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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 Anna Zahořová, paní Irena Němečková,
pan Václav Mikeš, paní Olga Petříková, paní Hana Křenková, paní Drahoslava Pflugová a pan
Jaromír Němeček.
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,
blížící se léto je pro mnohé z nás
časem dovolených, relaxu a zaslouženého odpočinku. Pro většinu stavebních společností je však
léto naopak časem, kdy mají nejvíce napilno. Příznivé a teplé letní
počasí je totiž pro stavební práce
ideální, mnohde proto v tento čas
panuje čilý stavební ruch. Stejně tomu bude i u nás, poroto mi
dovolte, abych svůj úvodník tentokrát věnoval tomu, jaké práce
a činnosti nás v nejbližších dnech,
týdnech a měsících čekají.
Začnu akcemi, které sice budou
probíhat v katastru naší obce, budou se tedy bezprostředně týkat
nás všech, ale jejich investorem
není obec. První omezení vlivem
stavby nás čeká již v druhé polovině června. Toto omezení se bude
týkat především řidičů. Bude totiž
zahájena oprava povrchu komunikace II/180 v Dobřanské ulici.
Současný povrch komunikace
bude odfrézován a kompletně nahrazen povrchem novým. Dobrá
zpráva pro všechny, kteří bydlí
v bezprostřední blízkosti této rušné silnice, je, že dle sdělení Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje
zde na nový povrch bude použit
tzv. „tichý asfalt“. Podobné omezení, jako bude to na Dobřanské
ulici, čeká účastníky silničního
provozu na Plzeňské ulici (I/26).
Zde měla kompletní rekonstrukce průtahu obcí dle plánu Ředitelství silnic a dálnic začít již z jara.
Podle posledních informací, které máme k dispozici, však dosud
nebyl vybrán zhotovitel a začátek
stavby se posouvá „někdy na léto“.
Ještě před tím však dojde ze strany ŘSD k opravě poničených částí
komunikace - všem dobře známé

„záplatování“. Pro mě osobně je
toto nepochopitelné a považuji to
za naprosto zbytečné mrhání finančními prostředky ze státního
rozpočtu. Toto stanovisko jsme
také dali ŘSD na vědomí, to je ale
vše, co s tím můžeme udělat…
A nyní k akcím, jejichž investorem je samotná obec. Čilý stavební
ruch již nějaký čas probíhá v Základní škole Chotěšov, kde jsme
na kritický nedostatek důstojných míst pro výuku, který nám
od nového školního roku hrozil,
zareagovali vybudováním dvou
kmenových tříd včetně sociálního zařízení a kabinetů. Jedná se
o půdní vestavbu a veškeré práce
budou dokončeny tak, aby nové
třídy mohly být od 1. září plně
využívány. Vylepšení současného
stavu se dočká rovněž Mateřská
škola, zde v době letních prázdni
proběhne kompletní rekonstrukce
rozvodů vody. V nejbližších dnech
dojde rovněž k zahájení stavby části mezinárodní dálkové cyklotrasy
CT3. Jedná se o cca 0,5 km dlouhý
úsek od mantovského mostu směrem na Metálku, označovaný jako
úsek C3. Projekčně je tato část
velmi zajímavě zpracována a je
předpoklad, že bude po realizaci
využívána též jako vhodný prostor
například pro in-line bruslení. Pokud nenastanou nějaké neočekávané komplikace, je velmi pravděpodobné, že si tuto dráhu budeme
moci vyzkoušet ještě na sklonku
prázdnin. V Losině se místní mohou těšit na nové veřejné osvětlení
– jeho celková rekonstrukce a doplnění o nové světelné body bude
dokončeno do konce měsíce září.
Rovněž v klášteře se brzy rozběhnou stavební práce – z prostředků získaných z dotačního
programu „Zachování a obnova
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památek Plzeňského kraje“ bude
dokončena oprava odvodňovacích štol a opravena další část fasády zahradního pavilónku. Ministerstvo kultury ČR pak v rámci
Programu zachování architektonického dědictví poskytlo finanční prostředky na opravu části
střechy budovy prelatury.
Rádi bychom též zahájili rekonstrukci některých dosud nezpevněných místních komunikací. Zde se ale potýkáme s laxností
a nečinností společnosti, která
zvítězila ve výběrovém řízení na
zpracování projektové dokumentace. Termín pro předání kompletní projektové dokumentace
včetně stavebního povolení vypršel 29. 2. 2016. Do současné chvíle
nám však zhotovitel dokumentaci
nepředal a dosud nezažádal ani
o stavební povolení…
Těsně před dokončením je
projektová dokumentace, která
řeší nedostatek parkovacích míst
u budovy obecního úřadu a v sídlišti. Podle těchto projektů plánujeme v brzké době vybudovat
u budovy OÚ celkem osm nových
parkovacích míst, v sídlišti (v ulici Nová) je to míst deset.
Jak sami vidíte, práce a plánů
je mnoho a na lenošení moc času
nebude. Nejen prací však živ je
člověk. Proto je i na letošní léto
pro Vás přichystán bohatý kulturní program. Bližší informace
o společenském dění a pozvánky na chystané akce naleznete na
webových stránkách obce. A věřte, že je opět z čeho vybírat! Doufám, že se na některých z plánovaných akcí uvidíme.
Přeji všem krásné a pohodové
léto!
Luděk Rosenberger,
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Grantový dotační program
obce 2016 beze zbytku rozdělen
Vážení čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
stejně jako v loňském slavnostním roce, kdy obec Chotěšov
slavila své výročí „900 let od první písemné zmínky“ a kdy byl
premiérově vyhlášen grantový dotační program na podporu akcí
nesoucích se v tomto duchu, tak i v roce letošním obec Chotěšov
uvolnila ze svého rozpočtu částku 100.000,– Kč, která byla rozdělena na podporu 10-ti akcí, které si o tento grant zažádaly. Přírůstek dvou nových žádostí je známkou toho, že GDP se postupně
dostává do podvědomí spolků a organizací, které se s touto pomocí snaží své akce zpestřit a vylepšit, což bylo, je a bude záměrem
GDP.
Podporu v letošním roce získaly Chotěšovská vlna o.s. s akcí „Večer pro Klášter“ (žádáno 20.000,– Kč – podpořeno 17.000,– Kč),
která se bude konat dne 6. srpna, MAS Radbuza z. s. s akcí „Chotěšovský slunovrat“ (žádáno 20.000,– Kč – podpořeno 17.000,– Kč),
která se bude konat 18. června, TJ Baník Mantov z. s. s akcí „Hurá
prázdniny“ (žádáno 17.500,– Kč – podpořeno 15.000,– Kč), která se
bude konat 3. července, Spolek klášter Chotěšov s akcí „Zamykání
kláštera“ (žádáno 14.000,– Kč – podpořeno 12.000,– Kč), která se
bude konat 25. září, TJ Chotěšov z. s. s akcí „Pohár starosty obce
Chotěšov – fotbalový turnaj starších přípravek“ (žádáno 9.000,– Kč
– podpořeno 7.500,– Kč), která se bude konat 18. června, Brána
kláštera Chotěšov o. p. s s akcí „VIII. Chotěšovské zahradní slavnosti“ (žádáno 6.500,– Kč – podpořeno 6.000,– Kč), která se bude
konat 25. června, Spolek májovníků Chotěšov s akcí „Akce spolku
Májovníků“ (žádáno 4.000,– Kč – podpořeno 4.000,– Kč), které se
budou konat, respektive jedna již konala 28. května a druhá 3.prosince a Klub českých turistů odbor Chotěšov s akcí „Podzimní pochod“ (žádáno 4.000,– Kč – podpořeno 4.000,– Kč), která se bude
konat 19. listopadu.
Do celkového počtu deseti žádostí chybí dvě. Ty už jsou bohužel v této chvíli minulostí. Byli jimi již čtvrtý ročník „Běhu Chotěšovem“, žádost OSPV Chotěšov (žádáno 15.000,– Kč – podpořeno
13.000,– Kč), který se konal 30. dubna a „VIII. Grand Prix Chotěšova“, žádost Josefa Bočana (Moped klub) (žádáno 5.000,– Kč – podpořeno 4.500,– Kč) konaná 4. června.
Závěrem mi dovolte jednu „Velkou pozvánku pro Vás pro všechny“, na akce, které nás čekají a na kterých se máme určitě na co těšit
a jedno „Velké poděkování Všem“, kteří tyto akce připravují, ať již
ty, jenž jsou minulostí nebo ty, které nás teprve čekají, věřte, stojí to
spousty úsilí…
Díky.
Daniel Koláček
místostarosta obce
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V Hoříkovicích
se bude slavit!

Po loňských oslavách výročí 900 let
od první písemné zmínky o obci
Chotěšov tu máme výročí další, neméně významné. V letošním roce je
tomu totiž 780 let, kdy byla poprvé
zmíněna obec Hoříkovice. Stalo se
tak v roce 1236, kdy byla obec zmiňována v souvislosti s majetkem
kláštera chotěšovského.
Oslavy tohoto krásného výročí
jsou naplánovány na neděli 11. září
a je vskutku na co se těšit! Úvod
bude patřit sportu, konkrétně kopané – místní poměří své fotbalové schopnosti se známým týmem
osobností AMFORA, v jehož celku
pravidelně nastupují mimo jiné i herci Ondřej Vetchý, Martin Dejdar či
Roman Skamene, dále pak moderátoři David Kozohorský či Pavel Zuna,
nebo též zpěváci Meky Žbirka, David
Střihavka či Pavol Habera. V sestavě
nechybí ani bývalí fotbaloví reprezentanti Tonda Panenka, Jan Berger
nebo Vláďa Šmicer. Nejnovější akvizicí celku osobností je od letošního
roku též „tanečník“ Lukáš Pavlásek.
Slavnostní výkop je naplánován na
10:30 hodin. Těšme se v jaké sestavě a s jakými osobnostmi AMFORA
do Hoříkovic dorazí! U sportu zůstaneme i odpoledne – tentokrát ale půjde o sport trochu jiný. Od cca 14:30
hodin svojí dřevorubeckou show
předvedou mistři seker a pil z týmu
Timbersports STIHL. I zde se rozhodně můžeme těšit na zajímavou podívanou a skvělé výkony! O zábavu ve
zbytku nedělního odpoledne se pak
až do večerních hodin postará DJ se
svojí reprodukovanou hudbou nejen
k poslechu, ale i k tanci. Pro nejmenší bude nachystán dětský koutek se
skákacím hradem a dalšími atrakcemi. Samozřejmostí je bohaté občerstvení v průběhu celého dne.
Takže ještě jednou – neděle
11.září bude patřit Hoříkovicím
a oslavám výročí 780 let od první
zmínky o obci. Přijďte slavit s námi!

Bude či nebude?

Pod touto, trochu pozměněnou tázací
větou slavného divadelníka, vám chci
předložit návrh na řešení jistého vyrovnání se s největší historickou událostí dvacátého století.
Dvě největší události dvacátého
století, které zasáhly do životních osudů tehdejších místních obyvatel, byla
1. světová válka a pak 2. světová válka.
Co do počtu odvedených a padlých, si
větší daň vybrala válka první. Můj příspěvek se bude týkat války druhé, která
pak vyvrcholila poměrně značnou obměnou obyvatelstva obce po roce 1945.
O dějiny celkové, ale i dějiny místní,
se zajímám již několik desítek let. Došel jsem mimo jiné k závěru, že na obě
zmíněné světové události není v naší
obci jediná vzpomínka. Když použiji
nadsázku, jako kdyby nebyly. Ovšem
v minulosti tomu vždy tak nebylo. Velký pomník padlým 1. světové války stál
před dnešním obecním úřadem až do
konce války druhé. Pak byl v duchu
událostí vyměněn, za méně okázalý
památník našim květnovým osvoboditelům. Ten pak nenávratně mizí v padesátých letech společně s pravdou, kdo

nás to vlastně osvobodil. Nebýt doslova
několika amatérských fotografií, nikdo
by dnes nevěděl, jak památník vypadal.
Můj návrh, který jsem předložil zastupitelům obce a nyní i vám, je znovu
obnovení památníku, jako vzpomínku
na osvobození Chotěšova americkou
armádou, dne 6. května 1945. Potvrdíme tak historickou pravdu a na nedávná povinná shromáždění u záhadného
pomníčku s rudou hvězdou na místním
hřbitově, vzpomeneme s úsměvem.
Dále se pojďme věnovat památníku
samotnému. Navrhuji, aby byl umístěn
před dnešním obecním úřadem, v prostoru travnaté plochy, kde je dnes osazen znak naší obce. Vzhledově se jedná
o žulový, hrubě tesaný obelisk, který
nebude výškově přesahovat 150 cm. Na
jeho upravenou plochu, bude umístěna
textová deska následujícího znění: „Dne
6. května 1945 byl Chotěšov navrácen
americkou 2. pěší a 16. obrněnou divizí
do českých rukou. Nezapomeneme.“
Text bude doplněn rukávovými znaky obou divizí. Uvedený text byl konzultován s historiky a navržen tak, aby
nezavdal příčinu k jakýmkoliv dvojsmyslným vysvětlením.

V obci byl rozšířen kamerový systém
Mnozí z Vás si jistě všimli, že v ulicích obce
Chotěšov v nedávné době přibylo kamer,
které monitorují dění na veřejném prostoru. K tomuto kroku jsme se rozhodli proto,
abychom dokázali lépe ochránit bezpečnost nás všech, zamezili vandalismu a páchání majetkové trestné činnosti. Místa, na
která byly kamery instalovány, byla vytipována a konzultována s Obvodním oddělením policie ČR ve Stodu. Nutno říci, že naše
iniciativa byla ze strany policie velmi vítaná
a za dobu provozu kamer již využila záznamů pro objasnění trestné činnosti. Jak už
to ale u podobných projektů bývá, vyrojila
se okolo toho okamžitě celá řada spekulací, fám a zcela zjevných dezinformací.
Rádi bychom tedy touto cestou odpověděli na často kladené otázky a zamezili
tak dalšímu šíření nepravdivých fám.
Kde všude jsou kamery umístěny?
Jak již bylo napsáno, místa, kde jsou kamery umístěny, byla vybrána na základě
konzultací s policií. Jedná se o příjezdové
komunikace, místa kde dochází častěji

k narušování pořádku a poškozování majetku. Konkrétně jsou monitorovány prostory na Plzeňské ulici, vstup do DPS, prostory
okolo Národního domu (ulice Smetanova,
Osvobozených politických vězňů, dětské
hřiště), ulice Dobřanská, prostor před hřbitovem, prostor v objektu Mateřské školy,
část ulice Luční, ulice Mantovská u přechodu pro chodce a Jiráskova.
Jak systém funguje a kdo kamery sleduje?
Kamery jsou připojeny na záznamové zařízení. Pořízené záznamy se vyhodnocují
pouze v případě, dojde-li k nějaké mimořádné události a záznam z kamer by mohl
přispět k jejímu objasnění. K těmto záznamům bude mít přístup policie na základě
Smlouvy o provozování městského kamerového systému. Některé kamery jsou
vybaveny funkcí automatického sledování
pohybu, což může vyvolat dojem, že je
někdo ovládá na dálku. Obava, že někdo
sedí u monitoru a 24 hodin tzv. on-line
sleduje veškeré dění v obci není na místě.
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Je samozřejmé, že se mnozí z vás
budou zajímat o finanční stránku této
akce. Předkládám proto i celkový finanční rozpočet.
Žulový kámen,
manipulace, instalace
11 000 Kč
Textová deska
2 500 Kč
Celkem
13 500 Kč
O uhrazení těchto nákladů žádám
obec Chotěšov.
Vážení spoluobčané, desetiletí běží
a přímí účastníci tehdejších událostí odcházejí. Z lidského povědomí se vzpomínky vytrácejí a již nastala doba, kdy
se tyto velké události propadají do zapomnění. Toto jsou dle mého názoru důvody, které jsou hybnou silou k vybudování
jediné trojrozměrné vzpomínky na jedno
z nejdramatičtějších období obce, ve dvacátém století. Pojďme se tak konečně připojit k desítkám měst a obcí našeho kraje,
kde si tyto dny připomínají u obdobného
památníku bezmála pětadvacet let.
Jiří Poslední, kronikář obce
SVŮJ NÁZOR NA ZNOVUOBNOVENÍ
PAMÁTNÍKU MŮŽETE VYJÁDŘIT I VY
V ANKETĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.
Může kamera „vidět“ i jinam, než na veřejný prostor a narušit tak mé soukromí?
Toto samozřejmě není cílem. Je ale jasné,
že určitý „přesah“ kamery mají. Technika je
dnes natolik vyspělá, že prostory, které nemají být cíleně monitorovány lze zakrýt a nastavit tzv. soukromé zóny. Znamená to, že
místa, kde není monitoring žádoucí, jsou zabarvena tak, aby právě k narušení soukromí
nedošlo. Toto opatření bylo v rámci instalace
kamerového systémem zajištěno. Pokud
má někdo pocit, že by kamery mohly nějak
zásadně narušovat jeho soukromí (např.
přesahují do jeho zahrádky, vidí do oken
jeho domu), má na obci možnost požádat
o přezkoumání pohledu dané kamery.
Kamerový systém je dnes zcela běžnou
součástí našich životů a mnohdy ani netušíme, kde všude nás kamery sledují. Ve větších městech je standardem a lidé se nad
ním už ani nepozastavují. Jsme přesvědčení
o tom, že rozšíření kamerového systému
v obci je ku prospěchu nás všech a že významným způsobem přispěje k ochraně
majetku a ke snížení kriminality v naší obci.
Luděk Rosenberger, starosta obce

Naši hoši
Co se vám vybaví, když se řekne
Sbor dobrovolných hasičů? Ano,
parta nadšených mužů, kteří pomáhají při požárech a různých krizových situacích. No, ale co když je
to malinká partička, která má velmi
zastaralou techniku, se kterou uhasí
asi jen táborák?
Divili by jste se. I malý sbor dokáže hodně. Tak třeba v naší obci Losina funguje takový malý SDH velmi dobře. Vedle údržby požární
techniky členové pořádají různá
sportovní klání, soutěže a stále ještě
dodržují tradici „stavění máje“.
Ale co mne velmi mile překvapilo, byla akce nejmladších
členů nazvaná „stříkání“. Událost byla nahlášena na sobotu
14. 5. 2016 dopoledne. Co si pod
tím představit? Zvědavost mi nedala a tak jsem si odskočila od
sporáku na náves zkouknout naši
organizovanou mládež. Čekalo
mne jedno velké překvapení. Parta mladých mužů stála v potoce
a čistila ho od nánosů bahna, které
připlavila během roku voda, čistila břehy od náletů a trávy. Největší kus práce odvedli při opravě
a čištění části potoka, u které byly
v jarních měsících káceny přerostlé stromy. Museli vybrat napadané
větve, odstranit spadané pažnice,
upravit šikmé břehy a na závěr
proběhlo to slavné „stříkání“, tzn.
spláchnutí celého potoka proudnicí tak, aby bylo dno čisté.
Vůbec nelenošili a pracovali v plném nasazení celý den. Mohli klidně sedět doma u počítačů jako jiní,
ale je vidět, že jim trochu záleží na
prostředí ve které žijí a snaží se malou troškou přispět.
Takže mi dovolte, abych našim hasičům poděkovala za odvedenou práci, kterou přispěli ke
zkrášlení naší vesničky.
Páni hasiči moc děkuji.
Za osadní výbor Jana Kusovská

Vážení spoluobčané.
Pár slov na zamyšlení o činnosti mysliveckého spolku Mantov-Losina.
Z různých tvrzení laické veřejnosti neznalé mysliveckých zákonů převládá
názor, že myslivci loví vše živé co vyběhne z lesa nebo hopká na polích.
Jestliže dojde ke zranění osob při mysliveckých činnostech buď nešťastnou náhodou nebo nedbalostí jedné osoby. Ihned mají media tučné sousto a hází všechny myslivce do jednoho pytle. Ale nikdo již nesrovná počty
zraněných, třeba s řidiči motocyklů.
Ale vrátím se k myslivcům, myslivcem se může stát občan starší 18let, který
složí zkoušku z myslivost, což znamená završit práci 1roku jako adepta myslivosti, docela náročnou zkouškou z několika předmětů. Dalším úkolem uchazeče o první lovecký lístek je úspěšné složení praktické zkoušky se zacházení
se zbraní a testové části na vybraných střelnicích v kraji, toto zkouší komisař
za dohledu delegáta státní policie. Toto vše Vám nebude nic platné, pokud
nemáte čistý rejstřík trestů. Logicky z toho vyplývá, že myslivcem může být jen
osoba bezúhonná, zdravotně způsobilá a na určité rozumové výši.
Nyní pár slov k činnosti našeho mysliveckého spolku. Máme pronajato
od společenstva vlastníků pozemků 750ha na dobu deseti let. Ve spolku
pracuje a loví 15 kamarádů všech věkových skupin, mládí a dravost –
vyvažují zkušenosti a moudrost.
Veškerá zvěř volně žijící v přírodě je národní bohatství a patří státu, myslivci mají právo a povinnost se o zvěř starat, pečovat a chránit v době nouze
přikrmovat. A za svoje úsilí mohou odlovit jen tolik kusů, které jsou přesně
naplánovány u jarních přírůstků a neohrozí početní stavy všech druhů zvěře
v honitbě. Z těchto důvodů již několik let vůbec nelovíme zajíce a bažanty.
V současné době je pro nás velkou výzvou lov lišek, jako přenašečů chorob
přenosných na člověka a záchrana posledních stavů drobné zvěře v honitbě.
Ale zdaleka největší problém jsou přemnožení divočáci, vlivem několika velmi mírných předchozích zim, a scelených lánů obilnin, kam na ně prakticky
nikdo nemůže, dělají velké škody zemědělcům.
V posledních letech dochází stále častěji ke střetům této vitální zvěře
s řidiči na silnicích, ale jsou i případy napadení člověka nebo jeho čtyřnohého pomocníka v lesích.
Centrem naší činnosti je hospodářský objekt zvaný Odchovna, který jsme
zdědili od našich otců, kteří ho za dvě desetiletí přebudovali z vysloužilé stáje.
Na odchovně se pravidelně scházíme k naší spolkové činnosti a také zde
skladujeme obilí pro zimní přikrmování. Krmiva, jako bezpříspěvková organizace nakupujeme z výtěžku našeho tradičního bálu, ale i ze sponzorských darů.
Závěrem, i když jsme početně malý spolek snažíme se spolupracovat se školkou, základní školou, s obcí, dodržovat tradice a dělat čest mysliveckému stavu.
Hospodář MS Květoslav Krempl

Milí občané,
Náš myslivecký spolek pravidelně zajišťuje úklid černých skládek.
Vždy na jaře, než příroda schová nepořádek pod rostoucí travou
a rozkvetlými keři, zajistí naši členi úklid nepořádku v našem revíru. Společně s obecním úřadem, který zajistí odvoz a prázdný
kontejner, objíždíme černé skládky, které následně uložíme na
sběrný dvůr. Přestože, že naše obec vlastní sběrný dvůr, stále se
najdou jedinci, kteří své harampádí pohodí, kde se dá. Snad i těm
jednou dojde jak naložit s odpadem. Děkuji všem, kteří nedělají
z naší přírody smetiště a ukládají odpad tam, kam patří.
Předseda Mysliveckého spolku Mantov-Losina
Václav Hofman
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STALO SE
Aktivity Hornicko historického spolku
Západočeských uhelných dolů v roce 2016
V roce 2016 oslavil Hornicko historický
spolek Západočeských uhelných dolů
své první narozeniny. Již od začátku nového kalendářního roku se členové spolku zúčastnili několika hornických akcí,
kde reprezentovali náš region a hlavně
jsme uspořádali 1. Hornický ples.
9. února pozval 1. místopředseda
senátu Přemysl Sobotka zástupce hornických spolků České, Slovenské a Německé spolkové republiky do senátu
parlamentu České republiky. Náš hornický spolek se návštěvy také zúčastnil.
Setkání bylo zahájeno v Rytířské síni
Valdštejnského paláce, kde byli všichni
přivítáni. Následovala prohlídka historických prostor senátu a v neposlední
řadě jsme nahlédli do bývalé konírny
Valdštejnského paláce, kde zasedá našich 81 senátorů. Klub přátel hornického
muzea Ostrava všem představil výstavu,
o dvacetileté historii spolku a aktivitách,
které za tuto dobu pro veřejnost uspořádal. Hornický spolek Stříbro zde poprvé
předvedl repliky hornických uniforem
vyšších báňských úředníků z roku 1814,
které vznikly po dlouhodobé badatelské
činnosti v našich archivech a dobové literatuře. Uniformy budou v budoucnu
vystaveny v muzeu ve Stříbře. Setkání
probíhalo v přátelské atmosféře a např.
hornický spolek z Kladna nás pozval
k návštěvě bývalého dolu Mayrau, kde
provozuje muzeum.
Dále jsme byli pozváni na lampionový průvod do Stříbra, který pořádal 13.
února místní hornický spolek u příležitosti tří významných hornických událostí
z roku 1806. Před 210 lety císař František
I. udělil stříbrským havířům právo nosit
hornické uniformy, jeho manželka Marie Terezie jim věnovala cechovní prapor
s vyobrazením sv. Prokopa a zároveň
byla vybudovaná pro horníky Červená
lávka přes řeku Mži pro ulehčení cesty
k dolům při kopci Ronšperk. Z našeho
spolku dorazili do průvodu i s praporem
Josef Kroc, Rudolf Hrdlička a Jakub Bacík. Kromě HHS ZUD přijeli i kolegové

ze Sokolova. Lampionový průvod byl
zahájen hornickou hymnou a proslovy
předsedy a místopředsedy stříbrského
hornického spolku. Následovala slavnostní salva měšťanského střeleckého
sboru královského města Stříbra. Poté se
průvod, osvětlený lampiony a loučemi,
vydal z náměstí uličkami do hornického
skanzenu na břehu řeky Mže. Do kroku
zahrála kapela Amátovka a připojilo se
na 200 místních obyvatel. Po příchodu
do skanzenu následoval ohňostroj, dále
si všichni mohli prohlédnout vystavené
exponáty a nakoupit suvenýry. Již teď se
těšíme na další hornickou akci ve Stříbře.
2. dubna pořádal náš spolek 1.
Hornický ples, u příležitosti 1. výročí
svého založení. Večeru předcházely
dlouhé přípravy. V prvé řadě bychom
chtěli poděkovat obcím na nýřansku
a všem, kteří konání plesu podpořili.
K poslechu a do tanečního kroku hrála
nýřanská kapela PeOn Band a večerem provázel pan Antonín Lukášek.
Podpořit nás přijeli i kolegové z hornických spolků ze Stříbra a Sokolova.
Po prvním bloku písní následovalo
představení publikace „Zbůch 2015“,
na které se HHS ZUD podílel společně s doktorandy Fakulty architektury ČVUT a Výzkumným centrem
průmyslového dědictví v Praze. Naši
členové Václav Kraus, Josef Kroc, Reinhold Pluhař, Václav Straka a Josef
Vostárek, přispěli velkým množstvím
bohatých vzpomínek na život horníků a hlavně na těžkou každodenní
hornickou práci. Studenti poté tvořili
projekty na nové využití postindustriálního areálu dolu ve Zbůchu a okolní
krajiny, které jsou představeny v knize
a doplněny sociologickým, krajinářským a historickým pohledem na náš
region. Po představení jsme společně
knihu pokřtili. Poté převzal slovo Jaroslav Jiskra ze Sokolova a jako zástupce Nadace Georgia Agricoly předal
vyznamenání LUX EX TENEBRIS
(Světlo v temnotách) Josefovi Kroco-
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vi a Jakubovi Bacíkovi za udržování
hornických tradic a příkladnou mezispolkovou hornickou spolupráci. Poté
opět pokračovala hudební produkce.
Všichni se na plese velmi dobře bavili
až do pozdních hodin. Setkalo se zde
i mnoho bývalých spolupracovníků
z řad horníků. Již se těšíme na následující rok, kdy bychom chtěli uspořádat
druhý ročník hornického plesu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Publikace „Zbůch 2015“ byla 12. května představena také na akademické půdě.
Na Fakultu architektury byli pozváni
všichni účastníci studentského workshopu, včetně zástupců našeho hornického
spolku, kteří se podíleli na knize.
V dalších měsících roku 2016 máme
v plánu mnoho aktivit a již jsme pozváni
i na velký počet hornických oslav:
Ve dnech 10.–12. června se budou
v Příbrami konat největší hornické
slavnosti roku na území ČR, 20. setkání hornických měst a obcí a zároveň
16. evropský den horníků a hutníků.
11. června, kdy je v plánu hlavní program s průvodem městem, organizuje
náš spolek výlet do známého středočeského hornického města.
25. června slaví na druhé straně republiky 95. výročí založení Kroužek
krojovaných horníků dolu František
Horní Suchá.
V měsíci srpnu, konkrétně 12.–14.,
se koná 9. stretnutí banských miest Slovenska v Gelnici.

19.–21. srpna slaví lázeňské město
Jáchymov 500. výročí od založení města
a 300. výročí od založení prvního hornického učiliště na světě.
3. září pořádají kolegové ze Stříbra
hornické slavnosti u příležitosti 215 let
od založení Horního úřadu ve městě.
10. září, jsme pozváni dokonce na
dvě oslavy, Hornický spolek ze Sokolova pořádá Den horníků a kolegové
z Mostu slaví 20 let od svého založení.
Po loňském úspěšném roce bude
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů pořádat již
druhý ročník Dne horníků ve Zbůchu.
Oslavy se budou konat 3. září 2016
opět v areálu bývalého dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace
a program budou do poloviny srpna
zveřejněny. Budou zde také představeny výsledky studentských projektů
z knihy „Zbůch 2015“.
Na závěr připomínám, kdo by měl
jakékoliv otázky, případně by se chtěl podělit o své vzpomínky na těžbu černého
zlata na Plzeňsku, nebo se chtěl zapojit do
činnosti spolku, ať nás kontaktuje písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch,
nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz.
Zdař Bůh!
Ing. Jakub Bacík,
Předseda HHS ZUD

Den dětí

V sobotu 28. května se les „Kalaberk“ proměnil v les pohádkový. Na
13 stanovištích čekalo na naše ratolesti přes 30 pohádkových bytostí,
do kterých se „převtělili“ příznivci
Spolku májovníků Chotěšov a snažili
se připravit pro děti pěkné odpoledne. Děti musely splnit různé úkoly
a překážky, aby mohly dorazit až do
cíle, kde na ně čekalo další překvapení. Při procházení pohádkové cesty
dostávaly za splněné úkoly záznamy
do startovních kartiček, které v cíli
vyměnily za připravené balíčky s odměnou, plyšáky a další hračky.
Cíl pohádkové cesty lesem byl
na palouku u jezu, kde byl pro děti
i dospělé připraven další program
a občerstvení. Děti si mohly vyzkoušet, jakou sílu má proud vody v hasičské hadici a zda by byly dobrými
hasiči, či žokejové, při jízdě na koni.
Vyzkoušely si i další jejich zručnosti
a dovednosti při dalších soutěžích.
Mohly vidět, že není dobré se dostat
do křížku s policejními psy. Ukázky
poslušnosti, obrany, nebo zadržení pachatele předvedli vycvičení
psi Policie ČR z Plzně. Děti zaujatě
sledovaly sehranost policejních psů
a jejich psovodů a nakonec poděkovaly ohromným potleskem. Největším trhákem letošní akce bylo asi

pro mnohé vystoupení sportovních
dřevorubců ČR Timbersports, kteří
i přes nepříznivé počasí, které nás
v odpoledních hodinách zaskočilo,
předvedli suprovou show. Sekery,
které holí, ruční pily dlouhé 2 metry, motorové pily s výkonem přes 70
koní, řetězy řítící se rychlostí přes
200 kilometrů v hodině - tak to vše
znamená TIMBERSPORTS! Adrenalinovou nevšední podívanou předvedli chlapi na pódiu o rozměrech
90 x 600 x 800 cm, pod vedením
zkušeného moderátora, který čas
mezi disciplínami vyplňoval vědomostními soutěžemi pro diváky.
Během programu si mohli dospělí
soutěžně vyzkoušet disciplínu Single
Buck (řezání ruční pilou).
Touto cestou děkujeme všem, kteří nás v této akci podpořili – Obec
Chotěšov, Pekařství Šefl, Jiří Wartlík,
manželé Jarmila a Miloslav Horákovi,
Hit reality, Kapitol, Lucie Štenglová,
Policie ČR, Timbersports, SDH Chotěšov, TJ Chotěšov, ZKS a další. Chceme poděkovat i všem, kteří pomáhali
při přípravách, samotné akci i závěrečném úklidu.
Ale myslíme si, že největším poděkováním pro nás všechny, byly rozzářené oči dětí a úsměvy na jejich tvářích. Tak zase za rok.
Spolek májovníků Chotěšov

Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku

Dne 27.3. 2016 proběhla ve sportovním areálu v Losině soutěž o nejlepší velikonoční nádivku.
Pořádající SDH Losina vyhlásil 7. ročník této soutěže s předstihem,
aby se všichni zájemci mohli dobře připravit, vyzkoušet si svůj osvědčený
recept „nanečisto“ , popř. zkusit něco nového.
V neděli se přihlásilo do soutěže rekordních 12 účastníků. Své soutěžní nádivky předali v předepsaném množství k anonymnímu označení
a netrpělivě očekávali na vylosování odborné poroty z přítomných hostů. Porotci neměli svůj úkol vůbec lehký.Všechny nádivky totiž úžasně
vypadaly, voněly a také moc chutnaly. Po těžkém rozhodování tedy došlo
k vyhlášení výsledků. Jako nejlepší velikonoční nádivka byla označena
nádivka p. Hořké /Mantov/, druhé místo právem patřilo p. Wiedlové I. /
Losina/ a třetí p.Sedlákové /Vstiš/. Vítězky byly odměněny za svou snahu
malou pozorností.
Po vyhlášení vítězů pokračoval večer příjemným posezením spojeným s ochutnávkou nádivek. Všichni přítomní se shodli, že porota opravdu neměla lehký úkol, jelikož všechny nádivky byly výborné.
Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast
a těšíme se na další soutěž v příštím roce.
/SDH Losina/
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Chotěšovská třicítka 2016 očima účastníka

Existují místa, kam se člověk i po mnoha letech stále rád vrací. Pro mne je
jedním z takových míst právě Chotěšov s dominantou kláštera a domky,
rozsetými v zeleni stromů. Místo, které je neodmyslitelně spojeno s těmi
nejkrásnějšími vzpomínkami na dobu
mého vzdáleného dětství. Když dnes
přijdu do Chotěšova, je to jako by se
pro mne zastavil čas. Vidím všechno
tak, jak to bylo před mnoha lety, včetně lidí, kteří tady tehdy žili. Chotěšovská třicítka je pro mne vlastně taková
slavnost a chodím na ni stejně rád, jako
kdysi na chotěšovskou pouť. I když
členů oddílu tady není mnoho, všichni jsou nesmírně aktivní, navzájem si
rozumějí a to se odráží i na samotném
průběhu pochodu i na jeho mimořádně příjemné atmosféře. Letos pro nás
pořadatelé připravili celkem 6 tras pro
pěší a pět tras pro cyklisty. Počasí se
skutečně vydařilo a tak se na startu sešlo celkem 506 účastníků. Snad nejpotěšitelnějším zjištěním bylo 55 účastníků na dětské trase. Že se odbor věnuje
i výchově mladé generace, svědčí účast
10 dětí z turistického oddílu mládeže,
tzv. TOMíků pod vedením Jany Skořené. Již od šesti hodin panoval v prostoru startu čilý ruch a probíhaly poslední

přípravy. Stejně jako v minulých letech,
musel být na place jako první majitel
„Restaurace pod Klášterem“ pan Herbert Tuschl. Za startovními stoly seděla
dlouhodobě osvědčená sestava Anička
Rosenbergerová, Jaruška Mathesová,
Jana Hošková, Jiřina Russová, Gerhard Tausch, Eda Rosenberger, Vašek
Bočan, Jarda Ret, Franta Vachan, Bohouš Štěpánek, Pavlína Váchalová a na
vše bedlivým okem dohlížel předseda
odboru Vašek Mičan. Odstartovat tak
velký počet účastníků a připravit pro
ně diplomy musí být docela pěkná
fuška. Také kontrolou v Nedražické
hospůdce, kterou zajišťovali Tomáš Váchal, Jirka Vaněk a Milan Hranák, projelo poměrně hodně účastníků, kteří
se tam mohli občerstvit a odpočinout
si. Pokud se týká tras, ty byly nejen
velmi dobře značeny, ale i velmi dobře schůdné, což na jiných pochodech
není zase až taková samozřejmost. My
sedmdesátníci jsme šli pochopitelně
padesátku, která nás zavedla do kláštera Kladruby a byla tématicky velmi
dobře připravena. V klášteře bylo možno shlédnout nejen stánky řemeslníků,
ale i šermířské turnaje a vyslechnout
si středověkou hudbu od aktérů v dobových krojích. Chotěšovská třicítka
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se mimo jiné vyznačuje i vynikajícím
občerstvením na trase. Jen velmi těžko
byste hledali v celé oblasti tak šikovná
děvčata, jakými jsou při provozu bufetu Klára Hejlová a Anička Seidlová.
Kdyby žena za pultem viděla Kláru
Hejlovou v akci, určitě by zbledla závistí. Za Jardu Seidla, který absolvoval
sraz rodáků v Čelákovech, odpoledne
úspěšně zaskočil Vlastík Hejl, takže
občerstvovací tým nedaleko obce Nový
pracoval na plné obrátky. Co bylo pro
mne nejvíce potěšující, že jsem tu dostal nefalšovaný plzeňský Prazdroj.
Nohy pak šly do cíle téměř samy, jen
jsem měl obavy, zda to pořadatelé nebudou považovat za doping. Šťastné
rozhodnutí bylo, pořádat chotěšovské
pochody právě tady v „Restaurace pod
Klášterem“. Je tu vynikající zázemí nejen pro agendu startu a cíle, ale i pro
rodiny s dětmi. A hlavně pro účastníky
pochodu. Kdybychom teď byli kdekoli jinde, stáli bychom před uzavřenou
budovou, na které by nebylo poznat,
že se v ní přes den něco dělo. Tady si
můžeme posedět venku až do pozdního večera, cyklisté si mohou zaparkovat kolo v areálu restaurace tak, aby
na něho viděli, a ještě si při tom v klidu
pohovořit s kamarády. Když ke všem
těm kladům připočtu salonek, kde má
odbor každý měsíc pravidelné členské
schůze, musím uznat, že kdybych zázemí pro turistickou činnost v Chotěšově
sám projektoval, nevymyslel bych to
lépe. Stranou nezůstali ani František
Berka, který s bolavým kolenem přišel
alespoň pořadatele podpořit a Jiří Zahradník, který se dostavil k večernímu
posezení. Říkám to úplně stejně každý
rok, ovšem neumím lépe vyjádřit skutečnost, že Chotěšovská třicítka není
jen obyčejný turistický pochod, nýbrž
je to především společenská událost
přesahující hranice Chotěšova. Akce,
která ho zviditelňuje, akce, kam se
i lidé z daleka rádi vracejí a budou ještě
dlouho vracet. Když mi zdraví dovolí,
budu tady ode dneška za rok i já. Už
teď se těším.

Ing. Jan Hošek

NENECHTE SI UJÍT
Hlavní akce sezóny
CHOTĚŠOVSKÝ SLUNOVRAT
18. 6. 2016
Místo konání: klášter
Koncerty, prohlídky kláštera, loutkové
divadlo, řemeslné stánky...
BRUFEN
2. 7. 2016
Místo konání: Hřiště
Rocková taneční zábava
HURÁ PRÁZDNINY!
3. 7. 2016
Tradiční vítání prázdnin v Mantově
KATEŘINA ENGLICHOVÁ
+ VILÉM VEVERKA
23. 7. 2016
Místo konání: Klášter
hlavní koncert sezóny
KABÁT REVIVAL
30. 7. 2016
Místo konání: Hřiště
rocková taneční zábava
VEČER PRO KLÁŠTER
6. 8. 2016
Místo konání: Klášter
14. ročník kulturní akce na podporu
ohrožené památky
EXTRA BAND revival
27. 8. 2016
Místo konání: Hřiště
Rocková taneční zábava
CHOTĚŠOVSKÁ POUŤ
9. – 11. 9. 2016
Místo konání: Dle rozpisu - konání akce
Tradiční chotěšovská pouť
HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
19. 9. 2016
Místo konání: Klášter
Nejdéle trvající přehlídka staré hudby v ČR
ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA
25. 9. 2016
Místo konání: Klášter
Ukončení sezóny v chotěšovském klášteře
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. 2016
Místo konání: Dle rozpisu - konání akce
Začátek adventu spojený s rozsvícením
vánočního stromu
ADVENTNÍ KONCERT
10. 12. 2016
Místo konání: Klášter
Tradiční koncert s předvánoční atmosférou

Tato akce je podpořena z Grantového dotačního
programu obce Chotěšov pro rok 2016

Brána Kláštera Chotěšov o.p.s. zve všechny na další – již osmý!! ročník
Chotěšovských zahradních slavností. Letos se konají 25. 6. v sobotu, ale
už v pátek 24. 6. večer proběhne koncert kapel Hvězda a Halwa. V sobotu
je hlavní program. Od 13 hodin bude dětské divadlo a poté kapely Karma,
In Motion, Naked Illusion a Traffic Jam. Doprovodný program pro děti
(workshopy a soutěže), čajovna i občerstvení. Od 19 hodin představení „Lesovna Chotěšovna Krupská – neobyčejné příběhy šlechty z lesa“ divadelního souboru Improverti. Vstupné na celou akci dobrovolné!!! Pořádáno za
významné podpory obce Chotěšov a MAS Radbůza
Sledujte akci na FB https://www.facebook.com/events/1698748397061275/
nebo u nás na www.klasterchotesov.cz (http://www.klasterchotesov.cz/#!zahradni-slavnosti/c11rf).
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Vilém Veverka, hvězda Pražského
jara vystoupí v Chotěšově.

Patří k evropské hobojové špičce a loni
na podzim vydal cédéčko Vivaldi,
Bach, Teleman: Hobojové koncerty,
které posouvá hranice v interpretaci barokní hudby. Vilém Veverka je
vzhledem urostlý chlapík, který vypadá jako horský vůdce a například po
Praze velice často jezdí na kole.
Vedle pražské HAMU studoval
i na Hochschule Musik Hanns Eisler
v Berlíně. Je členem hudební formace
Ensemble Berlin – Prag, se kterou letos vystoupí na prestižních festivalech
Pražské jaro a Smetanova Litomyšl.
V rozhovoru pro časopis Xantipa, Vilém Veverka odpovídá na
otázku o osobních hudebních vztazích že „Je důležité mít kolem sebe
podobně smýšlející partnery. Jedním z nich je třeba harfenistka Kateřina Englichová“.
Právě tato další hvězda vážné hudby, doprovodí Viléma Veverku na
hlavním koncertě sezóny v chotěšovském klášterním kostele. Koncert má
příznačný název „Dialog na hranici

Ludmila Seefried – Matějková a její
sochařská expozice v Chotěšově.

možného „ a uskuteční se 23. 7. 2016
od 15 hodin.
Jako příjemnou tečkou tohoto pozvání je informace, že si Vilém Veverka
vybral pro své vystoupení klášter v Chotěšově sám a to je potěšující překvapení.
Vstupné 200,– Kč, předprodej vstupenek OÚ Chotěšov a MKS Stod.

Ludmila Seefried – Matějková a její
sochařská expozice v Chotěšově.

Sochařka L. S. Matějková se narodila v roce 1938 v Heřmanově Městci.
Vystudovala Výtvarnou školu v Praze,
obor sochařství u prof. M. Uchytilové-Kučové. Od roku 1973 pracuje jako
samostatná sochařka v Berlíně. Má za
sebou samostatné i skupinové výstavy
v Německu, Rakousku, Velké Británii,
Polsku, Dánsku i v České Republice.
S. Matějkovou s možností uložení i vystavení těchto děl v prostorách
Po mnoha desetiletích strávených
v zahraničí, se L. S. Matějková vrací do
České Republiky a zároveň přiváží své
celoživotní sochařské dílo.
Spolek Klášter Chotěšov, pod vedením Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně,

Sochařka L. S. Matějková se po několika desetiletích strávených v Německu,
vrací do České republiky a zároveň přiváží své celoživotní sochařské dílo. Tato
skutečnost samozřejmě přináší otázku,
kam takové množství trojrozměrných

prací uložit, případně i částečně vystavit.
Spolek Klášter Chotěšov, pod vedením ing. arch. Jana Soukupa z Plzně,
spolu s obcí Chotěšov, oslovili L. S. Matějkovou s možností uložení i vystavení těchto děl v prostorách konventu
kláštera. Po vzájemném setkání paní
L. S. Matějková nabízené prostory při-

Ludmila Seefried – Matějková, biografie:
1938 – Heřmanův Městec
1956 – maturita na Výtvarné škole – Praha, sochařství, prof. M.
Uchytilová – Kučová.
1964 –přijetí do Svazu výtvarných
umělců
1967 – stipendium na Vysoké škole výtvarných umění záp. Berlín
1972 – ukončení studia mistrovským
rokem u Prof. J.H. Lonas
1973 – od té doby pracuje jako samostatná sochařka v Berlíně
1990 – zakládající členka „Kunstlerson-

derbund – Realismus in Deutschland„ Berlín
1994 – přijetí do „Darmstadter Sezession„ v Darmstadtu
1998 – zakládající členka internacionální umělecké společnosti „pro
arte vivendi„.
– Početné samostatné a skupinové výstavy v Německé spolkové republice,
České republice, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Polsku a Dánsku.
– Vyhrané a realizované soutěže – velké
plastiky a fontány v Berlíně.
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spolu s obcí Chotěšov, oslovil L. S. Matějkovou, po vzájemném setkání paní
Matějková nabízené prostory přijala.
Vznikla tak expozice, která se bude
v určitých časových intervalech proměňovat.
Touto instalací získal klášter další
pomyslný výstavní rozměr. Vzhledem
k tomu, že práce L. S. Matějkové jsou
plné duševních podnětů, spadajících
až k intimnosti lidského života a konání, jedinečně tak dotváří pocity,
které toto prostředí vyvolává. Velká
část figurálních prací, jsou v životních
velikostech, což je další atribut, který
do rozlehlých prostor konventu patří.
Vždyť sochy život kláštera provázely
po celá staletí.
Věříme, že právě tato sochařská expozice bude dalším důvodem, proč se
do kláštera v Chotěšově podívat a zároveň si odnést nevšední vizuální i duševní zážitek.
Sochařská expozice Ludmily Seefried
– Matějkové, byla otevřena v Chotěšově
7. května 2016 a bude ji možné navštívit
jak ve dnech otevřeného kláštera, tak na
objednávku ve dnech pracovních.
jala. Po nezbytných úpravách výstavních prostorů, jejichž podoba ještě není
konečná, vznikla tato expozice, která se
bude v určitých časových intervalech
proměňovat.
Touto instalací získal klášter další
pomyslný výstavní rozměr. Vzhledem
k tomu, že práce L. S. Matějkové jsou
plné duševních podnětů, spadajících až
k intimnosti lidského života a konání,
jedinečně tak dotváří pocity, které toto
prostředí vyvolává. Velká část figurálních prací, jsou v životních velikostech,
což je další atribut, který do rozlehlých
prostor konventu patří. Vždyť sochy
život kláštera provázely po celá staletí.
Věřím, že právě tato sochařská expozice bude dalším důvodem, proč se
do kláštera v Chotěšově podívat a zároveň si odnést nevšední vizuální i duševní zážitek.

Na Večeru pro klášter Chotěšov
vystoupí Václav Neckář se skupinou Bacily.

Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program včetně prohlídek běžně nepřístupných míst této ohrožené kulturní
památky. Pro obyvatele Chotěšova si organizátoři připravili
akci – poloviční vstupné.
6. srpna se otevřou brány kláštera Chotěšov na jižním Plzeňsku
v rámci akce Večer pro klášter
Chotěšov. 14. ročník nabízí bohatý
program nabitý historií, hudbou
a divadlem. Příchozí si v rámci
akce mohou prohlédnout běžně
nepřístupná místa, jako jsou krovy kláštera, věž, kanalizační štola
nebo barokní a gotické sklepy. Jedním z vrcholů letošního ročníku
bude vystoupení legendy české
hudební scény Václava Neckáře se
skupinou Bacily.
Večer pro klášter začne první
srpnovou sobotu ve 14 hodin. Pro
milovníky historie si organizátoři připravili přednášku známého
plzeňského architekta Jana Soukupa, který klášter dlouhodobě
podporuje a pomáhá při jeho záchraně.
Součástí akce je i pestrý hudební program, který přibližuje Jakub
Švehla, dramaturg Večera: „Na podiu v předních zahradách vystoupí například Moodshake, Malina
Band a legendární Václav Neckář
se skupinou Bacily. Hudba zazní
také uvnitř konventu na komorní
scéně v kapitulní síni, kde vystoupí
se svými šansony skupina Anne-

šanté nebo humorem nabité folkové duo Dubnička-Lahoda.“
Areál kláštera ožije historickými vystoupeními. K vidění budou
středověké souboje či ukázky práva útrpného. Letos poprvé se na
Večeru představí Jízda svobodných
rytířů na koních a po celý den bude
v atriu probíhat sokolnický program v podání sokolníka Ondry.
Velkému zájmu veřejnosti se
každoročně těší prohlídky kláštera a přilehlých prostor. „Každý
rok se snažíme zpřístupnit části
kláštera, které jsou během roku
nepřístupné. Unikátem jsou tak
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prohlídky klášterních krovů, barokních a gotických sklepů, věže
nebo kanalizační štoly. Samozřejmě bude zpřístupněna i hlavní
budova konventu, která má úžasnou atmosféru. Dýchne tu na
vás osmisetletá historie kláštera“
představuje nabídku prohlídek
Pavel Říha s pořádajícího spolku
Chotěšovská vlna. Kromě klasických prohlídek s průvodcem se
návštěvníci mohou těšit také na
oživené scénické prohlídky, které
nechají nahlédnout do všedního
života kláštera na konci 19. století.
Večer pro klášter Chotěšov pořádá spolek Chotěšovská vlna,
jejich předseda Pavel Říha organizátory představuje: “Jsme skupina dobrovolníků mezi dvaceti
a třiceti lety, kterým není lhostejný
odkaz předků. Měli jsme štěstí, že
jsme začali spolupracovat právě
s obcí Chotěšov. Už je to 16 let,
co jsme do kláštera, jako teenageři, začali jezdit na dobrovolnické
brigády a posléze založili benefici
Večer pro klášter. Kulturním programem chceme přilákat návštěvníky a oživit tak nádherný areál
kláštera, který je po většinu roku
prázdný.“
Veškeré informace k Večeru
pro klášter Chotěšov naleznete na
webu www.vecerproklaster.cz nebo
na facebookovém profilu akce.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Tomíci pravidelně vyrážejí na pěší výlety
Pokud nevíte, kdo se skrývá
pod záhadným jménem v titulku, musíme Vám prozradit, že
se jedná o členy chotěšovského
Turistického oddílu mládeže
(zkratka TOM).
Již pěknou řádku let vyrážejí
malí turisté poznávat nová místa
a užít si spoustu legrace na společných výšlapech do přírody.
Pozvánky na pochody a fotografie z našich akcí jsou k vidění ve
vývěsní skříňce u základní školy.
V letošním roce má turistický
oddíl 19 členů. Scházíme se dvakrát až třikrát měsíčně, většinou
o víkendech, kdy se zúčastňujeme organizovaných turistic-

kých akcí nebo si plánujeme
vlastní pochody. Již tradičně je
naší první akcí Tříkrálová sbír-
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ka organizovaná základní školou, pravidelně také vyrážíme na
Úhereckou pouť.
Od začátku letošního roku
jsme prochodili okolí Horšovského Týna, vydali jsme se z Plzně na Malesickou skálu, o jarních
prázdninách jsme již podruhé
pokořili rozhlednu Kotel nedaleko Rokycan. Další naše cesty
vedly na Výhledy, ze Švihova do
Klatov nebo třeba z Heřmanovy
Hutě přes Kladruby do Stříbra.
Z organizovaných turistických
akcí jsme se zúčastnili Jarního
pochodu, Líňského maratonu či
Chotěšovské třicítky, kde naši
členové pravidelně pomáhají na
kontrole a zajišťují soutěže na
dětské trase.
Naše zatím poslední výprava
směřovala na šumavský Špičák
k Černému a Čertovu jezeru. Výlet jsme si parádně užili, zmokli
jsme jen malinko a kopcovitý terén jsme zvládli bez úhony. Škoda jen, že rozhledna na vrcholu
kopce byla ještě zavřená. Tak
snad někdy příště.
Za turistický oddíl mládeže
Chotěšov Hana Duffková

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
„Holky z naší školky“... a také hoši
Psal se červen roku 2011, když jsme
se s těmito dětmi loučili, jako s předškoláky a shodou okolností v naší třídě Rybiček. Dnes již jsou žáky třídy
5.A. a přišli k nám do mateřské školy
obdarovat naše malé děti do třídy
Rybiček svými výrobky – vlastnoručeně ušitými, látkovými, barevnými
rybičkami, které zhotovily v hodinách pracovní výchovy pod vedením
své paní učitelky Mgr. Miroslavy

Foudové. Krásné rybičky nám udělali radost, jelikož je můžeme využívat při různých aktivitách výchovně
vzdělávací práce v MŠ.
I my malé děti jsme se činily
a kromě poděkování jsme jim věnovaly malou „Zlatou“ rybku, kterou jsme vlastnoručně zhotovily
z hmoty a následně nabarvily zlatou
barvou. Každý z nás přece ví, že Zlatá rybka plní tajná přání, čas ukáže

komu se splnilo. To už však zůstane
pouze tajemstvím...
Březen byl na návštěvy v naší
školce opravdu bohatý, neboť nás
ještě navštívily i děti z Dramatického
kroužku pod vedením paní učitelky
Mgr Ireny Hudcové, které nás potěšily pohádkou O řepě. Ještě jednou
děkujeme našim „ velkým“ kamarádům ze základní školy a těšíme se na
další shledání.
K. Aubrechtová

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Den Země

V pátek 22. dubna se konal projektový Den země.
V tento den jsme testovali své
znalosti o přírodě a správném
chování k ní. Všechny třídy vytvářely loga, básně nebo písně
s tematikou ochrany Země. První stupeň plnil úkoly na stanovištích (rozpoznávání hlasů ptáků,
poznávání rostlin, třídění odpadků atd.)
Druhý stupeň vyrazil do přírody pomoci jí od odpadků v lese,
na jezu, ve studánce nebo uklízet
školní jezírko.
Z tohoto dne si mnoho dětí odneslo ponaučení a nové znalosti.
Barbora Konopíková,
kroužek Malý reportér

Noc s Andersenem – 1.-2. dubna 2016
Po roce jsme opět v hojném počtu zůstali ve škole od pátečního
večera do sobotního rána, abychom společně strávili další Noc
s Andersenem. Ta se letos nesla
v duchu známé Andersenovy pohádky Malá mořská víla a rovněž
80. narozenin Zdeňka Svěráka.
Pro děti byly připraveny zábav-

né soutěže, písničkové a filmové
hádanky a samozřejmě nemohlo
chybět společné čtení a malování. Protože někteří malí Anderseni a Andersenky se zúčastňují
pravidelně, rozhodli jsme se letos
pro tyto skalní nocležníky připravit návštěvu knihovny v Mantově. Ti, kteří přišli poprvé nebo
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podruhé se podívali do Knihovny
Václava Hataje v Národním domě
v Chotěšově. V obou knihovnách
čekaly na děti různé úkoly a hlavně krásné knížky. Děkujeme paní
Liškové a panu Podlešákovi, že
nám návštěvu obou knihoven
umožnili.
HD

Atletický trojboj Přeštice

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 vyrazila dvanáctičlenná skupinka sportovců
na okresní kolo atletických závodů
žáků 1. stupně do Přeštic. Počasí
vypadalo od rána příznivě, všichni
se tedy moc těšili. Závody se konaly
od 8:30 do 12:00 hodin na stadionu
u ZŠ Přeštice, Na Jordáně.
Přestože několik žáků bylo na
podobné soutěži poprvé, výsledky
byly nakonec velmi pěkné. Celkem jsme si odvezli 4 medaile:
všechny v běhu na 50 m: 1x zlatou – Anna Beránková z V.A (čas
7:69), 1x stříbrnou Pavlína Kubešová ze IV.A (čas 7:89) a 2x
bronzovou Magdaléna Braunová
ze III.A (čas 8:50) a Daniel Janda
z V.B (čas 7:83). Takže velká gratulace. V soutěži družstev se mladší
žáci z celkového počtu 19 týmů
umístili na 13. místě a starší žáci
z celkového počtu 20 týmů na velmi pěkném 7. a 11. místě (2 týmy).

Pochvalu za pěknou reprezentaci školy a vzorné chování zaslouží úplně všichni: Magdaléna
Braunová, Michaela Soušková,
Jan a Jakub Toušovi (všichni ze
III.A), Pavlína Kubešová a Filip

Koláček (oba ze IV.A), Anna Beránková, Aneta Beránková a Peter Horoščák (všichni V.A), Silvie
Drdová, Adam Blahút a Daniel
Janda (všichni V.B).
Mgr. Alice Jindrová

Den v pravěku

Den v Praze

Dne 21. 4. vyrazili žáci 2. stupně na výlet do hlavního města. Sraz byl ráno
před školou a vyjeli jsme po dálnici ku Praze. Autobus nás vysadil až před
Pražským hradem. Přešli jsme Prašný most a pokračovali jsme ke katedrále
sv. Víta, kterou jsme si prohlédli zvenku a poté i zevnitř. Dále jsme zamířili
směrem k Zlaté uličce, kde jsme se rozdělili a každý z nás si ji mohl v klidu
prohlédnout. Poté jsme navštívili Starý královský palác, kde jsme hráli Hru
na hrad. Rozdělili jsme se a každá skupina plnila úkoly. Nakonec jsme došli
ke Karlovu mostu, zde jsme se naposledy rozdělili. Autobus již na nás čekal.
Po příjezdu do Chotěšova jsme se rozešli každý domů.
Tina Mašková,
kroužek Malý reportér
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Jak těžký byl život pravěkých lidí,
jsme poznali v průběhu projektového dopoledne Den v pravěku. Každá tlupa si vytvořila rituální pokřik
a tím si dodávala odvahu při plnění
úkolů na jednotlivých stanovištích.
Bylo možno si vyzkoušet například
rozdělat oheň pomocí dřívek, vytvořit keramickou sošku z hlíny, utkat
látku na primitivním stavu, vyrobit
si pravěkou zbraň, vystřelit si z luku,
trefit kamenem mamuta či dorozumívat se pouze posunky a skřeky.
V miniaturním archeologickém nalezišti mohli šikovní archeologové
najít kosterní pozůstatky člověka
i fragmenty pravěkých předmětů.
Sestavením rozbité nádoby si mohli
zájemci vyzkoušet práci restaurátorů. Prostor šaten v suterénu školy
se pro dnešek změnil v jeskyni, jejíž stěny byly brzy pokryty různými
kresbami pravěkých zvířat. Památkou na putování pravěkem byl pro
každého vlastnoručně navlečený
náhrdelník z kančích zubů, samozřejmě papírových.
HD

Úspěch ve fotbalovém McDonald cupu
I tento školní rok se naše škola zúčastnila McDonald cupu, tradičního měření
fotbalových sil mezi základními školami v celé naší republice.
Naše škola se letos do turnaje přihlásila v obou kategorií mladších žáků.
Zatímco tým mladší kategorie A nepostoupil dále z okresního kola a se
čtyřmi porážkami absolvoval turnaj
spíše jako cennou zkušenost do dalších
let, starší družstvo B postoupilo dvěma
výhrami, dvěma remízami a jednou porážkou z okrskového kola. V okresním
kole, které se konalo na domácím hřišti
v Chotěšově 5. května, tým podal ještě
soustředěnější výkon a vítězstvím nad
Přešticemi 1:0, nad Dobřany 3:0, nad
Spáleným Poříčím 3:2 a remízou s Nepomukem 1:1 si zajistil postup do krajského finále.
To se konalo 20. května na tréninkovém stadiónu 33. ZŠ v Plzni a zúčastnilo se ho 8 nejlepších škol z celého Plzeňského kraje. Ve skupině jsme nejprve
jasně nestačili na ZŠ Bor s výsledkem
2:7, ale po změně taktiky jsme v dalším zápase porazili 34. ZŠ Plzeň 3:0.
I v následujícím utkání po vynikajícím
výkonu především v obraně jsme zdolali ZŠ Plasy 4:0, čímž jsme postoupili
do bojů o medaili z druhého místa ve
skupině. Ve vyřazovacích bojích nás če-

kal skvělý tým 33. ZŠ Plzeň, ve kterém
se představují především hráči Viktorie
Plzeň. Bohužel jsme utrpěli drtivou porážku 1:10, ostatně podobně dopadly
všechny ostatní týmy.
O třetí místo jsme se opět utkali
s Borem, kterému jsme měli co vracet.
Průběh zápasu nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak tomu bylo v prvním duelu. Po vyrovnaném prvním poločasu
jsme bohužel prohrávali 0:2. V druhé
půli jsme sice dokázali snížit na 1:2,
ale i přes několik vyložených šancí
jsme už nedokázali výsledek zvrátit.
A tak po pohře 1:2 proti ZŠ Bor, třebaže chybělo málo k bronzové medaili, naši kluci obsadili úžasné 4. místo
mezi všemi školami v našem kraji. Je
třeba podotknout, že v této kategorii

se jedná o historický úspěch naší školy.
Celkovým vítězem krajského finále se
stala zmiňovaná 33. ZŠ Plzeň a 2. místo obsadila základní škola z Rokycan.
Naším nejlepším střelcem a nepostradatelnou oporou byl v průběhu všech
turnajů Jakub Hönig.
Složení družstva ve finálovém turnaji:
Daniel Drda- brankář, Matyáš Pittr, Filip Koláček, Lukáš Teršl, Vilém Bednář,
Jakub Hönig, Daniel Nohava, Daniel
Janda, Jan Touš, Jan Mastný, Daniel
Michal. Daniel Bárta, Petr Horoščák,
Tadeáš Straka reprezentovali školu jen
v okrskovém nebo okresním kole.
Realizační tým v průběhu turnajů: Miroslav Janda, Jiří Janka, Robert Jindřich
Mgr. Robert Jindřich

Stanovisko k možnosti vaření dvou jídel ve školní jídelně
S otevřením nové školní jídelny v roce
2014 jsme začali uvažovat o možnosti
vařit denně 2 druhy jídel. Podmínkou
bylo, že počet žáků stravujících se v jídelně dosáhne počtu 200. Sbírali jsme
informace a podmínky nutné ke splnění této varianty. V měsíci dubnu 2016
proběhlo vyhodnocení varianty vařit
denně 2 jídla s těmito závěry:
Kladné
– možnost výběru ze dvou nutričně
odlišných jídel
– větší celková pestrost jídelníčku
– za dva roky stoupl počet dětí-strávníků cca ze 160 na 180
Záporné
– způsob výdeje jídel: výdej by musel probíhat postupně (nejdříve
žáci s jídlem č.1, potom žáci s jíd-

lem č.2) + změna pořadí každý týden
– odlišná finanční hodnota uvařeného oběda (někteří žáci by si objednávali jídlo bez masa, bez ryb, jiní
s masem a naopak velká část zase
sladké nebo těstoviny, apod., přitom
cena oběda zůstane pro všechna
uvařená jídla stejná, protože jde
o dotované obědy
– musí být naplněn tzv. spotřební koš
(vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování), proto by musela být
omezena jídla s masem, aby nebyla
překročena norma masa ve spotřebním koši a zároveň byly naplněny ostatní položky spotřebního koše
např. ryby, luštěniny, zelenina, brambory, které u dětí nejsou populární.
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– žáci ve školní jídelně nejedí mnoho
druhů jídel, v nichž je zelenina, nejedí
polévky, protože jim nechutnají (aniž
je ochutnali) nebo spěchají – v jídelně
pracují 2 kuchařky, které (včetně cizích
strávníků) vaří cca 200 obědů denně,
v momentě vaření 2 druhů jídel je velkou otázkou udržení kvality a komfortu uvařeného oběda včetně zeleninových nebo ovocných pultů, personálně
nelze zatím školní kuchyni posílit
ROZHODNUTÍ:
Pro příští školní rok je zachováno vaření jednoho jídla denně. Je nutno zlepšit
stravovací návyky žáků, aby se omezilo vyhazování netknutých obědů. Po
zlepšení situace a nárůstu žáků nad
200 budeme znovu situaci hodnotit.
Mgr. František Halada, ředitel školy

SPORT
O pohár hejtmana plzeňského kraje
FINÁLE – 31.5.2016 Žákavá
Celoroční turnaj, kterého se zúčastnila většina týmů z celého kraje, včetně
ligových Rokycan a Viktorie Plzeň
dospěla až do svého velkého finále.
Celkem 32mužstev bylo postupně rozdělováno podle výsledků do skupin
a aktualizovaly se každý turnaj tak, aby
každé mužstvo sehrálo co nejvíce zápasů s jinými týmy.
Po podzimních základních kolech
se na jaře hrálo už vyřazovacím způsobem a do finále postoupila tato mužstva: FC Viktoria Plzeň FK Tachov,
Klatovy TJ Chotěšov.
Již postup do jarních kol, byl pro nás
úspěchem, ale jelikož jsme hladoví po
úspěchu, chtěli jsme se dostat co nejdále, což se nám povedlo. Ale již k samotnému finále. Na začátku proběhlo
losování kapitánů a vytvořili se následující semifinálové dvojice: Viktoria
Plzeň-Tachov a Klatovy-Chotěšov.
1. semifinále:
Klatovy–Chotěšov 3:5
branky: Janda 2x,Hönig 2x,Bednář
Vstup do zápasu se nám nepovedl a po dvou minutách jsme už prohrávali. Postupně jsme hru vyrovnali
a vytvořili si i nějaké šance, které jsme

zatím neproměnili. Po dvou nádherně zahraných standartních situacích
jsme ale už stav zápasu otočili. Soupeř se sice dál snažil prosadit, ale
naše pozorná obraná hra jim toho
moc nedovolila. Kluci makali, dřeli
a brzy vstřelili další dvě branky. Ke
konci sice soupeř snížil, ale odplatou
byla naše další hezká branka, po které jsme si již konec zápasu pohlídali
a po výborném výkonu postoupili do
finále!!!!!
2. semifinále:
FC Viktoria Plzeň – Tachov 7:1
FINÁLE:
FC Viktoria Plzeň – TJ Chotěšov 6:1
branka: Hönig
Poslední utkání tohoto ročníku
začalo opatrně a bylo vyrovnané.
Soupeř sice vstřelil první branku,
ale my jsme vzápětí dokázali vyrovnat. Chvíli jsme byli lepší, vytvořili
si tři gólové šance, které ale skončili
vedle branky a na tyčích soupeřovi
branky. Během této fáze zápasu se
bohužel zranil Filip Koláček, náš asi
nejběhavější hráč a jeho odstoupení,
ale i nevyužité šance dali soupeři vítr
do plachet a postupně přebírali hru
a stříleli i branky. Ke konci už kluci

byli na pokraji sil, ale i přesto důstojně finále dohráli. Škoda neproměněných šancí, pokud by se nám povedlo soupeři odskočit, mohlo to být
ještě zajímavé.
Každopádně nezbývá klukům za
celý ročník tohoto prestižního turnaje
poděkovat, speciálně za sehrané finálové zápasy, kdy nám byly za soupeře
nejsilnější týmy z kraje. Jelikož se jedná
o celosezonní akci, toto stříbrné umístění považuji za jeden z největších
úspěchů našich mládežnických týmů
v historii klubu.
Na konci turnaje při vyhlašování výsledků se nám dostalo chvály od ostatních trenérů i vedení krajského fotbalového svazu za předvedené výkony, kdy
s námi jakožto malým klubem nikdo
nepočítal. Kluci si vybojovali velký stříbrný pohár, medaile a spousty tréninkových pomůcek, které se nám hodí
k trénování na další soutěžní rok, které
přebíralo od náměstka hejtmana Plzeňského kraje a vedení PFS.
Na tomto úspěchu se podílela tato sestava:
Hráči: Drda Daniel, Bárta Daniel, Nohava Daniel, Janda Daniel ,Koláček Filip ,Michal Daniel, Hönig Jakub, Mastný Jan, Bednář Vilém, Touš Jan
Trenéři: Janda Miroslav, Mastný Zdeněk
Jelikož bylo podle regulí turnaje povoleno hostování hráčů i z jiných klubů, tuto možnost jsme také využili a ze
Slavoje Stod nám v některých zápasech
hlavně v první polovině turnaje vypomáhali tito hráči: Petr Zýka, Bíba Matyáš a Šobr Kristián.
Celkové pořadí:
1. FC Viktoria Plzeň
2. TJ Chotěšov
3. FK Tachov
4. Klatovy
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Běh Chotěšovem

Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
dne 30. 4. 2016 se konal již čtvrtý ročník Běhu Chotěšovem uskutečněný pod
záštitou náměstka hejtmana Plzeňského
kraje pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Jiřího Součka a s podporou Obce
Chotěšov, ZŠ Chotěšov, ČUS a ve spolupráci s Regionálním centrem Plzeň-jih.
Moderování akce se podruhé s profesionalitou ujala Naďa Cíchová. Účast na Běhu
Chotěšovem má setrvale stoupající tendenci, což nás jako pořadatele velice těší. Celkem
se dětských kategorií zúčastnilo 107 dětí.
Z toho 39 předškoláků a 68 dětí ze ZŠ. Hlavního závodu Běhu Chotěšovem se zúčastnilo 71 dospělých, z toho 26 žen a 45 mužů.
Jako doprovodnou akci jsme měli zapůjčený
skákací hrad a dále bylo možné si během
akce vyzkoušet na běžeckém oválu koloběžky. Počasí nám velice přálo a díky tomu i divácká účast byla větší než v minulých ročnících. Poznali jsme to i podle toho, že panu
Bednářovi ve stánku letos zbylo méně klobás. Velký dík patří těm bez koho by pořádání takové akce nebylo možné uskutečnit a to
především všem dvaatřiceti pořadatelům
a dále všem našim sponzorům jmenovitě:
Obec Chotěšov, ZŠ Chotěšov, Sport Bar pan
Bednář, Cykloservex pan Janda, Pekařství
Šefl, Hospůdka ve dvorku – Hana Bednářová, Květinka- Blanka Hejlová, Milk Natur,
Rina, Myslinka, ČUS, Regionální centrum
PJ, VZP, HB Textilie Zbůch, ozvučení akce
pan Radek Pitr, Protherm, pan Jůn-koloběžky. Předávání cen pro vítěze byl účasten
Mgr. Jaroslav Šobr- člen rady Plzeňského
kraje. Doufám, že i příští ročník Běhu Chotěšovem bude minimálně tak úspěšný jako
ten letošní a že nám i všichni pořadatelé
a sponzoři zachovají přízeň.
Za OSPV Chotěšov z.s. Robert Puhman

Závody mopedů

Letošní sezonu zahájili chotěšovští
mopedisté akcí „Otvírání šoupátek“.
Při této vyjížďce jsme navštívili Motoshow na Borských polích a závody
na ploché dráze. Produkcí Českého
rozhlasu Plzeň jsme byli požádáni
o účast na Dni otevřených dveří dne
7.5.2016. Příjezd 7 mopedistů z našeho klubu na nám. Míru měl velký
ohlas mezi přítomnými. S historií
a součastností mopedů Stadion , seznámili posluchače v rozhovoru s moderátorem p.Jurikem členové klubu
Standa Škarda a Václav Celer. Také
proběhl v   živém vysílání Českého
rozhlasu rozhovor o činnosti chotěšovského mopedclubu mezi moderátorem p.Štovíčkem a jednatelem

Cyklistický výlet

Další akcí uskutečněnou pod hlavičkou OSPV byl výjezd všech našich cyklonadšenců, který se uskutečnil 26.–29. 5. 2016 do Hrázděného statku Mýtinka – Vojtanov
u Frant. Lázní. Této cykloakce se zúčastnilo 20 lidí. Ubytování bylo velmi pěkné. Jednalo se o zrekonstruovaný hrázděný statek s venkovním sezením s možností grilování
a venkovním bazénem. Účastníci byli rozděleni podle výkonnosti. Navštívili jsme Motýlí dům Žírovice, Národní přírodní rezervaci SOOS, Františkovy Lázně, hrad Seeberg,
hrad Vildštejn- Skalná a rekreační oblast v okolí Fr. Lázní Amerika.
Počasí nám přálo a všichni účastníci přežili, tentokrát ne úplně ve zdraví (naražená
žebra), ale přežili. Těšíme na další společné akce.
Všem obyvatelům obce a hlavně těm školou povinným bych rád popřál hezké prázdniny, krásné léto a těšíme se na Vás u dalších akcí připravovaných naší organizací.
Za OSPV Chotěšov z.s. Robert Puhman

klubu Standou Škardou. Tyto akce
velkou měrou přispěly k propagaci
jak našeho klubu, tak mopedů všeobecně.
Jedním z vrcholů naší činnosti, je
námi pořádaný již 8. ročník Grand
prix závodů mopedů, který se konal 4.6.2016 na hřišti TJ Chotěšov. Letos se opět závodilo ve dvou
katerorii, a to jak klasické mopedy
tak i upravené. Po měřených rozjížďkách následovaly hlavní závody
obou kategorií.Klasické mopedy
plně ovládli naši kolegové z Moped
klubu STOD, kteří obsadili prvni tři
místa. V upravených strojích zvítězil
Honza Šmidinger z Kotovic.
Co nás ještě letos čeká? 25. června pokračuje seriál závodů o Putovní
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pohár v Záluží(pořadatel Kotovice),
15.–17. července účast na II.ročníku
Mopedscuku v Rybníku. Seriál závodů uzavře 23. července 2016 závod
na ploché dráze ve Stodě. Pak již nastane největší událost v naší činnosti,
t.j. «Velký výlet“ ve dnech 25.–28. srpna. Organizace tohoto výletu letos připadla na náš klub.Zvolili jsme oblast
Jižních Čech , kde již máme zajištěno
ubytování pro cca 40 účastníků.
Závěr sezony bude, již tradičně,
patřit „Zavírání šoupátek“ s večerním
vyhodnocením proběhlé sezony.
O těchto akcích přineseme informace v příštím vydání Chotěšovského
zpravodaje.
Za mopedclub Chotěšov
Stanislav Škarda.

Co takhle kuličky aneb naše „Kuličkyáda“
Nejstarší zmínky o kuličkách
Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Potvrzují to
archeologické nálezy například ve starověkém Egyptě byly v hrobkách nalezeny kuličky vyrobené z oblázků. Stejné
nálezy byly zaznamenány v aztéckých
pyramidách či na pohřebištích původních obyvatel severní Ameriky, které se
datují do roku 100 před n. l.. Nejstarší
nalezená kulička pochází z Egypta a datuje se do roku 3000 let před n. l.
Kuličky svého času hrávali i Caesar či
Romulus Augustus.
Dříve se hrávalo s kuličkami vyrobenými nejčastěji z oblázků, jílu, kostí či mramoru. Právě mramor dal pravděpodobně kuličkám jejich název v angličtině
(marble = anglicky mramor, marbles =
anglicky kuličky). V novodobější historii se setkáme spíše se skleněnými kuličkami. Někteří historici tvrdí, že jako
první se začaly vyrábět v Benátkách.
Většina jich však připisuje prvenství to-

várně z německého městečka Lauscha
založené roku 1590 Christoffem Müllerem a Hansem Greinerem.
V Anglii a USA se těší oblibě hra Ringer. Hráči se v ní snaží velkou kuličkou
vycvrnkávat menší kuličky ven z kruhu.
V kontinentální Evropě vždy byla populárnější hra do důlku. S různými pravidly, avšak v porovnání s Ringer s mnohem podobnějšími těm našim, se již
desítky let hraje v Nizozemí a Německu.
Současnost kuliček v ČR
Novodobá historie kuliček se začíná
psát na podzim roku 1998. O rok později, v srpnu 1999, byl založen Český
kuličkový svaz.Rozšíření tohoto sportu
však na sebe nenechalo dlouho čekat.
Přibývaly turnaje ve městech středních
Čech a později i v dalších krajích. Kuličky se tak postupně staly celorepublikovým sportem.
V roce 2002 se v České republice
uskutečnil první mezinárodní turnaj
Czech Open. V následujících letech se

uskutečnily ještě 2 ročníky. Na ně navázalo další prvenství Českého kuličkového svazu na mezinárodním poli - uspořádání historicky 1. mistrovství světa
v individuální hře. Zatímco mistrovství
světa v kolektivní hře Ringer se pořádá
desítky let, individuální hra na svůj vrcholný šampionát zatím čekala.
No a proto nesmíme zaostávat a musíme to dohnat !!!
První ročník Kuličkyády jsme uspořádali již v roce 2012. Účast sice nebyla
světová, ale hráči byli ze všech věkových
kategorií a věřte, že byli velmi šikovní.
Malí, velcí, mladí, staří, prostě všichni
si moc hezky zacvrnkali a bezvadně se
pobavili. Druhý ročník se uskutečnil
hned v následujícím roce.
Nevěříte, proto neváhejte a přijďte
si s námi zacvrnkat. Malé děti poznají
zcela novou hrou a ti starší si zavzpomínají na své mládí. Ruku na srdce, kdy
jste si naposledy zahráli kuličky?
/ SDH Losina/

Sbor dobrovolných hasičů Losina
pořádá dne 27. 8. 2016

3. ročník KULIČKYÁDY
Cvrnkání kuliček

Místo konání: Losina – Sportovní areál
Prezentace: od 13.30 hod
Zahájení: 14.00 hod

Kategorie : děti 0–7 let
děti 7–12 let
ostatní 13–100 let
Startovné : děti do 7 let zdarma
ostatní 20,– Kč

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí pobavit při úžasné hře dětských let.
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Kurz keramiky pro dospělé

Na podzim 2016 (říjen–listopad) se pro dospělé zájemce
uskuteční minikurz keramiky v rozsahu 8 hodin. Bude se
jednat o čtyři dvouhodinové dílny – vždy dvakrát za měsíc mezi 15.30 a 17.30 hodin. Den upřesníme podle rozvrhu vyučujících (lektorek). Účastníci se naučí základy
práce s hlínou a glazování, hotové výrobky si po vypálení
odnesou s sebou domů.

Cena kurzu za:
– 4 dvouhodinové lekce
– materiál (keramická hlína, glazury)
– práci lektorek
– energie (provoz pece, svícení)
= celkem 500,– Kč/osobu.
Počet zájemců: 10–12 lidí. Podrobnosti obdrží zájemci v září.
Mgr. Jaroslava Studničková, Mgr. Miroslava Foudová
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