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Oslavy 130. výročí založení
Dobrovolných hasičů v Chotěšově
HASIČSTVÍ
KDO SI ZAMILUJE
DOBRÉ SRDCE
PROJEVUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
to, že jsou sociální sítě a hospody plné různých křiklounů
a chytráků, kteří všechno znají, všechno umí nejlépe a na
vše mají zaručeně ten nejlepší
recept, už dnes nikoho nepřekvapí. Proto bych tak trochu
očekával, že se tito mnohdy
anonymní všeználci budou
chtít vytáhnout a dát své (takřka nadpřirozené) schopnosti
a dovednosti ve prospěch nás –
občanů obce. Po výkřicích typu
„já to tady vyčistím“ a „udělám
v obci pořádek“ bych čekal utěšenou řádku kandidátních listin se širokým výběrem těch

nejschopnějších,
nejchytřejších, nejšikovnějších…
Zázrak se ale nekoná – většina těch křičících všeumělů
svůj stín nepřekročila. Resultují z toho pouze dvě kandidátní listiny se jmény třiceti
„statečných“. Ano, statečných,
neboť rozhodnutí o vstupu do
komunální politiky (prosím
neplést s „vysokou“ politikou
– to je úplně jiná disciplína!),
usilovat o veřejnou funkci a jít
se svojí „kůží na trh“, vyžaduje rozhodně pořádnou dávku
odvahy a osobní statečnosti.
Proto všichni, jejichž jména se
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na kandidátkách objevují, mají
můj velký respekt.
Na vás, vážení spoluobčané –
voliči, pak je, abyste z této nabídky vybrali ty, kteří v následujících
čtyřech letech budou v obecním
zastupitelstvu hájit vaše zájmy,
naplňovat vaše touhy a přání. Ve
dnech 5. a 6. října budete mít opět
možnost zvolit si nejbližší budoucnost pro sebe, své děti, vnoučata. Nepromarněte, prosím, tuto
šanci. Přijďte k volbám!
Přeji všem krásné babí léto
a příjemné dny.
Luděk Rosenberger,
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Obec Chotěšov letos bojovala
o titul Vesnice roku 2018

D

o bojů o titul “Vesnice roku“
se letos po čtyřleté odmlce
přihlásila i naše obec. V krajském
kole se o celkové vítězství utkalo
celkem 23 obcí, které v průběhu
měsíce června navštívila hodnotitelská komise, aby okem bystrým
a nestranným zhodnotila a posoudila především koncepční dokumenty obce, společenský život,
aktivity občanů, podnikání v obci,
péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úsporu energií, péči
o veřejná prostranství a přírodní
prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie.
Na příčku nejvyšší jsme nedosáhli – titul Vesnice roku Plzeňského kraje 2018 vybojovala
obec Kamenný Újezd v okrese
Rokycany, ale s prázdnou jsme
ze slavnostního vyhlášení neodjížděli. Chotěšov získal Zlatou
cihlu v Programu obnovy venkova v kategorii A – obnova či

rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu, a to za opravu památníku obětem důlního neštěstí
na místním hřbitově.

Tímto bychom ještě jednou
velmi rádi poděkovali Hornicko historickému spolku, který
má převážnou část obnovy „na
svědomí“.

Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku Plzeňského kraje 2018“
Zlatá stuha a titul Vesnice roku
Plzeňského kraje
Kamenný Újezd (okr. Rokycany)

a památek místního významu
Chotěšov (okr. Plzeň-jih)

Modrá stuha za společenský život
Pačejov (okr. Klatovy)

Zlatá cihla – kategorie B, obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Všekary (okr. Domažlice)

Bílá stuha za činnost mládeže
Újezd u Svatého Kříže
(okr. Rokycany)
Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí
Tlučná (okr. Plzeň-sever)
Oranžová stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
Raková (okr. Rokycany)
Zlatá cihla – kategorie A, obnova
památkově chráněných objektů
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Zlatá cihla – kategorie C, nové
venkovské stavby
Hlince (Plzeň-sever)
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rabí (okr. Klatovy)
Cena Rady Plzeňského kraje
Příchovice (okr. Plzeň-jih)
Cena naděje pro živý venkov
Staré Sedliště (okr. Tachov)

ZPRÁVY Z OBCE
Komunální volby 2018

V

ážení občané, rádi bychom
Vás pozvali ke komunálním
volbám do zastupitelstev obcí,
které se budou konat 5 a 6. října
2018.
Dovolujeme si připomenout
důležitost těchto voleb. Chotěšov i díky Vašemu rozhodování
dnes patří mezi nejlépe se rozvíjející obce na Jižním Plzeňsku.
Díky Vaší podpoře v minulých komunálních volbách
mohli zastupitelé a vedení obce
během uplynulého čtyřletého

4

období pracovat na těchto projektech.
Rekonstrukce úpravny vody
a připojení nového vodního
zdroje.
Rekonstrukce místních komunikací v celkové délce
2,1 kilometru.
Novou tvář dostal rybník
v Týnci a nádrž v Losině.
Započala revitalizace místní
části Na Werku v obci Mantov
spojená s přípravou nových
stavebních parcel.
V mateřské škole byla zrekonstruována infrastruktura. Byly
vybudovány nové rozvody
vody, nové odpady a vytápění.
Došlo k navýšení kapacity míst v základní škole vybudováním dvou nových tříd.
Proběhla celková úprava hřbitova, obnova zdí, kapličky
a hrobových míst.
Byla vybudována první část
cyklostezky CT3 a první etapa vycházkového okruhu na
Křížový vrch.
Bylo vybudováno dětské multifunkční hřiště.
 Byla zajištěna dotace z evropských fondů na opravu kláštera.
Byla zrekonstruována hasičská zbrojnice, hornický dům
v Mantově, budova vlakové
zastávky. Téměř dokončena je
oprava fasády domu č. 190 na
Plzeňské ulici
Jsou připraveny a schváleny
projekty k realizaci rekonstrukce návsi v Mantově, ulic
Škardova, U Pumpy a Úzké.
Děkujeme Vám všem, kteří
svou účastí ve volbách do zastupitelstva, projevíte svůj zájem
o rozvoj naší obce.
Zastupitelstvo obce Chotěšov

P

Doučujeme. Kdo pomůže?

řed necelým rokem nás kontaktovala školní psycholožka Mgr.
Anna Šmídová ze Základní školy
Chotěšov s dotazem, jestli poskytujeme doučování i pro děti cizinců.
A tím to všechno začalo.
V té době bohužel nebylo v našich silách doučování zajistit, protože naše kapacity byly zcela plné. Ale
věděli jsme, že jakmile se naskytne
možnost, pustíme se do toho. Ta se
naskytla v březnu letošního roku,
když jsme přijali novou posilu Báru
Vladykovou.
Na počátku byla zorganizována
hromadná schůzka s paní psycholožkou a třídními učitelkami jednotlivých dětí. Na schůzce se domluvila
frekvence doučování s tím, že bude
probíhat přímo v prostorách školy.
„Spolupráce se školou je výborná.
Máme dobré zázemí, k dispozici internetové připojení. Prakticky každý
týden komunikuji se zástupkyní ředitele. Opakovaně proběhly schůzky
s vyučujícími českého jazyka, abych
věděla, na co se u jednotlivých dětí
zaměřit,“ upřesňuje průběh spolupráce Bára Vladyková. Stejně jako
spolupráci se školou chválí i spolupráci s dětmi a jejich rodiči: „Se vše-

Rybníček v Týnci

Normálně se novými nebo nově
opravenými věcmi nechlubíme,
a přitom nám někteří lidé říkají,
že je to vlastně špatně, že neumíme prodat svoji práci. Tentokrát
tedy uděláme výjimku. Není to
z důvodu, že bychom se chtěli
vychloubat právě teď, byť by tedy
bylo čím. Rekonstrukce rybníčku na návsi v Týnci se vážně moc
povedla. Doporučuji nedělní procházku a další její zhodnocení již
ponechám na Vás.
Spíše bychom rádi předešli zbytečným diskusím, kdo a proč rozhodl o tom, že uvnitř nově opraveného rybníka zůstane trocha
rákosí. Možná tomu nebudete
věřit, ale opravdu jsme to nebyli

mi jsem se několikrát viděla, děti
na doučování prakticky nechyběly,
a pokud ano, tak byly vždy předem
řádně omluvené.“
Doučování se zaměřuje především na český jazyk a jako doplněk na české reálie. Zpočátku na
doučování chodily 3 děti z prvního
stupně, ale jejich počet začal narůstat a v novém školním roce by dětí
mělo být již 7. Děti pocházejí z různých zemí, momentálně se jedná
o děti původem z Bulharska, Moldávie či z Vietnamu. „Kromě našeho
doučování mají děti od školy i další
podporu v podobě asistentky pedagoga,“ doplňuje Bára.
Součástí doučování jsou kromě
klasických gramatických cvičení
a diktátů také atraktivnější formy.
„Zaměřujeme se na aktivity na
rozvoj slovní zásoby, správné vyjadřování, ale také na ztrátu ostychu
při komunikaci. Používáme k tomu
společenské hry, využíváme videí
či písniček, čteme zajímavé knížky
nebo časopisy, ale také realizujeme
volnočasové aktivity mimo školu určené především ke zprostředkování
dalšího kontaktu se společenských
prostředím. Takto jsme navštívili na-

my. Vedlo nás k tomu rozhodnutí
Krajského úřadu PK odboru životního prostředí, vydané jako vyjádření k projektové dokumentaci,
kdy jednou z podmínek realizace
možné opravy je ponechání uceleného porostu orobince širolistého
o obvodu minimálně 20 metrů.
Respektujeme, ponecháváme.
Teď už nám jen zbývá najít ten
správný vodovodní kohoutek,
a rybníček napustit, zatím stále
hledáme (nebojte, opravdu tam
žádný není) a doufáme, že nám
budou podzimní a zimní nebesa
nakloněna a na jaře už bude toto
krásné dílo kompletní, tedy i naplněno vodou.
Daniel Koláček, místostarosta
obce
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příklad Techmanii v Plzni,“ popisuje
Bára průběh doučování.
A jak to bude s doučováním v novém školním roce? To záleží na
mnoha věcech. Počet dětí s potřebou podpořit ve vzdělávání, ať už
z důvodu cizího mateřského jazyka
nebo z důvodu jiného sociálního
znevýhodnění, stále narůstá. Je
pravděpodobné, že i skupinku žáků
na základní škole bude potřeba rozdělit, aby spolupráce s nimi mohla
být efektivnější. Ale stále častěji tím
narážíme na naše nedostatečné
personální kapacity. Řešením jsou
dobrovolníci, kteří nám s doučováním pomáhají. Problémem je, že
je jich málo. Zejména na menších
městech je jich nedostatek. Hledáme dobrovolníky na Nýřansku,
Chotěšovsku, Stodsku, ale také
v mnoha jiných městech celého Plzeňského kraje.
Dobrovolníkem se může stát
každý člověk starší 15 let. Stačí nás kontaktovat emailem na
anna.beckova@clovekvtisni.cz
nebo telefonicky 777 787 373 a domluvit si s námi schůzku, na které
si můžeme říct ke spolupráci a vzájemným očekáváním víc.

INZERCE
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STALO SE

Večer pro klášter Chotěšov

L

etošní již šestnáctý ročník večera pro klášter se opět nesl ve
znamení historie, hudby a pohodové atmosféry.
Návštěvnost, snad i vzhledem
k úmornému vedru, byla trochu nižší než v minulých letech,
ale i tak na akci zavítalo zhruba
1250 platících návštěvníků. Program byl opět naplněn skvělými
umělci, ukázkami z vojenské historie a dalšími zajímavostmi.
Interpretem večera byla tentokrát Lenka Filipová s kapelou. Tato
dáma české folkové scény a klasické kytary prokázala i zde své nesporné kvality a svým příjemným
a vystoupením mnohé dojala,
mnohé rozezpívala, mnohé roz-

tančila. Lenka Filipová je přesně
tím interpretem, u kterého se vám
možná nevybaví názvy jejích písní
a alb, při poslechu jejího vystoupení ale zjistíte, že v podstatě znáte
většinu textů, které zpívá.
Během večera bylo možné navštívit nově opravený interiér severní věže, kde v prvním patře
vzniká čítárna a v druhém patře byl
instalován vyhlídkový dalekohled.
Spolek Chotěšovská vlna, která každoročně Večer pro klášter pořádá,
letos nezapomněla ani na nejmenší
návštěvníky a pozvala spolek Uzlík, který připravil soutěže pro děti
všech věkových kategorií.
Večer pro klášter Chotěšov si
dlouhodobě klade za cíl nejen
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potěšit návštěvníky připraveným
programem, ale rovněž i zviditelnění této kulturní památky. Jedná
se samozřejmě, jak již sám název
napovídá především o akci benefiční. V minulých letech se za získané finanční prostředky podařilo
podpořit několik menších projektů. V roce 2014 byly zrenovovány
historické dveře do šaten hudebníků za částku 30 000 korun. V roce
2015 se podařilo získat částku 60
000 korun, která byla použita na
opravu historického výtahu, a výmalbu výstavních síní. Částka
získaná v roce 2016 a v roce letošním bude příspěvkem na pořízení
nového zvonu do věžičky kostela
neboli sanktusníku. Nového zvonu bychom se měli dočkat snad již
koncem září.
Doufejme, že připravovaná rekonstrukce jihozápadního křídla
konventu nebude překážkou pro
pořádání dalšího ročníku Večera
pro klášter. Za všechny návštěvníky Večera je třeba vyslovit veliký dík všem organizátorům, především pak spolku Chotěšovská
vlna.
Pavel Malina

STALO SE

Chotěšovští dobrovolní hasiči si
k výročí založení nadělili nový slavnostní prapor

K

romě toho, že si všichni v letošním roce připomínáme 100.
výročí od založení Československé
republiky, v Chotěšově si hasiči a spoluobčané letos připomněli i 130. výročí
založení Dobrovolných hasičů v Chotěšově. Český Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšově vznikl po válce v červenci 1945 a 70. výročí si připomněli
již v roce 2015 spolu s výročím 900 let
od první písemné zmínky o obci Chotěšov. Je ale obecně známo, že před
rokem 1945 působili v Chotěšově dobrovolní hasiči němečtí, což vyplývalo
z tehdejšího demografického složení
obyvatelstva v obci. Čeští dobrovolní
hasiči po těch německých „zdědili“
krom hasičské zbrojnice a motorové
stříkačky Stratílek DS 8 i tablo Dobrovolných hasičů Chotěšov z roku 1933,
které se jako jediné z té doby zacho-

valo a je nyní vystaveno v hasičském
muzeu v chotěšovském klášteře. Dle
uvedených letopočtů lze dovodit, že tablo bylo pořízeno k 45. výročí založení
Dobrovolných hasičů Chotěšov a právě letopočet 1888 je zde uveden jako
rok založení sboru. V červnu 1947 byl
založen a vysvěcen historický prapor
SDH Chotěšov. A právě k 130. výročí
založení Dobrovolných hasičů v Chotěšově si ti současní nadělili zcela nový
slavnostní prapor, jehož výrobu zadali
společnosti ALERION s. r. o. Brno.
Celý prapor je ušit ze sametu exklusive, což je nejvyšší kvalita, o velikosti
150x100 cm. Obvod praporu je ozdoben zlatými třásněmi, rovněž tak je
vyšívaný zlatým písmem. V rozích praporu jsou zlaté lipové ratolesti. Na přední straně praporu je vyobrazen obecní
znak vsazen do hasičského znaku. Nad
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ním nápis Sbor dobrovolných hasičů,
uprostřed rok založení 1888 a pod ním
ve stuze Chotěšov. Vše je na červeném
podkladu znázorňující oheň. Na zadní straně praporu je sv. Florián hasící
chotěšovský klášter, který v minulosti
několikrát zasáhl požár. V horní a dolní
části je vyšito motto HASIČSTVÍ, KDO
SI ZAMILUJE, DOBRÉ SRDCE PROJEVUJE. Vše je na modrém podkladu
symbolizujícím vodu. Žerď v hnědé
barvě je opatřena ozdobnou špičkou se
schránkou pro odkaz budoucím generacím. Součástí slavnostního praporu
je stuha s datem požehnání praporu
a výročím založení sboru. Celková cena
pořízení slavnostního praporu včetně příslušenství je 128.768,20– Kč. Na
jeho financování se podílela Nadace
Agrofert částkou 10.000,– Kč, částkou
60.000,– Kč Obec Chotěšov.

STALO SE
Dne 9. 7. 2018 se konaly samotné
oslavy výročí. Od 16:00 hodin proběhlo Slavnostní shromáždění, které
bylo vzhledem k náhlé nepřízni počasí
přesunuto z Náměstí 1. máje do sálu
Národního domu v Chotěšově a spojeno tak se Slavnostní schůzí. Součástí
shromáždění byl pochod a nástup hasičských sborů se slavnostními prapory, vystoupení mladých hasičů SDH
Chotěšov, dětí z MŠ Chotěšov a dětí
z Tanečního kroužku pod vedením
Hany Kouřilové, představení nového
slavnostního praporu SDH Chotěšov
a jeho požehnání P. Mgr. Miroslavem
Dítě a předání stuh k 130. výročí založení Dobrovolných hasičů v Chotěšově. Se zprávou k výročí vystoupil velitel
SDH Chotěšov Petr Skořený, se svými
příspěvky pak starosta obce Chotěšov
Luděk Rosenberger a dojatý Čestný
starosta SDH Chotěšov, Zasloužilý
hasič Josef Kanta. Pro všechny pak

následovalo občerstvení formou rautu, který připravili manželé Bednářovi
z Hospůdky ve dvorku a volná zábava,
kdy nejen k poslechu ale i k tanci všech
přítomných zahrálo DUO UNIVERZÁL Karla Vacka. Oslavy byly podpořeny Grantovým programem obce
Chotěšov pro rok 2018 účelovou dotací ve výši 12.000,– Kč a Grantovým
programem MAS Radbuza z. s. pro
rok 2018 účelovým finančním příspěvkem ve výši 10.000,– Kč.
Oslavami 130. výročí založení Dobrovolných hasičů v Chotěšově a pořízením nového slavnostního praporu
Sboru dobrovolných hasičů Chotěšov
vzdávají chotěšovští hasiči hold všem
jejich předchůdcům, dobrovolným
hasičům nejen těm českým ale i těm
německým, neboť jedním ze základních úkolů všech hasičů všech dob, bez
ohledu na to, jedná li se o hasiče z povolání nebo hasiče dobrovolného, je

Letní kino
Velkému zájmu se letos těšilo promítání pod širým nebem v křížové
zahradě chotěšovského kláštera. První část konanou v červnu
shlédlo tři představení celkem
247 diváků (Po strništi bos 76,
Hastrman 80, Bajkeři 91). Druhou
část promítanou na přelomu srpna a září ovlivnilo sice nepříznivé
počasí, nicméně i tu navštívilo celkem … diváků (Tátova volha 53,
Dvě nevěsty a jedna svatba 35,
Pepa …). Při všech představeních
bylo perfektně zajištěno občerstvení majiteli a provozovateli místní
hospůdky, za což jim patří velké
poděkování. Promítalo se i za deštivého počasí, kdy se organizátorům podařilo operativně vyřešit
situaci a promítalo se uvnitř kláštera. Děkují všem, kteří letní kino
v letošním roce navštívili a těšíme
se, že i příští rok se budeme společně vídat u hezkých filmů.
Bc.Filip Hrubý
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zejména záchrana životů ohrožených
osob a ochrana jejich zdraví a v neposlední řadě i záchrana majetku všech
spoluobčanů před ohněm a jinými
přírodními živly. Tomuto humanistickému poslání zůstávají, nezištně a bez
ohledu na své volno a pohodlí, věrni
do dnešních dnů.
Je na místě zde poděkovat zejména Obecnímu úřadu Chotěšov v čele
se starostou Luďkem Rosenbergerem
a to nejen za poskytnuté finanční
prostředky ale zejména za podporu,
vstřícnost a vzájemnou spolupráci. Za
poskytnuté finanční prostředky patří
poděkování MAS Radbuza z. s. a Nadaci AGROFERT. Velké poděkování
patří všem těm, kteří oslavy připravovali a podíleli se na jejich zdárném
průběhu a v neposlední řadě patří dík
i těm, kteří se oslav zúčastnili.
Josef Tomášek – starosta SDH
Chotěšov

NENECHTE SI UJÍT

NENECHTE SI UJÍT
Den otevřených
dveří pro veřejnost –
nová úpravna vody
v Chotěšově
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na
„Den otevřených dveří pro veřejnost – nová úpravna vody v Chotěšově“ – výjezd z obce směrem
na Dobřany, který se bude konat
v sobotu 29. 9. 2018 od 8.00 hodin
do 12.00 hodin. Pracovníky společnosti ČEVAK, jakožto správci naší
vodohospodářské infrastruktury,
budete seznámeni nejen s důvody a potřebami její nové výstavby,
ale také s jejím samotným fungováním. Jen pro prvotní informaci
Vám mohu prozradit, že nám zde
během 18 měsíců vyrostla stavba
v hodnotě 15 milionů korun. Přijďte se sami přesvědčit na vlastní oči.
Jste vítáni!

Přehled akcí pro následující období
Zamykání kláštera – klášter Chotěšov
22. 9. 2018 / 15.00 – 21.00
Ukončení turistické sezóny
Bez předsudků – Národní dům
24. 9. 2018 / 18.30 – 20.30
Divadelní představení
Hrají J. Paulová a P. Zedníček
Závody do vrchu horských kol – Křížový vrch
7. 10. 2018 / 14.00 – 16.00
Prezentace od 13.00
Hudba v myšlenkách Masarykových – klášter Chotěšov
27. 10. 2018 / 16.00
Koncert, J. Macek a J. Baštová
Podzimní pochod – Restaurace pod Klášterem
17. 11. 2018 / start 7.30 – 10.00
Memoriál Václava Mičana
Adventní prohlídka kláštera – klášter Chotěšov
8. 12. 2018 / 14.00 – 16.00
Adventní koncert – klášter Chotěšov
15. 12. 2018 / 14.00 – 16.00
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NENECHTE SI UJÍT
Podzimní Chotěšov zve na divadlo a koncerty
Dne 24. 9. 2018 zavítá do Chotěšova pražské Divadlo Kalich
s představením „Bez předsudků“ – v hlavních rolích se představí Jana Paulová a Pavel Zedníček.
Hra se odehrává v motelu, kde
musí v jediném volném pokoji
neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na
které se ženy jinak ostýchají ptát
mužů a muži žen. Bez předsudků
je výtečnou komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně – o nás, jejích divácích. Ti se stávají svědky vtipného,
vybroušeného, velmi trefného
a místy i dojemného slovního
souboje obou postav. A nebyli by
to Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu
nezapomenutelných gagů.
Výročí vzniku republiky si
pak
můžeme
připomenout
27. 10. 2018 koncertem „Hudba
v myšlenkách Masarykových“.
V podání Jitky Baštové (akordeon) a Jindřicha Macka (loutna)
zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po
současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka,
J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth
a další). Vybraná hudba plynule
navazuje a pojí množství citátů
i významných životních momentů T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes
symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.
Na obě tyto kulturní akce Vás srdečně zveme. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce.
www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Správa kláštera
premonstrátek v Chotěšově informuje
Ve dnech 27. 8. až 31. 8. 2018, byla v rámci projektu IROP poražena
budova bývalé lednice i s přilehlou zdí. Budova byla vystavěna v roce
1898 jednou z místních stavebních firem. Stejná firma pak v letech 1900
až 1901 vystavěla současný klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V přilehlém prostoru mezi budovou konventu a letním pavilonem,
bude provedena parková úprava s vyhlídkou do kraje a novou brankou do
spodní klášterní zahrady.
Bc. Filip Hrubý

Opravy střech

Z Programu Plzeňského kraje: Zachování a obnova kulturních památek byla dokončena oprava části krovů a střech
SV křídla budovy konventu za
cenu díla 837 216,– Kč. Součástí oprav v rámci tohoto programu je i oprava sanktusové věže
za 426 314,– Kč, která byla nyní
započata. Poskytnutá dotace činí
1 mil. Kč.
Opravena byla i další část střechy objektu prelatury. Na tuto
akci poskytlo finanční prostředky Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany
architektonického dědictví. Dotace činila 2,3 mil. Kč, konečná
cena díla představuje hodnotu
2,324 mil. Kč.
Bc. Filip Hrubý

Oprava severní věže a zprůchodnění šípové zahrady

V současné době probíhají rovněž práce na dokončení oprav vnitřku
severní věže. Došlo k sanaci omítek, vybílení a byla pořízena nová zábradlí. Věž ještě čeká na osazení oken a dokončení podlahy ve spodním
patře. Jak již bylo napsáno v minulém čísle, věž bude sloužit k vyhlídkovým účelům a rovněž jako čítárna.
Bez povšimnutí nemůže zůstat ani úprava šípové zahrady v areálu
kláštera. V první fázi dojde k jejímu vyčištění a odvozu suti. Během
prací již došlo k odstranění zídky mezi severní věží a budovou konventu a návštěvníkům tak bude umožněn průchod. Tím vznikne jakýsi
malý vycházkový okruh, který propojí všechny zahrady přímo sousedící s konventem.
Pavel Malina

Z HISTORIE
Několik částí ze školní kroniky
ke stoletému výročí založení ČSR

V

ýnosem zemské školní rady
v Praze ze dne 23. Srpna 1919,
zřízena byla od 1. září 1919 Zemská
škola národní o 3 postupných třídách. Osobní i věcný náklad na vydržování této školy má nésti země.
Správcem ustanoven byl zatímně
Václav Hataj. Dalšími členy sboru
učitelského, rovněž zatímně, paní
Antonie Menčíková – Hausdorfová
a učitelka Marie Suchardová, která
však místo nenastoupila, jelikož se
provdala a zřekla se školní služby.
Nově jmenován byl zatímním učitelem Josef Hnát, bývalý správce
zemské školy národní v Kamenném Újezdě u Nýřan, který také
dne 1. září 1919 místo nastoupil.
Zapsány byly celkem 223 dětí,
103 žáků a 120 žákyň. Z toho byly
123 děti z Chotěšova, 83 z Mantova, 13 z Losiné a 4 z Hoříkovic.
Dne 28. října vzpomenuto bylo
slavnostním způsobem prvého výročí trvání československé republiky. Po ukončení táboru lidu přešli
účastníci z Chotěšova, Mantova,
Losiné a Stoda včele s vojenskou
posádkou, v počtu asi 500 lidí, před
českou školu, kde mládež naší školy
zasadila v upomínku na významný
tento den dvě lipky.
Veškeré práce vykonali si žáci
sami. Po případné řeči správce školy
zasazeny byly stromky a děti přednášely vhodné básně. Akt slavnostní
dostoupil svého vrcholu, když malý
Tonda Kubíčků z 1. třídy chopil se
těžké lopaty, aby jménem své třídy
nasypal trochu deštěm rozmočené
země na obnažené kořeny stromů.
Žák Alois Beran vzal potom jménem všeho žactva lipky v ochranu
slibem, že nedopustí jim ublížiti.

Oči přítomných se zarosily.
Staří šediví havíři plakali jako
děti. Lipky byly pojmenovány
dle největších našich budovatelů naší samostatnosti, a sice: ta
první u schodů se jmenuje „Lípa
tatíčka Masaryka,“ druhá „Lípa legionářů“.
Pojďme se ale ještě v krátkosti
vrátit k založení první České školy
v roce 1919. Zajímavý doklad je pohled z české strany. Dne 17. 12. 1918
přijeli soudruzi Vlček strojmistr
a úředník Jar. Pixa, zaměstnanci
ústavu choromyslných v Dobřanech do Chotěšova opět na starostu obce Turnvalda. Za přítomnosti
pisatele, Jos. Pípy, Frant. Skaly, prohlásil soudruh Pixa. „Pane starosto,
když do 3 dnů nebudou 2. třídy ve
škole německé uprázdněny, tak již
starostou nebudete“.
Když tři dny uplynuly a třídy se
neuprázdnily, bylo vzkázáno do
Dobřan jak stojí situace. Následující den přijelo dvanáct dragounů,
koně a valník a již soudruh František Kala, Jos. Hes a soudruh
Pípa stěhovali školní lavice do
kláštera.
Požádali jsme pátera Malinovského, jako zástupce kláštera o pronajmutí zahrady při levé straně
školy. Jeho odpověď zněla „Dolejší
zahradu vám dám třebas celou, ale
tuto, jen přes moji mrtvolu.“ Proč?
V této zahradě bylo zřízeno kluziště pro chovanky kláštera, zároveň
vstup z klášterní budovy a jiné výhody s ní spojené. A tak jsme se
odebrali k páteru Malinovskému
osobně. Soudruh Marcín František, který znal správně německy,
tlumočil mu naše přání s poznám14

kou „ Zahradu nám
necháte ihned otevříti, když
ne, tak venku čeká ještě deset mužů
a každý má hůl“. Malinovsky pak
smlouvu na zahradu podepsal.
Páter Malinovsky si pak byl stěžovat ve Stříbře u vládního rady
Kožlanského na náš postup a žádal
jej o zakročení. Samozřejmě mu
bylo vyhověno, neboť zde byla jako
chovanka také jeho dcera. Dcery
českých vlastenců v německém
klášteře, jako by nebylo českých
ústavů.
Dále proběhlo jednání, kde byli
přítomni hejtman Kožlanský, páter
Malinovský, školní inspektor Folprecht z Plzně, poslanec Saidl, oba
učitelé Hnát a Hataj a moje osoba.
A tak byla sepsána další smlouva následujícího znění „ Zahrada
pronajímá se České škole za roční
poplatek 10 Kč. Zahrada bude otevřena od 6 hodin ráno, do 9 hodin
večer v letních měsících. Od 8 hodin ráno do 6 hodin večer v zimních měsících. Otevírati a zavírati
bude jeptiška, která bude ustanovena (aby snad žádný smrtelník se
do kláštera nedostal – poznámka
pisatele).
V jakém stavu nám byla zahrada
sluhou božím předána, nemusím
podotýkati. Nechal všechno vytrhati a co nemohl, tak zničil. A tak
dne 2. února byla škola slavnostně
otevřena.
Oním pisatelem byl Jan Růžek
7. 5. 1883 Horní Bříza – 28. 5. 1956
Stod. Bydlel Mantov č. 78.
Připravil Jiří Poslední

Z HISTORIE
Sloužili jsme vlasti!
Ačkoliv Chotěšov svou polohou patřil již do takzvaných Sudet, české obyvatelstvo zde vždy mělo
své nemalé zastoupení
a to i v podobě odvážných
mužů, kteří za naši vlast
bojovali v první i v druhé
světové válce. Na dobových fotografiích můžete
vidět legionáře, ale i zástupce prvorepublikové
armády.
První z fotografií z roku
1945 zachycuje setkání
účastníků první a druhé světové války. V horní
řadě jsou: Procák (západní fronta), Černý (východní fronta), Bořík (západní
fronta), Ferdinand (západní fronta), Sekyra
(západní fronta), Sluka
(východní fronta), Jelínek
(západní fronta). Dolní
řada: Fryč (1. válka), Zatloukal (západní fronta),
Ptáček (1. válka), Klement (1.válka).
Druhá z fotografií nás dostává trochu více do minulosti. Lze předpokládá, dle
smuteční pásky na uniformě jednoho z důstojníků,
že se zřejmě jedná o den
pohřbu TGM v roce 1937.
Foto bylo pořízeno u Národního domu.
Na třetí fotografii je zachyceno
shromáždění
u spodní školy (dnes obecního úřadu). V popředí
jsou opět účastníci bojů
první světové války, pánové Ptáček a Fryč.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
V tomto případě je trošku škoda, že fotografie jsou pouze černobílé, protože
umývárny a záchody jsou světlé a veselé
v kombinaci barev bílé, žluté, zelené a červené. Umíte si to představit?

Za pár týdnů a tolik změn

M

noho lidí si myslí, že učitelé mají
volno celé letní prázdniny, ale …
O letošních letních prázdninách jsme
se v mateřské škole opravdu nenudili. I ve dnech, kdy byl provoz pro děti
uzavřen, byli v MŠ od rána a mnohdy
i do noci řemeslníci. Začalo se pracovat
již poslední pátek v červnu – vyklízely
se prostory MŠ, kde se hned první den
prázdnin začalo s bouráním a s pracemi
se skončilo v neděli před 3. zářím. Prostě
za pět minut dvanáct. Velké rekonstrukce a opravy byly prováděny na čtyřech
úsecích: zahradní prvky, odpady v celé
MŠ včetně obkladů a dlažby v dětských
umývárnách a záchodech, nové vytápění
a ohřev vody včetně hlavního rozvaděče
elektriky a požární schodiště.
Nezasvěcený by mohl říci, že ani
není možné, že ve fungující mateřské
škole je nutné provádět tolik oprav,
ale opotřebovanost materiálů za 32 let
provozu a také někdy nové předpisy
nás donutily k prováděným pracím.
Na naši školní zahradu můžeme být
právem pyšní. Jen málokterá MŠ má
takové vybavení, ale letos byla velká
údržba a oprava některých komponentů nutná. Zejména se prováděly nátěry
všech dřevěných součástí, u zastřešení
pískoviště a kamínkoviště byla provedena výměna některých trámů a stínícího
bambusu včetně nátěru pryskyřicí proti
zatékání vody do puklin. A posled-

ní všední den prázdnin jsme nechali
přivézt ještě nový písek. S bleskovým
vyčištěním pískoviště od starého písku
pomáhali všichni zaměstnanci školy.
Nový písek je jemný betonový, dětem
se z něj bezvadně staví tunely a hrady,
ale je pravda, že tepláky na kolenou jsou
poznamenané pískovou bělobou.
Velkou kapitolou rekonstrukce byly
odpady z dětských umýváren a záchodů, z dospěláckých WC, z výlevek a dřezů a současně s touto prací i vybourání
stávajících obkladů a dlažby v dětských
umývárnách a záchodech a po té samozřejmě položení nové. Nejdříve byla slyšet sbíječka, pak následovalo vyvážení
suti a pak přivážení sádrokartónu, lepidel, obkladů, dlažby, lišt, umyvadel, WC
– geberitů, sprchových vaniček, skříněk
se zabudovanými dřezy do umýváren,
předělovací stěny na WC. Všechen ten
materiál řemeslníci pod vedením p. Petříka a Hojdy spotřebovali a výsledek
? Přijďte se podívat, třeba až povedete
vnoučata do MŠ.
Po letošním létě máme i nový systém na vytápění budovy a ohřev teplé
vody – 4 tepelná čerpadla. U stávajících
plynových kotlů již některé komponenty nešlo nahradit novými a jejich
výkonnost proto byla nižší. Takže místo
kotlů v kotelně máme nádrže na teplou
vodu a akumulační nádrž na ústřední
topení. Teplou vodu v nádržích ohřívají
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4 tepelná čerpadla ovládaná na dálku
počítačem. Prostě nás zasáhl pokrok
doby. Prý jsme jedním z průkopníků
této technologie v takovém rozsahu
v širokém okolí. V souvislosti s tepelnými čerpadly byl zrekonstruován i hlavní
rozvaděč elektriky uvnitř budovy.
A posledním místem rekonstrukce,
ke které nás přinutily požární předpisy
je rekonstrukce požárního schodiště. Bylo zjištěno, že materiály použité
na jeho vybudování před 32 lety jsou
hořlavé, a tak: pryč s nimi a nahradit
nehořlavými. Pryč již jsou, ale jelikož
se nepodařilo do konce srpna zajistit
některý materiál na opravu, tak toto
schodiště uprostřed budovy MŠ je
nyní sice schůdné, ale není dokončené,
proto je zatím vstup uzavřen.
Rekonstrukce průběžně probíhali,
ale důležitý byl i průběžný úklid, který měl trochu jiný ráz a organizaci než
obvykle. Uklízelo se a uklízelo stále
dokola několikrát za sebou stejné věci
a úseky, aby se co nejvíce zamezilo roznášení prachu ve velkém. V úklidu se
pokračovalo ještě i v prvním zářijovém
týdnu v prostorách, které nejsou určeny pro pobyt dětí. Zaměstnancům MŠ
většinou nestačila jejich běžná pracovní
doba na zvládnutí přípravy prostředí
MŠ do uspokojivého stavu pro vstup
dětí do školy, zůstalo jim mnoho dní
nevyčerpané dovolené.
Všechny naplánované práce bylo
třeba provést do konce srpna a to znamenalo ochotu, dobrou pracovní morálku, spolupráci a organizaci všech
zúčastněných.
Všem patří poděkování počínaje
vedením Obecního úřadu Chotěšov,
poděkování firmám, které se na rekonstrukcích podíleli: firma p. Petříka,
p. Jánského, p. Musila, p. Michala Sedláčka a také všem zaměstnancům MŠ.
Všichni pracovali s cílem zlepšení
prostředí pro chotěšovské děti.
J. Weberová

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
První školní den

Doufejme, že tento školní rok bude
nejen pro malé prvňáčky příjemnější než deštivé počasí, které je
přivítalo na jejich první cestě do
školních lavic. Chotěšovští školáci
mají výhodu v tom, že chotěšovská
základní škola, co do vybavení, patří mezi nejmodernější školy v regionu. V posledních letech byly do
její rekonstrukce a vybavení investovány nemalé peníze.
Na nás je, abychom nezapomněli, že rodič, pedagog a dítě tvoří
jeden tým, jehož hlavním cílem je
odevzdat na konci základní školní
docházky mladého, sebevědomého
člověka, připraveného k dalšímu
vzdělávání. Ale to je ještě dlouhá
cesta.
Prozatím popřejme malým prvňáčkům hodně úspěchů s prvními písmenky a mysleme na to, že
vzdělání dnes opravdu otevírá cestu
k příležitostem.
Pavel Malina

Cesta do školy?
První školní dne je v českých městech a obcích již pravidelně spojen s asistencí policistů a policistek, kteří pomáhají dětem při překonávání přechodů pro chodce a ptají
se jich na témata spojená se silničním provozem. Nejinak tomu bylo i v Chotěšově.
Jakou otázku by ale policisté měli pro nás dospělé? Nejspíše tu, zda jsme své
dítě na roli účastníka silničního provozu připravili skutečně dobře? Z pohledu
dospělého je nutno si uvědomit, že dítě vnímá celý tento systém svým osobitým
způsobem. Neumí ještě dostatečně předvídat, je hůře vidět a také se obvykle
méně soustředí. Problematice silničního provozu z pohledu dítěte se velice pěkně věnují na stránkách www.bezpecnecesty.cz
Zde pod záložkou Dopravní výchova naleznete zpracovaná jednotlivá témata. Pro děti jsou na stránkách připraveny interaktivní kvízy, testy a instruktážní
videa. Vše je provedeno v příjemné grafice a animacích, které budou vaše děti
bavit. Pro dospělé je pak v dalších odkazech připravena autoškola on-line, aktuální dopravní informace nebo třeba alkohol kalkulačka, která možná nejednoho
řidiče nemile překvapí svými výsledky.
Pavel Malina

Hokejbalisté ZŠ Chotěšov vítězem STREET HOCKEY CUP 2018
V úterý 11. 9. 2018 se v hokejbalové hale
v Plzni na Košutce konal každoroční
turnaj STREET HOCKEY CUP 2018 –
B POOL. Celkem 6 týmů z plzeňského
kraje hrálo systémem každý s každým,
tři na tři na malé brány. Naši hráči na
cestě za vítězstvím pohodlně vyhráli
první 4 zápasy. V 5. zápasu, tentokrát již
finálovém, se utkali s týmem „Plzeňská
Desítka“. Hráči ZŠ Chotěšov nasadili
všechny síly, zapojili týmového ducha
a s přehledem vyhráli i tento zápas. Se
ziskem vítězných 15b tak včera zářili jako vítězové a domů přivezli pohár

za 1. místo. Za vynikající reprezentaci naší školy děkujeme žákům: Jáchym
Baláž (V.A), Marek Mastný (VII.A),
Jana Hofmanová (VIII.A), Tomáš Šedivý (VIII.A), Lukáš Teršl (VIII.A), Jan
Fišer (VIII.A), Daniel Drda (VIII.A),
Daniel Janda (VIII.B), Jaroslav Miňovský (VIII.B), Martin Mourek (VIII.B)
a Adam Blahút (VIII.B). Velký dík patří
samozřejmě také jejich trenérovi, který
na naší škole pravidelně vede kroužek
hokejbalu a vedl je i na tento turnaj,
Mgr. Pavlu Káčerikovi.
Mgr. Olga Čmolíková
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V Základní škole Chotěšov byla během letních měsíců na základě výzvy
„ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ
VE VAZBĚ NA VÝZVU IROP Č. 66 – INFRASTRUKTURA PRO
VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“
vybudována nová

(registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008136)

Finanční prostředky na projekt ve výši 5,2 mil. Kč byly schváleny
Ministerstvem pro místní rozvoj až na základě druhé žádosti (únor 2018)
v systému IS2014+, a to dne 28. 6. 2018.
Ve výběrovém řízení na vlastní půdní vestavbu zvítězila firma W&W
stavby, s.r.o., Plzeň. Vítězným dodavatelem nábytku a technologického
vybavení učebny se stala firma KDZ spol. s r.o., Vizovice - Rázov.
Vítězným dodavatelem bezbariérové plošiny je firma Garaventa Lift s.r.o.,
Praha.
Zahájení vlastních prací proběhlo 2. července 2018 a realizace byla
ukončena předáním jednotlivých částí stavby a vybavení k 31. 8. 2018.
Projektem je vyřešena nová moderní učebna s vybavením
a technologiemi pro budoucí život mladé generace a kompletním
bezbariérovým přístupem. Obrovský dík patří všem dodavatelským
firmám, panu Jaroslavu Hojdovi jako stavebnímu dozoru a představitelům
obce Chotěšov za pomoc a podporu v nelehkých chvílích hektického
letního budování.
Mgr. František Halada
ředitel školy
koordinátor projektu

Odborná učebna digitálních technologií a přírodních věd,
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008136
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Celkový pohled

Počátek montáže

Díly pater

Vchodové dveře do plošiny

Výstavba příček

Sádrokartonářské práce po
dokončení
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Oslavy 90-ti let chotěšovského fotbalu

M

anchester United 1878,
Slavia Praha 1892, Spatra
Praha 1893, Viktoria Plzeň 1911,
TJ Chotěšov 1928. To jsou roky
založení významných fotbalových klubů. A stejně jako v Manchesteru, kde letos slaví 140 let
od založení fotbalového klubu,
i v Chotěšově byla velká sláva.
Místní fotbalový oddíl letos totiž
oslavil 90 let od svého založení.
Fotbalový oddíl se svojí historií řadí
mezi nejstarší a nejdéle působící
spolky v obci. Zároveň jeho základna je dlouhodobě jedna z nemasovějších, fotbal je přeci definován
jako zábava miliónů a má stále
obrovskou popularitu a prestiž.
Toto významné výročí si oddíl připomněl 21. 7. 2018 v areálu
fotbalového
stadionu.
Součástí odpoledne byla připomínka četných úspěchů klubu,
pohledy do historie, výstava dobových fotografií a artefaktů. Byli
přivítáni a oceněni dlouholetí
členové a jubilanti, zároveň se na
hřišti představili i naši nejmenší,

naděje pro budoucnost, které následně vystřídala stará garda v zápase proti staré gardě za Zbůchu.
Všichni přítomní se mohli zapojit do různých aktivit a soutěží
o ceny, nikdo neměl čas se nudit.
Bylo nám velkou ctí, že pogratulovat přijel i Jaroslav Šilhavý, jeden
z nejlepších obránců české historie,
v současnosti velmi úspěšný trenér
a chotěšovský rodák, který cestu do
velkého fotbalu zahájil právě v našem klubu. A nejen pogratuloval,
ale do oslav se i aktivně zapojil. Dětem přivezl míče, které jim osobně
předal, podepsal, proběhlo spoustu
focení a připravil jim nezapomenutelný zážitek. Pak svoje umění
ukázal i v dresu staré gardy a se
všemi přítomnými se podělil o zážitky z bohaté sportovní kariéry.
Nicméně hlavními postavami
oslav byli naši dlouholetí členové,
přátelé, kteří se podíleli na rozvoji fotbalu v Chotěšově, stáli za
jeho úspěchy a dokázali oddíl posouvat až tam, kde je dnes. Bylo
velice příjemné se s nimi potkat,
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vyslechnout autentické historky
z doby jejich aktivního působení
a načerpat od nich energii, které
i ve svých letech mají na rozdávání. Velký dík patří jim i všem
partnerům a podporovatelům za
to, že jim chotěšovský fotbal není
lhostejný a na hřišti je vídáme pravidelně na zápasech našich týmů.
Celé oslavy byly podpořené
Obecním úřadem v Chotěšově,
jehož místostarosta D.Koláček
předal do rukou předsedy oddílu H. Teisze čestnou plaketu.
Vážíme si toho a bereme to jako
velký závazek, abychom fotbal
v obci udrželi minimálně na stejné úrovni a pokračovali v cestě,
kterou zahájili naši předchůdci.
Povedené odpoledne bylo zakončeno večerní zábavou, kde publikum bavila skupina Kabát Revival. Děkujeme všem, kteří našli
cestu na hřiště a věříme, že nám
přízeň zachovají i v dalších letech.
Fotografie z oslav jsou k dispozici
na www.fotbal-chotesov.cz.
Miroslav Mužík
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Co dělali Tomíci o prázdninách?

C

hotěšovští Tomíci o prázdninách nezaháleli, využili dvou
měsíců volna a i přes úmorná vedra vyrazili hned na tři výlety.
Ten první se konal hned první
prázdninový den a vydali jsme se
na Chodsko a rovnou na nejvyšší
vrchol Českého lesa – na Čerchov.
Když jsme po cestě vlakem a autobusem konečně dorazili na vrchol
Čerchova, téměř všechny překvapilo, jaká je v nadmořské výšce
1042 metrů nad mořem zima.
Abychom se tedy zahřáli, rozhodli jsme se zdolat schody a vystoupat až na ochoz Kurzovy věže.
Námaha stála určitě za to, výhled
na chodskou krajinu byl výborný
a mohli jsme nahlédnout i k našim západním sousedům. Poté
následovalo občerstvení. Někdo

vyndal z batohu zásoby z domova a jiní zase vyzkoušeli sortiment
místního kiosku. Po načerpání
sil jsme vyrazili na cestu (dobrá
zpráva pro nás byla, že půjdeme
celou dobu pěkně z kopce).
Než jsme došli do 12 km vzdáleného Trhanova na vlak, vystřídali jsme všechny turistické
značky, cestou potkali několik
studánek, občerstvili se lesním
ovocem, ale také jsme narazili na
jeden unikát. Asi v polovině cesty jsme došli k Sokolově vyhlídce
a těšili se, že se opět pokocháme
chodskou krajinou. Během chvilky jsme však poznali, že s tím výhledem to nebude až tak růžové.
Vyhlídka nám výhled poskytla,
ale bohužel jen do korun stromů
a nebýt informační cedule, asi by-
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chom si ani nevšimli, že u nějaké
vyhlídky vůbec jsme.
Druhý prázdninový výlet se
konal 21. července. Využili jsme
toho, že přes prázdniny není na
železniční trati do Plzně výluka
a vyrazili jsme k přírodní památce Hromnické jezírko. Přijeli
jsme vlakem do Třemošné a vydali se po žluté turistické značce kolem různých chatových
oblastí a Břízského mlýna až do
vesničky Žichlice. Tady jsme žlutou značku vyměnili za zelenou
a pokračovali jen kousek dál do
obce Hromnice. Na konci obce
už nás šipky naváděly k jezírku,
takže vůbec nebyl problém jej
najít. Cestou k jezírku jsme si
ještě prohlédli Sousoší třech svatých (svatého Jana Nepomuckého, Ježíše a svatého Jakuba Většího) a snažili se rozluštit německé
nápisy na sochách. Naštěstí pro
nás byl na informační tabuli
i překlad těchto nápisů. Pak už
jsme dorazili k přírodní památce Hromnické jezírko, téměř celé
jsme ho obešli a nakonec našli
i krásný výhled na jeho načervenalou hladinu.
Dál jsme pokračovali po zelené turistické značce až na zámecký statek Býkov, kde jsme
si samozřejmě udělali zastávku,
občerstvili se a dali si i něco
osvěžujícího k pití. Pak už nám
do cíle na nádraží v Horní Bříze
zbývaly jen tři kilometry, které jsme bez problému za hodinu zvládli. Do odjezdu vlaku
zbývala však ještě hodina a tak
jsme se rozhodli navštívit zdejší muzeum, abychom se dozvěděli nějaké zajímavé informace
z historie tohoto města. Bohužel
jsme u vstupu zjistili, že je z nepochopitelných důvodů otevře-
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no pouze ve všední dny. Takže
jsme navštívili zdejší restauraci
a čekání na vlak probíhalo nad
půllitrem s kofolou.
Poslední výlet se konal v polovině srpna a vyrazili jsme jen
za humna – rozhodli jsme se na-

vštívit Floriánskou studánku nad
Holýšovem. Vlakem jsme přijeli
do Holýšova a vydali se po zelené
turistické značce směr Horní Kamenice. Cesta nám rychle utíkala, protože už měl každý spoustu
zážitků z prázdnin a bylo třeba

se o ně s kamarády podělit. Na
kraji Horní Kamenice jsme se
trochu nasvačili a vydali se na
nejnáročnější část dnešní trasy –
táhlé dvoukilometrové stoupání
na Výtuň. Na Výtuni se k nám
přidali další tři pochodníci a pokračovali jsme po žluté značce
pěkně z kopce až na Kaderovnu
nad Holýšovem. Tady nás čekal
trochu detektivní úkol. Cesta
ke studánce není vůbec značená
a trefí k ní jen ti, kteří o ní vědí.
Na nás se usmálo štěstí a studánku jsme bez obtíží našli a ti odvážnější se z ní dokonce i napili.
Pak už jen seběhnout do Holýšova na nádraží a máme splněno
13 kilometrů dnešní trasy.
Také v novém školním roce
budeme o víkendech vyrážet
na organizované turistické pochody nebo vlastní akce. Děti,
které by se k nám chtěly přidat,
mají možnost kdykoli přijít a vyzkoušet si, zda by se jim naše
společné putování líbilo. Závazné přihlášky a platba členských
příspěvků na rok 2019 proběhne začátkem prosince. Informace a fotografie z akcí naleznete
ve vývěsní skříňce u základní
školy nebo na webových stránkách kct-chotesov.webnode.cz
v sekci TOM „Borovice“.
Za turistický oddíl mládeže
Chotěšov
Jana Skořená
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