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Rekonstrukce v klášteře dokončena

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný a krásný prosincový
čas vážení občané, čtenáři
Chotěšovského zpravodaje.
Rok 2020 pomalu uzavírá svoji
dvanáctou kapitolu a s tou první
se stejně pomaličku hlásí rok
2021. Jak hodnotit uplynulý rok a
na co se těšit v tom roce příštím?
Otázka, na jejíž první část odpověď známe, ale na část druhou
ne, a možná si uvědomíme, že
vlastně nikdy znát nebudeme.
Byl to rok opravdu zvláštní, specifický, ne moc veselý, společensky omezený, pro všechny
zcela nezištný a úplně odlišný od
roků předchozích, na které jsme
byli všichni zvyklí. Narušil se náš
navyklý koloběh a ani dnes zatím
nevíme, co nás ještě čeká a jak
z toho úspěšně ven. Všichni věříme, že nastalá situace časem pomine a budeme se na svět opět
dívat optimistickým pohledem.
Je třeba optimismus a radost obnovit a restartovat co nejrychleji.

Mám pocit, že nám všem teď
trošku chybí, ale věřím, že to
zvládneme a ve tvářích se nám
budou objevovat vrásky z úsměvů a ne z mračení se.
Z pohledu rozvoje našich obcí se
všechny rozdělané investiční akce podařilo úspěšně dokončit a
seznámíte se s nimi v příspěvcích
na dalších stránkách tohoto vydání. Některé plánované se po
částečném výpadku příjmů po úvaze raději odložily do roku
2021. Když už jsem rok 2021 nakousl, byl zastupiteli na pracovním setkání sestaven návrh rozpočtu obce na tento rok.
Na tomto setkání byla cítit po letošní vzniklé situaci mírná obava
a skepse z příjmů v následujícím
roce, přesto si dovolím tvrdit, že
rozpočet byl navržen ve velmi rozumných intencích s koneč-
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ným přebytkem hospodaření. Zpevněné komunikace, nová parkoviště, vodovodní přivaděč,
projektové dokumentace. To je
jen letmý výčet toho, co bychom
rádi zrealizovali.
Vánoční strom na náměstí svítí,
na adventním svícnu zbývá zapálit poslední svíčka, přípravy na
Vánoce vrcholí. Dovolte mi,
abych vám všem úplným závěrem dnešního úvodníku ze své
současné pozice a jménem všech
zastupitelů obce Chotěšov popřál, aby pro vás byl tento předvánoční čas i Vánoce časem příjemným, klidným, časem stráveným v blízkosti vašich nejbližších. V novém roce 2021 přeji
zdraví a štěstí.
Daniel Koláček
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2021
VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI

Oznamujeme všem občanům,
že v sobotu 9. 1. 2021
proběhne
Tříkrálová sbírka v Chotěšově
a přilehlých obcích.

LEDEN – 05.01.2021
ÚNOR – 02.02.2021
BŘEZEN – 02.03.2021
DUBEN – 06.04.2021
KVĚTEN – 04.05.2021
ČERVEN – 01.06.2021
ČERVENEC – POZOR
ZMĚNA (ČERVEN) –
29.06.2021
SRPEN – 03.08.2021
ZÁŘÍ – 07.09.2021
ŘÍJEN – 05.10.2021
LISTOPAD – 02.11.2021
PROSINEC – 07.12.2021
PŘIPRAVIT VŽDY
V PONDĚLÍ VEČER.

OBECNÍ ÚŘAD CHOTĚŠOV
oznamuje občanům, že

v období Vánoc a nového roku,
tj. od 23.12.do 31.12.2020
bude úřad uzavřen.

Posledním dnem pro vyřízení
potřebných věcí je
pondělí 21.12.2020.

www.obec-chotesov.cz
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Stezka kolem Křížového
vrchu
Obec Chotěšov započala s budováním třetí etapy stezky kolem
Křížového vrchu. Stezka v této
poslední části prochází krásným
bukovým a dubovým porostem a
stoupá od severovýchodu po příkrém hřbetu hory v několika zatáčkách. Po vybudování cesty z
mlatového povrchu bude stezka
následně opatřena naučnými a
herními prvky s tématikou lesní
fauny a flóry. Bude tak dokončen
několikaletý projekt, který návštěvníky zavede až na samotný vrchol Křížového vrchu, který je
symbolem celého regionu. Práce
by měly být dokončeny na přelomu roku.

Kaplička v obci Losina
Po loňské opravě fasády kaple v
Týnci se dočkala rekonstrukce i
kaplička v obci Losina. Stavební
práce provedla firma Eduarda
Molka. V rámci rekonstrukce došlo i k úpravě okolního terénu a
k výsadbě nových stromů. Projekt
opravy kaple v obci Losina byl
spolufinancován z dotačního titulu Plzeňského kraje „PSOV PK
2020 – Projekty obcí“ ve výši
140.000,- Kč.
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Chatka, most a turisté
To jsou klíčová slova, která v poslední době naplňují debatu ohledně místa u jezu na řece Radbuze. Celou lokalitu se v poslední
době podařilo hezky upravit.
Došlo k výsadbě nových stromů,
pan Eduard Molek zdarma poskytl čas a techniku na úpravu příjezdové komunikace a pan Jiří Fryč
vyrobil krásné dřevěné lavičky.
Za to oběma patří velký dík. Lavičky bohužel nějaká nízká duše
po několika týdnech zcizila. K tomu asi není co dodat. Přejeme mu
šťastné posezení.
Celé místo se pak během státního
„lockdownu“, podobně jako spousta dalších turistických cílů v zemi, dostalo do hledáčku médií a
turistických portálů a návštěvnost
zde v posledních dnech lámala
rekordy. Vyvstaly tak problémy
s ukázněností turistů, parkováním
a rovněž se od místních občanů
množí otázky ohledně budoucí
podoby místa.
Přemíra turistického zájmu o toto

Rekonstrukce fasády
Po rekonstrukci střechy, která proběhla v minulém roce, došlo i k rekonstrukci fasády tohoto obecního
domu na náměstí 1. máje. Stavební práce provedla firma Stavpartner spol. s.r.o. Celková cena za
dílo je vyčíslena na 400.000,- Kč.

www.obec-chotesov.cz

místo asi přirozeně opadne s ukončením nouzového stavu. A
jaké jsou plány obce? Obec Chotěšov má zpracovánu studii na opětovné přemostění řeky Radbuzy
lávkou, která by poskytla nové
možnosti v podobě napojení turistických cest a cyklostezek a rozšíření vycházkových okruhů. Nabídla by se tím také alternativa

k dnešnímu romantickému pohledu na chatku stojící na mostním
pilíři. Ta je dle slov stavitelů tohoto ojedinělého díla již na hranici
své životnosti. Došlo by tedy k určitému navrácení původního díla,
pouze s tou výjimkou, že by zde
již nejezdily nákladní lokomotivy
s uhlím, ale provoz by tvořili pěší
a cyklisté.

Vánoční strom pro obec
Chotěšov
Ten letošní vypěstoval pan Jan
Šlesinger v Hradci u Stoda. My
mu tímto děkujeme a přejeme do
Hradce pohodové prožití adventního období.
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I letos proběhla již tradiční podzimní výsadba nových stromů
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STALO SE

Stopovačka s Rumcajsem
Chtěli jsme do této pochmurné
doby vnést alespoň trochu zábavy, a proto jsme vymysleli ,,Stopovačku s Rumcajsem“. Tato hra
byla určena všem, kteří chtěli
zažít dobrodružství, vyluštit hádanky a plnit úkoly. Trasa vedla
od Základní školy až na jez. Po
absolvování trasy a vyplnění pracovního listu si každý mohl vyzvednout odměnu v Národním
domě u paní Karbanové. Účast
byla opravdu hojná a my věříme,
že se vám tato hra líbila.

Halloweenská soutěž
Na konci listopadu jsme vyhlásili
Halloweenskou soutěž o nejoriginálnější fotografii. Úkolem bylo
vytvořit pomocí dekorací, rekvizit a výtvorů co nejoriginálnší
fotografii s tématem ,,Halloween“. Ti, co se zúčastnili, vytvořili opravdu nádherné fotografie. No, posuďte sami. My
všem děkujeme a těšíme se další
společné akce.

www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTĚR CHOTĚŠOV
Přepisujeme dějiny
chotěšovského kláštera
Asi se o roce 2020 bude v kronikách psát převážně v souvislosti s výskytem nového viru,
který defacto ovlivňoval a asi
bude ještě chvíli ovlivňovat téměř veškeré dění našeho běžného života. My ale pevně doufáme, že v návalu těchto, ne zrovna příznivých zpráv nezanikne
jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobých dějinách našeho kláštera. Zdá se to až neuvěřitelné, ale po dvou a půl letech intenzivní stavební činnosti
byla dokončena velká rekonstrukce jihozápadního křídla budovy konventu. Lidé navštěvující
prázdninové kulturní akce v
klášteře nebo ti, co procházejí například cestou do školy nebo jen
tak na procházku, již nějakou
dobu mohli obdivovat novou
fasádu s doplněnými okny a
mřížemi a také nové parkové úpravy v prostoru mezi konventem a barokním pavilonem. Podařilo se však odstranit i statické
poruchy budovy zpevněním obvodových zdí a stropních trámů
a zejména pak i zprůchodněním
podzemních odvodňovacích štol,
kam byly zavedeny okapové svody ze střech. Co však zůstává
zatím ještě návštěvníkům tak trochu utajeno z důvodu ukončení
letošní turistické sezóny, jsou i
vnitřní úpravy. V obou podlažích
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jihozápadního křídla byla vybudována nová sociální zařízení.
Obě patra v této části zpřístupňuje i nový moderní výtah.
V chodbách a místnostech byly
opraveny omítky, malby, podlahy a dále byla doplněna okna a
dveře. Součástí rekonstrukce byla
i nová elektroinstalace včetně kamerového a zabezpečovacího
systému. Své využití mají i jednotlivé místnosti v této části.
Vznikly zde prostory pro moderní expozici o historii kláštera,
zázemí pro účinkujících při kulturně společenských akcích i pro
svatební obřad. Hlavní náplní
využití přízemí je lapidárium
barokních soch z Plzeňska Návštěvníci kromě pohledu na
„opracovaný“ kámen mohou
využít i nově vymyšlený přístup
k prezentaci sochařského díla.
Pomocí chytrých telefonů se totiž
podaří se sochami pohybovat například v nebeské scenérii v přítomnosti znamení zvěrokruhu
nebo v barokní zahradě a krajině.
A když už jsme nakousli i používání interaktivních technologií,
tak další novinkou bude možnost
takzvané samoobslužné průvodcovské trasy po těch nejvýznamnějších místech v konventu.
Samozřejmostí už budou i verze
pro turisty v anglickém a německém jazyce. Další malou novodo-

bou „vychytávkou“ při prohlídkách bude možnost nahlédnout
pomocí 3D modelace do původně vybavených prostor vybraných místností v dobách užívání konventu řádovými sestrami nebo armádou.
Skoro současně je ukončován i
další velký projekt, a to obnova
kapitulní síně. Nechci přehánět,
ale osobně mám pocit, že se zde
podařilo vrátit lesk tak ojedinělému prostoru, který nám budou jiní jen tiše závidět. Rozsah i
motivy restaurovaných maleb,
včetně obnovy původní prkenné
podlahy, působí nyní impozantně. Síň i díky nové elektroinstalaci a připojení na internet
bude možné využívat nejen ke
koncertům a svatebním obřadům.

Už se těšíme, až tohle všechno
budete i Vy, čtenáři Chotěšovského zpravodaje, moci vidět na
vlastní oči.
Filip Hrubý

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Rekonstrukce kláštera premonstrátek v obraze

www.obec-chotesov.cz
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Vzpomínka na pana Jaroslava Cuřína
Dne 23. srpna 2020, ve věku nedožitých 95 let nás opustil zakladatel sdružení či Spolku klášter Chotěšov pan Jaroslav Cuřín.
Vedle Václava Hataje jej považuji
za významnou osobu, s jehož
prací jsme se dlouhodobě setkávali a ještě setkávat budeme.
Prakticky od Sametové revoluce
v roce 1989 se soustavně věnoval
klášteru v Chotěšově, jeho opravám, propagaci a využití. Bohužel právě v době, kdy se dlouholetá práce a snaha nejen pana
Jaroslava Cuřína, ale i členů
spolku, starostů a dalších dobrovolníků zúročila, už se s ním při
jarním otevírání první čtvrtiny
opraveného kláštera nepotkáme.
Když jsem se rozhodl napsat tento článek, myslel jsem si, že
krátce popsat příběh dobrovolnických iniciativ kolem kláštera
nebude nic obtížného. Zjistil jsem
ale, že to období 30 let od doby,
kdy první nadšenci oficiálně
vstoupili do kláštera a začali řešit
„co, jak, proč, za co a zda to vůbec půjde“, je dnes už tak dlouhá
doba, že jediná možnost, jak to
zjistit, je vnořit se do zažloutlých
zápisů z různých jednání, zakládání dobrovolných aktivů,
sdružení a starých fotografií. Díky právě panu Cuřínovi máme
poměrně rozsáhlý archiv dokumentů, který nám dnes už poměrně dávnou dobu dokumentuje. Vždyť jen založit takové
sdružení není až tak jednoduchou záležitostí. Vymyslet stanovy, založit účet, nechat se
zaevidovat a hlavně sehnat partu
dobrovolníků, ochotných obětovat svůj volný čas a nakonec se
mezi sebou domlouvat, co kdo
udělá a zařídí.
Vždyť přece „pořádek musí byť“.
A právě toto břímě si na svá
bedra pan Jaroslav Cuřín
často brával. Zpátky ale na začátek.
První byl „Dobrovolný aktiv na
záchranu kláštera Chotěšov“ již

Chotěšovský
www.obec-chotesov.cz
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v roce 1984 pod plánovací komisí Místního národního výboru.
Zakládacími členy byli pan Jaroslav Cuřín, Zdeněk Ptáček,
Josef Cingroš a paní Marie Laipertová. V porevolučních dobách
bylo mnoho optimistů s představou, že se objeví nějaký mecenáš, který přijde, klášter opraví, najde pro něj využití a padesát
let přetržená nit se naváže a vše
půjde zdárně vpřed. Dne 2. 10.
1992 vznikla Nadace Chotěšov,
které
předsedala
společnost
Christiana, jež hodlala v klášteře
vybudovat
sanatorium
pro
spokojené stáří. Klášter byl nabízen za symbolickou jednu korunu, ovšem s podmínkou, že bude opraven. Již v roce 1990 se nadace s podporou obce podílela na
opravě střechy a fresky nad schodištěm v konventu a výměně ozdobných kalichů na klášterních
věžích a průčelí konventu.
V roce 1993 vznikl Dobrovolný
aktiv za záchranu kláštera Chotěšov, kde se již objevují jména
členů sdružení, která budou po
dlouhá léta v dění kolem kláštera
znít, a některá z nich se objevují
dodnes. V seznamu aktivu jsou
uvedeni paní Jaroslava Mathesová, Hana Seidlová, pan Jiří Poslední, Wolf, Josef Klička, Bláha,
Jiří Krištof, Zdeněk Ptáček a
samozřejmě pan Jaroslav Cuřín.
Jeho vpravdě sisyfovskou prací
bylo oslovování a vyhledávání
sponzorů a organizování různých brigádnických aktivit. Asi
jeho nejviditelnější akcí bylo
zkontaktování Purkyňovy nadace, s jejíž pomocí se opravila tři
vitrážová okna v klášterním kostele. Byl tím nastartován jakýsi
směr aktivit Spolku klášter Chotěšov, který probíhá dosud. Na
vitráže navázala oprava nápisu
na vítězném oblouku nad chórem
a zrestaurování zaklenutí chóru,
tzv. konchy.
Další aktivitou bylo badatelství a
publikační činnost. S jeho jmé-

nem se několikrát setkáme v knize Chotěšov a jeho dominanta,
dále vydání knihy Zapomenutý
fantom o životě a díle Františka
Xavera Margolda. Největší zásluhou pana Cuřína je však vydání knihy Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov.
To vše byly aktivity především
jeho. Dnes už jen mohu vzpomínat na jeho sešpendlené papírky s úkoly, které si po splnění
se spokojeným úsměvem přeškrtával a ty nepřeškrtnuté přepisoval do úkolů následujících, neboť nic nesmělo být jen tak vynecháno či zapomenuto. Prostě
důslednost, se kterou se setkáváme velmi zřídka.
Ještě za jeho života byl zcela
oprávněně oceněn Křesadlem
„cenou pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci“, kterou
Plzeňský kraj oceňuje významné
dobrovolníky. A pak ocenění
obcí Chotěšov při výročí 900 let
pro občany, kteří se zasloužili o
obec.
Až se tedy v příštím roce v klášteře setkáme při slavnostním
otevírání opravené části konventu, vzpomeňme si na toho,
kdo pro tento den a okamžik
udělal opravdu hodně. Po napsání tohoto článku mi dcera pana
Cuřína, paní Eva Křenková,
poslala jeho životopis, který je
natolik zajímavý, že jej přidávám
celý.
Václav Celer

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Životopis
Narodil se 6. 12. 1925 v Praze –
Bubenči. Jeho otec, jako tajemník
hraběte Aehrenthala musel vždy
následovat hraběte do místa jeho
pobytu. A tak se jejich bydliště
často měnilo. V roce 1929 se rodina stěhovala do Doksan u
Roudnice n. Labem. V roce 1930
to bylo do Hřenska u Hrubé Skály. V roce 1937 byl přijat do reálného gymnasia v Roudnici n.
Labem. V roce 1940, když začal
chodit do kvarty, otevřeli v
Roudnici průmyslovou školu, na
kterou v roce 1941 přešel. Začátkem roku 1943 obsadilo gestapo školu, odvleklo žáky z
vyšších ročníků průmyslovky a
gymnasia do Terezína a školu
zrušilo. 1.září 1943 začal studovat
na průmyslové škole v Praze v
Černé ulici. Po maturitě 6.2.1945
se vrací domů do Doksan a zde
prožívá i se svými věrnými kamarády konec války. Toto velké
přátelství trvalo až do jeho posledních dnů. Mezitím se v říjnu
1945 otevřely vysoké školy, a tak
nastoupil na Vysokou školu technickou do Prahy. Poválečný nával na vysoké školy byl provázen
nedostatkem skript, přednáškami
v kinech, brigádami v průmyslu.
Pracoval tedy v dolech na Kladně, na lesní brigádě v Hoře Svaté
Kateřiny, na stavbě sanatoria v
Třebotově. V pátém semestru
vysoké školy bylo zaměstnání otce důvodem pro prověrkovou
komisi, která ho vyloučila v
lednu 1949 z dalšího studia.
V dubnu 1949 přišel do Závodů
V.I.Lenina v Plzni jako rýsovač a
označovač. Po vojenské službě po
návratu do civilu v roce 1951 nastoupil jako konstruktér v Elektrotechnickém závodě Škoda v
Plzni Doudlevcích.
Volný čas věnoval tělovýchově,
hlavně lyžařskému oddílu TJ
Škoda, jehož vedení brzy převzal. A i zde zanechal znatelnou
stopu. Bylo to organizování běžeckých závodů, činnost celore-
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publikového rozhodčího, oprava
rekreačního areálu „Zámeček“ a
Vybudování lyžařského vleku v
Hojsově Stráži. Jako člen krajské
lyžařské sekce vedl výpravy
sportovců na různé závody. Také
provozoval
vodní
turistiku
v klubu vodních sportů ve
Svazarmu.
Dne 1. 3. 1960 se oženil s Marií
Hlinovskou a v roce 1964 se manželé přistěhovali do Chotěšova.
V roce 1966 obdržel v zaměstnání
novou funkci technického sekretáře hlavního konstruktéra v
závodě Škoda v Doudlevcích. Při
tom pracoval v týmu, který se
zabýval racionalizací technické
přípravy výroby od konstrukce,
přes technologii až do modernizace podkladů pro výrobu. Byl
dlouholetým předsedou a členem
Vědecko technické společnosti v
Plzni, kde opět vyvíjel mnoho
aktivit. Od roku 1973 se začal
zajímat o chotěšovský klášter.
Pracoval ve finanční a plánovací
komisi MNV v Chotěšově. Zasadil se o výstavbu hřiště u školní
budovy č. 388, kanalizace ve
spodní části obce a samozřejmě o
dění v klášteře. Po revoluci dělal
průvodce zájezdů u jedné plzeňské cestovní kanceláře.

Rok 2006 - doba, které osobně říkám ,,čas Indiana Jonese“. První
průniky do zasypaných štol pod
klášterem a jejich mapování.

Rok 2010 – Slavnostní předání
Křesadla na zámku v Nebílovech od
krajské hejtmanky Milady Emmerové.

Rok 2007 – zorganizování setkání s bývalými chovankami klášterního penzionátu.

10 - 11

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Pan Haydn by se divil
Divil by se také mistr Vivaldi či
sám velký Beethoven. Je možné,
že by se nejen divili, ale také by
ocenili vystoupení hobojisty Viléma Veverky a jeho Ultimate W
Bendu s programem „Ba(ROCK)
ges to Hoolywood„ v rámci koncertů 28. ročníku Haydnových
hudebních slavností.
Jedná se o radost z hudby s vysoce profesionálním provedením.
Jako přidaná hodnota je pak
přednes vystupujících směrem k
posluchači a v tomto případě i
divákovi. V názvu programu je
slovo ROCK. Můžeme ale přidat i
slovo JAZZ a to vše zarámováno
klasickou barokní muzikou.
Sám Vilém Veverka o tomto projektu řekl: „Jde o testování vlastních mezí, potažmo limitů hudby
v kontextu neustálého pokušení
zajít ještě o kus dále.“
Ano, bylo to testování mezí pos-
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luchačů a pokušení „zajít ještě
dále„ bylo zjevné. Skladba od
Mariána Vargy v podání zmíněného souboru byla mystická .
Ostatně sám Marián Varga (1947
– 2017) byl pro nás v sedmdesátých letech minulého století
přízrakem s nádechem Paganiniho, který ovšem hraje na varhany. V té době patřil k nejlepším
hráčům na Hammondovy varhany i v západní Evropě. Bohužel
k tomu žil sebezničujícím životním tempem. Celé vystoupení si
Vilém Veverka jedinečným způsobem odmoderoval.
Součástí programu bylo uvedení
nového CD právě v Chotěšově,
které se uskutečnilo za přítomnosti ředitele HHS, pana Milana
Fialy z Nebílov.
Dalším hudebním pohlazením
byla závěrečná skladba od nedávno zesnulého mága filmové

hudby Enni Morrikoneho. To již
mistr Veverka opustil své místo
v souboru a procházením mezi
posluchači roznášel po klášterním kostele hobojový bacil, jemuž se rádo podléhá.
Vilém Veverka není jen jedinečným muzikantem, ale také
horolezcem a fotografem. Pro
výstavní sezonu 2021 máme jeho
příslib k uskutečnění fotografické
výstavy z jeho horolezeckých
cest.
V kontextu současného virového
období byl stylově zakončen celý
koncert. Soubor se seřadil, uklonil a pan „šéf„ nasazením roušky dal zaplněnému kostelu jednoznačně najevo, že „je dohráno„. Shrnuto, na letošní Haydnovky se v Chotěšově bude
vzpomínat celý rok. Nebo
ROCK ?
Jiří Poslední

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Lapidárium je již lapidáriem
Lapidárium (lat.) sbírka kamenných soch, budova pro tuto
sbírku. Tak takto nám upřesní
význam tohoto slova slovník cizích slov.
K naplnění tohoto slova došlo v
průběhu léta a tímto je završena
dvouletá realizace projektu přeměny části konventu na galerii
barokní plastiky. Již samotný
výstavní sál prošel doslova
znovuzrozením. Ještě před několika měsíci to byl prostor předělený na malé místnosti, často se
sníženými stropy. Právě na těchto stavebních úpravách se odráželo využití tohoto místa za posledních sto padesát let. Snížení
stropů mohlo pocházet z konce
19. století, či první republiky.
Další úpravy byly pak z období,
kdy bylo toto místo zázemím vojenské kuchyně. Opětovným uvedením do původního stavu byl otevřen jedinečný prostor barokní
haly, která přímo vybízí po naplnění čímsi velkým, až naddimenzovaným.
Když se řekne barokní socha, vybaví se nám nějaký svatý, případně anděl v nadživotní velikosti. Takto je vnímáme v kostele, na mostě nebo v krajině.
Jenže zub času se nezastaví ani
před těmito kamennými velikány
a jejich život pak velice často
končí opuštěně kdesi v ústraní
kostela, depozitáře a někdy i
v objetí přírody.
Smyslem lapidária v Chotěšově
je tato původní díla „ubytovat „ a
formou galerie předvést veřejnosti. Jména těch prvních
sedmi statečných jsou: sv. Blažej,
sv. Jan Křtitel, P.M. Bolestná,
P.M. Imaculata, sv. Pavel, sv.
Archanděl Michael a sv. Petr.
Jejich původní domovy byly v
Domažlicích, ve Starém Plzenci,
Touškově, Liticích či Plzni. Těchto sedm soch tvoří základ v budoucnu rozrůstající se sochařské
expozice. Některé plastiky se
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svojí váhou blíží k jedné tuně.
Samozřejmě že právě váha a rozměry jsou v případě instalace tím
nejtvrdším oříškem. Již výroba
soklů musí odpovídat nejen bezpečnostním požadavkům, ale také požadavkům estetickým.
V každém ze soklů je vestavěna
svařovaná kovová konstrukce.
Samotné sousoší je pak opatřeno
kovovým trnem se závitem a
přišroubováno.
Instalace soch na jednotlivá místa
byla provedena jedinečným mobilním interiérovým zařízením
s gumovými pásy a rozkládacími
opěrnými nohami. Toto zařízení
dokáže zvednout předmět o váze
kolem dvou tun a je poháněno
jak klasickým motorem, tak případně elektrickou energií. Osazení sedmi soch bylo provedeno v
rozmezí jednoho pracovního dne.
Výsledek je jedinečný, až „nadoblačný„. Propojení barokní haly
spolu s barokní plastikou myslím
osloví každého návštěvníka.
Zvláště pak ten, kdo tyto prostory viděl „ kdysi“ nemůže ani uvěřit, k jaké změně v Chotěšově
došlo během tak krátké doby. Jak
se psalo ve starých knihách „Vivat lapidárium!“.
Jiří Poslední
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Se Sokolem do života v
Mateřské škole Chotěšov
Začátkem školního roku se naše
mateřská škola přihlásila do projektu s názvem „Se Sokolem do
života“. Cílem tohoto projektu je
objevování světa za pomoci pohybových dovedností. Projekt je
složen z několika tematicky zaměřených aktivit. Motivací pro
děti jsou zvířátka, která je provází v rámci jednotlivých činností. Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do svého deníku. V naší
školce si nejen děti, ale i učitelky
tento projekt velmi oblíbily. Rády
si zacvičí s kobylkou Emilkou,
použijí cvičební nářadí s opičkou
Haničkou, zahrají si s míčem s
ježečkem Marečkem, poznávají a
tvoří s veveruškou Věruškou a s
beruškou Danuškou se věnují netradičním aktivitám. Aktivity se
můžou hrát kdekoliv, ve třídě, na
zahradě, na hřišti, na procházce,
ale i v tělocvičně v budově Obecního úřadu v Chotěšově. Pokud
za sebe můžu hodnotit, nejkrásnější jsou na tom ty společně strávené chvíle, kdy si děti otevřou
své deníčky a těší se na to, co nás
dnes čeká za úkol.
R. Durlínová

Vzdělávací pořad
Leonardo da Vinci
S životem a dílem renesančního
velikána Leonarda da Vinci nás
přijeli seznámit členové skupiny
historického šermu Renegáti z
Pardubic.
Mimořádná opatření se samozřejmě promítla i do průběhu
představení, takže po divadelní
části si každá třída pod vedením
svého učitele jednotlivě prošla
výstavu da Vinciho výtvarných
děl a replik jeho vynálezů. K vidění byly samozřejmě nejslavnější obrazy Mona Lisa, Dáma s
hranostajem nebo freska Poslední
večeře, ale také anatomické nákresy a zmenšené modely létajících strojů, tanku, jízdního kola a
různých dalších vychytávek,
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2020

včetně samonosného mostu, na
jehož stavbu není potřeba ani jeden hřebík. Z hygienických důvodů si bohužel nebylo možné
jednotlivé exponáty důkladně vyzkoušet, ale přesto byla výstava
velmi zajímavá a poučná.
Hana Duffková

Ukliďme Česko
V týdnu od 14. do 18. září se
většina tříd naší školy zapojila do
celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Během hodin pracovní
výchovy uklízeli žáci nejen v
okolí školy, ale také na různých
místech v obci. Po zkušenostech
z minulých ročníků už jsme věděli, kde jsou bolavá – zaneřáděná místa, takže skupinky vybavené rukavicemi a pytli na odpad
tradičně vyrazily sbírat odpadky
do prostoru Kalaberku a k jezu,
kolem rybníků na Ostrově, u Národního domu, na kostelní schody, podél klášterní zdi a v okolí
nádraží. Celkově bylo sebráno
více než 300 kg odpadků. Některé druhy odpadu děti hned roztřídily a uložily do příslušných
kontejnerů v obci, další pytle
skončily ve školním kontejneru a
např. hliníkové plechovky budou
odevzdány k recyklaci. Děkujeme všem, kdo se úklidové akce
zúčastnili.
Hana Duffková

Deváťáci na Dnech vědy
a techniky
V pátek 11. září se žáci IX. A
zúčastnili venkovní interaktivní
výstavy. Náměstí Republiky a
prostor před Západočeským muzeem v Plzni ukázal vědecké obory z netradičního úhlu pohledu. Žáci se setkali s mnoha experimenty a pokusy, vycházejícími
z běžného života. Řadu věcí si
vyzkoušeli na vlastní kůži.
Hana Duffková

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Projektový den se Střední
průmyslovou školou
dopravní
V úterý 29. září se žáci IX.A zúčastnili projektového dopoledne
zaměřeného na matematiku a ekologii. Zábavné matematické úkoly řešili ve skupinkách pod vedením Mgr. Jiřiny Duškové ze
Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Součástí dopoledne bylo také seznámení s
možnostmi studia na SPŠ dopravní, se kterou již třetím rokem
spolupracujeme v rámci projektu
Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji. Bohužel se
díky současné nelehké době nemůžeme zúčastnit exkurzí ani
projektových dnů v areálu SPŠD,
takže tentokrát muselo projektové dopoledne proběhnout
přímo u nás ve škole.
Hana Duffková

Jeden svět – Měsíc filmu
na školách
Jednou z akcí, do kterých se naše
škola pravidelně zapojuje, je festival Jeden svět – Měsíc filmu na
školách, zaměřený na moderní
československé dějiny, boj s bezprávím a totalitou. I tato akce se
letos přenesla do virtuálního
prostředí internetu. Žáci 9. třídy
si během online schůzky nejprve
vyzkoušeli několik aktivit na
téma svoboda, demokracie a média a totalita, což je podtitul letošního, již 16. ročníku festivalu.
Pak následovalo promítání krátkého dokumentu Akce Alfa. Tajné akce STB a další aktivity k
filmu. Od 10.000 jsme se pak spo-
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Den boje za svobodu a
demokracii – vycházka
s luštěním
lečně připojili na online besedu s
bývalým disidentem a pozdějším
ministrem vnitra, Janem Rumlem. Společné dopoledne jsme
zakončili krátkým shrnutím a
sepsáním zážitků a postřehů.
Hana Duffková

Čtenářská výzva
Od pondělí 16. listopadu je pro
žáky 5. - 9. ročníku každých 14
dní vyhlášena nová čtenářská
výzva. Kdo se chce zapojit, splní
vždy daný úkol související
s knížkami a čtením a svou práci
zveřejní na elektronické nástěnce.
Během prosince se naše škola
zapojí také do akce Čteme pro
kuře – sbírka Pomozte dětem.
Během hodin českého jazyka si
budou děti společně s učiteli číst
z knížek, sledovat čtení pro Kuře
od známých osobností a všichni
zájemci se mohou registrovat na
stránkách Čtení pomáhá, kde
vždy po přečtení knihy splní
jednoduchý test k dané knížce a
tím mohou věnovat do sbírky
50,- Kč. Ve čtenářských úkolech
budeme pokračovat až do
března.
Nejaktivnější a nejoriginálnější
účastníci budou odměněni na
tradiční akci Noc s Andersenem,
ke které se také budou moci
přednostně připojit. Hned po
vyhlášení
výzvy
se
na
elektronické nástěnce začaly
objevovat
první
příspěvky.
Máme radost, že si děti v této
nelehké době našly cestu ke
knížkám.

Již po několikáté byla pro naše
žáky připravena jako oživení
distanční výuky poznávací vycházka v okolí Chotěšova. Po
jarní pátrací hře Po stopách války
a podzimní vycházce k památným lípám v Chotěšově u příležitosti výročí vzniku samostatného
Československa byl tentokrát tématem vycházkového okruhu na
Sklepním vrchu boj za svobodu a
demokracii u příležitosti 17.
listopadu. Na zhruba dvoukilometrovém okruhu nacházeli žáci
tabulky s informacemi k našim
moderním dějinám od roku 1939
do sametové revoluce 1989. Na
každé tabulce na ně čekala také
otázka, kterou bylo nutné doplnit
do křížovky. Vyluštěnou tajenku
pak účastníci hry zasílali jako řešení dobrovolného domácího úkolu. Díky slunečnému počasí se
do procházek zapojily téměř tři
desítky žáků ze všech tříd 2.
stupně, někteří s rodiči a sourozenci, jiní ve společnosti svých
čtyřnohých kamarádů.
Hana Duffková

Hana Duffková
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Pravěké ozdoby

Osmáci točí film o
Chotěšově

Vždycky v listopadu navštěvují
žáci 6. ročníku stálou expozici
Západočeského muzea v Plzni
zaměřenou na pravěk a archeologii. Protože jsou však školy i
muzea mimo provoz, museli
jsme všechny aktivity přenést do
online prostředí. Také Západočeské muzeum dalo výzvu,
aby zájemci zkusili vyrobit šperk
z přírodnin, který mohli nosit lidé v pravěku. Někteří šesťáci popustili uzdu fantazii a zapojili se
do dobrovolného úkolu. Z listů,
kaštanů, kamínků, peříček a dalších přírodních materiálů nebo
drátků vyrobili krásné náhrdelníky, čelenky a náramky. Fotografie jejich výtvorů byly zaslány
do Západočeského muzea, kde se
budou promítat v rámci výstavy
Pravěké šperky, kterou muzeum
plánuje na začátek roku 2021.

Těsně před uzavřením škol se
trojice žáků VIII. A, Michaela
Soušková, Daniel Hudec a Jakub
Touš, pod vedením pana učitele
Káčerika pustila do nelehkého úkolu. Do soutěže v technických
dovednostech na téma MŮJ
KRAJ se pokusili natočit video o
Chotěšově a okolí. Společně se
tedy vydali na významná a zajímavá místa v naší obci, kde natáčeli záběry do filmu. Postupně
navštívili klášter i farní kostel, za
pomoci knih o Chotěšově si pak
připravili doprovodný text a vše
poskládali dohromady. Práci na
filmu nezhatila ani mimořádná
situace, na dálku spolupracovali
a pilovali své dílo do co nejlepší
podoby. Budeme jim držet palce,
aby v soutěži uspěli. Hotový film
pak určitě využijeme také během
výuky vlastivědy, dějepisu a občanské výchovy.

Hana Duffková

Hana Duffková

Pravěké ozdoby
Pátek 13. bývá považován za
smolný den. Ale ten letošní 13.
listopad přinesl našim deváťákům spíš trochu štěstí. Mohli se
totiž zúčastnit online festivalu
Posviť si na budoucnost. Celé dopoledne a ještě další dvě hodiny
po obědě měli vycházející žáci
možnost zhlédnout prezentace a
videa většiny středních škol v
Plzeňském kraji a navíc se živě
připojit ke schůzkám s učiteli a
studenty. V programu nechyběly
zajímavé besedy s odborníky a
online kariérové poradenství.
Podle ohlasů našich žáků se jim
festival v online podobě líbil a
mnozí dokázali načerpat informace a rady k výběru střední
školy.
Na pár věcí jsem se podívala a něco
jsem zhlédla. Mám nyní větší rozhled. Myslím si, že každému tento
festival aspoň trochu pomohl.
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Festival mi pomohl k úplnému rozhodnutí, kam se budu chtít hlásit.
Také mi pomohl ke změně, kterou
školu budu chtít na přihlášku uvádět
jako první. Festival se mi líbil, i když
by byl lepší prezenčně. Také se mi
líbilo, jak s námi komunikovali.
Hana Duffková

Lesní pedagogika na školní
zahradě
Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. listopadu se žáci 1. a 2. třídy stali amatérskými lesníky a ekology.
V rámci projektu Podpora úspěšné výuky – pokračování pro
ně připravil pan Jiří Šafr společně
s paní Paterovou a třídními učitelkami úžasný zážitkový den plný her a informací. Žáci se seznámili s rybami, lesní zvěří a jejími návyky, poznávali stromy,
stopy zvířat, vytvářeli vlastní frotáž, lovili rybičky, skládali dřevěná puzzle. K venkovním aktivitám patří i pořádná svačina – pečení buřtů bylo pro některé děti
premiérou. Po dlouhých týdnech
u počítače se alespoň naši nejmenší vrátili ke Komenského
ŠKOLA HROU.
Hana Duffková

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Distanční vzdělávání,
část druhá
Když se v únoru letošního roku
zavřely všechny školy, byli jsme
přesvědčeni, že do Velikonoc budou žáci opět sedět ve svých lavicích. Nakonec se dobrovolně vrátili v květnu jen někteří – deváťáci kvůli přijímacím zkouškám a
část prvního stupně. Jednalo se o
první zkušenost se vzděláváním
na dálku - pro žáky, učitele, rodiče – a pro nikoho ze zúčastněných to nebylo jednoduché. Na
druhou stranu měly školy dostatek prostoru na přípravu dalšího
plošného uzavření, které přišlo
14. října, tedy jeden a půl měsíce
po zahájení školního roku.
Díky skvělé spolupráci se zřizovatelem je naše škola dlouhodobě
vybavena dostatečným množstvím techniky pro učitele tak,
aby všichni mohli vyučovat naživo. Již od srpna zástupce ředitele Mgr. Jan Čermák a správce
IT Michal Štumpf intenzivně
vzdělávali nejprve učitele a
posléze i žáky v prostředí online
výuky tak, aby byla efektivní.
Škola platí každoročně licenci Enrollment for Education
Solution (EES) pro všechny žáky
i učitele, a tak jsme mohli využít
její aplikace – Word, Excel,
PowerPoint,
Teams,
Forms,
Whiteboard, OneDrive.
MŠMT
navíc přislíbilo finanční dotaci na
nákup techniky, proto jsme
s předstihem (předfinancováním
z rozpočtu školy) zakoupili další
notebooky s příslušenstvím.
Celé září bylo v tomto směru poměrně hektické, ale v říjnu jsme
byli na distanční výuku již připraveni. Zapůjčili jsme žákům 14
notebooků, 3 sluchátka s mikrofonem, přenosné zařízení na internet. Do online výuky se podařilo zapojit téměř všechny žáky
(oslovili jsme rodiče v anketě,
někteří bohužel zapůjčení techniky odmítli – škola tedy přizpůsobila výuku podmínkám těchto
dětí a zasílala jim úkoly poštou).
Online prostředí umožňuje nejen

www.obec-chotesov.cz

DISTANČNÍ VÝUKA
komunikaci mezi učitelem a třídou, ale i mezi žáky navzájem,
což je pozitivní po návratu do
školy – kolektiv neztrácí tolik potřebnou soudržnost.
Pokud mohu srovnat vzdělávání
na dálku z letošního jara a podzimu, vidím veliký posun. Jednak
v kvalitě (pravidelná výuka v online prostředí, počítačová gramotnost učitelů i žáků), jednak
v přístupu dětí ke studiu – oproti
jaru úspěšně pracovalo mnohem
více žáků, včetně prvního a druhého ročníku, jimž museli být rodiče velikou oporou. Malá část
samozřejmě i tentokrát neplnila
zadávané úkoly, případně se
nezúčastnila online vyučování
přes opakovanou nabízenou pomoc. S vysokou pravděpodobností bude distanční výuka jako
jedna z forem vzdělávání ještě
nějakou dobu aktuální a děti, které jsou ke vzdělávání i v domácím prostředí motivovány nejen učiteli, ale zejména rodiči (jako nezastupitelnou autoritou),
získávají nespornou výhodu.
V závěru bych chtěla poděkovat
paní učitelce Haně Duffkové, která svým zanícením daleko přesahuje hranici povinností. Jak na
jaře, tak i teď na podzim vymýšlela mnoho aktivit pro žáky –
do dějepisných vycházek po okolí Chotěšova se s nadšením zapojily i celé rodiny.
Přeji všem žákům a těm, kteří jim
pomáhají zvládat nelehkou dobu
(rodiče, prarodiče, pedagogové),
klidné prožití Vánoc a do nového
roku pokud možno pouze výuku
v budově školy.

Od 14. října byla zakázána osobní
přítomnost všech žáků ve škole a
děti se po pár týdnech strávených ve škole opět vrátily před
monitory počítačů.
Chtěli bychom všem vyjádřit obrovskou poklonu a díky, že jsme
společně dokázali udržet školu v
chodu i na dálku. Je pravda, že
někteří žáci během online výuky
využívají možnosti schovat se za
technické nedostatky a často je
pak možné číst zprávy jako

NEFUNGUJE MI MIKROFON,
SEKÁTE SE MI, NEJDE NÁM
WI-FI…. Mnozí žáci se ale nao-

pak velmi snaží a na zadaných
úkolech pracují poctivě a pečlivě,
řada z nich se zapojuje i do dobrovolných aktivit.
Některé výsledky žákovských
prací si můžete prohlédnout.
Hana Duffková

J. Studničková
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Myslivecký spolek
Mantov-Losina
Dnešní příspěvek bych chtěl
věnovat problémům, které tato
nelehká doba přináší nejen nám
občanům, ale také mysliveckým i
jiným spolkům. Týká se to
zvláště pořádání společenských a
kulturních akcí. Již jaro přineslo
rušení a přesouvání některých
akcí, v našem případě to bylo
hlavně zrušení výstavy trofejí a
jarního svodu loveckých psů, který se tento rok poprvé měl konat
v areálu chotěšovského kláštera.
Přesunout musel MS MantovLosina, stejně jako další spolky
v obci, i svoji výroční schůzi.
Podzim se nese tradičně ve znamení honů na drobnou zvěř –
zvláště kachny a bažanty – a naháněk na zvěř černou. Hony na
kachny, které se loví od začátku
září, mnohá sdružení ještě stihla
uspořádat, ovšem většina naháněk na černou zvěř byla zrušena.
Bylo to jednak z důvodů bezpečnostních, nikdo si nepřeje, aby se
účastníci zbytečně nakazili, jednak i proto, že je zakázáno večerní společné posezení, což je tradiční oblíbená společenská akce,
kde se po roce sejdou přátelé ze
všech koutů republiky, aby se
spolu pobavili, a tento zákaz se
týká dokonce i společné svačiny
v lese. Toto vše znamená pro
spolky značný ekonomický přínos, kterého se letos musely
vzdát. Stejně tak je to i s hony na
bažanty. Jelikož této zvěře je v
naší přírodě, a zvláště zde na
západě Čech málo, mnoho spolků si bažanty samo odchovává,
což stojí nemalé finanční prostředky, které by se pak při pořádání honu měly vrátit. Proto jsou
nyní tyto spolky nuceny hon
uspořádat i přes nevelkou účast,
aby se jim alespoň nějaká minimální částka vrátila.
Další zrušenou událostí je tradiční myslivecký bál, který měl
MS Mantov-Losina pořádat v ND
Chotěšov v lednu 2021. Jelikož
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situace se lepší jen pomalu a nezdá se, že by se zlepšila natolik,
aby bylo možné pořádat větší
vnitřní akce, byl bál bohužel preventivně zrušen. Doufáme, že
nám zachováte přízeň v přespříštím roce 2022.
Současný stav nám alespoň umožňuje některé jiné činnosti, například v tomto období přikrmování spárkaté, a to především
srnčí zvěře, nebo individuální lov
zvěře, zvláště černé, tak aby nepůsobila velké škody na polních
plodinách, čemuž se intenzivně
věnujeme.
Závěrem bych vám chtěl popřát
zvláště hodně zdraví, krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce,
ať je klidnější než ten letošní.
Roman Vrána

Nízkoprahový Klub
Magnet pro děti a
mládež
Klub Magnet pro děti a mládež,
zřizovaný Diakonií Západ, poskytuje pomoc a podporu dětem a
mladým lidem ve věku od 6 do
20 let při řešení běžných i mimořádných situací v jejich životě, také nabízí prostor pro aktivní trávení volného času a pro setkávání se s vrstevníky. I v této nelehké době Klub Magnet stále dojíždí každou středu do Holýšova
a ve čtvrtek do Chotěšova, a to
vždy v čase od 12 do 17 hodin.
Klub Magnet poskytuje pomoc
díky finanční podpoře od Nadace
rozvoje občanské společnosti z
prostředků The Velux Foundations. Pracovníci Klubu Magnet
se také snaží přiblížit podporu
dětem a mladistvým prostřednictvím sociálních sítí (například
na Instagramu klubmagnet), kde
probíhají v různých podobách
preventivní programy, sdílejí se
aktuální informace nejen z klubu
a nabízí se tak i další forma, jak
kontaktovat samotný klub.

Pokud chcete sledovat, co vše se
v Klubu Magnet děje, najděte si
ho na facebookové stránce Klub
Magnet pro děti a mládež, popř.
na webových stránkách www.
diakoniezapad.cz, příp. se obraťte na koordinátorku klubu na tel.
734 640 492 nebo e-mail:
klubmagnet@diakoniezapad.cz.

Prodej
vánočních kaprů
Spolek klášterní rybníky
Chotěšov zve všechny na
prodej vánočních kaprů
na břehu rybníku Sakta.
Prodej se uskuteční v
neděli 20. 12. a pondělí
21. 12. od 9 do 15 hod.
Cena za kilogram kapra
bude 80 Kč, cena za
kilogram výběrového 85
Kč. Jako pozornost za
nákup obdržíte svařák
zdarma.

VOLNÝ ČAS

Tomíci na kolech
První víkend v září vyměnili chotěšovští tomíci turistické batohy
za kola a po čtyřech letech opět
vyrazili na cyklovýlet.
Sešli jsme se na začátku cyklostezky za mantovským mostem, a
i když to ze začátku vypadalo
všelijak, nakonec nás na cyklovýlet vyrazilo 17, a dokonce jeden
pes. Cílem dnešního výletu byly
Chlumčany, které nejsou od Chotěšova až tak vzdálené, ale jsou
špatně dostupné hromadnou dopravou.
Ze startu jsme vyrazili po cyklostezce k Vachtlovu mlýnu, dále ke
Kastelskému rybníku až na začátek větrolamu, který vede do
Černotína. Tady jsme ošetřili první zranění, které naštěstí nebylo
vážné, a přes kořeny a spadané
žaludy se dokodrcali na konec
větrolamu, kde už byla pěkná asfaltka. Té jsme si bohužel užili jen
pár set metrů a pak následovala
polní
cesta,
rozježděná
od
traktorů a plná kamení, takže
jsme se zase pořádně vyklepali.
Poté jsme po hlavní silnici projeli
skoro celé Dnešice a lesem pokračovali až na začátek Chlumčan,
tady jsme měli za sebou už 15
kilometrů. V Chlumčanech na náměstí jsme objevili dopravní hřiště
a než všichni na náměstí přijeli,
vyzkoušeli jsme si znalosti dopravních předpisů. Následoval
nejtěžší úsek dnešního výletu –
výšlap ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů. Někteří ho
zvládli v sedle kola, jiní si trochu
protáhli nohy chůzí, ale nahoru ke
kapli jsme dorazili všichni.
Tady se konečně dočkali ti největší hladovci, protože nás zde čekala velká sváča. Potom jsme si
prohlédli kapli, pokochali se výhledem po okolí, a kdo měl jízdy
na kole ještě málo, mohl se projet
na rampě. Od kaple jsme pokračovali na kopec s podivným názvem Hujáb. Nachází se na něm
léčivý kamenný kruh, který jsme
samozřejmě využili, abychom
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zvládli zpáteční cestu domů. Také
je z Hujábu krásný výhled a navíc
bylo pěkné počasí, takže jsme dohlédli až do Chotěšova.
Zpáteční cesta už byla celkem v
pohodě. Zahájili jsme ji parádním
sjezdem z Hujábu, přes Chlumčany až ke kaolince to bylo také
pořád z kopce, a než jsme se
nadáli, byli jsme opět ve Vstiši u
Kastelského rybníku. Tady se
dojedly poslední zbytky svačiny a
stejnou cestou jako ráno jsme
přijeli do Chotěšova k přístřešku
na cyklostezce. Celkem jsme ujeli
30 kilometrů.
Jana Skořená
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TJ Chotěšov - stavba hřiště a nových kabin
Bohužel z důvodu pandemie
vám nemůžeme přinést téměř
žádné informace ohledně našich
hráčů a týmů. Zato vás můžeme
informovat o stavbě nového
hřiště na malý fotbal a o stavbě
nových kabin. Takže pěkně od
začátku.
V červnu 2019 přestala být plocha, kde dříve stávalo hokejové
hřiště, využívána firmou MD Elektronik jako parkoviště a před
námi vyvstala otázka, co dál s
tímto pozemkem.
Protože naší prioritou je mládež,
rozhodli jsme se vybudovat hřiště na malou kopanou, na kterém
by děti mohly trénovat a hrát zápasy celý rok, i za nepříznivého
počasí a špatné viditelnosti. Navíc takové hřiště mohou využívat
i hráči dospělých kategorií na trénování. Ve spojení s touto myšlenkou však bylo nutné se také
zamyslet nad zázemím k tomuto
hřišti. Abychom ho mohli plně
využívat například pro pořádání
mládežnických turnajů nebo
pronajímat zájemcům z okolních
vesnic, musí být k dispozici kabiny minimálně pro čtyři mužstva, lépe však pro mužstev šest.
A tak jsme k myšlence vybudovat nové hřiště přidali nápad rekonstrukce hráčských kabin. Kde
na to však vzít peníze?
Pokusili jsme se tedy zažádat o
dotaci Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a
zastupitelstvo naší obce. Jenom
zažádat však nestačí. K tomu bylo potřeba ze strany našeho oddílu připravit spoustu podkladů.
Rozepisovat se tady jaké dokumenty a co všechno je třeba udělat, by bylo na jedno samostatné
vydání zpravodaje. Ze strany naší obce jsme měli přislíbenou spoluúčast již v říjnu 2019. Vyřízení
žádosti na MŠMT trvalo trochu
déle. Jen pro představu nám vše
zabralo 15 měsíců práce, než nám
24. 9. 2020 zavolali z MŠMT, že
dotaci ve výši 60 % nákladů na
realizaci dostaneme. Hned druhý
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den začala demolice starých kabin a od té doby dělá na stavbě
nepřetržitě několik desítek lidí.
Dnes (článek píši 30. 11.) je povrch hřiště hotový a v kabinách
se již topí a obkládá. Finišují sádrokartonáři a venkovní zpevněné
plochy parkoviště jsou již z 90 %
hotové. Čeká nás ještě vybudování mantinelů a sítí kolem hřiště, fasáda, terénní úpravy a zařizování vnitřních prostor. Vše
stihneme v požadovaných termínech MŠMT. Chtěli bychom na
silvestra uspořádat pro děti z naší obce nějaký silvestrovský fotbálek a pak si kopneme asi i my,
starší. Vše ještě včas oznámíme a
budeme se těšit, že vám všem bu-

deme moci ukázat, jaké krásné
sportoviště u nás v obci zase
vzniklo. Doufáme, že tento krok
zase přispěje k “rozhýbání” ještě
většího počtu dětí nejen z Chotěšova, ale i z okolních vesnic. Pohyb na zdravém vzduchu a sportování v kolektivu je totiž to, co
děti může nasměrovat ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Chce to však nejen více sportovišť, ale i podporu v rodinách.
Rozumný rodič podporuje dítě v
pohybu a sportování. Je to totiž
neúčinnější prevence nejen civilizačních nemocí.
Vilém Bednář
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OSPV
Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto roce listujete
stránkami Chotěšovského zpravodaje. Vánoce jsou tady, nastává
pro mnohé nejkrásnější období
roku. Situace kolem covidu se
však stále vyvíjí, ne úplně tak, jak
bychom si všichni přáli. Je jisté,
že letošní Vánoce nebudou v
tradičním duchu, jak jsme zvyklí
a jak je máme rádi. Je trošku
smutné, že se nemůžeme setkávat na předvánočních akcích,
koncertech, trzích, ve vyhřátých
hospůdkách… ale věřme stále, že
nic netrvá věčně…
Pozitiva ale přeci jen tahle situace
přinesla, a to, že se nás mnohem
více celý podzim potkávalo venku v přírodě, při turistice, cyklistice nebo jen tak na procházce
třeba kolem řeky. Dokonce tak
vzniklo i několik návštěvních fenoménů. Všimli jste si? Stará
dřevěná chaloupka na muří nožce, respektive na pilíři uprostřed
Radbuzy u jezu. Stojí tam už

www.obec-chotesov.cz

určitě dobrých dvacet let. Možná
i víc. Kdy se komu kdy stalo, že
ho zastaví kolega z práce, staří
přátelé a s úsměvem vypráví, že
navštívili úžasnou fotogenickou
chaloupku na mostním pilíři uprostřed řeky, kousek od Chotěšova! Sociální sítě jsou plné
jejích fotek. Plná turistů je
Šumava, Krkonoše, Krušné hory… My cyklisté jsme si na podzim užívali pravidelné vyjížďky
po okolí Chotěšova, jak nám to
počasí dovolilo.
O víkendu a svátku sv. Václava
členové OSPV objevili spoustu
krásných míst v okolí obce Rybník v Českém lese, turisty méně
navštěvovaném území. V sobotu
jsme vyrazili k pramenu Radbuzy. V neděli se nám poštěstilo
zúčastnit se komentované prohlídky okruhem z Pleše kolem
hranice, v těsné blízkosti rozhledny Ebene, a v pondělí jsme ještě
stihli příjemnou vycházku ke
hradu Starý Herštejn. Cyklisté jeli

po vlastní ose s některými společnými body.
Další akce našeho OSPV jsou bohužel zatím poněkud nejisté. S
určitostí víme, že pravidelný turnaj ve volejbalu, který se měl konat 26. 12. je zrušen. Průběh dalších akcí, plánovaných na příští
rok, se bude stejně jako v každé
jiné organizaci řešit dle momentální situace.
Rádi bychom vás tedy informovali, že 4. 1. znovu obnovujeme,
pokud to situace dovolí, pravidelná cvičení a tréningy.
22. 1. 2021 proběhne každoroční
valná hromada OSPV. Tradiční
šibřinky pro děti jsou plánované
na sobotu 13. 2. 2021 a také již
tradiční běh Chotěšovem na
sobotu 24. 4. 2021. O všech těchto
akcích bude samozřejmě OSPV
veřejnost průběžně informovat.
Všem Vám za naši OSPV přejeme
krásné vánoční svátky plné lásky
a pohody, buďte zdrávi a držme
si všichni palce….
Alice Celerová
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Jitka Klemperová
telefon: 377 900 411, 723 038 660
email: praktik-chotesov@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 14:00

- návštěvy pouze po telefonickém objednání
- telefonické konzultace, sdělování výsledků,
objednávání: 11.30 - 12.00 hod.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Eva Preislerová / R. Bursová
telefon: 777 357 060
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
zavřeno
Středa
zavřeno
Čtvrtek
8:00 – 9:30
Pátek
8:00 – 11:30

Zubní ordinace s laboratoří
MUDr. Antonín Procházka
telefon: 377 900 458, 605 788 070
email: protetikdent@protetikdent.cz
Ordinační doba
Pondělí
5:00 – 14:00
Úterý
5:00 – 15:00
Středa
5:00 – 13:00
Čtvrtek
12:00 – 18:00
Pátek
ZAVŘENO
5:00 – 7:00 - pouze pro zvané pacienty/protetika
7:00 – 8:00 - první pomoc

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Kateřina Láfová
telefon: 734 249 679
email: logopedie.chotesov@gmail.com
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
zavřeno
Terapie hrazená pro klienty VoZP, ZPMVČR,
VZP.

Gynekologická ambulance
MUDr. Petr Krčál
telefon: 603 225 252
email: petr.krcal@tiscali.cz
Ordinační doba
Pondělí
13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 13:00 (liché úterý)
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
7:00 – 13:00
Nutno se vždy předem objednat.
- akutní příjem pouze ve středu 7:00 – 12:00

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2020

Lékárna BENU Chotěšov
telefon: 373 034 600
email: chotesov.plzenska@benu.cz
Otevírací doba
Pondělí
8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 15:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 12:00
Sanitační přestávka od 12:00 do 12:30.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

Veterinární ambulance
Plzeňská 435, Chotěšov
MUDr. Halka Vlčáková
telefon: 722 790 954
email: halkavlcakova@centrum.cz
www.veterinachotesov.webnode.cz
Ordinační doba
Pondělí
9:30 – 11:00
Úterý
zavřeno
Středa
9:30 – 11:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
9:30 – 11:00
Sobota
Neděle
zavřeno

15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Obecní úřad Chotěšov
Plzeňská 88, Chotěšov
Podatelna
telefon: 377 900 421, 602 791 678
email: podatelna@obec-chotesov.cz
www.obec-chotesov.cz
Datová schránka i9tb6sj
Pondělí
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Ú.D. – úřední den
Z.P.V. – zavřeno pro veřejnost

Ú.D.
Ú.D.
Z.P.V.

Pošta Chotěšov
KNIHOVNY
Veřejná knihovna Václava Hataje
OPV 313 - Národní dům, Chotěšov
Knihovník Václav Podlešák
email: podlesak.v@seznam.cz
Otevírací doba
Čtvrtek
16:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mantov 97
Knihovnice Jana Lišková
Otevírací doba
Úterý
15:00 – 17:00

Základní škola Chotěšov

Knihovna Losina
Losina 29
Knihovnice Marie Znášíková
Otevírací doba
Čtvrtek
17:00 – 18:00

Sběrný dvůr

Mantov, Chotěšov
zimní období
Provozní doba
(1.11. - 31.3.)
Pondělí
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Středa
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Pátek
14:00 – 18:00 (13:00 – 17:00)
Sobota
9:00 – 13:00
www.obec-chotesov.cz

10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Plzeňská 388, Chotěšov
Telefon: 377 900 342, 377 900 984, 377 900 985
email: info@zschotesov.eu
www.zschotesov.eu

Školní jídelna
Plzeňská 388, Chotěšov
telefon: 377 900 985
email: jidelna@zschotesov.eu

Mateřská škola Chotěšov
Luční 590, Chotěšov
Telefon: 377 900 969, 739 456 410
email: ms.chotesov@seznam.cz
www.ms-chotesov.zestoda.net
22 - 23

Ať se Vám v novém roce splní všechny sny,
ať láska se štěstím provoní Vaše dny.
Ať máte hodně úspěšných dní a zdraví,
ať máte hodně přátel, kteří s Vámi slaví.
Krásný nový rok 2021
přeje obec Chotěšov

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
Chotěšovský zpravodaj vydává obec Chotěšov nákladem 500 ks. Periodicita 4x ročně
Evidenční číslo: MK ČR E 12318
Periodický tisk územně samosprávného celku.
Adresa redakce: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, DIČ: CZ00256706
www.obec-chotesov.cz, e-mail: kultura@obec-chotesov.cz Redakce: pavel-malina@seznam.cz, tel: 723 571 826
Uzávěrka příštího čísla CHZ 1/2021 bude 1.března 2021.

