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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí čtenáři
Chotěšovského zpravodaje,
v úvodu mého článku bych se
rád ještě na okamžik vrátil k oslavám výročí 780 let od první písemné zmínky o obci Hoříkovice,
které proběhly v neděli 11. 9. 2016.
O tom, jak oslava probíhala a kdo se
jí účastnil, si můžete přečíst na jiné
straně zpravodaje. Já bych rád věnoval několik vět směrem k samotným obyvatelům obce Hoříkovice.
Občané jsou totiž ti, kdo obec tvoří.
Právě jim je tedy potřeba poděkovat
za to, že obec Hoříkovice stále ještě
existuje, že je obcí dosud živou. To
oni se rozhodli v této obci žít a mít
zde své domovy i přes to, že je život mnohde bezesporu jednodušší
a životní standardy jistě vyšší. Proto
Vám, vážení Hoříkovičtí, za to děkuji! Oslava byla určena především
Vám a já doufám, že jako takovou
jste si jí i náležitě užili…
Dovolte mi, abych při této příležitosti ještě jednou poděkoval těm,
kteří se na přípravě oslav velkou
měrou podíleli. Za dobrou organi-

zaci a bezproblémový průběh oslav
děkuji paní Janě Zahnerové, panu
Pavlu Motyčákovi a hráčům TJ Sokol Záluží. Panu Jaroslavu Cuřínovi
pak děkuji za jeho čas a trpělivost
při tvorbě materiálu s historií obce.
Pomoc všech jmenovaných byla
opravdu veliká, veliké díky za ní!
A teď již k těm „běžným a všedním“ věcem.
I když sluníčko stále ještě předvádí svojí sílu a zdá se, že se nehodlá jen tak bez boje vzdát své vlády,
pomalu a jistě se dny zkracují a příroda se brzy začne halit do pestrých
barev podzimu. Doufám, že jste si
na svých jistě zasloužených dovolených odpočinuli a načerpali síly do
další části roku, kdy nás čeká ještě
mnoho práce a úkolů. Následující
informace bude jistě zajímat především ty, kteří žijí v dosud nezpevněných ulicích Příčná, Čapkova,
Kollárova, Nerudova, Vrchlického, Jiráskova, Palackého, Ostrovní
a U Hřiště. Po nepočítaně urgencích
a mnohých upomínkách, s více než
půlročním zpožděním (termín pro
dokončení vypršel 29. 2. 2016), se

konečně podařilo doslova dotlačit
zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci zmíněných ulic
k tomu, aby dokumentaci dokončil.
V současné chvíli tedy bylo zahájeno stavební řízení pro vydání stavebního povolení. Vydání stavebního povolení můžeme v ideálním
případě očekávat nejdříve v první
polovině měsíce listopadu. Věřme
tedy, že počasí k nám bude milosrdné a dovolí ještě rekonstrukci
aspoň některé z ulic realizovat.
V podzimním období – konkrétně 7. a 8. října – nás čekají
rovněž volby. Tentokrát budeme
mít možnost zvolit si své zástupce
do Zastupitelstva Plzeňského kraje
a do Senátu parlamentu České republiky. Přesto, že tyto volby nepatří zrovna mezi ty s nejvyšší účastí
voličů, věřím, že využijete svého
práva a najdete si cestu k volebním
urnám. Přeji šťastnou ruky při výběru vašich kandidátů.
Krásné babí léto a slunný
podzim!
Luděk Rosenberger, starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Oslavy výročí Hoříkovic
Oslava 780 let od první písemné
zmínky o obci Hoříkovice se konala 11. 9. 2016 na místním fotbalovém hřišti. Hlavním tahákem
dne byl zápas mezi fotbalovým
klubem Amfora a místní starou
gardou.
O čestný výkop se postarali
známý herec a bavič Josef Dvořák
ve spolupráci se zpěvačkou Zorou Jandovou. Za tým známých
osobností se na fotbalovém hřišti
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představili například Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Pavel Poulíček, Roman Skamene a další…
Domácí hráči pod vedením
kapitána Václava Třeštíka nastoupili v sestavě: v brance Pavel
Fořt, v poli Roman Bauer, Milan
Schandl, Zdeněk Fejt, Karel Majer, Jaroslav Král, František Pondělík, Jindřich Denk, Milan Zahner, Zdeněk Vacek, Jiří Pelzer,
Pavel Braun, Luboš Pleizner, Lu-

děk Peprný, Josef Pechr, Petr Kavka, Josef Rauch a Herbert Tuschl.
Domácí tým zaspal úvod zápasu a již ve 20. minutě prohrával
4:0, ale i přes tento úvodní skluz
se domácí borci nevzdávali a dokázali odpovědět 2 brankami, což
ocenilo přibližně 600 povzbuzujících diváků. Do kabin se šlo
v poločase s výsledkem 2:6. Ve
druhém poločase plném pěkných
akcí padlo ještě 5 branek a skóre
se ustálilo na konečném výsledku
4:9. Samotný výsledek nehrál až
takovou roli, důležité však bylo,
že si domácí hráči zápas patřičně
užili, což mělo být hlavním cílem
konaného zápasu.
Po utkání následovala simulace
vojenské bitvy, kterou připravil
náš ,,Miržán“, Celá ukázka byla
efektně doplněna různými výbuchy, což ocenili zejména přihlížející děti, které měly možnost si
s modely tanků zajezdit.
Během bitvy pořadatelé nelenili a hřiště se plnilo stanovišti, kde
probíhaly různé soutěže jak pro
dospělé, tak pro jejich děti. Mohli
si vyzkoušet slalom na čas, žonglování s míčem, pokutové kopy
v holínkách na zavěšené lahve,
ale i lyžařské závody dvojic. Pro
účastníky soutěží připravili pořadatelé dva podepsané míče od
hráčů Amfory.
Na závěr předvedli svou dřevorubeckou show chlapci ze STIHL
TIMBERSPORTS. Kromě jejich
super výkonu, který předvádí

i na soutěžích a kterými zabírají
první místa, jsme měli možnosti
vidět i místní borce, jak se snaží dosáhnout stejných výsledků.
A myslím, že i bez tréninku, kteří
dřevorubci ze Stihl Timbersports
mají, naši kluci nezůstali pozadu
a předvedli úctyhodný výkon.
Celá ukázka měla velký ohlas
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a byla oceněna bouřlivým potleskem diváků.
Samotné oslavy skončily v neděli v pozdních nočních hodinách
a akce se těšila velkému ohlasu
přítomných. Možná tomu přispělo i to, že celý den provázel účastníky akce DJ BERUŠKA z RADIA
KISS PROTON.

Zastávka v Chotěšově je krásně opravena, ale…
Fuj!!! Toto přesně cílené slovo musí pronést
každý, kdo chce využít přístřeší železniční
zastávky v Chotěšově. Je možné si případně
i odplivnout, prosím ale mimo prostor čekárny. Tam je doslova „všeho možného“ již
dosti. Ještě nedávno bílé stěny jsou přehlídkou podrážkových stop všech velikostí, samozřejmě doplněno inteligentními vzkazy
a malůvkami. Zatím tam nepřežil ani jeden
z pokusů o vyvěšení jízdního řádu.
Dlažba čekárny se dá popsat dalším doplňujícím slovem „hnus“. V jednom z rohů
čekárny je neustále cítit moč a zabarvení
podlahy nám potvrzuje, k čemu ono místo
slouží. Neustálé množství odpadu je běžné, v poslední době tam byly několik dní
k mání vyzuté tenisky. Omšelá lavička, na
které stejně není odvaha posedět, je vytažena před čekárnu.
Pracovníci obce, spolu s pracovníky ČD
se snaží zastávku udržovat, je to ale marná snaha, ti druzí jsou rychlejší. Po mnoha letech uzavření objektu, provedli české
dráhy alespoň zběžnou úpravu budovy do
současné podoby. Tato obnova nám vydržela necelého půl roku. Nevěřím, že nám do
Chotěšova přijíždějí dělat nepořádek „přespolní“. Je to počin určitých místních lidí.

Jak tomuto stavu alespoň částečně zabránit? Žádný hlídač tam bydlet nemůže,
snad umístit další kamerový systém, nevím.
Co vím, je potvrzení faktu, že mnohaletého přejmenování Chotěšova na VOPIČÍ
HORY nám není dáno se zbavit. Mnozí
turisté, přijíždějící na návštěvu kláštera
vlakem, se o tomto stavu zastávky zmiňují,
mohu jen pokrčit rameny.
Samozřejmě, že i toto místo má svoji
historii. Po zprovoznění tratě Plzeň – Furth
im Wald, v roce 1861, zastávky pro osobní
dopravu v malých obcích neexistovaly. To
se mění až kolem roku 1900, kdy například
město Plzeň prochází bouřlivým industriálním rozvojem a začíná nabízet množství

pracovních příležitostí. První zastávka
v Chotěšově byla zřejmě jen přístřešek.
V železničním archivu v Plzni byl nalezen dopis a plánek na zlepšení tohoto stavu. Předkladatelem byly rodiče chovanek
dívčího klášterního penzionátu, kteří si
stěžovali právě na nedostatky přístřeší při
čekání na vlak. Jejich žádost začíná dnes
již archaickým, ale nádherným oslovením
„ Slovutným drahám“.
Dnes již méně slovutné dráhy naší obci
vyšly vstříc, otázkou je, zda si to zasloužíme. Zda se stávající budova neměla zbourat
a navrátit jen přístřešek, tak jako před více
jak sto lety.
Jiří Poslední

Hasiči s Tatrou opět ve Zbirohu

Stejně jako loni se zástupci SDH
Chotěšov se svojí Tatrou 815 CAS
20 Terrno1 zúčastnili první sobotu
v září, tedy 3. 9. 2016 již 6. ročníku
Zbirožského Tatrování, kterou v areálu požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu pro všechny příznivce vozidel Tatra

připravili členové občanského sdružení Naše hasičská minulost společně
s GŘ HZS ČR. Spolu s námi se v letošním roce do Zbirohu sjelo více jak
60 vozidel Tatra a to jak v hasičském,
tak i civilním, vojenském a policejním
provedení a branami areálu prošlo po
celý den více než 2000 diváku. Ti se
mohli zapojit do soutěže a svými hlasy určit, která Tatra se jim nejvíce líbí.
Dále mohli shlédnout ukázky hašení
požáru smykovou a zápřahovou ruční
stříkačkou, kterou v dobových uniformách předvedli členové pořádajícího
občanského sdružení Naše hasičská
minulost, ukázku práce hasičského
záchranného sboru se sacím bagrem
při záchraně osoby zavalené zeminou
a v neposlední řadě vystoupení malých hasičů z Němčovic při požárním
útoku. Shlédnout mohli nejen novou
pancéřovanou Tatru Force 8x8, kterou přivezla Pyrotechnická služba
PČR a která slouží k převozu až 10 t
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výbušnin, ale i nové exponáty muzea.
Upravený hasičský OT 64 z Vysočiny
a Tatru TA 4 z HZS Klatovy. Předvedly
se též tři RC modely.
Vítězkou letošní soutěže se dle
odborné poroty stala a titul Miss Tatra 2016 získala Tatra 815 6x6 CAS
32 SDH Chyňava. Druhá skončila
Tatra 815 CAS 2O Terrno1 SDH Hluboká nad Vltavou a třetí Tatra 815-7
4x4 CAS 30 SDH Čistá. Naše Tatra
815 CAS 20 Terrno1 se nejvíce líbila
právě návštěvníkům a získala od nich
nejvíce hlasů a titul Miss sympatie,
čehož si nesporně velice vážíme.
Součástí Tatrování bylo i mistrovství ČR ve výměně 220 kg vážícího
kola vozidla TATRA 815, kterého jsme
se letos nezúčastnili. Vítězi se letos
stali borci z SDH Zbiroh, druzí skončili loňští vítězové z HZS Hradec Králové
a třetí profesionálové z HZS Příbrami.
Starosta |SDH Chotěšov
Josef Tomášek

STALO SE
Večer pro klášter Chotěšov

Dne 6. srpna se uskutečnil 14. ročník Večera pro klášter Chotěšov.
Na návštěvníky čekala hudební
vystoupení, divadlo, prohlídky
nebo ukázky jezdectví na koni
a sokolnictví. Letos si každoroční
akci nenechalo ujít přes 1 700 příchozích.
Program zahájila po 14. hodině Jízda svobodných rytířů. Asi
v půlhodinovém vystoupení ukázali výcvik boje a šermu na koních. Stejné představení proběhlo
i později v podvečerních hodinách a těšilo se velkému zájmu
návštěvníků.
Tradiční přednášku v kapitulní
síni si připravil architekt Jan Soukup, předseda spolku Klášter Chotěšov a velký podporovatel všech
aktivit v klášteře. Na začátku svého povídání shrnul všechny opravy a novinky, které se za poslední
rok v klášteře udály. Prozradil, že
spolek Klášter Chotěšov v současné době čeká na výsledek žádosti
o dotaci z EU, která by měla významně přispět k opravě objektu.
Následně posluchačům přiblížil
dlouholetou historii kláštera.

K Večeru pro klášter Chotěšov
neodmyslitelně patří hudební program. Letos se na podiích venku
a v kapitulní síni vystřídalo téměř
40 účinkujících. Vystoupili skupiny Louka Band, Moodshake, Pavel
Malina & Band, duo Dubnička-Lahoda, Annešanté nebo Flaškinet. Hlavní hvězdou letošní první
srpnové soboty byl bezpochyby
Václav Neckář se skupinou Bacily.
Zaplněná přední zahrada s Václavem Neckářem zpívala největší
hity jeho kariéry. Na konci vystoupení obdržel od jedné posluchačky košík plný křemenáčů a byla na
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něm vidět velká radost nad neobvyklým dárkem.
K tradicím Večera pro klášter
patří také prohlídky, a to i míst,
která jsou běžně nepřístupná.
Návštěvníci se tak, kromě hlavní
budovy konventu, mohli podívat
do barokních a gotických sklepů, jižní věže, krovů a kanalizační
štoly. Specialitou pak byly večerní
divadelní prohlídky, které formou
příběhu nechali nahlédnout do
pohnuté historie kláštera.
Velký úspěch sklidil v atriu sokolník Ondra, který přivezl dravce
a sovy. Diváci se tak mohli dozvědět o životě těchto zvířat a o způsobech lovení. Odvážlivci pak mohli
přijít do kontaktu přímo s dravci.
A aby zvířat nebylo málo, výcvik
psů v předních zahradách předvedl
Kynologický klub Kaznějov.
Na Večer pro klášter Chotěšov
našlo cestu přes 1700 návštěvníků
a mnoho z nich hodnotí letošní
ročník jako nejlepší v jeho čtrnáctileté historii. Pořadatelem akce je
spolek Chotěšovská vlna. Jedná se
o skupinu lidí, kteří před více než
15 lety začali do kláštera jezdit na
dobrovolnické brigády. Postupně
pak vykrystalizovala myšlenka na
uspořádání kulturní akce na podporu a zviditelnění kláštera.

NENECHTE SI UJÍT
Obecní úřad Chotěšov ve spolupráci s Osadními výbory přilehlých obcí,
zve všechny milovníky tance a dobré zábavy

na taneční zábavu pro střední a starší generaci,
která se koná v sobotu 22. 10. 2016
v Národním domě v Chotěšově.
Začátek je v 18.00 hodin
a k tanci a poslechu hraje taneční kapela ORIENT.
Vstupné je 70,– Kč.
Opět připravena bohatá tombola.

Hlavní akce sezóny
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
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
HAYDNOVY HUDEBNÍ
SLAVNOSTI
19.9.2016
od 18.00 hodin.
Chotěšov / kapitulní síň kláštera
MUSICA FLOREA
Marek Štryncl / umělecký vedoucí
PROGRAM:
Josef Mysliveček / 1737–1781
Quintetto III
Wolfhang Amadeus Mozart /
1756–1791
String Quartet No. 1 in G major
Felix Mendelssohn-Bartholdy /
1809–1847
Sinfonia No. 10 in F, 1823

Zveme Vás na

ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA v Chotěšově
v neděli 25. září 2016 od 13.30 hodin

Pořadatel: Spolek Klášter Chotěšov, obec Chotěšov, hasiči Chotěšov
Odměnou bude bohatý program pro děti:
– Tvořivé dílny: korálková a drátěnné ozdoby, květinová, skládanky magnetek.
Děti si budou moci vytvořit svůj výrobek. (dílničky budou pro děti k dispozici průběžně):
– Soutěže pro děti – průběžně
– Malování na obličej – průběžně
– Svezení na koni - průběžně
– Divadlo – pohádka od 15.00 hodin v klášterním kostele
– Prohlídky konventu kláštera s průvodcem ve 14.15 a 16 hodin
– Ukázka hasičské techniky, prohlídka hasičského muzea, průběžně
Malování na obličej, tvořivé dílny, svezení na koni, – pro děti zdarma, divadlo pro všechny diváky zdarma.
Každé soutěžící dítě obdrží za účast odměnu.
Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného, děti zdarma.
Vstup na akci: hlavní brána z Plzeňské ulice
Vstupné: děti do 15ti let zdarma, ostatní 60,– Kč
Občerstvení zajištěno v parku kláštera a v zahradní kavárně u Šimků
Celou akci bude provázet živá hudba.
Akce se koná i v případě nepříznivého počasí v prostorných chodbách konventu kláštera
Ukončení v 17.00 hodin.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Malí turisté nezaháleli ani o prázdninách

Chotěšovští Tomíci využili prázdninového volna hned ke dvěma výpravám.
Ta červencová vedla až na Nový Zéland, kam jsme se vypravili po stopách
obyvatel Stodu a Mantova, kteří se ve
druhé polovině 19. století vydali hledat
štěstí na druhý konec světa. Zatímco
jim cesta trvala několik měsíců, my
jsme se během hodinky pohodlným
klimatizovaným vlakem dopravili do
plzeňského DEPA 2015, kde jsme jejich příběh mohli na vlastní kůži zažít
během komentované prohlídky výstavy
Dobrodruzi.
Ocitli jsme se o 150 let zpět v čase
v chudé venkovské chalupě a poté, co
jsme si přečetli dopis kapitána Krippnera, že na Novém Zélandu každý dostane vlastní půdu, neváhali jsme a začali
se chystat na cestu. Když jsme u notáře
zařídili prodej veškerého majetku, vyplnili cestovní pas a podepsali prohlášení,
že se už nikdy nevrátíme, začalo strastiplné putování.
Nejprve jsme cestovali vlakem do
Hamburku, potom nás loď dopravila do
Londýna, kde se nikdo z Dobrodruhů
nedokázal domluvit. Pomocí posunků

jsme nakonec přesvědčili kapitána lodi
War Spirit, aby nás přeplavil na Nový
Zéland. Cesta byla dlouhá, v podpalubí
jsme byli namačkaní, a to jsme si ještě museli představit, že spolu s našimi
dobrodruhy cestovalo i několik slepic,
a dokonce i kráva, která během jedné
z bouří zažila pořádné vrůšo, když ji
museli pomocí sítí vytahovat z vln. Byla
prý celá obalená řasami a nikdo už ji
pak jinak neřekl než Mořská panna.
Příjezd do nového domova byl zcela odlišný od představ natěšených Dobrodruhů. Půda, kterou dostali, byla zarostlá pralesem, na místo, jež dostalo název Puhoi, bylo možné doplout
pouze po řece. Těžké začátky pomohli osadníkům překonat domorodí Maorové - my jsme si na výstavě vyzkoušeli jejich originální tetování a také jsme
se naučili maorský bojový tanec haka.
Kromě dobrodružného putování pro
nás bylo velkým zážitkem také to, že
jsme se náhodou nachomýtli k televiznímu natáčení a na krátkou chvíli jsme
se pak ocitli v reportáži pořadu Toulavá
kamera. Příběh Dobrodruhů měl pro
nás zvláštní kouzlo, protože lidé, kte-

8

rých se týkal, žili a pracovali na místech,
která důvěrně známe a kdo ví, zda někteří z nich nebyli dokonce naši příbuzní. Na památku jejich cesty je v kostele
na Křížovém vrchu umístěna dřevěná
plastika lodi.
A právě na Křížový vrch směřovala naše srpnová výprava. Tentokrát už
jsme šli hezky po svých a odměnou za
výstup na vrchol nám byl nádherný výhled z rozhledny a vlastnoručně opečené špekáčky.
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 2017 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
Hana Duffková

Tip na výlet

Pokud zrovna nechcete vyrazit
někam daleko nebo jen nevíte, co
s volným odpolednem, určitě pro
vás může být zajímavým nápadem návštěva Sportcentra v Losině. Z Chotěšova se do sportovního centra dostanete několika
možnými trasami. Ti zdatnější si
mohou udělat výlet přes Křížový vrch nebo mohou zvolit cestu
okolo Vachtlova mlýna. Nejkratší

cesta samozřejmě vede po silnici
přes obec Mantov.
Co vám může Sportcentrum
Losina nabídnout? Kromě restaurace s venkovním posezením, kde si můžete odpočinout
a načerpat síly, nabízí především
možnost sportovního vyžití.
Jsou připraveny venkovní hřiště na nohejbal a volejbal, hřiště na plážový volejbal, tenisový
antukový kurt a hala na squash.
V těsné blízkosti venkovní terasy je možné hrát ruské kuželky.
Dalším sportem, který si zde
můžete zahrát je wallyball. Jedná
se o volejbal na squashovém kurtu s využitím stěn a upravenými
pravidly. Nově Sportcentrum Losina nabízí také finskou saunu.
Sportcentrum Losina je cílem
nejen pěších turistů, ale rádi se
zde zastaví i cyklisté. Přímo v areálu je možné zaparkovat i osobní
automobil. Kromě výše zmíně9

ných aktivit má podnik v nabídce i ubytování ve čtyřlůžkových
apartmánech s plně vybavenou
kuchyňkou. Přijede-li vám větší
návštěva, určitě se nebudete muset stydět zajistit jí zde ubytování.
Pro podrobnější informace můžete navštívit internetové stránky
www.sportcentrumlosina.cz, kde
naleznete detailní popis nabízených aktivit.
Hezký výlet a sportu zdar.
Pavel Malina

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Duatlon v MŠ

Ano, letos 12. května jsme uspořádali
duatlon pro děti v MŠ. Nepotřebovali
jsme k tomu žádné speciální pomůcky. Běhat umí všechny děti z mateřské
školy a jízda na kole nebo odstrkovadle, tak to je vlastní také všem. Vždyť
máme nádherné dopravní hřiště, na
kterém se téměř denně prohání plno
dětí.
Jen zbývalo promyslet trasu pro běh
a jízdu na kolech tak, aby byla odlišena
trasa pro mladší a starší děti, aby bylo
místo na parkování kol, aby byla zabezpečena bezpečnost soupeřících závodníků. Ti starší brali závod již opravdicky,
zatímco u těch mladších bylo nejdůležitější, aby trasu zvládli a dokončili.
A již první závodníci stáli na startu označené tratě barevnými fáborky.
Čekal je běh po trávě. Na konci vyznačené běžecké tratě byla zaparkovaná
kola. Kdo přiběhl první, nasedl na kolo
nebo na to, co mělo kola a jelo se po
označeném okruhu našeho dopravního hřiště.
Vystřídaly se všechny děti a všechny
děti dojely s úspěchem do cíle. A ti, co
právě nezávodili, posedávali jako diváci kolem tratě na lavičkách. A povzbuzování a skandování ? To tedy opravdu nechybělo. Děti bylo slyšet podle
očitých svědků až za několik obytných
bloků!
Jako pořádný závod, tak i ten náš byl
ukončen rozdáváním medailí, které si
tentokrát zasloužili všichni „duatlonisté“.

Návštěva
hasičské zbrojnice

V úterý 14.června jsme s dětmi
z Mateřské školy navštívili hasičskou zbrojnici v Chotěšově.
Přivítal nás pan Walter Skořený se synem Petrem, který
je velitelem zdejších hasičů.
Provedli nás zbrojnici, ukázali
auta, vybavení i zásahové obleky a trpělivě odpovídali na všetečné otázky dětí. Na závěr se
děti svezly vozem značky Tatra,
čímž děkujeme řidiči Josefu Tomáškovi, a samozřejmě i ostatním, za skvělý zážitek.
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Vlakem do Stoda

Na závěr školního roku jsme uspořádaly pro nejmladší děti ,,Berušky
a Rybičky“ z mateřské školy, výlet
vlakem do Stoda. Už jen jízda vlakem byla pro některé zážitkem, protože vlakem ještě některé děti nejely.
Prohlédly si nádraží ve Stodě a od
paní průvodčí dostaly na památku
obrázkovou jízdenku. Další překvapení je čekalo v parku u domu

Cyklovýlet

Dne 21.6.2016 naše Mateřská škola
Chotěšov pořádala cyklovýlet s předškolními dětmi. Naši malí cyklisté
zdolali společně s učitelkami cestu
do Vstiše a zpět do Mateřské školy. Děti plné energie a očekávání se
společně připravily na start. Jako
správným cyklistům nám nechyběly
helmy a reflexní vesty, abychom byli
dobře vidět a samozřejmě nesměl
chybět batůžek s pitím, abychom

dětí a mládeže. Paní vychovatelky
přivezly motokáry a všechny děti si
vyzkoušely šlapání a jízdu. Každý
„závodník“ sám nebo s pomocí učitelky objel kolo „závodní dráhy“. Po
závodech a občerstvení v trávě jsme
zašly do DDM a tady se dětem moc
líbilo, nejvíce relaxační bazén s míčky a v tělocvičně tzv. měsíční vozítka.
Ta se uvádí do pohybu kroucením
volantu vlevo a vpravo.

Když si děti pohrály, rozloučili
jsme se, a protože bylo venku pořádné horko, šli jsme na pěší zónu
na zmrzlinu. Každý si vybral podle
své chuti.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na stadionu, prohlédli jsme si
sportovní areál a vyzkoušeli dětské
průlezky a houpačku. Zpáteční cesta
proběhla v příjemné náladě, děti byly
unavené, ale šťastné.

mohli doplnit při náročném výkonu
potřebné tekutiny. Ještě před startem
jsme si společně zopakovali pravidla
bezpečné jízdy a vyrazili jsme směr
Mantov a Vstiš. Polními cestami jsme
jeli kolem Metálky, rybníků Pinky,
Wachtlova mlýna do Vstiše na náves
kolem obchodu s potravinami. Měli
zrovna otevřeno, tak jsme se posilnili
výbornými nanuky. Místní paní nás
pozvala podívat se k nim na zahradu
na chov ptáků a pak už jsme společ-

ně pokračovali na fotbalové hřiště,
kde jsme se proběhli, vyzkoušeli průlezky, které v mateřské škole nemáme. Po hrázi rybníka Bajerka, a pak
někteří po louce, někteří přes pole,
jsme se vydali k polní cestě, která
nás zavedla zpět do MŠ. Do mateřské
školy jsme dorazili zdravě vyhládlí
přesně na oběd. Všichni malí cyklisté
byli pochváleni – všichni dodržovali
bezpečnou vzdálenost, všichni dojeli
do cíle a nikdo nepíchl!
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Zahájení školního roku 2016/2017
V pondělí 5.září jsme v ZŠ zahájili
nový školní rok. Děti měly o 2 dny
delší prázdniny, protože 1. a 2. září
se v budově ještě dokončovaly drobné práce po vestavbě nových tříd
a všichni provozní zaměstnanci i učitelé školu pečlivě uklízeli.
Na slavnostním zahájení před školou přivítal ředitel školy hosty, rodiče, pedagogy a všem žákům popřál
úspěšný školní rok. Poté zástupkyně
školy jmenovitě vítala nové prvňáčky, kteří postupně přicházeli ke svým
učitelkám do I.A a I.B. Rodiče malých
žáčků pak navštívili obě první třídy
a mohli své děti poprvé vidět ve školních lavicích.
Co nás čeká v tomto školním roce?
Mnohé změny ve školském zákoně
včetně tzv. inkluze, možnosti domácího (individuálního) vzdělávání,
povinné přijímací zkoušky na střední
školy. Naše škola mnohé z přijatých
změn již několik let realizuje, proto
pro nás žádným problémem nejsou.
Všichni ve škole se těšíme na hezkou práci s dětmi, hezké chvíle a zajímavé poznávání. Než jsme se rozešli
do tříd, drobný letní déšť nám přinesl
do začátku pár kapek štěstí.
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Setkání pedagogů

Dne 31. 8. 2016 v 8.00 hodin se sešli všichni pedagogové z Mateřské
školy Chotěšov a Základní školy
Chotěšov ve školní jídelně ZŠ.
Cílem setkání a diskuse bylo
přiblížení specifika obou škol
v přípravě dětí před nástupem do
školy a naopak hodnocení výsledků práce po absolvování 1.třídy.
Zprvu opatrná diskuse se živě
rozproudila a setkání se stalo přínosem pro učitelky a učitele obou
školských zařízení. Výstupy budou
zpracovány a využity pro další spolupráci a pro zkvalitnění vzdělávací
a výchovné práce obou škol.
Mgr. František Halada

Nabídka zájmových kroužků, pro školní rok 2016/2017
Angličtina pro 1. třídu

Mgr. Koubková Jarmila

Angličtina pro 2. třídu

Mgr. Merganičová Kateřina

Angličtina pro 4. třídu

Mgr. Merganičová Kateřina

Atletika

Mgr. Koňařík Petr

Dramatický kroužek

Mgr. Hudcová Irena

Florbal 1.–2. třída

Mgr. Koňařík Petr

Florbal 3.–5. třída

Mgr. Jindřich Robert

Florbal 6.–9. třída

Mgr. Jindřich Robert

Golf pro 2. stupeň

Mgr. Halada František

Házená

Mgr. Čmolíková Jana (Rosenberger Luděk,
Mgr. Halada František)

Hokejbal 3. – 9. třída

Mgr. Káčerik Pavel

Chovatelský kroužek

Holubová Lucie, Paterová Vendula

Keramika 1 (mladší žáci)

Mgr. Studničková Jaroslava,
Mgr. Foudová Miroslava

Keramika 2 (starší žáci)

Mgr. Studničková Jaroslava,
Mgr. Foudová Miroslava

Kreativ

Sotáková Alena

Kytara (akordová hra)

Mgr. Štrejlová Jaroslava

Pěvecký kroužek 4.–9. třída

Mgr. Čmolíková Olga

Počítačový kroužek

Štumpf Michal

Ringo

Mgr. Merganičová Kateřina

Šikulové

Holubová Lucie

Šipky

Mgr. Koňařík Petr

Taneční kroužek 2.–5. třída

Kouřilová Hana

Taneční kroužek 6.–9. třída

Kouřilová Hana

Zumba pro děti od 5.–9. třídy

Rosenbergerová Jana
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Vestavba nových podkrovních tříd v základní škole
V loňském roce rozhodlo zastupitelstvo obce o rozšíření počtu učeben
základní školy.
A důvod? V roce 2008 bylo ve
škole 190 žáků, v září letošního roku
nastoupí po prázdninách 266 žáků.
Z devíti tříd ZŠ tak ve školním roce
2016/17 je 14 kmenových tříd.
Během dubna začaly v podkroví budovy truhlářské, podlahářské
a sádrokartonářské práce. Koncem
června vypukly bourací a následně stavební práce na zvýšení vstupní části budovy, aby se zde umístilo
nové široké schodiště do budoucího
2. patra.
Stále přísnější požární předpisy se
projevily i v projektu. Stavební zásahy se prováděly v celé budově školy.

Musely být vytvořeny nové únikové
cesty (požární dveřní přepážky u každého schodiště), ve všech podlažích
instalovat nové nouzové osvětlení,
požární ucpávky u všech průchodů
(voda, topení), měnily se všechny
dveře za dveře požární, …
Práce skončily 25. 8. 2016 a již den
před tím – 24. 8. 2016 nastoupili učitelé společně s uklízečkami a všechna 4 podlaží se začala uklízet. Začátek školního roku byl proto posunut
na pondělí 5. 9. 2016.
Jak celá stavba probíhala, můžete
posoudit sami z přiložených fotografií.
Základní škola v Chotěšově se
tak může od začátku nového školního roku pochlubit dvěma krásnými světlými podkrovními třídami
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a prostorným zázemím (sborovna,
2 kabinety, úklidová místnost, moderní WC).
Téměř celé podkroví je již zastavěno, zbývající prostor (cca 60 m2) plánujeme v budoucnu využít jako návštěvní a poradní místnost pro rodiče
a učitele. Rádi bychom tento prostor
vybudovali svépomocí, podobně jako
keramickou dílnu školního klubu.
Děkujeme zastupitelstvu obce, starostovi, místostarostovi a celé radě za
vstřícnost a výbornou spolupráci při
zvelebování naší krásné školy. Zvláštní poděkování patří panu Jaroslavu
Hojdovi za skvělý výkon stavebního
dozoru během celé stavby.
Mgr. František Halada
Foto: Jaroslav Hojda

SPORT
Pozvánka na novou sezónu
Vážení spoluobčané, léto už je nenávratně za námi a tak bych chtěl
všechny naše příznivce pozvat opět
do řad našich cvičenců. Nová sezóna
cvičení bude zahájena v týdnu následujícím po pouti, tedy 12. 9. 2016
pouze s výjimkou volejbalu, který
zahájí halovou sezonu 6. 10. 2016.
Cvičení OSPV v roce 2016/2017
Tělocvična bývalé školy:
Ženy
PO 19.00–20.00
Jana Hesová
Jóga
ST 17.30–18.30
V. Honalová
Zdrav. těl. vých.
ČT 18.00–19.00
Gerhard Tausch
Sportovní hala:
Volejbal
ČT 18.30–20.00
Robert Puhman

Srdečně zveme všechny nové zájemce mezi nás.
Během letních prázdnin naši volejbalisté nezaháleli a zůčastnili se

15

turnaje ve Stodu a v Kamenici a to
se střídavými výsledky. Ve Stodu byli
první ze šesti a v Kamenici také první ze šesti, ale od konce. V Kamenici
byly pro účastníky turnaje připraveny úžasné ceny a to velké množství
sezónní zeleniny od místního farmáře včetně brambor, cibule a česneku.
V neděli byl výborný a zdravý oběd.
Na konci září 30. 9. 2016 náš odbor organizuje výjezd do Branova,
kde se budeme oddávat pěší turistice,
kočárkové turistice a cykloturistice.
Závěrem tohoto krátkého příspěvku, bych chtěl pozvat širokou veřejnost na tradiční Vánoční volejbalový
turnaj, který se bude konat jako každý rok dne 26. prosince. Prezantace
od 13.15 a zahájení turnaje ve 14.00.
Všem spoluobčanům a sportovcům
přeji hezkou pouť a krásný podzim.
Za OSPV Robert Puhman

POZVÁNKY

Na neděli 20. listopadu 2016 od 16 hodin
připravujeme pro naše nejmenší v Národním domě loutkové představení divadla V BOUDĚ s názvem

„Kašpárek s Honzou v zakletém hradu“.

Pohádka vypráví o tom, jaké dobrodružství Kašpárek s Honzou zažijí na cestě za pokladem v zakletém hradu, a také
o tom, že přátelství má větší cenu než všechny poklady světa.

Informovaný senior
Zveme vás na další řadu přednášek v rámci oblíbeného bezpečnostně informačního projektu Plzeňského kraje s názvem
„Informovaný senior“ – tentokráte na téma Dědictví podle Občanského zákoníku 2014 pro seniory a První pomoc.
Informační seminář se uskuteční ve středu 9.listopadu 2016 od 10 hodin
ve společenské místnosti DPS (Plzeňská 650, Chotěšov)

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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