Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 3 – září 2015

Chotěšov slaví 900 let

Cena 5 Kč

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
našeho zpravodaje, uteklo to jako
voda v Radbuze a léto, čas prázdnin
a dovolených, je již za námi. Ještě
před tím, než si začneme pomaloučku zvykat na chladnější a sychravé
počasí podzimu, pojďme se ohlédnout za tím, co letošní léto přineslo.
Hlavním tématem léta nejen u
nás, ale v celé republice, bylo extrémně teplé počasí a sucho. Statistici
a meteorologové ještě stále přicházejí
s novými a novými údaji o teplotních
rekordech, rekordním počtu tropických dní a já nevím jakých ještě
jiných rekordů… Jak se však vysoké
teploty dotkly chodu obce? Nutno
říci, že nikterak výrazně. Kromě
skutečnosti, že v srpnu bylo na necelé dva týdny hejtmanem Plzeňského
kraje vyhlášeno „období nepříznivých klimatických podmínek pro
účely vymezení doby zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru“, kdy platil
pro celé území kraje zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz
pálení hořlavých odpadů, zákaz provádění pyrotechnických prací a ohňostrojů, a kdy obec, jakožto vlastník
lesa, musela zajistit provádění hlídkové činnosti pro včasné zjištění
požáru, žádná další omezení vlivem
extrémních teplot a sucha nebyla
potřeba. Na rozdíl od jiných míst v
republice jsme se naštěstí vyhnuli,
mnohem drastičtějším opatřením
týkajících se omezení nakládání s
povrchovými vodami a dočasného
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Tato
omezení bychom rozhodně pocítili
mnohem intenzivněji, než nemožnost
udělat si v přírodě táborák. Prakticky
tedy jediní, kdo si léto opravdu „užili“ a neustále byli udržování v bdělosti, byli členové jednotky SDH
Chotěšov. Ti kromě zajištění již zmiňované hlídkové činnosti v lesích,
byli během prázdninových měsíců
červenec a srpen přivolání k rekordnímu počtu 16 zásahů. O požár se
však jednalo „pouze“ ve čtyřech
případech, z toho ani jednou nešlo o
požár na území naší obce. Další zásahy se týkali likvidace nebezpečného hmyzu (6x), kropení asfaltových

ploch (4x), požární dohled při kulturní akci (1x) a zásah při úniku nebezpečných látek (1x).
Léto také bývá časem, kdy se
naplno rozjíždějí plánované stavební
akce. I v tomto směru se u nás něco
dělo, i když ty hlavní stavby zatím
čekají na své zahájení. Z těch dokončených akcí jmenujme například
novou střechu na Národním domě, v
Hoříkovicích byla dokončena rekonstrukce části domu č.p. 24 (hasičárny), kde vznikla nová klubovna, v
klášteře byl opraven další úsek štol
pro odvod vody. V současné době
stále ještě probíhají práce na obnově
střešního pláště konventu kláštera.
Na své zahájení čekají rekonstrukce
místních komunikací v Hoříkovicích
a Týnci, novou střechu dostane letos
ještě dům č.p. 190 na Plzeňské ulici
(tzv. Demuťák). Dle zhotovitelů by
se zde práce měly rozběhnout na
konci měsíce září, dokončení všech
akcí je plánováno do konce měsíce

listopadu.
Na jiném místě tohoto zpravodaje
si můžete přečíst článek s názvem
„Psí oči“. Jedná se o jakési zamyšlení zaměstnance obce nad situací kolem nalezených psů. Počet takových
psů neustále roste a je dlouhodobě
velkým problémem nejen pro naši
obec, ale pro obce a města všeobecně. Jen pro informaci uvedu několik
čísel – pokud je zvíře nebezpečné a
je nutné přivolat k odchytu kvalifikovanou osobu, pohybuje se cena za
odchycení v rozmezí od 3.000,- do
4.000,- Kč; nenajde-li se majitel psa
a je nutné zvíře umístit do útulku,
obec hradí 4.700,- Kč za povinné
umístění zvířete do karantény (14
dní) a následně náklady na krmivo ve
výši 187,- Kč/den. Slušná dovolená s
plnou penzí, nemyslíte? Z tohoto
důvodu jsme nuceni přistoupit k
poněkud rasantnějším krokům a důsledněji dodržovat ustanovení platné
Obecně závazné vyhlášky o pohybu
zvířat na veřejném prostranství. Každý majitel zaběhnutého psa totiž tuto
vyhlášku porušuje, což bude klasifikováno jako přestupek a předáno k
řešení přestupkové komisi. Je jen na
Vás, vážení majitelé psů, zda Vám to

za to stojí, nebo zda si raději své miláčky řádně zajistíte, aby se nemohli
volně pohybovat po obci…
Na závěr bych Vás rád pozval, vážení občané, na slavnostní večer u příležitosti výročí 900 let od první písemné zmínky o obci. Večer, jehož hlavním programem bude ocenění osobností, které se nějakým zásadním způsobem podílejí nebo podílely na rozvoji,
slávě, respektu nebo prestiže obce
Chotěšov, se uskuteční v pátek 25. září
2015 od 18 hodin v Národním domě v
Chotěšově. Doufám, že se tam společně uvidíme.

Přeji všem krásné babí léto!
Luděk Rosenberger,
starosta obce

SVOZ PLASTŮ
Obecní úřad Chotěšov provede
v úterý 22. září 2015 svoz plastických hmot. Žádáme občany,
aby plasty připravili před své
nemovitosti v pondělí večer.

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Od října letošního roku dojde
ke změně svozu plastů a papíru.
Vždy první pondělí v měsíci je
možné připravit před svá obydlí
plastový odpad a papír, kdy
během dne bude uskutečněn
svoz zpracovatelskou firmou
MONDECO. Tento svoz je
možné využívat pravidelně
každý měsíc zdarma. Plasty je
potřeba ukládat do plastových
pytlů nebo tašek a papír svázat
nebo dát do krabice z důvodu
lepší manipulace s odpadem. I
nadále je však možné využívat
kontejnery na papír a sběrný
dvůr. Více informací o svozu
na následující straně.

INFORMACE
Obyvatelé Chotěšova třídí odpad s Mondeco
V dnešní době není třídění odpadu
pouze prázdným heslem, ale zažitým
zvykem doufejme většiny domácností. Nakonec je to činnost, kterou pomáháme prostředí, ve kterém žije
každý z nás bez rozdílu.
Nově vzniklá firma mondeco
s.r.o. se sídlem ve Stodě (Plzeňská
250, bývalý areál firmy UTransformu), by tímto všechny občany Chotěšova a přilehlých obcí
ráda seznámila se svou činností.
Mondeco sváží a zpracovává různé druhy odpadu za účelem smysluplného využití a s jasným cílem zamezit jeho skládkování. Tímto napomáhá k ochraně životního prostředí a šetří přírodní zdroje. Při práci s
odpadem nepraktikuje žádné tepelné
zpracování, které by mělo negativní
vliv na zdraví lidí či na okolní přírodu našich domovů.
A díky tomu, že se obec Chotěšov
a mondeco rozhodli spolupracovat,
budete mít i vy od měsíce října možnost podílet se na ochraně přírody s
námi. V případě, že jste živnostník
nebo majitel firmy, můžete u nás za
zvýhodněných podmínek likvidovat
plastové a papírové odpady, v tom
případě nás neváhejte kontaktovat
na +420 736 236 338.

Třídíme, ale není na škodu si
připomenout, co kam patří
1. Do jednoho pytle:
* plastové obaly (plastové lahve
od nápojů, kelímky, krabičky,
obaly od šamponů, tekutých mýdel, sprchových gelů, tekutých
pracích prostředků, aviváží, tekutých čističů, přípravků na nádobí,
okna, koupelny, kuchyně, atd.)
* folie (barevné i čiré), včetně
bublinkových folií
* nápojové plechovky a konzervy
2. A do druhého:
papír (kartony, krabičky, balicí
papír, noviny, letáky, atd.)
A jak nám můžete podat pomocnou ruku při třídění?
Velice ulehčíte práci nám a našim
zaměstnancům, když kelímky a
jinak znečistěné obaly před tříděním vypláchnete, popř. zmáčknete
PET lahve a ostatní plastové nádoby dle možností, abychom odebrali vašeho odpadu co nejvíce.

Kdy budeme pro odpad jezdit?
Tento rok čekají svozy v těchto
dnech: 5.10, 2.11, 7.12
Chcete s námi pracovat?
Rádi vás uvítáme v našem pracovním
kolektivu (hlavní pracovní poměr
nebo i brigádně) pokud sháníte zaměstnání a chcete se podílet na udržování našeho čistého prostředí ještě
o něco více. Volat můžete na + 420
602 945 309 nebo se u nás osobně
zastavte na adrese Plzeňská 250,
Stod.
Se srdečným pozdravem

Tyto pytle pak budou sváženy
každé první pondělí v měsíci.

Martin Jirek
jednatel firmy

„Literatura v pohorkách“ míří do Chotěšova
V roce 2015 je Plzeň, partnerské město
Řezna, Evropským hlavním městem kultury. V projektu Literatura v pohorkách
se proto vydají členové spřátelených
spisovatelských spolků východního Bavorska a západních Čech na společné
putování v deseti etapách z Řezna do
Plzně. Cestou bude plno zážitků, plno
věcí k vidění a slyšení, např. každý den
dvojjazyčné autorské čtení s hudebním
doprovodem (především při večerním
čtení). V rámci 9. etapy zamíří Literatura
v pohorkách i do chotěšovského kláštera.
Registrace není nutná, můžete se prostě
připojit. Doprovodný vůz dopraví zavazadla, případně osoby do cíle každé denní etapy.

Start: 9.00 hodin - Merklín, penzion
Polední přestávka: 12.30-13.30 hodin - Mantov, oběd
Cíl: 14.30 hodin - Chotěšov
Čtení: 15.00-16.00 hodin - čtení v chotěšovském klášteře + krátká
prohlídka (vstup volný)
Čtou: Jitka Prokšová, Jarka Málková, Gernot Häublein
16.30 hodin - odjezd do Plzně-Doudlevec historickým autobusem
17.15 hodin - prohlídka Meditační zahrady v Plzni-Doudlevcích, poté
pěšky na ubytování
18:30-21:00 hodin - ubytování a večeře v hotelu Hazuka (Zborovská
85/18, Doudlevce, 301 00 Plzeň, tel: 377 420 010)

Čtvrté pokračování úspěšného
projektu

INFORMOVANÝ
SENIOR
seminář na téma
OBČANSKÁ GRAMOTNOST
a
PRVNÍ POMOC
se uskuteční ve středu

7. října od 10 hodin
ve společenské místnosti
DPS Chotěšov,
Plzeňská 650

Naši hasiči soutěží v anketě Dobrovolný hasič. Podpořte je!
Jednotka SDH Chotěšov se v letošním roce přihlásila do soutěžní ankety Dobrovolný hasič 2015, kterou
pořádá spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s., jejíž generálním partnerem je již tradičně
RWE Distribuční služby, s. r. o. Odborná porota V. ročníku vybrala do
finále 25 jednotek a 25 sborů z České
republiky. V oblasti JIH - ZÁPAD
ČECH naše jednotka SDH, postoupila mezi 5 nejlepších!!!

O vítězi nyní rozhoduje veřejnost,
respektive počet získaných hlasů v
internetovém a SMS hlasování.
Hlasy lze posílat průběžně do 12:00
hodin dne 4. listopadu 2015. Podpořit nás, chotěšovské dobrovolné hasiče tak můžete i Vy a Vaši přátelé.
Jak na to? Jednoduše! Stačí jedna
SMS. Návod viz níže.
Hlasovat lze i na internetu:
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky.
V tomto případě je povinné i hlaso-

vání pro některou z jednotek z ostatních oblastí (tyto jednotky nejsou pro
nás konkurenty). Důležité je ale zaškrtnout v oblasti JIH - ZÁPAD
ČECH C h o t ě š o v !!!! Počet
získaných hlasů pak rozhodne o pořadí soutěžících jednotek SDH, které
dle pořadí obrží věcné a finančí dary.
Upřímně doufáme, že naleznete několik minut, obětujete 6,- Kč a zašlete nám svůj hlas. Jménem naší jednotky SDH předem děkujeme.

Zašlete ze svých mobilních telefonů SMS ve tvaru

HASICI(mezera)JSZC3
na číslo 9007706
Jedno telefonní číslo může poslat maximálně
jeden hlas pro jednotku v jedné oblasti.
Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH).

XX. Staročeské máje v Chotěšově
XX. Staročeské máje proběhly ve
dnech 9. a 10. 5.2015. A proto nám
dovolte malé ohlédnutí. V sobotu dvě
královské družiny v čele s králem,
biřicem a písařem obcházeli svobodná děvčata a mládence. Opravdu si
moc vážíme všech hospodářů, kteří
nás srdečně přivítali v jejich domovech a pomáhají nám udržet tuhle
letitou tradici. Děkujeme.
V neděli prošel dlouhý krojovaný
průvod obcí a v zahradě kláštera
proběhl bohatý program, který zahájili děti z MŠ a byli jako vždy moc
milé a moc šikovné. Národopisný
soubor Postřekov tancem a písněmi
vyplnil pauzy mezi povídáním Kecala, aby mohl svlažit hrdlo, kat potrestal troufalou žábu, která urazila
krále májů a děvčatům z Babidou to
opět moc slušelo a potěšili oko i
srdce nejednoho diváka. Královna a
kralevic májů si zatančili sólo, při
kterém je provedla většina májovníků. Letošní královnou májů se stala

Aneta Smačková a kralevicem Zbyněk Valenta. A nakonec naše oblíbená Staročeská beseda, na kterou se
připravujeme už od března. Tentokrát se nás sešlo 13 kolon dospělých
+ 3 kolony dětí a nesmíme zapomenout na naše zpěvačky, bez kterých
bychom to asi těžko uzpívali a utancovali. Oba dva dny nám hrála kapela Dupalka. Velké poděkování patří
Obecnímu úřadu Chotěšov za veškerou pomoc a podporu při organizaci
akce, všem našim sponzorům, pořadatelům, dámám u vstupu, zvukařům, všem co se více či méně jakkoli
podíleli na zdárném průběhu akce a v
neposlední řadě všem účinkujícím,
ať už domácím nebo přespolním.
Ale tím naše činnost nekončí.
Hned v červnu proběhl na „Kalaberku“ dětský den - Cesta pohádkovým
lesem. Děti se setkaly s pohádkovými postavičkami, u kterých plnili
různé úkoly a na prosinec připravujeme pro děti Mikulášskou nadílku.

Běh Chotěšovem se i letos vydařil
Vážení spoluobčané, dne 25. dubna
2015 se konal 3. ročník Běhu Chotěšovem pod vedením místního odboru
OSPV. Účast má pomalu, ale jistě
stoupající tendenci ve srovnání s
prvními dvěma ročníky. Ráno v 7:00
se sešla tlupa dobrovolníků, aby připravila vše potřebné pro zázemí tohoto sportovního svátku. Postavili
jsme stany a posezení pro prezenci a
občerstvení. Nafoukli jsme bránu
borců, kterou zapůjčila VZP. Rozvěsili jsme loga sponzorů a připravili
nástěnku na výsledky. Od 8:30 byl
zahájen zápis všech kategorií. Pro
účastníky hlavní kategorie byla u
zápisu nachystána trička s logem
Běhu Chotěšovem. V 9:30 jsme odstartovali dětské kategorie. Celkem
se přihlásilo 101 dětí, z toho bylo 40
dětí z MŠ. V 11:30 s malým zpožděním byl odstartován hlavní závod v
přespolním běhu na 5,6 km, kterého
se zúčastnilo 40 běžců. Traťový rekord nebyl tentokrát překonán, zřejmě proto, že nám počasí velmi přálo,
zato běžcům sluníčko bralo drahocennou energii. Během celého dopoledne probíhalo ve sportovním areálu
ZŠ několik doprovodných akcí, například půjčování koloběžek, měření
tlaku a tuku, horolezecká stěna, prodej běžecké obuvi a hlavně občerstvení. Po rozdání všech cen vítězům
a poraženým a zhodnocení průběhu
akce jsme s dobrovolníky provedli
rozborku naveženého zařízení a ve
14:30 jsme se rozešli k domovu.
Třetí ročník Běhu Chotěšovem měl
velký úspěch. Na 101 dětí se přišlo
podívat bezpočet dospělých a i když
se nezúčastnili vlastního závodu, tak
jsme je donutili alespoň strávit krásný den na čerstvém vzduchu. Doufám, že následující 4. ročník bude
přinejmenším stejně úspěšný jako ten
letošní.
V průběhu léta se naši volejbalisté zúčastnili několika turnajů organizovaných oddíly z okolních měst a
obcí. Namátkou jsme se se střídavými úspěchy zúčastnili turnaje ve
Stodu, Dobřanech, Vstyši, Kamenici,
Šťáhlavech atd. Od začátku září jsme
vstoupili do nové sezóny nejnižší
volejbalové soutěže se ziskem tří
bodů ze čtyř utkání, což je doufejme
prozatím celkem vlažný začátek

vzhledem k tomu, že všichni soupeři
byli hratelní. No nic, soutěž začíná a
doufám , že ty horší chvíle jsme si už
vybrali.
Prázdniny nás minuli jako Pendolino, osiřelé školní lavice se opět
zaplnily odpočatými žáky a my se
také chystáme zahájit novou cvičební
sezónu. Všechna cvičení začínají v
týdnu následujícím po pouti tedy od
pondělí 14. září. Pro novou sezónu
jsme si pro Vás připravili obnovené
cvičení pro nejmladší žactvo pod
vedením Bc. Jiřiny Vogeltanzové.
Toto cvičení určené pro děti z poslední třídy ve školce a první třídy
ZŠ začíná 17. září ve čtvrtek od
16:40 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce
o účast na našich sportovních aktivitách v novém školním roce.

Za OSPV Chotěšov
Robert Puhman

Rozvrh cvičení školní rok
2015/2016
tělocvična bývalé školy
ženy Po 19:30 – 20:30
J. Hesová
Jóga St 17:30 – 18:30
V. Honalová
zdrav. těl. výchova
Čt 18:00 – 19:00 G. Tausch
nejml.žactvo Čt 16:40 – 17:40
sportovní hala
volejbal Čt 18:30 – 20:00
R. Puhman
Případní nový zájemci o volejbal jsou
taktéž vítáni. Volejbal v hale začne až
se nebude moct hrát venku. Do té
doby probíhají tréninky nadále ve
Zbůchu za hospodou u hřiště na antuce a to ve čtvrtek od 18:00 hod.

Mopedisté rozhodně nezahálejí
Sezona mopedistů je v plném proudu, a tak přinášíme další zprávy
z naší činnosti. Po vydařeném červnovém domácím závodu se
v rámci seriálu o Putovní pohár
spřátelených klubů Stod, Chotěšov a
Kotovic, konal další závod na trati v
Záluží. Z našeho klubu se zúčastnilo
šest jezdců. Smůlu měl Standa Škarda, který v závodě Speciálů po nezaviněném pádu dojel na 5. místě.
V červenci jsme vyjeli na velice
pěknou akci pod názvem „Mopedscuk Rybník“. Tohoto srazu se zúčastnilo 111 mopedistů, z čehož 7
bylo z našeho klubu. Spanilá jízda
všech účastníků nás zavedla až do
sousedního Německa, dále přes Bělou nad Radbúzou, Hostouň, Poběžovice zpět do obce Rybník. Ve
všech těchto obcích nás přivítal starosta obce a bylo připraveno malé

občerstvení. Po návratu byla opět
uspořádána oblíbená soutěž ve vaření
kotlíkového guláše, kde náš tým
zásluhou „šéfkuchaře“ Míry Bednáře
obhajoval loňské 1. místo. Toto se
sice nepovedlo, ale 2. místo také není
k zahození. Seriál závodů o Putovní
pohár končil 25. 7. na trati ve Stodě.
Ve třídě Speciál slavil naš tým
velký úspěch. Na prvním místě byl
Petr Mastný a na 3. místě Standa
Škarda, jemuž toto umístění při neúčasti dosud vedoucího jezdce, stačilo
k získání Putovního poháru.
Ve dnech 20.-23.8. se uskutečnila
akce, na kterou se těší všichni příznivci mopedů snad nejvíce. Je to již
tradiční 3denní výlet, který letos
pořádal klub Kotovice. Trasa prvního
dne zavedla 32 mopedistů na Křivoklát. Zde jsme si prohlédli Motomuzeum Jawa-ČZ, a po obědě jsme

pokračovali do cíle, jímž bylo rekreační středisko Zdeslav u Rakovníka. V
průběhu pobytu jsme navštívili muzeum v Pavlíkově, kde nám podal zasvěcený výklad o výrobě našich strojů syn
tehdejšího ředitele podniku Stadion
Rakovník. 365 ujetých kilometrů prověřilo výkonnost našich strojů. Smolaři
výletu byli Vašek Celer a nováček
našeho klubu Aleš Pomahač, jejichž
stroje se již po několika ujetých kilometrů neopravitelně zastavili a dále
byli nuceni pokračovat v doprovodném
vozidle. Nejbližší akcí, které se hodláme zúčastnit, je spanilá jízda a jízda
zručnosti kterou pořádají naši kolegové
z Vejprnic. Celou sezonu pak ukončí
"Zavírání šoupátek".

Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů
Dne 12. května 2015 se na svatého Pankráce (pozn. jedním z největších těžařů na Nýřansku byl
František Pankráz) uskutečnila ve
Společenském a kulturním centru
v Nýřanech zakládací schůze nově vzniklého Hornicko historického spolku Západočeských
uhelných dolů, slavnostně založeného 31.3.2015 v Národním domě
v Chotěšově. V nýřanském kulturním domě se sešlo více než 40
členů, kteří se do spolku přihlásili. Po uvítání došlo k prostudování
a schválení stanov spolku a poté
ke schválení navržených výborů.
Do výkonného výboru byl zvolen
Ing. Jakub Bacík, Ing. Ondřej
Ujházy, Antonín Lukášek, Mgr.
Vlasta Hanauerová, Václav Straka
a kontrolní komise Hana Jindřichová, Antonín Cubera a Drahomíra Tachovská. Poté valná hromada zvolila předsedou spolku
Ing. Jakuba Bacíka. Následně
byla představena nová vlajka
spolku a přehled kulturních akcí,
kam jsme pozváni. Dále byl prvním čestným členem jmenován in
memoriam Ing. Václav Křivanec,
který se po odchodu do důchodu a
dlouholeté práci v oboru dále věnoval osvětě a připomínání hornictví na Plzeňsku. Před závěrečnou diskuzí ještě představil pozvaný Jan Drnek druhé vydání
své knihy Krajina nad pokladem.
S druhým vydáním bude chtít
hornický spolek panu Drnkovi
dále pomoci ve vydání.
Hornicko historický spolek, konkrétně Ing. Jakub Bacík a Ing. Tatiana Meľová, se zúčastnil 19. Setkání
hornických měst a obcí ČR, které se
konalo 19.-21.6.2015 v Havířově.
„Havířovské vzpomínání“ bylo spojeno s druhou kulturní akcí ve městě
„Havířov v květech“. Setkání bylo
zahájeno hudební produkcí v pátek
odpoledne na náměstí Republiky,
kterou ukončilo slavnostní zahájení
Setkání ve Společenském domě Renata. Ve Společenském domě se celý
víkend nacházela také expozice o

historii hornictví v Ostravskokarvinském revíru. V sobotu následovalo dopoledne přivítání všech
spolků havířovským primátorem Bc.
Danielem Pawlasem v Kulturním
domě Radost. Poté u magistrátu města začalo řazení hornických spolků
do průvodu. Jednotlivé spolky doplňovaly alegorické vozy ozdobené
květy s hornickou tématikou. Slavnostní průvod čítající takřka 1000
zástupců z více než 60 spolků nejen z
ČR, ale i zahraničí vyrazil od magistrátu města po Hlavní třídě, kterou
lemovaly stovky diváků a na náměstí
Republiky, kde byl každý spolek
představen, zabočoval ke sportovní
hale. Zde následovalo po hornické
hymně předání pamětních stuh na
vlajky přítomných delegací a dále
bohatý kulturní a společenský program. Večer zakončilo předání světla
sv. Barbory městu Příbram, pořadateli 20. Setkání hornických měst a obcí
ČR. Doufám, že v příštím roce bude
náš spolek a region prezentovat v
Příbrami na jubilejním setkání více
zájemců o hornictví. Setkání zakončily nedělní exkurze po hornických
památkách na Ostravsku. Navštívili
jsme bývalé doly Dukla a František,
kde jsme výtahem vyjeli na železobetonovou skipovou těžní věž vysokou 90 m, která dominuje okolí. Následoval průjezd přes rekultivovanou

krajinu po těžbě a také okolo posledních dolů těžících černé uhlí v Karvinské dílčí pánvi. Cestou zpět do Havířova jsme se zastavili u šikmého kostela
v Karviné, který je díky poddolování
nakloněn o 7° a klesl o více než 30m.
V měsíci červenci je náš spolek pozván
do Plané u Mariánských Lázní na oslavu 20 let Hornicko historického spolku
Planá. Oslava se bude konat v sobotu
11.7.2015 v odpoledních hodinách. Na
programu je také průvod městem. Dále
se ve dnech 24.-26.7.2015 koná v Banské Bystrici 8. Stretnutie banských
miest a obcí Slovenska, kterého se
HHS ZUD také zúčastní.
HHS ZUD dále plánuje obnovení dne
horníků, který by se měl konat
12.9.2015 v areálu bývalého Dolu
Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace a program bude do konce července zveřejněn.
Hornicko historický spolek dále vyzývá spoluobčany, kteří by se chtěli podělit o své vzpomínky na hornictví v
regionu, případně se zapojit do činnosti
spolku, ať nás kontaktují písemně na
adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch,
nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz,
případně ujhazy.ondrej@quick.cz. V
současné době má náš hornický spolek
již více než 80 členů.
Zdař bůh!
Ing. Jakub Bacík
Předseda HHS ZUD

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
… Je to tady heskí …
Pochopitelně, že si vážený čtenář
pomyslí, že do zpravodaje píší lidé s
nižším „třídním“ vzděláním a co je
horší, nikdo jim to nezakázal. Ovšem
pravda je jiná. Ke každé výstavě,
která se v klášteře pořádá, je přiložena zápisová kniha. Tato kniha slouží
k tomu, aby tam návštěvník zapsal
své dojmy, poděkování, názory či
kritiku ke zhlédnuté výstavě.
Bohužel, v posledních letech se
tato kniha stává pouze omalovánkami dětí, které výstava nebaví a rodiče
si tam dítko tak trochu na chvíli odloží. V poslední době se objevují i
jakási zvířátka a mám obavu, aby
tam nějaký dospívající odvážlivec
nezakreslil jistý geometrický kosočtverec.

Předpokládal jsem, že pokud je
výstava na určité duchovní úrovni,
bude i případný zápis inteligentní.
Samozřejmě, není to chyba dětí, je to
nedůslednost dospělých. Ptám se
tedy, dospěláci, proč nepíšete, vždyť
tyto zápisy jednak o něčem svědčí,
jsou to vzkazy vystavujícímu a v
neposlední řadě bude tyto zápisy číst
někdo další v budoucnosti. Otázka je,
zda zápisy v podobě názvu tohoto

článku bude někdo vůbec chtít
číst.
A ještě jeden postřeh. Byl jsem
přítomen „pokusu“ zápisu žáků sedmé třídy. Nejde o formu, jde o pravopis. Prolínání psacích a tiskacích
písmen, pak začmárání celého pokusu, ovšem další pokus nedopadl lépe.

Běžel jsem pak za vyučující, která mi
dala rozřešení odpovědí, že by bylo
nejlépe, kdyby „mohli tak napsat
SMS“.
Co napsat závěrem. Jsou tyto knihy
přežitkem? Byl by snad výsledek lepší,
kdyby se místo knih do výstavní galerie umístil tablet? Já myslím, že by to
byla slepá cesta, není to v knihách ani
tabletech, je to v nás, lidech.
Ale abych tento příspěvek nezakončil jen kriticky. Jeden z mála zápisů
nám sděluje přání neznámé slečny
„Kdybych se tady jednou tak mohla
vdávat“. Je to alespoň milé a pravopisně správné.

Jiří Poslední

ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA
27. září
zá í 2015 od 13.30 hodin
Pořadatel: Spolek Klášter Chotěšov, obec Chotěšov, hasiči Koterov a Chotěšov
Těšte se na bohatý program pro děti:
* Tvořivé dílny: korálková, květinová, dřevěné skládanky a kreslení magnetek, drátěnné ozdoby, ražba
dukátů Děti si budou moci vytvořit svůj výrobek .
* Soutěže pro děti (zajišťují hasiči Koterov)
* Malování na obličej
* Divadlo z bedny – pohádka od 15.00 hodin v klášterním kostele
* Prohlídky v konventu kláštera s průvodcem ve 14,15 a 16 hodin
* Svezení na koni/oslíkovi dle zájmu a odvahy dítěte
* Ukázka hasičské techniky, prohlídka hasičského muzea (hasiči Chotěšov)
Malování na obličej, tvořivé dílny, svezení na koni, – pro děti zdarma, divadlo pro všechny diváky
zdarma. Každé soutěžící dítě obdrží za účast odměnu.
Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného, děti zdarma.
Vstup na akci: hlavní brána z Plzeňské ulice
Vstupné: děti do 15ti let zdarma, ostatní 60,- Kč
Občerstvení zajištěno: Tuschlovi v parku kláštera a Zahradní kavárna u Šimků

Akce se koná i v případě nepříznivého počasí v prostorných chodbách konventu kláštera

Zelené baroko vzpomíná na vojáky
Milí čtenáři, kniha „Zelené baroko“
je skromnou, letmou vzpomínkou na
zelená léta zarámovaná do pískovcového rámu barokního kláštera. Tak
takhle zní první věta v předslovu
knihy, kterou vydal spolek Klášter
Chotěšov k sedmému setkání vojáků,
sloužících v našem klášteře.
Sraz se konal 25. července a za
týden 31. července, tomu bylo právě
65 let kdy v roce 1950 byl objekt
předán ČSLA a řádový život zde
skončil. Představme si to celé jako
filmový střih, scénu tehdy a dnešní
zcela jinou situaci, kdy parkem zní
smích a hudba. Je skvělé, že toto
setkání má vzestupnou tendenci co

do počtu zúčastněných a letošních
více jak 150 branců jsou toho dokladem. Tentokráte jsme po zahajovacím ceremoniálu a obědě, dali větší
prostor volnému procházení a vyprávění, podbarvenému stylovou hudbou. Počasí bylo přímo přímořské a
krátká přeháňka byla zpestřením až
osvěžením.
Tak jako pokaždé, bylo velkým
problémem sladění tolika lidí do toho
malého okénka foto přístroje, a tak
jako vždy se to na konec podařilo.
Vznikla tak sedmá společná fotografie, která se v dohlednu rozletí do
všech koutů republiky, aby se stala
důvodem k opětnému příjezdu za dva

roky. Dodatečně musíme poděkovat
panu Františku Spurnému z Plzně,
který v šibeničním termínu dokázal
vydat zmíněnou knihu vzpomínek „
Zelené baroko „. Ostatně, také on prošel Chotěšovem, lépe řečeno, prohrál
se jím jako člen tehdejší vojenské kapely Gemini 64. Ještě jednou díky.
Na konec tohoto článku použiji
ještě jednu větu ze zmíněné knihy a
sice z doslovu. A tak pozor, pohov,
rozchod do dalších let a do dalších
chotětovských setkávání. A také na
chvilku zavzpomínejme na bývalé spolubojovníky, kteří již přijít nemohou.
Letošní sedmé setkání se opravdu povedlo.
Jiří Poslední

Psí oči – zamyšlení pro každého z nás
Před několika lety jsem viděl výstavu
fotografií, která představovala pohledy lidí z oblastí zasažených válkou,
či živelnými pohromami. Mnoho
návštěvníků odcházelo zasažených a
se slzami v očích.
Pracovníci technického úseku
obce, mají ve své náplni práce i odchyt toulavých psů. Je to neblahá
činnost a někdy si říkám, že je to
snad nespravedlivý trest. Po odchytu
pak nastává dlouhé období opatrování s konečnou otázkou „co s ním“.
Samozřejmě, že takřka žádný ze psů
nemá známku a velice často je majiteli nechtěný. Ukazuje se, že dokud
nebude formou zákona a sankcemi
toto známkování povinné, nic se
nezlepší, ale myslím že ani po takovém uzákonění nebude vše vyřeše-

no. V tomto problému je to spíše
záležitost citu a ne zákona.
V klášteře jsem již šestým rokem
a při odchytu kolem pěti psů ročně
jde již o hezkou řádku právě těch
psích očí. Mohu vám říci, že ty oči si
naprosto nezadají s očima z výstavy
popsané v úvodu článku. Také vím,
že těmito několika větami se vůbec
nic nezmění. Jen tak někdy zvažuji,
že do toho našeho nebeského ráje
vejít nechci ( od správce kláštera je
to zřejmě nečekané ), je to však proto, že je tam asi zima. Pak připadá v
úvahu sejít do podzemí s čertíky
Bertíky, tam je sice teplo, ale nejvíce
se v poslední době přikláním k myšlence, že je li také psí ráj, zkusil bych
to právě tam. Můžou za to asi právě
ty „Psí oči“.
Jiří Poslední

HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
21. září od 18.00
Chotěšov / klášter
Andrea Miltner, tanec
Julie Braná, flétna
Hana Fleková, viola da gamba
Monika Knoblochová, cembalo

NENECHTE SI UJÍT
Pojďte poznávat náš kraj!
900 km historií Chotěšovska se jmenuje turistická poznávací akce, kterou náš odbor uspořádá k výročí 900
let o první písemné zmínce o Chotěšovu, v sobotu 19. září 2015. Nelekejte se toho názvu, nebudeme po
vás chtít, abyste ušli zmíněných 900
km. Tuto vzdálenost bychom chtěli
pokořit za pomoci všech, kteří se
akce zúčastní, takže čím více vás
přijde, tím to bude snazší. Protože se
nejedná o klasický pochod, pokusíme
se vám ve zkratce vysvětlit princip
celé akce. Každý účastník dostane na
startu mapku s vyznačenými body
zájmu (různá místa s historickým
významem pro Chotěšovsko). Na
druhé straně mapky budou vypsány
všechny body zájmu, včetně stručného popisu. U každého bodu zájmu
bude i jedna otázka, na kterou naleznete správnou odpověď vždy přímo
na daném místě.

V mapce budou zakresleny i tři
doporučené trasy o délce 4, 8 nebo
14 km, ale trasu si můžete zvolit
sami podle vlastního uvážení a navštívit jen ta místa, která budete chtít
nebo naopak všechny. Pak se ale
připravte na větší porci kilometrů minimálně 25.
V cíli dostane každý účastník
drobnou odměnu v podobě pamětního listu a originální placky. Po ukončení akce vyhodnotíme u každého
účastníka počet získaných bodů
podle správnosti vašich odpovědí na
zmíněné otázky. Teprve za správnou
odpověď vám započteme body, které
jsou předem přiřazeny ke každé odpovědi. Počet bodů je stanoven podle
vzdálenosti každého místa od prostoru startu a cíle. Takže nejméně bodů
je třeba za klášter nebo kostel a nejvíce za Křížový vrch. Tři nejúspěšnější sběratelé bodů budou následně

kontaktování a v pátek 25. září jim na
slavnostní akci k výročí obce pře-

dáme hodnotné ceny. V případě
rovnosti bodů rozhodne čas příchodu do cíle, tak přijďte na start včas!
Doufáme, že se vám bude akce
líbit a třeba se i dozvíte něco nového o svém okolí.
KČT Chotěšov

NA ZÁVĚR
Malá Chotěšovačka slaví úspěchy
Málokdo by řekl, že žákyně 5.B Silvie Drdová, u nás doma nenazvaná
jinak než “Koudelka“, přehazuje
holky, ale hlavně kluky přes rameno
ve sportu zvaném judo. Poctivě trénovala 3x v týdnu na sportovním
gymnáziu v Plzni. Každý tréninkový
den ji do Plzně, kde Silva trénuje,
vozí otec, který ji také k tomuto sportu přivedl. Silva reprezentuje judistický oddíl Judo Club Plzeň již třetím
rokem. Původně trénovala jednou
týdně, ale když začala chodit 3x v
týdnu, začaly se dostavovat výsledky. Tento sport ji nesmírně baví. Za
poslední rok si z turnajů přivezla

bronzové medaile z Velké ceny Karlových Varů a Velké ceny Blatné,
stříbro z Velké ceny Mariánských
Lázní a Prachatic a nejcennější zlaté
medaile dovezla z Velké ceny Domažlic, VC Chebu , VC Blovic a VC
Nepomuku. Nutno dodat, že se pere
převážně s kluky (její kategorie je
smíšená) ve své hmotnostní kategorii. Přejeme Silvě mnoho dalších
sportovních úspěchů a to bez zranění
a děkujeme jí za reprezentování
nejen svého sportovního klubu, ale i
základní školy a obce Chotěšov.
(Simona Drdová, 8.A, upraveno)

Věty, které se čtou stejně
zleva i zprava
Kobyla má malý bok.
Jelenovi pivo nelej.
Sabina hrává na varhany bas.
Na pět šídel hledí Štěpán.
Zeman seno dones na mez.
Šenkýřko křikneš.
V elipse spí lev.
Olda vidí divadlo.
Dej Ivošovi jed.
Celkem jednu sovu sám pan Knap má, suvo
sundejme klec.
Pilot slíbil sto lip.
Kuna nese nanuk.
Zeman nemá kámen na mez.
Nekouká žák u oken?
Báře jede jeřáb.
Ale jak ta Katka jela.
Moto o tom.

Optický klam – co vidíte?
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