OSPV rozhodla
dětskou akci v tomto roce nepořádat. Tímto se omlouváme všem
dětem i rodičům a věříme, že
v příštím roce tato oblíbená maškarní veselice opět proběhne a udělá radost malým i velkým.
Posledním naším příspěvkem je
pozvánka na 8. ročník Běhu Chotěšovem, který byl 2x z důvodu
pandemie také odložen. Datum
konání 23.4. Start hlavního závodu v 11,00 hod a start doprovodných žákovských kategorií od
9,30 hod. Přijďte podpořit chotěšovské i přespolní sportovce,
přijďte si sami zaběhat. Občer-

stvení a doprovodný program pro
účastníky i diváky zajištěny. Pro
nejmenší
sportovce
oblíbený
skákací hrad, kouzelná babička,
pro ty starší paintball a stánek
BESIP. Více informací o pravidlech závodu najdete na stránkách
www.ospvchotesov.webnode.cz
S nástupem jara jsou opět, jako
každoročně, plánovány vyjížďky
na kolech a v měsíci květnu cyklovýlet do Kerska, oblíbené lokality spisovatele Bohumila Hrabala.

Vysoce je hodnocena organizace i
technické zajištění, za což patří
všem
členům
poděkování.
Poděkování za spolupráci patří i
vedení obce, starostovi panu
Koláčkovi a místostarostovi panu
Malinovi. Za technickou pomoc
patří poděkování panu Molkovi.
Členové spolku se také zapojili do
pomoci obcím zasaženým červnovým tornádem. Vybrali mezi se-

bou 7 000 Kč, které odeslali na jeden ze sbírkových účtů.
Protože akce jsou závislé na počasí a dalších vlivech, které mohou
konání ovlivnit, vyhrazuje se
možnost změny termínu. Průběžně budou informace o každé akci
na facebookové stránce Spolek
klášterní rybníky Chotěšov.

Podrobnosti Vám přineseme až
v dalším čísle Chotěšovského
zpravodaje.
Za OSPV Alice Celerová

Spolek klášterní rybníky
Chotěšov
Letošní zima je značně proměnlivá. Na pár dnů rybník sice zamrznul, ale led byl slabý a vydržel jen krátce, a nebylo tak nutno,
jako tomu bylo v loňském roce,
vysekávat do ledu otvory. Únor
se již hlásil teplým počasím a
silným větrem. Ryby to začalo
probouzet z tzv. zimního spánku
a začaly projevovat brzkou aktivitu. Některé členy spolku to navnadilo a už nahodili udičku. Ale
v těchto případech nejde o úlovky, ale o zjištění rybí aktivity a také o kontrolu zdravotního stavu
ryb.
Při výroční schůzi členové spolku
zhodnotili uplynulý rok. S potěšením konstatovali, že ryby v rybnících dobře prospívají. Potěšující je
také zjištění, že rybářské závody
pořádané spolkem, si získaly dobré jméno a soutěžící přijíždějí opakovaně.

www.obec-chotesov.cz

Lenka Čechová

Plán akcí spolku na rok 2022:
Sobota 2.4.2022
Sobota 21.5.2022
Sobota 16.7.2022
Sobota 3.9.2022
Sobota 15.10.2022
Pátek 23.12.2022

výlov rybníku Drahoušek a Rybárna
rybářské závody
Neckyáda
rybářské závody
rybářské závody
prodej vánočních kaprů
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Spolek klášter Chotěšov
Hledání F.X.Margolda ve Svatovítské katedrále
V neděli 27. února vyrazilo Sdružení Klášter Chotěšov v téměř
kompletním složení na tematický
výlet do Katedrály svatého Víta
v Praze. Měli jsme domluveného
průvodce z nejpovolanějších, vedoucího provozu katedrály a zaměstnance Metropolitní kapituly
u svatého Víta, pana Damiána
Fábera.
Do katedrály jsme mohli vstoupit
hned po skončení ranní mše. První hodinu jsme ji měli prakticky
jen pro sebe. Na otázku pana Fabera, jak podrobný má být výklad
jsme prohlásili, že co nejúplnější.
Dozvěděli jsme se ale, že by ani
tři dny nestačily. Po „stručném“
půlhodinovém výkladu o vzniku
Českého státu a s tím souvisejícího stavebního vývoje katedrály
jsme se vydali do útrob této monumentální stavby. Z míst, která
jsme navštívili a která nejsou běžně přístupná bych mohl uvést
třeba zákristii (mimochodem
jediné teplé místo v katedrále),
varhany na kůru a též Svatovítskou kapli, jedno z nejposvátněj-

ších míst české státnosti. Dalším,
téměř snad až magickým zážitkem bylo navštívení krypty s ostatky Českých králů a jejich manželek. To již uběhly téměř tři hodiny a my jsme začali hledat reliéf
hlavy F.X. Margoldana na hlavici
jednoho ze sloupů. Díky informaci z knihy o Margoldovi jsme ji
nakonec na sloupu asi v deseti
metrové výši objevili. To, že je
umístěna v katedrále bylo vlastně
překvapení i pro našeho průvodce. V samém závěru prohlídky
jsme vystoupali k Zikmundovi,
největšímu zvonu v Čechách. Po
uvolnění srdce tohoto 14 tunového kolosu jsme si i mohli vyzkoušet, jaké to je jej rozpohybovat.
Řádně vymrzlí, ale plni zážitků
jsme se s panem Damiánem Faberem téměř po čtyřech hodinách
rozloučili a vydali se na pozdní
oběd do Břevnovského kláštera.
Velký dík za odvoz platí též Chotěšovským hasičům a řidiči jejich
dodávky Petrovi Skořenému a
obci Chotěšov, která nám tento
způsob dopravy umožnila.
Václav Celer

Spolek aktivních seniorů
Při dodržování všech Covidových
opatření se podařilo 14.10.2021
Spolku aktivních seniorů uskutečnit zájezd na Čapí hnízdo. Překvapila nás rozloha celého areálu.
Prohlídka byla vedena ve dvou
skupinách a moc pěkně komentována mladými průvodci. V areálu
jsme poobědvali a pak nabrali
směr do obce Hrusice, bydliště
malíře J. Lady. Po vstupu do jeho
domu, z kterého je teď památník,
se mnozí z nás při pohledu na
známé obrázky rázem vrátili do
svého dětství a do doby, kdy jsme
četli říkanky ilustrované J. Ladou
a knížku o kocourovi Mikešovi
svým dětem, pak vnoučatům a
teď i pravnoučatům. Na zpáteční
cestě jsme povečeřeli v restauraci
Na Bouchalce. Celý zájezd a hlavně organizace byla kladně hodnoChotěšovský zpravodaj – březen 2022

cena, za což patří dík paní H. Peprné.
Také se nám v tomto období podařilo uskutečnit 1. Sportovní hry.
Na pěti stanovištích si účastníci
procvičili obratnost, zručnost, pohotovost, orientaci a správnou
mušku. Hlavním cílem her bylo
setkání s přáteli a pobavit se. Po
skončení hlavní části dostali
všichni účastníci perníkovou medaili, které upekla paní J. Janková.
Všichni měli k dispozici bufet, ve
kterém byla možnost výběru pití
a zákusků, které upekla paní H.
Mastná. Výbor Spolku aktivních
seniorů děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
her.

Poděkování

Obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou děkují panu Milanu Sla-

ninovi a členům Spollku klášterní
rybníky Chotěšov za překvapivý
dárek v podobě vánočního kapra.
Na štědrý den jsme si na něm
všichni pochutnali.
Dále děkujeme dětem ze skupiny
Mladý hasič, pod vedením paní
M. Skořené, které připravily vánoční vystoupení, pro nás obyvatele DPS. Vzhledem ke Covidovým opatřením, kdy do budovy
nemohly, uskutečnily vystoupení
na volném prostranství před budovou. Všem se to moc líbilo. Zároveň děkujeme za dárky, které
pro nás děti vyrobily a které
všechny potěšily. Nemalé poděkování pak patří dětem ze ZŠ
Chotěšov, které pro nás rovněž
připravily vánoční dárky, které
nám byly předány prostřednictvím učitelky paní H. Dufkové.
Anna Fišerová
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TJ Baník Mantov letos slaví
Tělovýchovná jednota Baník
Mantov v letošním roce slaví 75
let od svého založení.
Svojí historii začal klub psát v
roce 1947. Jeho vznik iniciovala
skupinka místních nadšenců a po
ustavující schůzi, která se konala
dne 10.7. v hostinci „Na Hvízdalce“ na Werku, stanuli v čele jednoty pánové Kunc, Míka, Hořký,
Rypl, Mach, Dráždil, Slunčík a
Černý. TJ pod tehdejším názvem
Sparta Mantov (později též Sokol,
Kovo, až po současný název Baník) měla na svém začátku celkem 16 členů a finanční hotovost
800,- Kčs (každý člen složil vklad
50,- Kčs). Následně MNV přidělil
nově vzniklé TJ pozemek, na kterém bylo svépomocí vybudováno
fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zázemím. Tehdy se na
brigádách scházelo až 60 dobrovolníků denně – věc pro nás dnes
již nepředstavitelná. Sportovní
odměnou za tuto snahu a činorodost byl postupný fotbalový postup až do 1.A třídy, fotbalisté v té
době byli hned několikrát okresními přeborníky. Kopaná ale nebyla jediným sportem, který tělovýchovná jednota zaštiťovala – v
Mantově úspěšně působilo i ženské družstvo házené (několik
sezón v krajské soutěži), hrál se
zde lední hokej (po třech sezónách činnost ukončena pro vysokou finanční náročnost) i odbíjená (zrušeno po dvou sezónách,
neboť v okresní soutěži zůstala
již jen tři družstva). Mezi členy TJ
bylo i několik okresních přeborníků v přespolním běhu, a to jak
v kategorii dospělých, tak i v dorostencích. Činnost byla provozována nejen na poli sportovním,
ale také v oblasti kulturní a společenské. A ani v tomto oboru naše
TJ nikterak nezaostávala - působil zde estrádní soubor, byly pořádány plesy a taneční zábavy.
Rovněž byla založena tradice
Masopustního průvodu, která od
svého vzniku nebyla nikdy pře-

www.obec-chotesov.cz

rušena a udržuje se v Mantově
dodnes. V současnosti má TJ Baník celkem 53 členů a je jedním
ze dvou spolků fungujících v
Mantově (společně s MS Mantov
– Losina).
Své výročí TJ Baník Mantov oslaví hned několika akcemi. Tou
první bude zábavný večer se soutěží „VIDEOSTOP“ a následnou
zpívanou, který se uskuteční v
sobotu 9. dubna v naší baníkovské taverně na hřišti.
Další výroční akcí bude exhibiční
fotbalové utkání TJ Baník Mantov
proti Sklepovským sršánům,
mužstvu Divadla Sklep, v jehož
dresu nastoupí třeba David Vávra, Václav Marhoul, Michal Caban a mnozí další ze sklepovské
družiny. Kdo zná zmíněné pány
a jejich humor, je mu jasné, že o
zábavu nebude v průběhu tohoto
sportovního klání nouze. Podívat
se a zafandit můžete přijít v
sobotu 18.6. dopoledne.
Hlavní den oslav je pak naplánovaný na sobotu 27.8. a budou to
oslavy hned dvojnásobné – své

výročí nebude slavit jen Baník, ale
oslavovat budeme i 750 let od
první písemné zmínky o obci
Mantov. Tyto společné oslavy
budou celodenní a jejich přesný
program teprve vzniká. Už nyní
vás ale můžeme pozvat třeba na
fotbalové utkání Baníku s mužstvem bývalých hráčů Dukly
Praha pod vedením Honzy Bergera - majitele třech ligových titulů
(1979 s Duklou, 1984 a 1985 se
Spartou), zlaté medaile z olympijských her (1980 v Moskvě), bronzu z ME (1980 v Itálii) a fotbalisty
roku 1984. Především dříve narozené potěší vystoupení dechové
kapely SEDMIHORKA, ty mladší
pak kapela TURBO revival.
Na všechny zmíněné akce vás
srdečně zveme. Přijďte se k nám
pobavit a přesvědčit se, že byť je
75 let věk pokročilý, Baník do starého železa nepatří a i přes veškeré těžkosti, které dnešní nelehká
doba přináší, se ještě do důchodového odpočinku nechystá!
Za TJ Baník Mantov
Luděk Rosenberger
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Kluturní přehled pro rok 2022
den
sobota
úterý
sobota
sobota-pátek
čtvrtek
pátek
neděle
sobota
sobota
úterý
sobota
pátek
sobota
sobota-neděle
pátek
sobota
pátek
středa
pátek
sobota
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek-neděle
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
pátek
neděle
čtvrtek

datum
3.4.
19.4.
23.4.
23.4. - 29.4.
5.5.
7.5.
15.5.
21.5.
21.5.
24.5.
28.5.
10.6.
11.6.
11.6.-12.6.
17.6.
18.6.
24.6.
29.6.
1.7.
16.7.
16.7.
5.8.
6.8.
27.8.
3.9.
9.-11.9.
10.9.
23.9.
1.10.
15.10.
12.11.
12.11.
26.11.
27.11.
17.12.
10.12.
23.12.
25.12.
31.12.

název akce
pořadatel
Výlov rybníka Drahoušek a Malá Sakta Spolek klášterní rybníky
Zahájení sezony v klášteře (prohlídky) Správa kláštera premonstrátek
Běh Chotěšovem
OSPV Chotěšov
Výstava mysliveckých trofejí
Hubert Kotovice
Vernisáž výstav
Spolek klášter Chotěšov
Slavnosti vína
Obec Chotěšov
Staročeské máje
Spolek májovníků Chotěšov
Rybářské závody
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Chotěšovská 30 - turistický pochod KČTO Chotěšov
Koncert Jany Hoffmannové
Spolek klášter Chotěšov
Den dětí
Spolek májovníků Chotěšov
Letní kino
Správa kláštera premonstrátek
Vilém Veverka a ULTIMATE band
Spolek klášter Chotěšov
Víkend otevřených zahrad
Brána kláštera Chot. a Klášterní zahrada Chot.
Letní kino
Správa kláštera premonstrátek
Den s malými pivovary
Správa kláštera premonstrátek
Letní kino
Správa kláštera premonstrátek
Hurá prázdniny
Obec Chotěšov
Letní kino
Správa kláštera premonstrátek
Neckyáda
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Kabát revival
TJ Chotěšov
Zahájení výstavy fotografií
Spolek klášter Chotěšov
Večer pro klášter
Obec Chotěšov/Chotěšovská vlna
Oslavy 750 let Mantov, 75 let Baník Obec Chotěšov/FC Baník Mantov
Rybářské závody
Spolek klášterný rybníky Chotěšov
Chotěšovská pouť
Obec Chotěšov
Pouťová zábava
TJ Chotěšov
Hudební festival
Správa kláštera premonstrátek
Street food festival
Dobré jídlo světa
Rybářské závody
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Podzimní pochod-Memoriál V. Mičana KČTO Chotěšov
Martinská zábava
Obec Chotěšov
Zabijačkové hody
Správa kláštera premonstrátek
Rozsvícení vánočního stromku
Obec Chotěšov
Adventní koncert
Spolek klášter Chotěšov
Zimní slunovrat
MAS Radbuza
Prodej vánočních kaprů
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Volejbalový turnaj smíšených trojic OSPV Chotěšov
Chotěšovský zmrzlík
Obec Chotěšov

místo konání
klášterní rybníky
klášter
atletický stadion ZŠ
klášter
klášter
klášter
klášter
klášterní rybníky
Chotěšov a okolí
klášter
klášter
klášter
klášter
klášterní zahrady
klášter
klášter
klášter
Národní dům
klášter
klášterní rybníky
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
fotbalové hřiště Mantov
klášterní rybníky
náplavka Mantov
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
klášterní rybníky
Chotěšov a okolí
Národní dům
klášter
náměstí 1.Máje
klášter
klášter
klášterní rybníky
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza Mantov
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