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Krásný
adventní čas
vám všem

nově zdarma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
adventní čas se nám přehoupl do své druhé poloviny, Vánoce
již netrpělivě přešlapují za dveřmi
a rok 2017 si pomalu začal balit své
věci, aby uvolnil místo roku novému, roku 2018.
Prakticky ve všech domácnostech jsou v plném proudu přípravy na „nejkrásnější dny v roce“,
dopéká se poslední druh cukroví,
vrcholí předvánoční úklid. Honíme se za nesmyslně velkými nákupy, protože Vánoce = konec světa,
nadáváme v nekonečných frontách
u pokladen. Všudypřítomný spěch,
nervozita, stres…
Neměly by být ale Vánoce o něčem jiném? Vždyť všichni si navzájem nejčastěji přejeme Vánoce klidné, pohodové, šťastné a veselé. Proč
si je tedy takové neuděláme? Jsme
to přeci my sami, kdo rozhoduje
o tom, jaké ty Vánoce skutečně budou. Zda se necháme zmanipulovat

komercí a diktátem trhu, nebo jestli
skutečně dokážeme ve sváteční dny
zpomalit, zklidnit se a opravdu si
užívat chvíle pohody. Umíme to
ještě vůbec?
Stejně tak se ptám, zda se ještě
umíme radovat z maličkostí, zda
jsme ochotni a schopni ocenit
práci a snahu druhých. Dokážeme
být ještě vůbec s něčím spokojení?
Anebo je to tak, že sice spokojení občas být umíme, ale bojíme
se to přiznat sami sobě, natož pak
to vyslovit nahlas. Protože to bychom byli divní, to se dneska už
„nenosí“. A tak jsou sociální sítě
plné věčných kverulantů a kritiků,
kteří všechno ví, všechno znají,
všechno umí nejlépe. Vždyť je to
tak jednoduché! Abychom si zanadávali, nemusíme už ani chodit
do hospody, jak tomu bylo dřív.
Teď stačí jen pár kliknutí pěkně doma z pohovky a je to. Co

UPOZORNĚNÍ

k tomu dodat? Snad jen, že je mi
těch lidí trochu líto…
Jak se říká, kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Takovou malou inventuru akcí realizovaných v roce 2017
najdete na jiném místě zpravodaje.
Nemyslím si, že by toho bylo zas
tak málo, jak se občas doslýcháme,
či dočítáme. Věřte, že podobnou
porci práce máme nachystanou
i na rok příští.
Přeji všem krásné Vánoce!

Luděk Rosenberger

starosta obce

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2018

OBECNÍ ÚŘAD Chotěšov oznamuje
občanům úpravu pracovní doby
v období vánoc
a nového roku.

VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
LEDEN – 02. 01. 2018
ÚNOR – 06. 02. 2018
BŘEZEN – 06. 03. 2018
DUBEN – 03. 04. 2018
KVĚTEN! 02. 05. 2018! středa
ČERVEN – 05. 06. 2018
ČERVENEC – 03. 07. 2018
SRPEN – 07. 08. 2018
ZÁŘÍ – 04. 09. 2018
ŘÍJEN – 02. 10. 2018
LISTOPAD – 06. 11. 2018
PROSINEC – 04. 12. 2018

PÁ 22. 12. - ZAVŘENO
ST 27. 12. - 8,00-17,00
ČT 28. 12. - omezený provoz
(pokladna pouze do 13,00)
PÁ 29. 12.- ZAVŘENO
ÚT 02. 01. - omezený provoz
(ŠKOLENÍ VOLBY)

PŘIPRAVIT VŽDY V PONDĚLÍ VEČER.
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Chotěšov a rok 2017
v číslech a obrazech
Konec roku bývá velmi často spojený s bilancoPéče se dostalo i kapličce na místním hřbitově a je
váním. I my Vám na následujících řádcích přináší- tak snad opět důstojnou stavbou na tomto pietním
me bilanci toho, co se v naší obci v končícím roce místě. Náklady na opravu činili 50 000 korun.
2017 událo.
V Chotěšově se podařilo vybudovat dalších 680
metrů nových komunikací. Byly opraveny ulice
Čapkova, Příčná, Kollárova, Jiráskova, Palackého,
Vrchlického a část ulice Ostrovní. Celkové náklady na tyto akce činily 7 884 919 korun z rozpočtu
obce.

Nový kabát dostala nejen Hasičská zbrojnice ale
i budova hornického domu č.p. 51 v Mantově. Také
byla opravena střecha bytového domu č.p. 41 v Mantově. Celkové náklady na tyto akce dosáhly výše
969 030 korun, z čehož 230 000 korun bylo zaplaceno ze získané dotace Plzeňského kraje z Programu
Byl zkolaudován první úsek cyklostezky, která
stabilizace a obnovy venkova.
v současnosti slouží též jako in-line dráha. Jedná
se o pilotní část projektu, který v našem nejbližším
okolí propojí obec Chotěšov s městy Stod a Dobřany. V Evropském významu se jedná o propojení
dálkové cyklotrasy CT 3 z Prahy do německého Regensburgu. Spoluúčast obce na tomto projektu byla
2 381 540 korun.
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Bylo započato s revitalizací stezek na Křížovém
vrchu. První část byla zaplacena ze získané dotace
ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR
v programu Neproduktivní investice v lesích, a to
ve výši 276 960 korun.

V obci Losina byla zrekonstruována vodní nádrž.
Náklady na tuto akci činili 457 209 korun. Z toho
250 000 tisíc bylo pokryto ze získané dotace Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova.
Kulturní život v obci naší velikosti samozřejmě
nelze porovnávat s Plzní a dalšími většími městy.
Nicméně během uplynulého roku jsme v Chotěšově
a přilehlých obcích mohli navštívit Myslivecký ples,
Ples školy, Hasičský bál, Hornický ples, Dětský karneval, Šibřinky, Slavnosti slunovratu, Masopust, premiérové promítání letního biografu a další akce.
Mezi největší akce patřil již tradičně Večer pro
klášter Chotěšov. Ten letos navštívilo přes 1600 návštěvníků. Další větší akcí byl 21. ročník Staročeských Májů. Staročeské Máje tak oslavily 50 let trvání na území naší obce. Staročeskou besedu tančilo
na 200 krojovaných tanečníků. Ve výčtu nelze zapomenout ani na 70. výročí od založení fotbalového klubu Baník Mantov, kterého se zúčastnil i sám
legendární Antonín Panenka.

Jednou z nejdůležitějších, a pro obec klíčovou akcí,
je rekonstrukce úpravny vody v Chotěšově. V rámci
této akce vznikají rovněž nové kumulační nádrže
na upravenou vodu. Jejich kapacita bude oproti stávajícímu stavu téměř trojnásobná. Bude tak vyřešen
nedostatek v zásobování a výpadky v dodávce pitné
vody. Prozatímní náklady činí 12 453 111 korun, přičemž se představitelům obce podařilo získat na tuto
akci významnou dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR, a to ve výši 8 130 587 korun.
V obci Mantov probíhá výměna staré zástavby
za nové bydlení. Na fotografii je vidět rozvoj soukromého bydlení. Obec tuto myšlenku dlouhodobě
podporuje. Byly zpracovány plány a započata demolice starých objektů a příprava dalších pozemků k prodeji. V obci Mantov dochází ke generační
výměně a přejeme místním, aby příchod mladých
rodin, které investují své finance a energii do nového bydlení, byla pro obec tím správným pozitivním
impulsem.
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částkami a částkami z dalších dotačních programů se
podařilo obci získat téměř
76 000 000 korun, což je suma,
která dosahuje téměř dvojnásobku obecního rozpočtu.
Další činnosti jsou dlouhodobějšího charakteru, nicméně jsou pro další uspořádání
obce a její budoucí směřování velmi důležité. Probíhají
komplexní pozemkové úpravy ve všech pěti katastrech
obce, vzniká profil obce
s analýzou kladných a záporných stránek obce, byla zahájena tvorba územního plánu.
Vám, kteří jste se aktivně zapojili do vzniku těchto strategických dokumentů, ať již
vyplněním dotazníků, účastí
Vedení obce děkuje všem spolkům i jednotliv- na veřejné diskuzi, nebo členstvím v některé z pracům, kteří se podílejí na kulturním i sportovním covních skupin, rovněž velmi děkujeme.
Žijme spolu, starejme se o věci veřejné a važme
životě v naší obci a zve všechny občany, aby tyto
a podobné akce přišli navštívit a podpořit i v příš- si toho co je. Nezapomeňme, že i přes každodenní
obtíže života máme to štěstí a opravdu žijeme na té
tím roce.
Když jsme u kultury nelze samozřejmě opomenout bohatší straně zeměkoule. Každý má šanci se zapoani sport. Ten do aktivit kulturní společnosti beze- jit a přispět svým dílem k tomu, aby se nám u nás
Děkuji Vám!
sporu patří. I zde je nutno poděkovat všem nadše- doma žilo ještě lépe. 
Váš Chotěšov
ným lidem, kteří se starají o fotbalový dorost a i všem
dalším v této oblasti. Mezi
stálé sportovní aktivity
na území naší obce patří
nejen činnost fotbalových
klubů, ale i činnost milovníků mopedů, dálkové
pochody Chotěšovská třicítka a Podzimní pochod,
Běh Chotěšovem. Náš dík
si zaslouží všichni ti, kteří
akce připravují. Stejně tak
patří dík i návštěvníkům
a účastníkům vyjmenovaných akcí.
Samotnou
kapitolou
by se mohla zdát otázka
kláštera, kde se po několika letech práce podařilo
zajistit z programu IROP
opravdu bezkonkurenční dotační sumu ve výši
zhruba 57 000 000 korun.
Spolu s výše uvedenými
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stalo se
Informace z Mikroregionu Radbuza

Podzim letošního roku byl pro
Mikroregion Radbuza pestrý.
V září se povedlo dokončit projekt s názvem Modernizace autobusových zastávek v členských
obcích Mikroregionu Radbuza,
kde po dvou letech realizace
byla dokončena poslední ze sedmi pořizovaných autobusových
zastávek a to v Zeměticích.
Na začátku listopadu dodal
Mikroregion Radbuza do členských obcí Dnešice, Kvíčovice,
Neuměř, Nová Ves a Střelice
kompostéry pro občany v celkovém počtu 540ks, které byly
pořízeny v rámci projektu „Prevence vzniku odpadů na území
Mikroregionu Radbuza“. Tento
projekt byl finančně podpořen
z Operačního programu životní
prostředí (OPŽP). Obce, které

se do projektu přihlásily, získaly
kompostéry o objemu 1 000 litrů, pro své občany zcela zdarma
a to na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Pořízeny byly
i dva štěpkovače, které budou
sloužit pro potřeby mikroregionu.
Úspěšný byl i projekt
s názvem Příměstské tábory
Mikroregionu Radbuza, který
mikroregion podal v létě do první vyhlášené výzvy MAS Radbuza, z.s. na prorodinná opatření. Jedná se o tříletý projekt,
který má pomoci rodičům školou
povinných dětí vyřešit problém,
jak zaopatřit děti v době jarních
a letních prázdnin. V současné
chvíli proto probíhají přípravy
a nábor vedoucích a asistentů
na jarní tábory, které nás čekají

od 5. 2. 2018 pro oblast Domažlicka a od 19. 2. 2018 pro oblast Plzeňska. Podání přihlášky
na tábor bude možné už začátkem prosince a děti se budou
moci těšit na putování po území našeho mikroregionu, což je
společným tématem pro všechny turnusy. V létě budou tábory
zaměřeny na putování světem
sportu, putování světem různých kultur a putování animovaného filmu. Maximální kapacita
každého turnusu je stanovena
na 30 dětí, které budou vyzvedávány na sběrných místech
po území mikroregionu a autobusem přepravena do místa
konání tábora. V případě zájmu
o účast sledujte naše webové
a facebookové stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.

Nízkoprahový Klub Magnet pro děti
a mládež přijíždí přímo k vám!

Začátkem záři přijíždí do obce Chotěšov níz- najdete je však nejen v okolí tohoto auta, ale také je

potkáte v ulicích, na hřištích a dalších místech, kde
mladí lidé tráví svůj volný čas.
Zejména díky finanční podpoře od Nadace roz-

koprahový Klub Magnet pro děti a mládež zřizovaný
Diakonií Západ. Jedná se o terénní formu nízkoprahové
služby pro děti a mladé lidi, kteří chtějí aktivně trá-

voje občanské společnosti z prostředků The Velux
Foundations se tak i do dalších obcí dostane terénní
sociální služba pro děti a mládež ve věku 6 - 20 let,
která cílí na přiblížení odborné pomoci a podpory
do přirozeného prostředí mladých lidí. Klub Magnet
pro děti a mládež bude poskytovat prostor pro setkání s kontaktním pracovníkem, pro hry i komunitní
aktivity. „Do Chotěšova přivezeme také různé sportovní a volnočasové vybavení i preventivně vzdělávací pomůcky“, doplňuje Markéta Tomanová, DiS.,
koordinátorka Klubu Magnet.
Pokud chcete sledovat, co se v Klubu Magnet
děje, najděte si ho na facebookové stránce Klub
Magnet - NZDM, popř. na webových stránkách
www.diakoniezapad.cz, příp. se obraťte na koordinátorku Klubu na tel. 734 640 492 nebo e-mailu:
combi s bílými identifikačními polepy Diakonie Západ, magnet.zapad@diakonie.cz.

vit svůj volný čas a chtějí se setkávat se svými vrstevníky. Dále tato forma sociální služby nabízí pomoc či podporu při řešení běžných či mimořádných
situacích v jejich životě.
„Jedná se o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, která navazuje na téměř sedmileté působení kamenného nízkoprahového Klubu
Echo v městě Dobřany a dává tak možnost využívat
nabídku služeb dětem a mladý lidem i v dalších obcích okresu Plzeň – jih, kromě Chotěšova budeme
od září působit také ve Stodu“, vysvětluje Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí služeb pro děti a mládež Diakonie Západ.
Pracovnice Klubu Magnet pro děti a mládež budou v Chotěšově každý čtvrtek v čase od 12 do 17
hodin. Do města budou zajíždět tmavě modrou fabií
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stalo se
Den otevřených dveří

V týdnu od 2. do 6. října 2017
Nezapomeňme však, že Cenproběhl týden sociálních slu- trum pečovatelských a ošetžeb. I Centrum pečovatelských řovatelských služeb nabízí
a ošetřovatelských služeb Měs- především terénní službu. Užita Touškov se zapojilo do této vatel tak může čerpat naše služby
akce a 2. října otevřelo prostory v teple a pohodlí svého domova,
domu s pečovatelskou službou v blízkosti své rodiny, přátel,
v Chotěšově veřejnosti. Zájemci sousedů. Naše pečovatelky Vám
si přicházeli pro informace přímo mohou donést oběd až domů, podo společenské místnosti domu moci uklidit, vyprat či vyžehlit
a chtěli se dozvědět co nejvíce nebo dojít nakoupit – pomohou
o naší službě.
Vám s chodem Vaší domácnosti.
Lidé se zajímali především Lidem se zdravotním omezením
o to, za jakých podmínek mohou dále nabízíme pomoc s denní hyzískat byt v domě s pečovatelskou gienou, doprovod k lékaři nebo
službou, jaké kroky učinit dohled. Naše služby tak můžete
pro získání bytu a jaké služby využívat v bezpečí svého domomůžeme jim samotným nebo je- va a dopřát si radost z každého
jich blízkým poskytnout.
dne.

V rámci tohoto dne, jsme pro
klienty naší služby také uspořádaly odpolední posezení u kávy, čaje
a dortíku. K tomu jsme na plátno
promítaly dokument naší služby
Drahokamy času. Jedná se o sérii
natočených rozhovorů a zavzpomínání našich klientů nad 90 let.
Během jejich poutavého vyprávění se tak dozvídáme mnoho zajímavých věcí a zkušeností z jejich
života. Jednotlivé díly můžete najít na Youtube, Facebooku CPOS –
pečovatelská služba Město Touškov a našich webových stránkách
www.pecovatelskasluzba.cz.
Za CPOS
Nikola Jelínková, DiS.
Koordinátorka střediska Stodsko

nenechte si ujít
Pozvání k návštěvě

Chotěšovští hasiči zvou na bál

Nastávají dlouhé zimní večery, co s tím. Ruku
na srdce, televizní pořady a seriály už snad ničím
nepřekvapí, a tak nabízíme alternativu.
Přijďte do knihovny a zkuste to s dobrou
knihou! Je docela možné, že mnozí namítnou cosi
o nemodernosti a nové době. Na to je odpověď
jednoduchá. Jde o způsob docela vyzkoušený! Nejen
lidmi, ale i časem.
Chotěšovská „Veřejná knihovna Václava Hataje“
oslaví v roce 2019 kulaté výročí založení (100 let)
a myslím, že má co nabídnout. Ve volném výběru
máme cca 7 200 knih všech možných žánrů a pro
všechny věkové kategorie. Zdarma je k dispozici
INTERNET, pro studenty knihy ke státní maturitě.
Jedinou obtíží je nutnost přijít do Národního domu.
Zadním vchodem, (vedle vchodu do sálu) knihovna je
v prvním patře.
Otevřeno je každý čtvrtek od 16 do 19 hodin.
Přijďte, zkuste přivést děti (kdo dobře čte,
snadno se učí) a možná obnovíte, anebo získáte ten
nenapodobitelný pocit mít v ruce knihu a žít vlastní
fantazií a nečekat co vám někdo předloží…
Na Vaši návštěvu je těší knihovník Václav Podlešák

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov
si dovoluje srdečně pozvat širokou veřejnost
na již tradiční Hasičský bál.
V roce 2018 se bude konat
v sobotu 3. února
v sále Národního domu v Chotěšově.
Začátek bude ve 20:00 hodin,
přičemž vstup do sálu bude umožněn
již od 18:30 hodin.
K tanci zahraje populární Myslivecká kapela
ATLAS Mirka Čepického z Horšic.
Součástí bálu bude tradiční soutěž o ceny
a dámská volenka.
O víkendu, týden před konáním bálu,
provedou hasiči tradiční pochůzkou osobní
pozvání občanů, spojené s předprodejem
vstupenek na tento bál.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vaši podporu.
Výbor SDH Chotěšov
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nenechte si ujít
Adventní koncert
Spolek Klášter Chotěšov  zve všechny
na adventní koncert konaný v kapitulní
síni kláštera 16.12.2017 od 14:00 hod.
Přestaví se Jitka Baštová – akordeon
a Jindřich Macek – loutna v programu
nazvaném Poslán jest od Boha anděl.
Vstupné činí 80 Kč. Program koncertu
je sestaven z vhodně vybrané hudby
pro adventní období včetně několika
písní v instrumentální úpravě.
Před začátkem koncertu bude slavnostní představení druhého rozšířeného vydání knihy Zapomenutý fantom,
která pojednává o životě a díle malíře
a architekta, chotěšovského rodáka
Františka Xavera Margolda, od jehož
narození letos uplynulo 130 let a 50 let
od jeho úmrtí. Knihu vydal Spolek Klášter Chotěšov za finanční podpory Plzeňského kraje.
Lenka Čechová
Tajemnice Spolku Klášter Chotěšov

Jitka Baštová a Jindřich Macek
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klášter chotěšov
Filip Hrubý představuje projekt Záchrana
a využití konventu kláštera v Chotěšově
Dobrý den Filipe, co nás tedy v následujícím období v klášteře čeká?
Největší stavební akcí v časovém
horizontu budoucích dvou let bude
zajisté obnova části budovy konventu v jeho jihozápadním křídle
podpořená finančními prostředky
z Evropské unie (IROP), jejíž náklady budou představovat cca 63 mil.
Finišuje i příprava dalšího projektu do IROPu prostřednictvím
výzvy Místní akční skupiny Radbuza. V tomto projektu žádáme
zhruba 10 mil. na restaurování kapitulní síně konventu kláštera.
Podali jsme žádost o zařazení
akce na opravu střech prelatury
do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) vyhlašovaného Ministerstvem kultury
a předpokládáme tak, že i v roce
2018 získáme podporu.
Projekčně máme připravenou
i další akci na opravu sanktusníku
(věžičky) konventu, kam by měl
být osazen i zvon. Pokusíme se
požádat o dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje na tuto akci
a zároveň i na opravu části střechy
konventu.
Dále bude nezbytné provést opravu elektrického vedení v některých
částech budov, které je dle revizní
zprávy nevyhovující a nebezpečné.
Chybí nám dokončit opravu fasády
na části barokního pavilonku. Určitě se soustředíme na revitalizaci
zahrad a záměr máme i na zpřístupnění severní věže, která by mohla sloužit jako vyhlídková věž pro
blízké okolí. Vyřešit bychom měli
i rozvod vody po areálu, a to jak
pitné, tak užitkové, a samozřejmě
i odkanalizování objektů.
Kdo přišel s myšlenkou tohoto projektu a kdo spolupracoval na jeho
realizaci?
Již několik volebních období se
představitelé obce snaží využít

otevřených dotačních programů
na větší investici do obnovy kláštera. Bohužel předchozí žádosti
podávané i opakovaně do tzv. Norských fondů či do Regionálních
operačních programů byly neúspěšné. Původní myšlenka využít
část budovy konventu na lapidárium barokních soch je od Ing. arch.
Soukupa někdy z roku 2007.
To je tedy stěžejní idea náplně,
která byla postupně doplňována
o další aktivity, které v rámci vyhlášených programů o dotaci měly
návaznost na stanovená hodnotící
kritéria. Pro názornost uvedu např.:
odstranění havarijního stavu památky, řešení bezbariérového přístupu, obnovy zahrad nebo využití
moderních technologií v rámci prezentace památky. Na tvorbě žádosti
do IROP (Integrovaný regionální
operační program) pracoval tým
složený ze zástupců Ateliéru Soukup, Oppl, Švehla, s.r.o. (architekti), zástupců Regionální rozvojové
agentury Plzeňského kraje a samozřejmě zástupců vedení obce.

V čem spočívá tvá funkce koordinátora projektu a projektového a programového pracovníka?
Celá administrace takového projektu, jako je ten náš, je velmi náročná. Ať už se jedná o přípravnou
fázi, kdy se musí projekt připravit
a podat žádost, tak o fázi realizační,
kdy se napřed musí vybrat příslušní dodavatelé a potom dohlédnout
na to, aby byla obnova provedena
v souladu se všemi podmínkami,
aby bylo zajištěno financování, publicita, předkládání pravidelných
monitorovacích zpráv apod.
Tím to celé ještě zdaleka nekončí, protože je třeba zajistit i fázi
udržitelnosti projektu. To znamená
ještě po dobu pěti let od fyzického
ukončení stavebních a restaurátorských prací zajistit dodržování sta-
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novených podmínek a naplnění indikátorů projektu, jako je například
zajišťování nárůstu návštěvnosti
památky. Tohle všechno není možné
zajistit pouze jednou osobou. Proto
je vytvořen pracovní tým a mým
hlavním úkolem je koordinace a řízení jeho jednotlivých členů.
V příštích číslech nás určitě budeš
informovat o konkrétních krocích
projektu. Je něco, na co bys nás
chtěl pozvat již teď?
Na adrese www.chotesovskyklaster.cz byla aktuálně spuštěna ostrá
verze nových webových stránek.
Stránek ke klášteru je již celá řada,
a proto bych si přál, aby ty naše
byly od ostatních trošku odlišné.
V současné chvíli jsme vytvořili takzvanou rozklikávací mapu
areálu kláštera, která je průvodcem po jeho jednotlivých částech.
Stejným poutavým způsobem jsme
vytvořili i časovou osu o historických milnících v dějinách kláštera.
Do budoucna chystáme virtuální
prohlídky podzemních systémů
zveřejnění záběrů pořízených dronem apod.
Na severozápadním křídle konventu kláštera můžou návštěvníci
vidět nově opravenou část střechy,
na kterou přispěl Plzeňský kraj
dotací ve výši 970 tisíc (celkové
náklady 1,6 mil). Kraj nás navíc
aktuálně podpořil i další částkou
ve výši 238 tisíc, což byly náklady
vynaložené na znovuvybudování
zřícené římsy. Z dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 2,5 mil.
byla opravena i část střechy na budově prelatury.
Na otázky odpovídal Filip Hrubý,
2006 – 2010 místostarosta obce
Chotěšov, 2010 – 2014 starosta
obce Chotěšov, od roku 2017 koordinátor projektu Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově

bude vás zajímat
Maorové v Chotěšově

Jistě jsem naše čtenáře tímto
sdělením nevylekal. Vždyť v Čechách již byli Braniboři, vojska
západní i východní a momentálně
třeba pracovní síly z Balkánu.
V roce 2015, kdy byla Plzeň
evropským městem kultury, proběhla ve výstavní galerii Masné
krámy, jedinečná a na dlouhá léta
poslední výstava portrétů Maorských náčelníků a jejich manželek. Autorem těchto prací je malíř Gottfried Lindauer, který se
v roce 1839 narodil v Plzni. Valnou část života strávil na Novém
Zélandu, kde také v roce 1926 zemřel. Jeho dílo je dnes na Novém
Zélandu považováno za národní
poklad, a jeho zapůjčení do Plzně
předcházela mnohá jednání a ani
po finanční stránce nebylo snadnou záležitostí. Ostatně, propojení našeho kraje a Nového Zélandu
v devatenáctém století, je již známým příběhem.

Doprovodným
programem
této výstavy, bylo vystoupení pěveckého a tanečního Maorského
souboru, který předvádí kulturu
původních obyvatel Nového Zélandu po celé Evropě. A právě oni
se o jedné říjnové neděli procházeli klášterem. Doprovod a překlad zajišťoval fotograf Vladimír
Kříž, pocházející z Kotovic. Návštěvníci byli ohromeni zvláště
z rozměrných maleb kapitulní síně

Balada o pilotovi
Ve druhém týdnu měsíce října
se v areálu kláštera natáčely záběry do připravovaného filmu ČS televize s názvem Balada o pilotovi.
Předlohou filmu je stejnojmenná
kniha od spisovatele Jiřího Stránského, který je například autorem
scénáře Zdivočelé země.
Balada o pilotovi je reálným
příběhem z roku 1945, kdy se
do republiky navrací piloti RAF
z Velké Británie. Natáčení probíhalo v klášterním kostele, kde
byla umístěna klášterní nemocnice jistého kláštera v Praze. Dále si
zahrála jedna z chodeb konventu,
přilehlá zahrada a také dřevěná
chata na jezu.
Hlavní postavy příběhu ztvárnily herci David Švehlík, Vladimír Javorský, Jiří Dvořák či Petra

Vladimír
Javorský
Špalková. Za necelý rok je to již
čtvrtá návštěva filmařů v Chotěšově.
J.P.
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a hlavního schodiště. Při příchodu do klášterního kostela muselo
samozřejmě dojít i na pěveckou
zkoušku akustiky tohoto místa.
A tak začalo vlnění těl v teplákových soupravách, jeden z protagonistů hrdě nosil hokejový dres
Jaromíra Jágra, ale hlavně se kostelem rozezněl zpěv dalekých světadílů. A jelikož našinec, vzdělaný
televizními cestopisy, nedokáže
oddělit zpěvy z Nového Zélandu
od hudby například tichomořských
ostrovů, byl chvílemi navozen dojem, že modré moře musí šumět
nejdále v dolní zahradě pod klášterem. Také kostel, který již mnohé zažil, se náramně divil. Bylo to
celé neobvyklé, zajímavé a hlavně
příjemné. Bylo to také tím, že i zpívající lidé byli příjemní a vstřícní.
Byl učiněn zápis do pamětní
knihy našeho spolku, kde se objevila jména jako Frank Grapl či
Eru Haimona. A protože je pro
obyvatele těchto končin osobní
kontakt něčím daleko přirozenějším, než je tomu u nás, byl jsem
na rozloučenou pocelován nejstarší členkou souboru (byli tam ale
i mladé), z čehož jsem měl zážitek
po zbytek neděle. Ostatně, byli by
ochotni uspořádat jeden z koncerJ.P.
tů i v Chotěšově.

bude vás zajímat
Osudy soch

Věřím, že velká část čtenářů
zpravodaje, kteří pravidelně navštěvují náš klášter, již také navštívili expozici soch paní L.S.
Matějkové. Také věřím, že jak
z chotěšovského zpravodaje, tak
i z denního krajského tisku, vět-

šina zaznamenala, jaké změny
se v klášteře připravují v podobě
vzniku galerie barokní plastiky.
Tyto dva výstavní počiny se prolínají a mají jeden společný rys.
Jsou to příběhy a osudy soch.
Ano, také ty zdánlivě studené, kamenné , statické objekty mají důvody svého vzniku. Tyto příběhy
jsou mnohdy stejně neuvěřitelné,
dramatické či náhodné, jako příběhy lidské.
O několik takových příběhů se
v nadcházejících několika číslech
zpravodaje chci podělit.
Ludmila Seefried Matějková,
sedící socha dívky, název Solitudine (osamělost). terakota. Vystaveno v klášteře Chotěšov. Na jednom autobusovém nádraží, seděla
na lavičce u zdi dívka, která ihned
vzbudila mou pozornost. Byla
velmi mladá, bledá, černě oblečená do malého trička, krátké kožené sukně a vysokých holin. Ruce
pevně sevřené v klíně. Její štíhlé
tělo , nakloněné mírně dozadu,

černé neupravené vlasy rámovaly hezký obličej. Prošla jsem
kolem ní, abych si ji mohla lépe
prohlédnout a přitom spatřila stříbrný kroužek v jejím dolním rtu.
Její pohled na mne krátce spočinul, ale držení těla se nezměnilo,
seděla dále jako socha. Pocítila
jsem osamělost mladého člověka
a hned jsem věděla, že toto bude
téma pro moji příští sochu. Hned
večer kreslím první skicu. Po návratu do atelieru pak modeluji
malý hliněný model pro orientaci.
Pak se odhodlávám k stavbě sochy v životní velikosti. Protože
mne tato inspirace potkala v Itálii, nazvala jsem sochu Solitudine
- osamělost.Bylo to slovo, které
mne při tomto setkání ihned napadlo.
Toto je tedy vyprávění L.S.
Matějkové k první soše našeho
miniseriálu. Vyprávění, které nepostrádá atmosféru daného a prchavého okamžiku. Pro výtvarníka je to vteřina osvícení. 
J. P.

A tak jsme se ocitli v jednadvacátém století a je jisté, že koníčkáři
existují nadále. V příštím roce navíc uplyne sto let od vzniku Československé republiky, která je dnes
sice jen Česká, ale to nevadí. Při
této příležitosti jsem dostal nápad,
pojďme v naší obci toto výročí využít ke společné výstavě výsledků našich koníčků, zájmů a koňů.
Pojďme se po mnoha letech pochlubit, ukázat, předvést v tom, co
nás baví a mnohdy nám i duševně pomáhá. Nespoléhejme se jen
na nějakého pořadatele, který nám
připraví dvouhodinový program v „
národňáku „ a tím to máme odbyté.
Zorganizujme si výstavu v trvání

alespoň dvou týdnů, kdy se v určité dny a hodiny bude moci každý
přesvědčit a potěšit ze šikovnosti
a umu lidí žijících kolem nás.
Samozřejmě, že taková akce si
zaslouží delší přípravu. Samotná
výstava by se uskutečnila v poslední čtvrtině roku 2018, tudíž
na přípravu je asi tři čtvrtě roku.
Upřesnění dalších pravidel výstavy a organizačních kroků bude
uveřejněno v březnovém čísle
Chotěšovského zpravodaje. Ale
věřím již v této chvíli, že mnozí
z vás, kteří si tuto výzvu přečetli,
jsou rozhodnuti toho svého koníčka popadnout za uzdu a předvést
nám jej. 
Jiří Poslední

Koníček, často „Kůň“
Touto mazlivou zdrobnělinou
nenazýváme jen koně malého
vzrůstu, ale nejčastěji mimopracovní zálibu a pokud se záliba povede
skloubit s povoláním, jedná se o životní výhru. Člověk je tvor tvořivý,
hravý, cílevědomý. Tudíž zájmová
činnost provází jeho životní pouť
ve všech epochách a režimech. Samozřejmě, že například ještě před
sto lety nebylo tolik lákadel, které
nás mají snahu odvést od naší tvorby a vášně. Na druhou stranu, nikomu z tehdejších koníčkářů se ani
nesnilo o takové šíři materiálových
možností , volného času a finančních prostředcích, které dnes můžeme našim zálibám věnovat.
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zprávy z mateřinky
Školkou chodil Mikuláš

V úterý 5. prosince jsme se dočkali
dlouho očekávané návštěvy, byl to den
plný napětí. Za dětmi do mateřské školy
přišel Mikuláš s čerty a andílky. Ze začátku jsme se trochu báli, ale čertíci byli
na nás hodní, tak slzičky nebyly. Děti
na třídách přednášely básničky a zpívaly písničky, které se společně naučily.
Za odměnu Mikuláš dětem nadělil balíček plný dobrot a všichni slíbili, že budou opět celý rok hodní. Za mateřskou
školu bychom chtěly moc poděkovat žákům ZŠ Chotěšov, kteří nás navštívili
v maskách čerta, Mikuláše a anděla. JŠ

Dýně, dýně a ještě dýně

Kdo jste byl 16. 11. 2017 na 13. Podzimní slavnosti
v mateřské škole, tak vyřezaných dýní jste tam mohli
vidět 51. A nejen vyřezaných, ale i do tmy svítících.
Někdo by mohl říci, že jich letos bylo nějak méně a nemýlil by se. Letos totiž posunutím termínu z důvodu
vysoké nemocnosti dětí měli ochotní rodiče mnohem
složitější situaci buď dýni uchovat tak dlouho v provozu schopném stavu a nebo si ji v tak pozdním termínu
nějak obstarat.
Před 1. hlavním vchodem do mateřské školy se nás
sešlo asi 150, samozřejmě nepočítaje děti a učitelky
z mateřské školy. Děti s učitelkami nastoupily na plochu v pochodovém rytmu a po té ty nejstarší za zpěvu
školní hymny vztyčily školní vlajku. Děti z jednotlivých tříd, a to i ty, které se ještě nedožily třetího roku
věku, se svými učitelkami již tradičně nacvičily pohy-
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bová vystoupení. (Pozn.: Recitační a pěvecká vystoupení nenacvičujeme na tuto slavnost úmyslně. Ozvučení
a pak mluvení do mikrofonů dětmi třeba jen jedné třídy
by bylo neadekvátně náročné).
Hudba nás opět nezklamala. Ozvučení bezchybně
opět zajistil p. Hudec.
Lampiónový průvod, který prošel při zhasnutých pouličních světlech kolem bytovek a |Mantovskou a Luční
ulicí, skončil u zadních vrátek zahrady mateřské školy.
Tam již svítily dýně nejrozmanitějších tvarů a výjevů
od strašidelných až po romantické.
Kdo se zdržel u připraveného ohně, tak se mohl posilnit vlastními dobrotami, zapít to „školkovým“ čajem
a poklábosit se známými i s neznámými.
A kdo zde nebyl, tak má možnost zase až za rok … když se urodí dýně.
J. W.

ze školních lavic
Cesta do pravěku

Ve středu 15. listopadu jsme vyrazili do Západočeského muzea v Plzni
na dějepisnou exkurzi o pravěku. Jeli
jsme vlakem a cestou z nádraží jsme se
prošli po náměstí Republiky, kde jsme
viděli kostel sv. Bartoloměje a zastavili se u Andělíčka Osahánka. Pak jsme
se šli podívat na trhy před budovou
knihovny. Protože byla zima, dali si
skoro všichni horký čaj a pokračovali
jsme k muzeu, kde na nás čekal pěkný program. Zopakovali jsme si, co
všechno víme o pravěku, dozvěděli
jsme se něco nového a prohlédli jsme
si vystavené exponáty. Ve dvojicích
jsme vyplňovali pracovní listy a mohli
jsme si zkusit drtit semínka, aby vznikla mouka. Výlet jsme si užili a těšíme
se na další.
Tereza Procházková

a Kateřina Hrubá VI.A

Je důležitější připravit dítě na cestu než cestu pro děti
aneb malé vánoční zamyšlení o dětech a výchově.
Jsem pravidelným čtenářem časopisu Psychologie a v posledním čísle
mne zaujal článek z knihy Jak uvolnit
vyčerpané rodiče. Dočteme se, že ještě v předminulém století zvládali lidé
na vesnicích běžně vychovávat i deset
dětí a ještě k tomu pracovat na svých
hospodářstvích. A to vše bez praček,
jednorázových plen, kuchyňských robotů, zavařených příkrmů a dalších
vymožeností.
Jak je to možné, ptá se autorka knihy Uvolněné rodičovství? Důvodů
vidí víc, ale za hlavní považuje častý
perfekcionalismus mnohých dnešních
rodičů, který vede k neustálému sledování výkonu dítěte a některých jeho
chyb. A za ně pak viní nejdříve sebe,
prarodiče, pak učitele, lékaře, špatné
učebnice,…
Vždycky platilo a platí, že chybami
se člověk učí. V letošním Zpravodaji
pro rodiče jsme znovu zveřejnili citát
z knihy Hlavu vzhůru, rodiče, který je
nadpisem tohoto zamyšlení.
Všichni chceme, aby z našich dětí
vyrostli pohodoví, slušní, stabilní a citliví lidé. Chceme, aby uměli vytvářet
kladné a konstruktivní vztahy s ostat-

ními, potřebujeme, aby uměli pracovat
v týmu. To vše může škola ovlivnit, ale
nemůže to děti naučit. Nejdůležitější je
vždy vzor. A vzorem jsou především
samotní rodiče a vztah, který s dětmi
od malička vytvářejí. Dítě od nejútlejšího věku vše pečlivě vnímá. Vnímá
nejen, jak se chováme k němu samotnému, ale také to, jak se rodiče chovají
k sobě, ke svým rodičům, k ostatním
lidem a jak umějí mít rádi.
Při letošním vánočním koncertu
naší školy jsem seděl jako divák mezi
ostatními návštěvníky, zejména rodiči
a prarodiči našich žáků. Přípravě koncertu věnovaly tři učitelky a více jak
50 žáků školy obrovské úsilí. A výsledek stál opravdu zato. Krásný zážitek
a radost ze všech dětí, které účinkovaly. Pro mě osobně ta hodina strávená
v klášterním kostele byla pohlazením
po duši, krásné zastavení a začátek adventu.
A právě takové chvíle tvarují duši
dítěte. Hezké povídání s rodiči, pohlazení, skutečný zájem o aktivity
dítěte, společné prožitky, pochvala,
tolerance chyby a cesta k její nápravě,
pomoc dítěti (ne však vykonávat čin-
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nosti namísto něho nebo zametat dítěti cestičku a odstraňovat překážky),
mít na dítě dostatek času.
V poslední době vzniká mnoho aktivit a projektů, které se snaží nahradit
narušené vztahy mezi rodiči a dětmi.
Jedná se dne už i o seniory, kteří,
přestože mají děti, zůstávají naprosto
osamoceni. A je to jen a jen důsledek
jejich vlastní výchovy.
Jak je hezké žít v úplné rodině.
Děti zde mají své bezpečné zázemí,
mohou se s rodiči radit a svěřovat se
jim se svými starostmi. Oni je rádi
vyslechnou. Pak se v dospělém věku
děti rády vracejí a se svými vnoučaty si společné chvíle všichni užívají.
A Vánoce jsou právě takovými krásnými chvílemi.
Ano, je potřeba se občas zastavit
a zeptat se sami sebe, zda to, co děláme, je dobré pro vytváření hezkých
vztahů. A určitě to není množství dárků a jídlem prohýbající se stůl. Lidé
se mají mít rádi. Zejména v čase adventním a během celých Vánoc.
Přeji vám všem krásný advent,
nádherné Vánoce v kruhu nejbližších
a mějme se rádi. František Halada

ze školních lavic
Vánoční koncert

Po roce se v klášterní kapli opět
rozezněly koledy a vánoční písně
v podání žáků ZŠ Chotěšov. Malí
zpěváci pod vedením paní učitelky
Olgy Čmolíkové a Gabriely Nejedlé
pilně nacvičovali již od začátku října, aby svým vystoupením zpříjemnili adventní shon. Sbor již tradičně
doprovázeli též žáci z kytarového
kroužku pod vedením paní učitelky
Jaroslavy Štrejlové a jako host v letošním roce vystoupilo pěvecké trio
Bell Canto.

Vánoční trhy

K dalším tradičním předvánočním akcím v naší škole
patří Vánoční trh. Ten letos
probíhal přímo v budově školy, takže nikomu nebyla zima
a všichni na prodávané zboží
dobře viděli. V nabídce stánků
jednotlivých tříd byly výrobky dětí, které buď samostatně,
nebo za pomoci rodičů a prarodičů vytvořily během vánoční
dílny přímo ve škole. Nechybělo ani výborné občerstvení
ve stánku deváté třídy. Výtěžek
z trhů může každá třída použít
podle potřeby na školní výlety, občerstvení na třídní akce,
nákup třídních triček, atd. Každoročně většina tříd věnuje
část výdělku z Vánočního trhu
na charitativní účely.

Mobilní
planetárium

V pondělí 4. 12. vyrostla v hale
kupole podobná těm, které vídáme
v observatořích. Do školy dorazilo mobilní planetárium s programy
pro 3. – 5. třídu. Sympatický lektor měl pro každý ročník připraven
jiný program – Astronomie pro děti,
Voda – zázrak přírody a Neuvěřitelný vesmír. Dětem jen zbývalo natáhnout se v planetáriu na žíněnky
a sledovat, co se děje pod „hvězdnou oblohou“.
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ze školních lavic

Ve škole před 100 lety

Jaké to bylo ve škole za časů našich
prababiček, jsme zjišťovali na výstavě v Národopisném muzeu v Plzni.
Do škamen zasedli nejprve páťáci,
kteří si vyzkoušeli psát perem s násadkou, číst z dobového slabikáře, ale
také jeden z tehdejších trestů - klečení
na hrachu. Po obědě se do staré školy
podívali také deváťáci, které pobavil
zejména tehdejší školní řád. Všichni si
domů odnesli písanku s dobovými texty a na památku také propouštěcí vysvědčení.
HD

sport a volný čas
Podzimní pochod

V sobotu 11. listopadu 2017 se uskutečnil již 17. ročník Podzimního pochodu. Ze startu v restauraci Pod
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Klášterem vyrazila na trasy 15 a 23 km pro pěší a 32 km
pro cyklisty necelá stovka nadšenců, kterým nevadilo
pochmurné podzimní počasí. Svatý Martin nás místo
sněhu počastoval silným studeným větrem a drobným
mrholením.
Chotěšovští Tomíci vyrazili na nejkratší trasu Ořechovkou přes Krůtí vrch do Kotovic a dále na kontrolu
do Záluží. Před tím, než se v útulné hospůdce na dvoře
Gigant všichni zahřáli čajem a pochutnali si na vynikajících domácích moučnících, vyzkoušeli jsme ještě
zálužské dětské hřiště s letitou houpačkou. Do sychravého podzimního dne se nám z tepla hospůdky vůbec
nechtělo, ale museli jsme pokračovat. Ještě jsme se zastavili u zbytků památného stromu a pak jsme se vydali
přes Nový do lesa nad Hoříkovicemi. V Hoříkovicích
už byla všem taková zima, že nikoho ani nenapadlo odbočit ke skluzavkám na místním hřišti a raději jsme si to
namířili po louce do Týnce a zpět do Chotěšova. V cíli
na všechny čekaly diplomy, sladká odměna a reflexní
pásky.

Vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a opět je zde
všemi dětmi očekávaný kouzelný
čas vánoční a s ním se přiblížil
také termín tradičního Vánočního turnaj ve volejbalu smíšených
trojic, který se uskuteční 26.prosince od 14.00 ve sportovní hale
ZŠ. Srdečně zveme všechny naše
příznivce, aby nás přišli podpořit
svojí přítomností v řadách diváků. Občerstvení bude zajištěno.
V tento okamžik máme již naplněnu kapacitu na maximální
možný počet týmů, který jsme
schopni v našich podmínkách
zvládnout.
Krátkou zmínkou bych se rád
ještě vrátil do podzimního času,
kdy jsme v termínu 28.-30. září
navštívili Prášily v počtu čtrnácti
dospělých a dvou dětí. Ubytováni
jsme byli v Penzionu Škarda, který vřele všem doporučuji. Během
tohoto výjezdu jsme navštívili

výběh bizonů a botanickou expozici v Prášilech, dále jsme absolvovali výlet na Antýgl a jeho
plavební kanál, Jezerní slať, Prášilské jezero, Poledník a do synagogy v Hartmanicích. V Prášilech
doporučuji navštívit na hlavní silnici kouzelnou cukrárnu
s úžasnými zákusky a skvělou kávou. Cestou domů jsme v sobotu
navštívili v Dobré Vodě kostel sv.
Vintíře s unikátním skleněným
oltářem. V těsném sousedství
jsme navštívili židovské Muzeum
Dr. Šimona Adlera.
Z nadcházejících akcí připravovaných naším odborem bych
zmínil valnou hromadu, která se
uskuteční dne 26.ledna v 18:30
u Miroslava Bednáře v Luční ulici. Na valnou hromadu srdečně
zveme všechny naše členy a přispěvatele. Občerstvení je zajištěno.
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Další připravovanou akcí jsou
Šibřinky, které se budou konat
3. března 2018. Dětské Šibřinky
budou od 14:00 opět v režii dua
Pipi a Bambula Show. Večerní
zábava začíná od 20:00 a k tanci
bude hrát IFA ROCK Chotěšov.
Poslední zmínku bych věnoval
Běhu Chotěšovem, jehož 6. ročník
se uskuteční dne 28.dubna 2018.
Závěrem bych za výbor OSPV
popřál všem krásný advent, veselé Vánoce a šťastný nový rok
2018. Za OSPV Robert Puhman

