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ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný červnový čas všem
spoluobčanům.
Léto klepe na dveře, tak ho
pusťme dál. Jarní měsíce jsou pro
letošek téměř minulostí. I když
chladná rána a dny nás potrápily
o trochu déle a topná sezóna se
nám neotužilcům o něco prodloužila, teď už snad bude
krásně slunečno. Jen se nám opět
potvrdila
stará
pravda
a
pranostika „Před Servácem není
léta, po Serváci s mrazy veta“.
Asi nevznikla kdysi jen tak.
Stromy, tráva, louky, vše se nám
krásně zazelenalo, pole nám
krásně zežloutla, alergici mi snad
prominou, vše běží tak jak má.
Rád bych dnešního čísla našeho
zpravodaje využil k nakousnutí
otázky údržby veřejného prostranství v obci. Ono těch zelených ploch v našich obcích je
opravdu dost a věřte, že udržet je
všechny tak, aby byly v oku
lahodícím stavu, je hodně náročné. V minulém čísle zpravodaje
jsem psal, že chci být pozitivní a
tak bych se rád obrátil na všechny, kterým není lhostejný vzhled
okolí vašich nemovitostí. Zkuste
nám s tím pomoci . Nebojte se si
to svoje blízké okolí domu udržovat, byť je třeba i ve vlastnictví
obce. Když se rozhlédnu po obci,
trochu v téhle situaci vidím paralelu s mým posledním březnovým příspěvkem týkajícím se
sněhu a jeho úklidu. Ten kdo měl
uklizený sníh, ten má i krásně
udržované okolí svého domova.
Děkujeme. I my se snažíme Vám
ho zpříjemňovat a zatím se nám
daří plnit sliby, které jsme pro
letošek dali. Ona už naše ústava
jasně hovoří o tom, že obec je
tvořena třemi základními pilíři a
jedním z nich jsou právě občané
obce. Zkusme opustit věty typu
„Tohle není moje, jen ať si to
posekají“. Dokažme, že i v tomhle směru už tolik nezaostáváme
za západní Evropou a není nám
lhostejné prostředí, ve kterém
žijeme.
Nyní pár užitečných informací,
které by Vás mohli zajímat. U
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obecního úřadu je nově k dispozici sedm parkovacích míst.
Nebojte se je využívat, jsou z boku od kostela trochu schovány,
ale jsou všem volně k dispozici.
Upozorní Vás na ně nová značka,
která bude osazena na rohu
budovy. Víme, že situace týkající
se parkování je v jistých částech
obce dosti problematická, snažíme se tuhle situaci intenzivně
řešit, ale povím Vám skutečnost.
Vyprojektovat a povolit parkoviště u OÚ trvalo téměř rok a půl,
postavit dva týdny. Úsměvná
realita dnešní doby.

Zpevněná plocha u Základní
školy již také plní svůj účel a
v brzké době bude dokončeno i
parkoviště u kláštera, které se
bude určitě hodit. Jelikož jsem
otevřel problematiku parkoviště,
ještě jedna důležitá věc pro Vás
pro všechny i pro Vaše případné
návštěvy. Pokud někdo využije
k parkování v obytné zóně řádně
označenou plochu (varianta s bílými pruhy a v novějších ulicích
šedá a červená stání), dle pravidel silničního provozu tomu
ani jinak být nesmí, nenechávejte
se nikým manipulovat a nutit
k jejímu opuštění. Pokud tato stání nejsou z nějakého důvodu vyhrazena dopravní značkou, jsou
veřejné a jsou k dispozici komukoli bez jakéhokoliv omezení.
Opravdu tato stání nepatří
vlastníkům přilehlých nemovitostí , což si někteří vynucují. Na
druhou stranu neparkujte na
místech, kde tato vyznačená stání
nejsou. Oni tam nejsou z nějakého určitého důvodu, jedním
z nich je třeba omezení vjezdu do

nemovitosti. Pokusme se respektovat smysluplnost těchto značených parkovišť.
Takže teď už jen důsledně
bojovat za stejnou kvalitu potravin v celé Evropě, při souběžně kladené otázce zůstat či
vystoupit z EU. I takové bylo to
letošní jaro, volby do Evropského
parlamentu. Nemíním je tady bilancovat, výsledky znáte, volební
účast nakonec nebyla zas tak
úplně špatná (28,72%), tak snad
nás zvolení zástupci budou
dobře reprezentovat a Evropa
pro nás bude důstojným domovem, jsme její součástí.
Možná se vám čtenářům
nezamlouvá struktura mého úvodníku, a říkáte si, co to tady
píše, vždyť on přeskakuje od jedné věci k úplně jiné. Je to dáno
přesně touhle mojí současnou pozicí. Tady během dne řešíte kontrolní den na parkovišti, záhy
školku, hned volby do Europarlamentu a do toho veřejné opatrovnictví. Je to kolotoč absolutně
různorodých záležitostí, tak Vám
chci dát nahlédnout i pod tuhle
pokličku.
Jak jsem již v březnovém
úvodníku informoval o chystané
letošních akci „Obnova návsi
v Chotěšově“, byl již úspěšně
vybrán dodavatel, podepsána
smlouva o dílo a práce pomalu
začnou. Věříme, že až bude tato
akce zdárně dokončena, přibyde
nám tady zas kousek vkusné části obce s patřičným nádechem
historie. Její trvání je naplánováno do konce dubna příštího
roku. Rád bych proto všechny,
kteří budou touto rozsáhlou rekonstrukcí dotčeni, poprosil o trpělivost a součinnost se stavební
firmou. Přeji Vám všem krásně
prosluněné letní dny, i trocha
toho tolik potřebného deště. O
dovolených načerpejte co nejvíce
sil a hlavně si léto užijte
s úsměvem ve tvářích.
Daniel Koláček
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE

Inzerce

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2019
VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

DUBEN – 02.04.2019
KVĚTEN – 07.05.2019
ČERVEN – 04.06.2019

Nabízíme : úpravy a opravy oděvů
úpravy a šití bytového textilu
zakázkové šití

ČERVENEC – 02.07.2019
SRPEN – 06.08.2019
ZÁŘÍ – 03.09.2019
ŘÍJEN – 01.10.2019

Pro jakékoli informace, neváhejte a volejte!!!
Mobil : 734 477 171 Jana Sochorová, Vejprnice
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
možné vyzvednutí a přivezení zakázky.

www.obec-chotesov.cz

LISTOPAD – 05.11.2019
PROSINEC – 03.12.2019
PŘIPRAVIT VŽDY V PONDĚLÍ VEČER.
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Informace o právě probíhajících stavebních akcích
Parkoviště u kláštera
Jednou z větších stavebních prací
jsou právě probíhající práce na
parkovišti u chotěšovského kláštera. Jak již bylo napsáno v minulém čísle zpravodaje, vznikne
zde 24 parkovacích míst pro návštěvníky kláštera. Parkoviště by
mělo být hotové do konce školního roku. Je to trochu boj s
terénem a s památkáři, ale věříme, že finální podoba bude dobře
korespondovat s ostatními plochami v okolí kláštera. Momentálně zbývá dokončit příjezdovou
cestu, která bude z žulových
kostek a dokončit úpravy okolního terénu.

Fasáda konventu
Zatímco venku se připravuje
nové parkoviště, lešenářská firma
staví další část lešení na budově
konventu. V rámci rekonstrukce
podpořené z programu IROP dojde k opravě celého jižního křídla. Následně by mělo dojít i k úpravě části zahrady ležící mezi
tímto křídlem konventu a barokním pavilonkem. Vznikne tak
pohledově ucelená plocha, která
krásně doplní výhled do okolní
krajiny s dominantou Křížového
vrchu. Pod stávajícím lešením se
již pomalu začínají rýsovat části
nové fasády. Máme se nač těšit.

Náměstí 1.máje
Demolice budovy č.p. 634
poskytla nový pohled na náměstí
1. máje. V současné době byla
zarovnána komunikace k novým
obrubníkům, navežena hlína a
srovnán terén. Prozatím zde zůstane zelná plocha. Obec má k
dispozici studii, která nabízí
několik variant, jak s daným
prostorem naložit. To však asi
bude na širší debatu. Jedná se o
naprosto zásadní projekt, který
by rozhodně nebylo dobré uspěchat.
Pavel Malina
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Prodejna COOP v novém
kabátě
Po loňské opravě Demuthova
domu se dočkala opravy i fasáda
domu č.p. 434 na protější straně
Plzeňské ulice, kde se nalézá zázemí provozovny COOP. Tento
dům je rovněž ve vlastnictví obce. Ta se letos rozhodla investovat finanční prostředky i do domu č.p. 206. Po loňské výsadbě
stromů to tak bude další krok
zkrášlení průjezdu naší obcí.

Rekonstrukce staré návsi
Jak již bylo napsáno v úvodníku,
dne 3.6. 2019 starosta obce pan
Daniel Koláček podepsal smlouvu s
vítězem výběrového řízení firmou
D-Beton s.r.o., na opravu staré
návsi v Chotěšově. Ta by měla začít
již v měsíci červnu s předpokládaným termínem předání stavby v
dubnu 2020. Půjde o rekonstrukci
ulic U pumpy, M.Škardové a části
ulice Úzké.

Ulice U Řeky
V uplynulém období rovněž
došlo ke zpevnění povrchů v
ulici U Řeky. V současné době
probíhají jednání s městem Plzní
o získání přístupových komunikací v okolí chotěšovských rybníků. Rádi bychom aby v budoucnu patřili do majetku obce Chotěšov a mohli bychom tak zrekonstruovat povrch komunikací i
tam. Po zpracování projektové
dokumentace by mělo dojít ke
zpevnění povrchu vtaké sousední ulici Starý mlýn. Stejným
způsobem jako v ulici U Řeky
byla zpevněna i část komunikací
za mantovským mostem.
PM
www.obec-chotesov.cz

Rybník v Týnci naplněn

4–5

ZPRÁVY Z OBCE/STALO SE

První semsetr je za námi
Do prvního semestru Univerzity
třetího věku se přihlásilo 12 seniorů z Chotěšova a blízkého okolí.
Někteří možná s počáteční obavou jak vše zvládnou, ta však byla brzy překonána. Přednášky
probíhají videoformou a každý
student si je může kdykoli doma
v klidu znovu přehrát a studovat
svým tempem. Program je určen
seniorům, kteří nechtějí trávit čas
jen doma, ale chtějí se něco dozvědět, pracovat na sobě a v neposlední řadě poznat nové přátele.
V následujícím zimním semestru
probereme téma cestování. Stále
je možné se do programu zapojit,
rádi přivítáme nové členy.
Eva Holá

Zahájení sezony 2019
Ve středu 1. května se v klášterním kostele uskutečnilo zahájení
letošní sezony v klášteře Chotěšov. Program zahájení připravil
spolek Klášter Chotěšov. Letošní
zahájení bylo trochu odlišné tím,
že hlavním bodem této akce bylo
požehnání novému zvonu a tím
jeho uvedení do života.
V patnáct hodin přivítala vzácné
hosty a všechny návštěvníky paní Lenka Čechová a všechny
přítomné seznámila s dalším programem. Jako první vystoupení
tohoto dne, následoval koncert
pěveckého sboru Melodika. Tento sbor nás navštívil již několikráChotěšovský zpravodaj – červen 2019

te a jeho uvedené skladby pokaždé navodí patřičnou a příjemnou
atmosféru.
V první polovině letošní sezony
ve výstavních sálech vystavují
dva výtvarníci z Berouna. Paní
Alena Šustrová přivezla na třicet
černobílých snímků historických
objektů, mezi kterými nechybí
ani záběry z Chotěšova. Pan Viktor Žabinský připravil pro svoji
výstavu sedmadvacet krásných
obrazů krajin jak z okolí Berouna,
Západních Čech tak z Rakouských Alp. Právě tito dva výtvarníci a jejich umělecké životopisy
byly představeny v rámci dalšího
programu tohoto dne.
Posvěcení zvonu proběhlo venku

před konventem. Emeritní biskup pan František Radkovský
požehnal novému zvonu ctihodné Vojslavy z pro nás historického místa. Tím místem je v tomto roce již stoletá lípa, která byla
zasazena v roce 1919 při otevírání první České školy v Chotěšově.
Po samotném aktu veřejnost
poprvé uslyšela zazvonění tohoto
zvonu. K této příležitosti byl
spolkem Klášter Chotěšov vydán
Pamětnílist v počtu 200 kusů.
Zvon ctihodné Vojslavy je kolem
50 cm vysopký, váží přes 40 kg,
průměr zvonu je 42 cm. Zvon byl
odlit panem Petrem Manouškem
v Holandsku. Finančně se na jeho
odlití podílely spolky Klášter
Chotěšov a Chotěšovská vlna z
Plzně. Autorem myšlenky pořízení zvonu je architekt Jan Soukup.
Děkujeme panu Bc. Filipu Hrubému za organizační pomoc při
technickém osazení a zprovoznění zvonu. Zvon má na svém těle
reliéf s postavou Vojslavy a nápis
" Vojslavo oroduj za nás ". Ty
jsou prací pana Jiřího Špinky.
S přímluvou ctihodné Vojslavy,
může být letošní sezona sezonou
úspěšnou.
Jiří Poslední

STALO SE

Chotěšovský festivali vína
Přesně po roce a opět nabito. To
byl letošní festival vína, který se
stejně jako v minulém roce konal
8.5. na Den vítězství.
Letšní ročník byl opět prodchnut
dobrou náladou, vynikajícím vínem a gurmánskými specialitami. Účast byla ještě o něco vyšší
než loňských 1500 návštěvníků.
Novinkou byly nově zpřístupněné části zahrad. K polsechu
zahrála cimbálová muzika a
Plzeňská kapela X-Cover. Akci
přišel podpořit tanečním vystoupením i spolek chotěšovských
májovníků.
Pavel Malina

Myslivci uklízeli les
Dne 7.4.2019 proběhl tak, jako každoročně, úklid černých skládek
pořádaný Mysliveckým spolkem
Mantov-Losina ve spolupráci s obcí Chotěšov. Při této akci bylo sebráno několik set kilogramů odpadů v okolí obcí Mantov a Losina.
Jedná se o odpady, které nezodpovědní občané vyvezou do přírody,
nebo je některým cyklistům či
sportovním rybářům zatěžko, si
obaly od spotřebovaných nápojů a
potravin odvézt a řádně je zlikvidovat. Tito lidé si neuvědomují, že
do přírody chodí či jezdí jen na
návštěvu. Vztah těchto lidí k přírodě lze jen těžko pochopit, vždyť
kolem tohoto svého odpadu opět
na kole pojedou, či si opět sednou
na to stejné rybářské stanoviště.
Zřejmě je jim to jedno, a to jen
vysvětluje, jaký vztah k přírodě
tito lidé mají. Stejně tak lze stěží
pochopit, proč někdo vyhodí celou
sadu opotřebovaných pneumatik
na mez u lesa. Obec Chotěšov
přece provozuje sběrný dvůr, na
který není žádný problém pneumatiky odvézt. Když už je lze dovézt k lesu, tak na sběrný dvůr
snad také. Bohužel někteří občané
jsou nezodpovědní a pohodlní v
přístupu k likvidaci odpadů, které
sami vyprodukují. Nemůžeme se
tedy divit, že povalující se odpad
v přírodě je nechává klidnými.
Roman Vrána
www.obec-chotesov.cz
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NENECHTE SI UJÍT

Koncert sezony

Spolek klášter Chotěšov zve na
koncert Felixe Slováčka, který se
uskuteční v klášterním kostele v
pátek 28.6.2019 od 18:00 hod.
Felix Slováček byl členem mnoha
orchestrů jako např. Orchestru
Karla Vlacha a vystupoval s řadou dalších (Big Band Gustava
Broma). Pravidelně se objevoval
také v programech stálice českého
popu Karla Gotta. Jako interpret
vážné hudby vystupoval s mnohými známými hudebními tělesy
v Čechách i v zahraničí. Spolupracoval např. s European Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým
orchestrem hesenského rozhlasu
a jinými. Svoji hudební mnohostrannost vždy prokazoval také
jako skladatel a od roku 1983 jako
šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. V Chotěšově se představí
s klavírním doprovodem a v programu sestaveném ze známých
písní a skladeb.
Lenka Čechová
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Večer pro klášter Chotěšov
Klášter Chotěšov 3. srpna již po
sedmnácté otevře své brány v
rámci akce Večer pro klášter
Chotěšov.
Večer pro klášter začne první
srpnovou sobotu ve 14 hodin.
Pro milovníky historie a architektury si organizátoři připravili
přednášku známého plzeňského
architekta Jana Soukupa, který
klášter dlouhodobě podporuje a
pomáhá při jeho záchraně.
Nedílnou součástí akce je hudební program, který přibližuje Jakub Švehla, dramaturg Večera:
„Na podiu v předních zahradách
vystoupí skupiny Pilsen Queen
Tribute Band, Tabasker nebo
Adolphogang. Hudba zazní také
přímo uvnitř konventu v kapitulní síni, kde vystoupí komorní
Trio Kaphe a vokální soubor
Tutti vocci.”
Organizátoři myslí i na děti. Program pro ně zajistí spolek Uzlík.
Pro nejmenší bude připraven relaxační koutek, přo předškoláky
a školáky si Uzlík připravil stanoviště s úkoly a vědomostní hru v
areálu kláštera. Každý malý
účastník si tak s sebou z kláštera
odnese zážitky, nové poznatky a
dárek.
Velkému zájmu veřejnosti se kaž-

doročně těší prohlídky kláštera
apřilehlých prostor. „Každý rok
se snažíme zpřístupnit části kláštera, které jsou během roku nepřístupné. Unikátem jsou tak
prohlídky klášterních krovů, barokních a gotických sklepů, věže
s výhledem a dalekohledem nebo
kanalizační štoly. Samozřejmě
bude zpřístupněna i hlavní budova konventu, která má úžasnou
atmosféru. Kromě klasických
prohlídek s průvodcem se návštěvníci mohou těšit také na
divadelní prohlídky přibližující
atmosféru kláštera historie blízké
i vzdálené.
Večer pro klášter Chotěšov pořádá spolek Chotěšovská vlna, jejich předseda Pavel Říha organizátory představuje: “Jsme skupina dobrovolníků , kterým není
lhostejný odkaz předků. Měli
jsme štěstí, že jsme začali spolupracovat právě s obcí Chotěšov.
Už je to 16 let, co jsme do kláštera, jako teenageři, začali jezdit na
dobrovolnické brigády a posléze
založili benefici Večer pro
klášter.
Kulturním programem chceme
přilákat návštěvníky a oživit tak
nádherný areál kláštera.“
Stanislav Tomanec

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Rozšíření otvírací doby pro
veřejnost
V polovině května letošního roku
jsme se rozhodli otevřít vždy
v pátek, sobotu a neděli od 15:00
do 20:00 hodin některé části areálu kláštera pro veřejnost. Bez
vstupného lze navštívit park na
nádvoří, šípovou zahradu, severní věž s pozorovacím dalekohledem a se samoobslužnou knihovničkou. Po celou výše uvedenou
dobu je možné se občerstvit na
terase mezi prelaturou a kašnou.
Lze si zapůjčit i náčiní na petangue nebo stolní hry pro děti.
Filip Hrubý

Zvonečky pro klášter.

Malá inventura velkých prací na klášteře

K příležitosti pořízení nového
zvonu do sanktusové věže na
konventu byly vyrobeny menší
mosazné zvonky s gravírovaným
motivem jako na velkém zvonu a
s nápisem Chotěšov. Výtěžek
z prodeje tohoto reklamního
předmětu bude využit na obnovu
kláštera. Konkrétní akci obnovy
bude možné vybrat hlasováním
na facebookových stránkách
Správy kláštera premonstrátek
v Chotěšově po oznámení konečné částky výtěžku. Zvoneček
bude možné zakoupit od poloviny června na akcích konaných
v klášteře a jeho cena bude 150,Kč.
Chcete si už letos zazvonit novým zvonkem u vánočního
stromečku a ještě mít pocit, že
jste pomohli dobré věci? Předem
Vám děkujeme.
Filip Hrubý

Rok 2012
V tomto roce firma Speleo Řehák
opravila štolu od konventu k baroknímu pavilonu. Na východní
věži byl opravený vylézák a okolní oplechování, zcizené neznámými vandaly. V konventu bylo osazeno pět nových oken, částečně
zaplacených ze sbírkového účtu
"Kup si své okno", v hodnotě 187
000 Kč. V kostele Nejsvětějšího
srdce páně byl instalován oltářní
obraz "Nejsvětější srdce Ježíšovo" od akad. malíře Jaroslava
Šindeláře, který jej namaloval
prakticky jen za režijní cenu. Větší část barokního altánu získala
novou fasádu a okna.
Rok 2013
Kromě stříšky nad pokladnou za
cca.12tis.Kč provedla fa. Speleo
Řehák opravu štoly mezi pavilonem a konventem za 240 tis.Kč a
pokračovalo se na opravě fasády
barokního pavilonu za 665tis.Kč.
Rok 2014
Spolek klášter Chotěšov (SKCH)
nechal opravit dveře do šatny hudebníků. Pokračovaly práce na
opravě další části střech konventu. Vymalovala se část křížové
chodby před kapitulní síní. Pokračovaly opravy podzemních
kanalizačních stok, prostory pod
konventním krovem dostaly nové
osvětlení. Největší radost nám ale
udělalo noční osvětlení, které
každý den do půlnoci zvýrazňuje

dominantu obce Chotěšov.
Rok 2015
V tomto roce nechal Spolek opravit za 236tis.Kč nápis nad vítězným obloukem v kostele Nejsvětějšího srdce páně. Firma Pokorný
za 2.5mil. Kč opravila další část
střechy konventu. Opravy se dočkala kanalizační stoka mezi pavilonem a konventem od Speleo
Řehák za 583 tis.Kč a úpravami
prošly 3 místnosti pro trvalou expozici soch Seefried Matějkové
Rok 2016
Spolek Klášter Chotěšov nechal
restaurovat historický ruční výtah
a vymalovat horní výstavní sál
vše za cca 110 tis.Kč. Opravy
střech a krovů si tentokrát vyžádal havarijní stav na prelatuře a
firma Pokorný odvedla práce za
2,5mil. Kč. Pokračovaly i práce na
fasádě letohrádku za 60 tisKč.
Souběžně
s
tím
probíhalo
odvodnění letohrádku a opravy
historického podzemí firmou
Speleo Řehák za 1,2mil. Kč.
Rok 2017
Střechy konventu se dočkaly 1,5
mil. Kč a další opravy krovů a
střech prelatury 2,5 mil. Kč. Letohrádek dostal nová okna za 75 tis.
Kč. Nejdůležitější událostí roku
2017 byl 15.3., kdy obec na svém
veřejném jednání schválila založení nového subjektu „Správa
kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.“, Tato organizace
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
veškerého dění v klášteře. V tomto roce se konečně podařilo po obrovském úsilí získat poměrně
významné dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt Záchrana a využití konventu kláštera
v Chotěšově. Ten řeší opravu části severozápadního a celého jihozápadního křídla. Klášter mimo
jiné získá nové toalety pro návštěvníky přímo v objektu konventu
a tím spojené přípojky vodovodu
a kanalizace, technický výtah, nové muzeum historie objektu a
v neposlední řadě nový depozitář
barokních soch Plzeňska. Dále
proběhne oprava související fasády a parková úprava okolí. Náklady na tuto akci činí 63 mil. Kč.
Dalším dotovaným projektem je
Obnova kapitulní síně konventu
kláštera Chotěšov taktéž podpořeného finančními prostředky
z Integrovaného
regionálního
operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny
Radbuza v částce cca 9,5 mil. Kč.
Dojde k restaurování fresek v
kapitulní síni, k restaurování
podlahy a k vybudování nové
elektroinstalace a slavnostního
osvětlení. Vlastně se tím naplní
sny a vize, se kterými v minulosti
Spolek klášter Chotěšov (dříve
Občanské sdružení Klášter Chotěšov) přišel. Ke všem těmto změnám by ale nedošlo bez obrovské
snahy obce Chotěšov, která nesla
největší část nákladů na záchranu

Chotěšovský zpravodaj – červen 2019

naší dominanty. Spolek v žádném
případě nebude ukončovat činnost, ale hlavní tíhu snah o opravy areálu přechází právě na Správu kláštera premonstrátek v Chotěšově. Informace o následujících
opravách se dozvíte na stránkách
http://www.chotesovskyklaster.
cz/.
Rok 2018
V tomto roce probíhaly intenzivní
práce spojené se získanými dotacemí IROP. Především byla vypisována výběrová řízení na veškeré práce financované z dotací. Ta
musela projít schvalovacím procesem a až poté mohlo dojít k samotnému vyhlášení na zhotovitele jednotlivých etap oprav. Následoval výběr zhotovitelů, podpisy smluv a poté konečně i zahájení prací. Dnes jsou již v konventu vidět prováděné opravy a
my věříme, že rok 2020 bude dokumentem výrazných proměn
konventu kláštera.
Přitom další opravy probíhaly i
v rámci získaných dotací od ministerstva kultury na obnovu střech
prelatury 2,3 mil. Kč, střechy konventu 1,0 mil. Kč. Další opravy
probíhaly v rámci Správy kláštera
premonstrátek a to především
obnova levé věže, kde vznikl
mimořádný výhled na okolí kláštera s instalovaným dalekohledem. Zajistili obnovu nového
vstupu do konventu z důvodu
probíhajících oprav nyní uzavřeného původního vstupu a pro-

vedly se nové přípojky vody a
kanalizace do prelatury. V minulých zpravodajích již byla zmínka
o nové sanktusové věžičce a zvonu sv. Vojslavy. Obnova zcela
zchátralé věžičky byla financována obcí, nový zvon pak financoval Spolek klášter Chotěšov, který získal finanční prostředky mimo jiné od neznámé dárkyně (50
tis. Kč) a částku 20 tis. Kč poskytl
spolek Chotěšovská vlna, parta
mladých nadšenců, kteří již celá
léta pořádá v klášteře "Večery
pro klášter Chotěšov" a souběžně
s přípravou Večera brigádničí.
Hlavně v začátcích obnovy byla
jejich práce při likvidaci náletů,
čištění podzemních štol nebo
zbourání novodobých příček nenahraditelná. Cena nového zvonu včetně všech součástí a elektroinstalace je 173 356,- Kč.
Úplně na závěr bych chtěl připomenout jména těch, kteří za ta
léta Spolkem klášter Chotěšov
prošli a svůj díl práce a volného
času mu věnovali. Jsou to Jaroslav Cuřín, Jiří Poslední, Jaroslava Mathesová, předseda spolku
Ing. arch. Jan Soukup, Helena
Krausová, Drahomíra Tachovská,
Miroslav Vápeník, Tomáš Andreas, Libuše Kydlíčková, Gábina
Marková, Lenka a Alois Čechovi,
Josef Klička, Eva Křenková, Jana
Jánská, Irena Křivánková, Kateřina Karlová, Václav Celer,Mirek a
Jiřina Vogeltanzovi...... a to
nejsou zdaleka všichni.
Václav Celer
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

DDM Stod

V pondělí 22. dubna přišly děti
ze třídy rybiček do školy s batůžky a chvíli po osmé jsme vyrazili
na vlak. Jeli jsme na výlet, do
Domova dětí a mládeže ve Stodě,
kde jsme měli domluvenou keramickou dílnu. Původní záměr,
vytvořit něco na Velikonoce bohužel nevyšel, výrobky by nestihly vyschnout, tak děti tvořily
srdíčka pro maminky. Hlínu si
rozválely, podle šablony vykrojily, ozdobily a na závěr nabarvily. Děti byly nadšené a maminky budou určitě také. Po dlouhé
chvíli sezení si ještě děti mohly
vylézt na horolezeckou stěnu
nebo se protáhnout na "cvičících"
strojích. A pak už hurá na vlak a
zpátky do mateřské školy na
oběd. Děkujeme za vstřícnost a
ochotu
pracovníkům
DDM
Stod.
L.R

Sférické kino
V pátek 15.3. k nám do mateřské
školy výjimečně nepřijelo divadlo, ale kino. Sférické. Vzhledem
k tomu, že to bylo poprvé, nejen
děti, ale i my učitelky, jsme byly
zvědavé, o co vlastně jde. Přijela
sympatická paní s velkou taškou
a během pár minut stála v herně
obrovská kopule. Děti netrpělivě
nakukovaly dovnitř a těšily se na
představení. Konečně mohly vejít
dovnitř, pohodlně si lehly a ko-

lem nich se vzápětí začalo promítat. Jednotlivé třídy si vybraly
téma dle vlastního uvážení, takže
děti mohly shlédnout film "O životě stromů", "Lidské tělo", "Pod
mořskou hladinou" a mnoho dalších. Na závěr se ještě paní zeptala vybranými otázkami, co se děti
dozvěděly a byla nejen ona, ale i
my překvapeni, co všechno si děti zapamatovaly. Rozhodně to byl
nevšední zážitek.
L.R.

Návštěva na statku v Horšově
Na milé pozvání profesorky SOŠ
a SOU Horšovský Týn Mgr. Babkové navštívila naše mateřská
škola školní statek v Horšově.
Bývalý Trauttmannsdorfský dvůr
se stal školním statkem již při
vzniku prvního typu zemědělské
školy v roce 1946. Dnes se může
pyšnit několika hektary zemědělské půdy, rostlinnou a živočišnou
výrobou i novými technologiemi.
Děti MŠ nejvíce zajímala domácí
zvířata. Na statku děti mohly vidět koně, které se chovají pro
sportovní účely. Zaujalo je narozené telátko, které si mohly pohladit, ovce a kozy, které na ně
zvědavě koukaly přes ohradu.
Chotěšovský zpravodaj – červen 2019

Dětem se líbily kachny a husy, co
se kolébaly přes cestu, krávy plemene Jersey, co na ně bučely přes
plot. Nejvíce se dětem líbilo u
malinkých selátek. Těch bylo
opravdu mnoho a přeskakovala
jedno přes druhé, jak byla zvědavá na děti. Z krocana, který volně
chodil po statku, měly děti velký
respekt, ale on se jich bál víc než
ony jeho. Dále viděly králíky a
čerstvě vyklubaná kuřátka. Děti
si výlet velmi užily a v mateřské
škole jsme si potom o všem hodně povídali. Děkujeme Ing. Marii
Fouskové, ředitelce SOŠ a SOU
Horšovský Týn, která se nám po
celou dobu ochotně věnovala.

Školní statek je přístupný i široké
veřejnosti, vřele doporučujeme.
Za návštěvu stojí také naučná
stezka bývalou horšovskou loveckou oborou, kde se seznámíte
s historií, faunou, florou a ochranou přírody. V týdnu se můžete
občerstvit v penzionu v Horšově,
s příznačným názvem Penzion V
Oboře.
R.D.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Milí čtenáři Chotěšovského zpravodaje
V každém čísle prezentuje naše
škola to nejzajímavější ze své činnosti. Všichni učitelé a zaměstnanci školy se podílejí nejen na
běžném provozu, ale snaží se pro
naše žáky pořádat nejrůznější zážitkové akce. Ať už se jedná o exkurze, projektové dny, soutěže,
tvořivé dílny, činnost školního
klubu a školní družiny, nebo aktivity školní jídelny s mezinárodní kuchyní, budování a rozšiřo-

vání zázemí budov a celého školního areálu.
Na začátku února letošního roku
jsme oslavili 100. výročí existence
české školy v Chotěšově a 90 let
existence budovy české školy.
Mnozí z vás se akce zúčastnili a
ve škole zavzpomínali a porovnali dnešní vyučování a zařízení
s tím před mnoha lety.
To všechno dělá celý tým ZŠ. Je
nás dnes již 40 a staráme se o vý-

Ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna se po celé
České republice sešli dobrovolníci, kterým není lhostejné, jak
vypadá životní prostředí v jejich
okolí. Naše škola se do této akce
zapojuje pravidelně, a tak se i
tentokrát sešlo ráno u školní jídelny dost nadšenců pro společný úklid Chotěšova. Nafasovali
jsme pytle s logem akce, pracovní
rukavice a mohli jsme vyrazit.
Rozdělili jsme se na několik skupin a každá zamířila do míst, o
kterých jsme věděli, že na nich
bude nepořádku víc než dost.
Tradiční trasa vedla podél klášterní zdi směrem na Ostrov, další
skupina uklízela kolem obecního
úřadu a na kostelních schodech,
společně se pak všichni sešli Na
Dupárně u Národního domu.
Poslední skupina se rozhodla vyčistit stráň podél trati směrem k
nádraží a nádraží samotné.
Dospěláci z řad Turistického
oddílu mládeže pak sesbírali též
nánosy odpadků podél kolejí. Počasí nám přálo, chuti do práce
měli všichni dost, takže se nám
podařilo nasbírat několik pytlů
směsného odpadu, velké množství plastů a poměrně dost hliníkových plechovek, které ode-vzdáme do plzeňské ZOO. Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k
dílu a zasloužili se o lepší vzhled
obce.
Mgr. Hana Duffková

uku i zajímavou činnost pro 265
žáků z Chotěšova a spádových
obcí. Zda se nám to daří, můžete
posoudit z následujících příspěvků.
Děkuji obci a příznivcům naší
školy za pomoc, vstřícnost a podporu. Přeji vám všem krásné léto,
hodně odpočinku během prázdnin a těším se na zahájení dalšího školního roku 2019/2020.
František Halada
ředitel školy

Den Země
Oslava dne Země je na naší škole
již zavedenou tradicí. Také v letošním školním roce jsme se u jeho příležitosti věnovali různým
ekologickým tématům. Pro žáky
1. a 2. třídy byl připraven program Lesní pedagogika v blízkém lese Dubovec, ostatní třídy
1. stupně se vypravily na přírodovědnou vycházku. Někdo vyrazil na Křížový vrch, další skupiny pak směřovaly přes Sklepní
vrch k jezu a dál směrem na Stod.

Kromě poznávání přírody a různých her nechyběl ani úklid lesa
nebo čištění studánky, o které se
postarali žáci V. A. Pro žáky 6. a
7. třídy byla připravena exkurze
do Centra caolinum v Nevřeni,
kde se seznámili s těžbou kaolinu. Největší kus práce odvedli
žáci 8. a 9. tříd, kteří se podíleli
na terénních úpravách ve školní
zahradě, jež v rámci projektu Přírodní učebna prochází velkou
proměnou.
Mgr. Hana Duffková
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Ekologie se SPŠD Plzeň
Již druhým rokem jsme partnerskou školou SPŠD Plzeň v projektu Podpora odborného vzdělávání v PK.
Začátkem dubna Střední průmyslová škola dopravní Plzeň uspořádala pro naše žáky ekologicky
zaměřenou exkurzi. Nejprve jsme
navštívili spalovnu odpadu v
Chotíkově. V návštěvnickém centru nám vysvětlili nejen, jak jedna
z nejmodernějších spaloven v
Evropě funguje, ale dozvěděli
jsme se rovněž spoustu zajímavých věcí o dopadech současného životního stylu a moderních
technologií na naše zdraví a život
na Zemi. Pak jsme se rozdělili na
dvě skupiny. Část žáků se vybavená přilbami a reflexními vestami vydala v doprovodu vedoucího provozu na prohlídku samotné spalovny. Přestože právě probíhala neplánovaná odstávka,
mohli jsme nahlédnout do kabiny
jeřábníka i do řídícího centra, tzv.
velína. Prohlédli jsme si také generátor, který využívá energii ze
spalovaného odpadu k výrobě
elektrické energie. Všechny nás
překvapilo, že v prostoru doslova napěchovaném rozličným odpadem nebyl cítit žádný výrazný
zápach. Druhá skupina se mezitím v návštěvnickém centru seznamovala pomocí různých interaktivních prvků a videí s pravidly třídění odpadu a fungováním
spalovny. Během dopoledne se

obě skupiny vystřídaly, vymezený čas rychle utekl a my se autobusem přesunuli do Krs, kde pro
nás byl připravený oběd a především velmi zajímavé aktivity ve
zdejším environmentálním centru. Na úvod jsme si vyslechli
krátkou přednášku o světelném
znečištění a pak již opět následovalo dělení na menší skupinky,
abychom se mohli postupně vystřídat v různých činnostech.
Shlédli jsme video zaměřené na
vývoj člověka, oprášili své znalosti o jednotlivých krajích České
republiky, vyzkoušeli si kvíz o
znalostech vesmíru a znovu si
připomněli zásady třídění odpadu. Největší úspěch mělo interaktivní pískoviště, na které se pomocí projektoru promítaly např.
vrstevnice, koloběh vody v přírodě
nebo
výbuch
sopky.
Exkurze byla velmi zajímavá a
pro mnohé z nás inspirací k zamyšlení, co bychom mohli dělat
jinak. Díky skvělému organizačnímu zajištění ze strany partnerské střední školy a vzornému
chování všech našich žáků jsme si
celý den mohli náležitě vychutnat. Do konce školního roku je
pro nás připraven ještě jeden projektový den a na podzim se můžeme těšit na další exkurzi, která
bude pro naše žáky stejně jako
všechny ostatní akce v rámci projektu zcela zdarma.
Mgr. Hana Duffková

Hurá na hrady
Opět po roce jsme vyrazili v doprovodu pana Libora Marka poznávat hrady v našem okolí. Tentokrát jsme akci uskutečnili v
rámci projektu Podpora úspěšné
výuky - pokračování projektu,
takže finanční příspěvek žáků byl
minimální. Po loňském putování
naším okresem jsme se letos vydali do okresu Tachov, kde jsme
navštívili zříceniny hradů Gutštejn a Švamberk. Počasí nám zrovna moc nepřálo, ale i tak jsme si
užili poznávání života lidí ve
středověku nejen při procházce
po obou zříceninách, ale též při
aktivitách v prostorách kostela na
vrchu Krasíkov, kde nám pan
Marek ukazoval celou řadu historických předmětů, včetně originálů archeologických nálezů, kopií zbraní a částí brnění. Velkým
zážitkem byla návštěva krypty
pod kostelem, v níž kdysi bývali
pohřbení členové Švamberského
rodu. Na závěr si každý na památku vyrobil šperk z drátků a
odnesl si vlastnoručně brkem podepsaný pamětní list s pečetí.
Mgr. Hana Duffková

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem 2019 se nesla
v duchu oslav 80. narozenin nakladatelství Albatros. Kromě společného čtení, soutěží a povídání
o tom, jak se dělá kniha, si nocležníci navařili a napekli, takže
oslava byla se vším všudy. Na
naší škole jsme nocovali již posedmé a andersenovskou noc si
tentokrát znovu užili členové
školních čtenářských klubů.
Mgr. Hana Duffková
Chotěšovský zpravodaj – červen 2019
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Znovu na bedně
Po vynikajícícm úspěchu našich
děvčat v loňském ročníku Poháru
rozhlasu jsme se i v letošním
školním roce mohli radovat z
nádherného sportovního úspěchu. Družstvo straších žákyň ZŠ
Chotěšov ve složení Aneta Beránková, Anna Beránková, Kristýna Hrivnáková, Pavlína Kubešová, Kristýna Krocová, Nela Peteříková, Lea Rosenbergerová a
Adéla Seerová obsadilo stříbrnou
příčku. Od vítězství je dělilo pouhých 44 bodů. Nejvíce se dařilo
Pavlíně Kubešové - 1. místo ve
skoku do dálky a v běhu na 60
metrů, Anetě Beránkové - 1. místo v běhu na 800 metrů, Nele Peteříkové - 2. místo v běhu na 800
metrů a Anně Beránkové - 2. místo v běhu na 60 metrů. Velmi
dobrý
výkon
předvedlo
i
družstvo starších žáků, kteří obsadili celkové 7. místo. Všem děkujeme za vynikající reprezentaci
školy a přejeme ještě mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Hana Duffková

Návštěva ZOO
v Lohbergu

Ten dělá to a ten
zas tohle

Pohádkové
dopoledne

Budoucí prvňáčkové si přišli
vyzkoušet, co je od září čeká ve
škole. Na několika stanovištích
byly pro ně připraveny různé
úkoly. Poznávali tvary a barvy,
vybarvovali obrázky, navlékali
korálky, skládali puzzle, poznávali pohádkové postavičky nebo
si z papíru vystříhávali a lepili
čmeláky. Se vším jim pomáhali
žáci 6. a 7. třídy oblečení v pohádkových kostýmech a samozřejmě paní učitelky a asistentky
z 1. stupně. Za splnění úkolu dostaly děti razítka a na závěr si
pak mohly vybrat drobné dárečky, které pro ně vyrobili žáci naší
školy v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Na všechny malé
školáky se už nyní moc těšíme.

Název písně z filmu Pekařův
císař jsme si vypůjčili jako podtitul zábavného dopoledne, které
připravili žáci 8. A pro děti ze 2.
třídy. Na stanovištích ve školní
zahradě si mohly vyzkoušet dovednosti, které jsou zapotřebí při
výkonu různých povolání. Velký
ohlas mělo hledání archeologických nálezů v hromadě hlíny,
úprava účesů, ošetřování zranění nebo překážková dráha s podnosem plným nádobí. Klukům se
docela dařilo zatloukání hřebíků, děvčata se zase vžila do
role paní učitelky při opravování
chyb v diktátu. Všichni si vyzkoušeli práci s digitálním fotoaparátem, když z celé akce nafotili velké množství fotek. Děkujeme dětem ze II. A za vzorné
chování a chuť, s jakou se do
práce pustily. Velký dík patří
samozřejmě žákům VIII. A, kteří
bezproblémový chod stanovišť
zajistili a vytvořili se svými malými spolužáky perfektní tým.
Mgr. Hana Duffková
Mgr. Jaroslava Štrejlová

3. května jsme navštívili německou ZOO v Lohbergu. Počasí
nám bohužel nepřálo, většinu našeho pobytu pršelo a bylo chladno. Ředitel ZOO nás seznámil se
zvěří, kterou tam chovají. K vidění zde byla zvířata žijící v okolí
Lohbergu i z celé Šumavy. Viděli
jsme vlky, losy, kance, sovy a
další živočichy vyskytující se ve
zdejších lesích.
Také jsme se setkali se žáky
místní školy, s nimiž jsme poobědvali. S plnými žaludky jsme se
pak vydali na nedaleké rašeliniště, přes které vedla naučná
stezka. Výlet se nám líbil a i přes
deštivé počasí jsme si ho náramně užili.
žáci 8. ročníku Lea
Rosenbergerová, Adéla Seerová,
Linda Zborníková a Jan Fišer .
14 – 15
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Ponožkový den

Pěvecký sbor

Vzácná návštěva

Již několik let je 21. březen tzv.
Ponožkovým dnem. Ti, kdo se
chtějí k tomuto dni připojit, si
jednoduše navlečou na každou
nohu jinou ponožku. Ponožka
totiž svým tvarem připomíná
chromozomy. Právě ztrojení 21.
chromozomu způsobuje Downův
syndrom – proto datum 21.3..
Letos jsme se díky iniciativě
žákyně Barbory Vránové z VIII. B
k Mezinárodnímu dni Downova
syndromu připojili i my. V některých třídách si žáci povídali o
tomto postižení, vyprávěli si své
zážitky a zkušenosti ze setkání
s lidmi, kteří jsou jakýmkoli způsobem jiní nebo si četli texty
s tímto tématem. Většina dětí
přišla do školy v různobarevných
ponožkách.

Mám velkou radost, že se letos
po několikaletém snažení povedlo vytvořit aktivní školní pěvecký sbor. Skupina zhruba 30 žáků
napříč ročníky tak naši školu
pravidelně reprezentuje a rozdává radost. Nejenže byli velkou
posilou na tradičním adventním
koncertu naší školy, ale vystupovali také mimo jiné na oslavách
výročí 100 let české školy v Chotěšově. Kromě toho letos několikrát potěšili svým vystoupením
klienty DPS Chotěšov – na jaře
např. Jarním vystoupením či
besídce k oslavě Dne matek.
Škola aktivity pěveckého sboru
podporuje, za což jsme velmi
rádi. V úterý 14. května měli
členové pěveckého sboru možnost podívat se na pěveckou
zkoušku profesionálního sboru –
Dětského pěveckého sboru Mariella Plzeň. Slyšeli sborový zpěv,
vyzkoušeli si nácvik vícehlasu a
dostali možnost si s tímto sborem
zazpívat. Poslední akce, která
letos žáky školního pěveckého
sboru čeká, je výlet, který jim bude zároveň poděkováním za jejich celoroční reprezentaci školy.
V pondělí 10. června se tak společně vydají do Fantasy Golf
Plasy, aby si spolu užili dopoledne plné zábavy.
Pevně věřím, že členové pěveckého sboru budou i nadále tak
nadšení pro společné muzicírování a že se nám třeba již od září
povede založit stabilní pěvecký
sbor, který se bude scházet pravidelně každý týden a svým vystoupením těšit mnoho posluchačů.
Mgr. Olga Čmolíková

Vzácná návštěva v naší škole
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme ve
škole přivítali velmi vzácného
a milého hosta. Se svým vyprávěním za námi přijela jeho
excelence Mons. Tomáš Holub,
český katolický kněz a také
druhý biskup plzeňský. Mons.
Tomáš Holub byl v polovině
90. let prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky. Působil v jednotkách, které
se podílely na mezinárodních
mírových misích IFOR (SFOR)
v bývalé Jugoslávii, Iráku či
Afghánistánu. Žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili besedy s ním
a podle jejich reakcí si to upřímně užili. Svědčila o tom i následná diskuse, kdy se žáci
aktivně zapojili a zajímali se o
mnoho věcí z biskupova osobního i pracovního života.
Mgr. Olga Čmolíková

Den boje proti
rakovině
V květnu se naše škola poprvé
zapojila do kampaně proti rakovině. Pod vedením čtyř dospělých se vydalo deset žákyň prodávat symbol boje proti rakovině
– kytičku měsíčku lékařského.
Navštívili jsme Obecní úřad,
Dům s pečovatelskou službou,
firmu Stolfig i drobné podnikatele. Oslovili jsme i občany Chotěšova, kteří si ochotně kytičku
koupili a často přispěli více než
požadovaných 20,- Kč. Peníze si
donesli i naši žáci, kteří měsíček
mohli zakoupit hned ráno.
Celkem se nám podařilo vybrat
10 946,- Kč. Děkujeme Vám
všem a na viděnou v příštím
roce.
Chotěšovský zpravodaj – červen 2019

Gratulujeme
Další úspěch v republikovém
kole soutěže Lidice pro 21. století
Stejně jako v loňském roce nám
obrovskou radost udělala žákyně
VIII.B Lea Rosenbergerová, které
se již podruhé podařilo uspět
v literárně historické soutěži Lidice pro 21. století.
Do soutěže, která má dvě kola, se
z naší školy přihlásili celkem 3
žáci. V prvním kole museli přes
internet zodpovědět záludné otázky a napsat literární práci na zadané téma. Do 2. kola již
postoupilo pouze 21 nejlepších
z celé české republiky.
Mgr. Hana Duffková

Akce na léto

Spolek klášter Chotěšov

Spolek Májovníků Chotěšov

Vás srdečně zve na výstavu

Dalibor Říhánek

pořádá

v sobotu 29. června od 14,00 hodin

obrazy, kresby, grafika, gobelíny

zábavné odpoledne pod širým nebem
pro děti i dospělé.
Pro děti je připravena od 14,00 do 15,30 hodin
na prostřední pěšině v lese Kalaberk
„

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM“.

Od 15,30 je připraven další doprovodný program
na PALOUKU U JEZU:
malování na obličej

lesní pedagogika

ukázka poslušnosti a obrany psů

19. 7. – 29. 9. 2019
Výstavní síň konventu kláštera v Chotěšově u Plzně
otevřeno každou neděli 14. – 16. hod. v rámci běžných prohlídek
ostatní dny po domluvě na telefonu 725 042 533
„Večer pro klášter“ – so – 3. 8. 2019 ( 14. – 24. hod.)
„Slavnosti baroka“ – so – 14. 9. ( 14. – 18. hod.)

jízda na koni

hasiči
paintball a další …

Občerstvení pro DĚTI i DOSPĚLÉ.
Na trasu nebudou vpuštěni účastníci na jízdních kolech.
Z důvodu bezpečnosti doporučujeme
u mladších účastníků dozor dospělých.

16 – 17
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Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Vážení čtenáři a čtenářky,
k mnohým z Vás, kteří právě
čtete tento článek, se dostala
zpráva, že v obci Chotěšov byl
založen nový spolek rybářů. Pokud tomu tak není, určitě Vám
neuniklo, že v okolí rybníků Sakty a Drahouška pod klášterem se
něco děje. Tak tedy pěkně popořádku. Vše začalo v roce 2018,
kdy se sešla parta chlapů, které
váže stejná vášeň a nadšení, tou
vášní je sportovní rybolov a tím
nadšením je udělat něco pro naši
přírodu a vzhled obce.
Prvotním impulzem jejich konání
byl neutěšený stav a údržba břehů obou rybníků včetně rybníků
samotných. A tak od slov neměli
daleko k činům. Na podzim roku
2018 byl zaregistrován Spolek
klášterní rybníky Chotěšov, jehož cílem je nejen rybařit a starat
se o údržbu a ochranu svěřených
rybníků, ale také se aktivně podílet na ochraně přírody a na společenském a kulturním dění v obci.
Jednou z hlavních činností spolku
je výchova nové generace sportovních rybářů. Vést členy, děti a
mládež k ochraně přírody a životního prostředí, především
vodních zdrojů. Učit se respektovat přírodu a její obyvatele. Během prázdninových měsíců uspořádali rybáři dva rybářské závody na rybníce u staré a dnes již
zrekonstruované rybárny, při
kterých si především děti mohly
vyzkoušet, jak se ryby chytají a
jak je s nimi potřeba šetrně zacházet. Všechny úlovky se počítaly a
na konci závodů si každý mohl
vybrat pěknou cenu. Na tom kdo
byl první nebo poslední, až tak
moc nezáleželo, na prvním místě
byla dobrá nálada.
Řada členů se již dlouhodobě aktivně podílí na společenském životě v obci ať už ve Spolku Májovníků, Spolku klášter Chotěšov,
či jiných organizacích. Ve spolupráci se Spolkem klášter Chotěšov a se Správou kláštera premonstrátek vytvořili v rámci
Chotěšovský zpravodaj – červen 2019

akce Zamykání kláštera v gotickém sklepení pod prelaturou
pro děti strašidelný sklep. Tajemná atmosféra někdy sice způsobila nějaké to ukápnutí slziček,
ale přítomné maminky a hezký
obrázek za odvahu malé strašpytlíky rychle uklidnil. Za tuto
akci si členové spolku vysloužili
poděkování od ředitele Správy
kláštera premonstrátek pana Bc.
Filipa Hrubého. Protože jim nechybí ani smysl pro humor, vyrazili na letošní masopust. Hezké
slečny byly v masopustním průvodu nepřehlédnutelné a jejich
výběrčí měl brzy kasičku plnou.
Aby bylo možno tyto záměry
realizovat a dále rozšiřovat v míře jak je zde uvedeno, bylo alfou
a omegou získání rybníků do užívání a v této záležitosti je potřeba
zmínit vstřícné jednání a podporu
ze strany vedení obce Chotěšov,
které s předsedou spolku panem
Milanem Slaninou uzavřelo pachtovní smlouvu. Od 1. dubna 2019
tak Spolek klášterní rybníky Chotěšov může obhospodařovat rybníky Sakta a Drahoušek.
Hned první víkend po uzavření
smlouvy se členové spolku a jejich příznivci pustili do práce.
Využili toho, že rybníky byly po
slovu ryb vypuštěné a začali
s pracemi okolo břehů a na rybničním zařízení. Břehy bylo předně potřeba vyčistit od náletového
porostu a ze dna rybníků vybrat

co tam nepatří, od PET lahví, suti,
komunálního odpadu a větví počínaje, po pneumatiky, železný
šrot a zbytky hřbitovního zařízení
konče. Co všechno se na dně rybníků našlo a jak práce postupovaly je zdokumentováno na facebookové stránce spolku. Asi největší
raritou byl náhrobní kříž a epitaf.
Obrovskou pomocí byla těžká
technika, kterou posklytla firma
pana Eduarda Molka, díky které
mohly být upraveny podemleté
břehy po celém obvodu rybníků
včetně vyrovnání okolního terénu
pro budoucí sekání travního porostu a vysázení nových stromů.
Prostranství břehu bylo následně
oseto trávou. Do práce se zapojily
také děti z chotěšovské ZŠ v rámci akce Ukliďme svět – ukliďme
Česko, které uklidily odpadky na
hrázi.
Jen za měsíc duben bylo odpracováno přes 350 hodin. Práce okolo
rybníků ještě zdaleka nejsou u konce a členy spolku s jejich příznivci čeká ještě spousta dřiny, ale
už teď mají plány, co všechno se
na rybníku uskuteční. Okolí rybníků je veřejným prostorem a jeho úpravy přispějí k estetickému
vzhledu obce.
Na závěr si zde ještě dovolím
zmínit slova pana E. Molka „Takové nadšení, kdy není potřeba
nikomu říkat, co má dělat, je hodné obdivu“.
Lenka Čechová
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OSPV Chotěšov
Vážení spoluobčané,
za pár dnů končí první polovina
roku 2019, začíná léto, čas dovolených a hlavně začínají prázdniny, které nedočkavě vyhlížejí
všechny děti bez rozdílu věku.
Dovolila bych si proto malé
připomenutí dvou akcí, pořádaných organizací OSPV, které se
uskutečnily v dubnu a v květnu.
Pod vedením hlavní organizátorky Jany Hesové, za pomoci členů
OSPV a pedagogů ZŠ Chotěšov,
proběhl 27. dubna již 7. ročník
Běhu Chotěšovem. Závodu se
zúčastnilo 174 běžců, z toho 66
dospělých. Všichni závodníci, od
těch nejmenších až po seniory,
bojovali s ohromným nasazením
a odhodláním zvítězit. Mnozí
z nich překonali také svůj dosavadní
rekord.
Nejrychlejším
závodníkem se stal, stejně jako
minulý rok, pan Beran, který byl
právě i jedním z těch, co svůj
osobní rekord posunuli zase o
něco výš.
Díky patronovi závodu hejtmanovi Plzeňského kraje panu Josefu Bernardovi a díky účasti
mnoha sponzorů bylo i tento rok
možné zajistit pro účastníky i
diváky v průběhu závodu několik zábavných a zajímavých ak-

tivit – pro nejmenší sportovce
oblíbený skákací hrad, malování
na obličej, pro ty starší horolezeckou stěnu, půjčovnu koloběžek, paintball a stánek BESIP.
Pro první tři závodníky v každé
kategorii byly připraveny medaile a ceny a pro všechny zúčastněné zákusky, slané pečivo a teplé nápoje…
Pořadatelé akce by chtěli ještě jednou poděkovat paní Nadě Cíchové, která již tradičně vtipně uvádí a komentuje celý průběh závodu. Pevně doufáme, že i na 8.
ročníku běhu Chotěšovem hlas
paní Cíchové zase uslyšíme. Díky
také již tradičnímu týmu pro občerstvení všech závodníků i diváků, panu Bednářovi s jeho rodinnými příslušníky.
Druhou, velmi vydařenou akcí,
byl cyklovýlet uskutečněný 23. 26. 5. v Jižních Čechách se
základnou v Penzionu U Dančí
obory ve Vlkově. Účastnilo se 19
cyklistů.
Ve dvou skupinách jsme křižovali
cyklostezky a cesty lemované
svěží jarní přírodou, louky plné
květů, rybníky plné ptactva a
neviditelných, ale o to hlučnějších
žabích virtuózů. Příjemné byly
také zastávky v místních občer-

stvovnách, kde jsme doplňovali
tekutiny a spálené kalorie. Cyklostezky mezi Veselí Nad Lužnicí
a Třeboní jsou pohodlné a sjízdné, takže není problém najet po
nich za den i 70 km. Počasí se
vydařilo, ubytování bylo trochu
sparťanské, ale příjemné – penzion s velkou společenskou místností s barem a kuchyní, velká
zahrada, ohniště, přístřešky pro
kola, parkoviště a hned vedle
hospůdka majitele penzionu.
Ubytování pro zúčastněné zajistila a vše zorganizovala paní
Jitka Škardová. Logistika celé
výpravy nebyla vůbec jednoduchá. Také jí patří naše poděkování.
Vám čtenářům, za organizaci
OSPV, přejeme krásné letní dny,
vydařenou dovolenou a dětem
bezstarostné prázdniny a v září se
budeme těšit na další sportovní
akce a cvičení v tělocvičně.
A ještě pozvánka pro ty, co by
měli chuť vyzkoušet naše pravidelné cyklistické pondělní podvečery – vyjížďky o délce cca 20
km okolím Chotěšova, vždy dle
navržené trasy některého z účastníků. Pokud budete mít zájem se
k nám připojit, bližší informace
vám sdělí paní Jana Chramostová.
Alice Celerová
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Turistický oddíl
mládeže Chotěšov

Co nového ve
fotbale

Členové
turistického
oddílu
pravidelně o víkendech vyrážejí
na pěší výlety. V letošním roce
jsme navštívili např. zříceninu
hradu Lopata, vyhlídkový altán
nedaleko Nezvěstic, tzv. Mariinu
vyhlídku, prochodili jsme okolí
Švihova a Šťáhlav a Nepomuku,
došli jsme z Domažlic do Kouta
na
Šumavě.
Tradičně
se
zúčastňujeme Tříkrálové sbírky a
vyrážíme na pouť do Úherec. Již
podruhé jsme se zapojili do akce
Ukliďme Česko, během které
jsme tentokrát vzorně uklidili
okolí nádraží. Navštěvujeme též
turistické akce organizované
Klubem českých turistů - v
letošním roce to byly pochody
Zimní speciál a Staňkovský
Nezmar. Nezahálíme ani o
prázdninách. Ty velikonoční
jsme využili k návštěvě lomů
Malá a Velká Amerika a okolí
hradu Karlštejn. Naši členové se
rovněž podílejí na zajištění
pochodu Chotěšovská 30, kde již
více než 20 let pomáhají na
kontrole s přípravou dřeva a
razítkováním
popisů
trasy
průchozím turistům. V současné
době náš oddíl čítá zhruba 15
dětí a 3 dospělé. Fotografie z
našich akcí jsou k vidění ve
vývěsní skříňce u základní školy
nebo na webu KČT Chotěšov.
TOM Chotěšov

Fotbalová sezóna pomalu finišuje, mistr ligy už je známý, stejně
tak jako vítěz Ligy mistrů. Až na
těchto úrovních naše týmy nebyly, nicméně si troufnu tvrdit, že
ve svých soutěžích a kategoriích
dělají naší obci velice dobré jméno. Nejmenší děti z přípravek si
užily nástavbové turnaje napříč
okresem a získávaly skalpy týmů
s mnohem větší základnou a žáci
si ve svojí skupině také vedli tak,
že zaslouží velkou pochvalu.
Dospělí v B týmu si fotbal užívají
natolik, že suverénně vyhráli III.
třídu okresního přeboru a A tým,
výkladní skříň chotěšovského
fotbalu, si po nevydařené podzimní části zlepšenými výkony a
hlavně výsledky vybojoval účast
v I.B třídě i pro následující sezónu. Je potěšitelné, že základem
všech kategorií jsou odchovanci
našeho oddílu, že v každé kategorii mají možnost sbírat zkušenosti hráči patřící do týmu o kategorii níže a tím zlepšovat svoje
výkony a motivovat k lepším výkonům i kmenové hráče těchto
družstev. Skvělá spolupráce je
jak v týmech dětí a žáků, tak
v týmech dospělých, kde se oporami stávají kluci, kteří jsou věkem ještě dorostenci.
Aby tomu bylo i nadále, fotbalový oddíl se snaží vytvořit takové
zázemí, aby fotbal byl pro děti
první volbou v mimoškolních aktivitách. Proto s OÚ budeme usilovat o získání prostředků na vybudování hřiště na malou kopanou s umělým povrchem, kde by
děti mohly celý rok trénovat i
hrát mistrovské zápasy, máme
v plánu modernizovat dětský
koutek na hřišti a rozšířit ho o
moderní workout hřiště či vybavit týmy dalšími tréninkovými
pomůckami pro zatraktivnění
přípravy. A zároveň podporovat
trenéry, jejichž práce si nesmírně
vážíme a jsme pyšní na jejich nasazení a přístup k výchově talentů.
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Abychom dali možnost si fotbal
nezávazně vyzkoušet většímu
počtu dětí, přihlásili jsme se a byli vybráni jako jeden z pořadatelů akce FAČR „Měsíc náborů“,
který proběhl na hřišti za nádherného počasí a zúčastnilo se jej více než 150 dětí. A i když třeba
fotbalovou cestou jejich další kroky nepůjdou, jsme rádi, že přišly,
vyzkoušely si základy na různých stanovištích a pobavily se.
Samozřejmě věříme, že se nám
některé potenciální posily povedlo zaujmout a že z tohoto náboru se nám podaří doplnit kategorii nejmladších a nastartovat u
nich skvělé kariéry.
Nicméně bude chvilku trvat, než
se postupně do týmů zapracují, a
proto jsme dohodli variantu, která je řešením k obsazení všech
mládežnických kategorií – spolupráci s TJ Baník Zbůch. S tímto
oddílem zintenzivníme spolupráci a vytvoříme sdružené týmy
tak, aby všechny děti hrály ve
svých kategoriích a měly prostor
a čas na přirozený rozvoj. Podle
našeho názoru je to cesta, jak
zachovat vesnický fotbal při stále
klesajícím zájmu dětí o pohyb.
Této problematice se budeme
v našem oddíle intenzivně věnovat i nadále, vnímáme to jako prioritu a nutnost k pokračování
dlouholeté tradice, budeme se
aktivně zapojovat i do systému
řízení jednotlivých soutěží, abychom se snažili pomáhat vytvářet
podmínky, které udrží stávající a
na hřiště přilákají i nové tváře.
Pokud máte doma aktivní děti,
neváhejte je přivést na hřiště, slibujeme, že budou v dobrých rukou.
Vilém Bednář
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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: klemperovajitka@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00
- 7:00 - 8:00 pouze pro objednané
- pondělí 14:30 - 16:00 pro pracující bez objednání
- odpolední hodiny pouze pro objednané
- objednání na prohlídky pouze telefonicky

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: klafova@centrum.cz
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
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
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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

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
15:00 – 18:30
Úterý
zavřeno
Středa
15:00 – 19:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
15:00 – 19:00
Sobota
17:00 – 19:00
Neděle
zavřeno
Liché týdny v PO, ST a PÁ dopoledne 9:00 –11:00.

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
17:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
9:00 – 16:00
Úterý
9:00 – 16:00
Středa
10:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 16:00

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
Provozní doba – zimní období (1.11. - 31.3.)
Pondělí
13:00 – 17:00
Středa
13:00 – 17:00
Pátek
13:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 13:00

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
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Kulturní kalendář obce Chotěšov
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den
pátek
sobota
pátek
pátek
pátek
sobota
neděle
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota-neděle
sobota
čtvrtek
čtvrtek
sobota
neděle
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
úterý

datum
14.6.
15.6.
21.6.
28.6.
28.6.
29.6.
14.7.
19.7.
20.7.
27.7.
3.8.
23.8.
30.8.
6.9.
7.9.
7.-8.9.
14.9.
19.9.
31.10.
16.11.
1.12.
6.12.
7.12.
7.12.
7.12.
13.12.
14.12.
31.12.

název akce
Letní kino
Slavnosti slunovratu
Letní kino
Koncert Felixe Slováčka
Letní kino
Cesta pohádkovým lesem
Konec výstav I.
Vernisáže výstav II.
Koncert Kabát revival
Sraz vojáků
Večer pro klášter
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Neckyáda Chotěšov-Dobřany
Chotěšovská pouť
Slavnosti baroka - ukončení sezóny
Haydnovy hudební slavnosti
Halloween
Podzimní pochod-Memoriál V.Mičana
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční trhy
Adventní prohlídka
Zabijačkové hody
Mikulášská nadílka
Adventní koncert ZŠ
Adventní koncert
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
MAS Radbuza
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
TJ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Chotěšovská vlna
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Mikroregion Radbuza
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášter Chotěšov
Brána kláštera Chotěšov
KČTO Chotěšov
Obec Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek májovníků Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
klášter
klášterní zahrady
klášter
klášter
klášter
Kalaberk
klášter
klášter
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
Radbuza
Mantov - cyklostezka
klášter
klášter
zahrada lesovny
start rest. Pod klášterem
náměstí 1.Máje
sportovní hala ZŠ Chotěšov
klášter
klášter - prelatura
Národní dům
klášter
klášter
Radbuza

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: zpravodaj@obec-chotesov.cz Redakce: pavel-malina@seznam.cz, tel: 723 571 826
Uzávěrka příštího čísla CHZ 3/2019 bude 1. září 2019.

