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Mezinárodní noc pro netopýry v Chotěšově

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný den vážení a milí
spoluobčané,
stejně jako jindy bych mohl dnešní úvodník, téměř jako všechny
předchozí, začít bilancí letního
počasí. Jaké bylo, jestli slunečné,
chladné, málo nebo více deštivé?
Ne, dneska tomu bude trochu
jinak. Je sobotní večer 21.08 hodin. Uzávěrka se blíží, čas je neúprosný, náplň sobotního večera je
jasná. Na stole mám před sebou
skleničku vína, v televizi se zlomek z několika set umělecky nadaných zpěváků pokouší prorazit
do světa showbyznysu. Stát se
hvězdou, kterou bude znát celá
republika, možná celý svět. Bohužel, zatím žádné libé inspirační
tóny se z obrazovky nelinou. Při
vší úctě ke všem účinkujícím, nezvládl bych to lépe. Určitě to bude
lepší a nějaká nová Superstar se
zase objeví. Na druhou stranu si
říkám, že někteří ze soutěžících
asi mají své ego úplně jinde, jen
ne v realitě. Napadá mě, dneska
to bude náročný. Tak to je takový
reálný náhled do tvorby úvodníku toho našeho dnešního zpravodaje. Vítejte.
Situace se trochu stabilizuje, proto se nám po téměř roce a půl
opět podařilo uskutečnit dříve
každoročně tradiční vítání našich
nejmenších občánků. Bylo to opravdu zvláštní, vlastně netradiční, ale moc krásné. Smyslem celého konání bylo nikoho za uplynulé období o tento jedinečný okamžik se svou ratolestí neochudit. I
proto byla celá tato akce pojata
trochu jinak než doposud. Vystoupení dětí z mateřské školy
bohužel nebylo možné uskutečnit,
jelikož zpívat se poslední dobou
smělo asi pouze v Zemi krále Miroslava, stejně jako tomu bylo
v pohádce o Pyšné princezně a za
hranice se nám utíkat nechtělo.
Všichni, kteří v páteční odpoledne
přišli, měli umožněnu svoji individuální chvilku na společnou
fotografii s celou svou rodinou, se
sourozenci u kolébky a s následným podpisem do pamětní knihy
narozených. Ano, u někoho byste
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nepoznali tu časovou prodlevu.
První náznaky sezení a vykulené
oči z objektivu. Ale byli i tací, teď
nastává úsměvná chvilka, kteří už
se v kolébce domáhali toho, že
rozhodně sedět nebudou, ale že
budou samozřejmě stát a nejlépe
mimo kolébku. Ano, tady byl ten
uplynulý covidový rok bez vítání
opravdu poznat asi více než obvykle. Rád bych poděkoval naší
matrikářce pí. Kantové za logisticky skvěle zvládnutou téměř
tříhodinovou akci. 40 dětí jsme
v jednom dni ještě nikdy nevítali.
Letní a podzimní stavební realizace zas po prázdninovém čase
nabírají na obrátkách. Parkoviště
u mateřské školy je dokončeno,
práce se přesouvají do ulice Havlíčkova. Dokončena bude ještě
oprava povrchu v rekonstruované
části ulice Nová a též ve spojce
ulic Sklepní – Klostermannova.
Do obce Losina bude zhotoven
nový vodovodní přivaděč, který
do budoucna zajistí základní zásobování obce pitnou vodou. Je
třeba zmínit, ne z důvodu našeho
chlubení se, ale z nutnosti publicity, že realizace této akce je podpořena dotací Státního fondu životního prostředí ve výši 2.958.000,Kč. Následující informace je pro
ty, co zaznamenali stavební ruch
na polní cestě, spojnici obcí Hoříkovice – Týnec. Tady probíhá rekonstrukce polní cesty v rámci
dokončených pozemkových úprav na náklady Státního pozemkového fondu. Abychom předešli zbytečným diskusím, je nutno říci, že pouze v katastru obce
Hoříkovice. To znamená, že nová
polní cesta bude zatím pouze v té
části, která se právě rekonstruuje,
ne dále. Naštěstí je to právě ten
horší úsek dané spojnice. Pevně
věřím, že až budou ukončeny
komplexní pozemkové úpravy i
v obci Týnec, bude cesta dokončena kompletně.
Téma předposledního odstavce je
jasné. Podzimní volby do posla-

necké sněmovny parlamentu České republiky, které se budou konat 8. a 9. října. Radu, koho volit,
ode mne nečekejte. Určitě tady
nebudu lobovat za žádnou stranu. Je to čistě na Vás. Je to svobodné rozhodnutí každého z nás,
koho volit a toho si važme. Je to
již 32 let od sametové revoluce,
už bychom s tímto naším hlasem
měli umět zacházet. Rozhodněme statečně, stůjme si za svojí
volbou a nenechme se ovlivnit
okolními vlivy. Přijďte volit a
rozhodnout tak o budoucnosti
naší země.
Závěr je dnes trochu o mých
emocích, přiznávám. Bohužel
život není jen veselý, šťastný a
usměvavý. Černý prapor na budově obecního úřadu nikdy nevěstí nic dobrého. Jak již asi většina z vás ví, v nedožitých 40-ti
letech nás bohužel navždy po
tragické události opustil náš
skvělý spolupracovník a kamarád Jakub Nesnídal. Kuba byl
opravdu pracant, dříč, kluk,
kterého bude hodně složité nahradit, troufnu si říci téměř nemožné. O to více mě v této souvislosti mrzí stupidní pouliční
řeči hlupáků, které vám do očí
nikdo neřekne, ale za zády
pronesou, že nám tady vlastně
dělal jenom obecního blbečka.
Asi se ode mne čeká, že bych se
měl od těchto emocí oprostit.
Omlouvám se, nejde to. Proto
přijměte i moji následnou omluvu za trochu drsnější závěr dnešního úvodníku, ale blbečkové
jsou pro mě všichni, kdo tohle
říkají. Čest Kubově památce.
23.52 hodin…….Hezký
podzimní čas
Daniel Koláček
starosta obce
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Vodovodní přivaděč pro
obec Losina
Vodovodní přivaděč povede v trase polní cesty spojující obce Mantov a Losina. Na základě doporučení hodnotící komise schválila
Rada obce Chotěšov uzavření
Smlouvy o dílo se společností
DYBS Plzeň s.r.o., s cenovou nabídkou ve výši 3.274.631,50 Kč bez
DPH. Na tuto akci byla získána
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
2.958.000,- Kč, tj. 80% z celkových
uznatelných nákladů na stavební
akci v rámci národního programu
Životního prostředí.
Pavel Malina

Máte problém se svým počítačem nebo notebookem?
Pomůže vám firma BEST IT s.r.o.

Rychle, levně, spolehlivě
v sídle společnosti i v pohodlí vašeho domova

Nainstalujeme nebo opravíme váš počítač, notebook, televizor a
chytrý telefon, zajistíme pravidelný servis, naučíme vás základní
ovládání a mnoho dalšího dle vašich požadavků.
VYTVÁŘÍME TAKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY JIŽ OD 10 000,BEST IT s.r.o.

Tel: 723 551 433
www.bestitcz.eu / servis@bestitcz.cz
www.obec-chotesov.cz
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Parkoviště u školky
Na přelomu konce prázdnin a
začátku školního roku bylo stavební firmou DYBS vybudováno
nové parkoviště pro potřeby Mateřské školy v Chotěšově. Kapacita parkovacích míst byla navýšena oproti dosavadnímu stavu
zhruba o 20 míst. Věříme, že tato
úprava pomůže zlepšit dopravní
nápor, který zde býval především
při ranním příchodu dětí do školky. V plánu je ještě doplnění parkovacích stání o gumové zarážky
pro zvýšení bezpečnosti a dosazení zeleně po obou stranách parkovacích ploch.
Pavel Malina

Stavba polní cesty HPC 1-R
v k.ú. Hoříkovice
Od druhé poloviny měsíce srpna
probíhají práce na rekonstrukci
polní cesty spojující obce Hoříkovice a Týnec. Tato stavba probíhá
na základě požadavku obce Chotěšov na realizaci obnovy prioritních spojovacích polních cest mezi
jednotlivými katastry, vycházejících z komplexních pozemkových
úprav. Investorem stavby je Státní pozemkový fond. Polní cesta
bude opatřena asfaltovým povrchem s výhybnami pro zemědělskou techniku.
Pavel Malina

Ulice Havlíčkova
Jednou z dalších stavebních akcí,
která byla naplánována na podzim tohoto roku, je úprava odstavné plochy v prostoru Havlíčkovy ulice. Vznikne zde 15 parkovacích míst s vyznačeným místem
pro přecházení a dojde k úpravě
vjezdů k nemovitostem. Žádáme
především motoristy, aby v průběhu stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti v tomto úseku.
Předpokládaná doba stavebních
prací je odhadnuta na tři týdny
od zahájení stavby.
Pavel Malina
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Koncepce rozvoje říční náplavky a veřejných
rekreačních ploch v Chotěšově
Základní koncept návrhu počítá s
rozčleněním území na několik
částí s různým funkčním obsahem
a intenzitou využití, které sice na
sebe bezprostředně navazují, ale
každou lze realizovat víceméně
nezávisle a v různém kvalitativním standardu od provizorních
řešení po velkorysá. Celé území
by mělo působit nadále co nejotevřeněji, pojaté jako veřejně
přístupný příměstský park s
multifunkčním
využitím pro
sportovně rekreační účely. Jednotlivé zóny jsou označeny písmeny
A – E.
Zóna A
Z ulice Máchova by se v návaznosti na provoz areálu pro výkonnostní sport (fotbal) mělo stát
předpolí spojující zázemí fotbalového areálu (např. využití sezonního občerstvení) s celou sportovně rekreační zónou. Lokálně je
možno zpřístupnit břeh řeky s
případnou atrakcí na vodě
(přívoz - vor, atd).
Zóna B
Zóna, kde je nutné se vypořádat
efektivním způsobem s dopravou
v klidu - parkováním ideálně
formou multifunkční plochy s
možným plynulým přechodem
do sportovním plochy typu
streetball a dětskou atrakcí prolézačkou. Důležité je zde též
podpořit pěší vazbu mezi mostem
a rekreačními plochami a to s důrazem na bezpečnost provozu.

Zóna D
Rekreační plocha přírodního charakteru by si měla zachovat svůj
kompaktní přírodní ráz, a proto
obsahuje při okraji pouze bezpečné a plynulé zakončení bruslařské
dráhy formou atrakce v podobě
klopené zatáčky (nikoliv původně
uvažované zokruhování), dále
zachovává přístup k meandru
řeky (přírodní splav) a nabízí
možnost umístění 3 drah na diskgolf, jehož trasy by mohly být
podpořeny různým druhem sečení, což odpovídá moderním
ekologickým standardům pro

údržbu zeleně v obcích.
Zóna E
Sportovní plochy mohou vzniknout též z části bývalé skládky,
zvláště ty, pro které se jinak v
obydlených částech hledá místo
obtížně. Mohlo by se tak jednat o
procvičovací zóny (skillcentra)
pro děti a mládež na kolech
(pumptrack, horské kolo - trailpark) s využitím vhodné morfologie terénu v daném místě. V nejvzdálenější části by pak mohl být
situován skatepark. Vše by opět
doplnila práce s vegetací.
Ing. Arch. Ondřej Bláha

Zóna C
Hlavní rekreační plocha městského charakteru s doplněnou dráhou pro bruslení, joggingovým
chodníkem a atypickým říčním
mobiliářem situovaným do pozvolného zpřístupněného břehu
řeky Radbuzy s plážovými prvky
(pískoviště). Součástí plochy mohou být vymezená hřiště například na nohejbal, plážový volejbal, badminton, kroket, pétanque,
workoutové sestavy a další.
www.obec-chotesov.cz
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NENECHTE SI UJÍT

Mammas&Mammas

Vánoční koncert v Lesovně
chotětovského kláštera 11.12.2021

Dýňové slavnosti

Slavnosti pořádaná obecně prospěšná společnost Brána Kláštera
Chotěšov. Tato akce se koná v sobotu 30.10. 2021 na zahradě u
konventu chotěšovského kláštera.

www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

Netopíří noc v Chotěšovském klášteře

www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

Mezinárodní noc pro netopýry
v Chotěšově
V pátek dne 3. září 2021 proběhl
v Plzeňském kraji již 16. ročník
Mezinárodní noci pro netopýry,
tentokrát na nádvoří kláštera
v Chotěšově. Díky bohatému
programu a pěknému počasí na
akci
dorazilo
téměř
300
účastníků.
Akce odstartovala 17. hodinou
soutěžemi pro děti - tzv. „Netopýřím osmibojem“ a výtvarnou
soutěží o nejhezčího netopýra.
Účastníci osmiboje plnili na stanovištích tematické úkoly a ověřili si
tak svoji obratnost, kreativitu i
znalosti o životě netopýrů. Každé
dítko si za splnění úkolů na konci
vybralo drobný dárek. Výherci
v soutěži o nejhezčí výtvarné dílo
byli odměněni plnými dárkovými
taškami, stejně jako vylosovaní
účastníci osmiboje. V rámci předávání cen byla klášteru v Chotěšově předána také plaketa „Náš
soused netopýr“ jako poděkování
České společnosti pro ochranu
netopýrů (ČESON) za dlouhodobou spolupráci při ochraně vý-

znamného zimoviště netopýrů
v místních sklepích.
Dále pokračoval program se
zaměřením přímo na samotné
netopýry.
Vladimír Hanzal
(Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR) představil práci s
ultrazvukovým detektorem, který
"překládá" ultrazvuk letícího
netopýra do slyšitelné podoby.
Tím je možné určit, o který druh
se jedná. Následovala jeho přednáška o životě našich létajících
savců. Velký úspěch mělo několik
volně žijících netopýrů, které se
povedlo do nárazových sítí chytit
zkušeným zoologům Ing. Jiřímu
Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského
kraje - odbor životního prostředí)
a Ing. Václavu Říšovi (Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR).
Konkrétně se jednalo o druhy
netopýra velkého, vodního, dlouhouchého a řasnatého. Návštěvníci je tak mohli vidět z bezprostřední blízkosti. Do odchytových
sítí se našim zoologům podařilo
odchytit jako bonus i ledňáčka říč-

ního.
Byl připraven i doprovodný
program v podobě výstavy o
netopýrech zapůjčené Ministerstvem životního prostředí a pro
návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů, připravené paní Dagmar
Zieglerovou (ZO ČSOP Nyctalus).
Na závěr se promítal film „Náš
soused Netopýr“. Večerem provázel návštěvníky moderátor Martin
Vobruba (Zoologická a botanická
zahrada města Plzně). Akce zaměřená na naše létající savce
skončila okolo desáté hodiny
večer.
Mezinárodní noc pro netopýry
pořádaly Plzeňský kraj, Správa
kláštera premonstrátek v Chotěšově, z. ú., Zoologická a botanická
zahrada města Plzně a Agentura
ochrany přírody a krajiny ve
spolupráci s ČESON, ZO ČSOP
Nyctalus, ZO ČSOP Sylva Lunae
a Mezi lesy z. s. Akce byla spolufinancována Státním fondem
životního prostředí ČR.

zvýšila návštěvnost i lepší propagace, nižší vstupné a další věci
…., i tím se zabýváme.
A jak to tedy letos probíhalo?
Prvním filmem byla komedie
Ženská pomsta, na kterou se
přišlo podívat 66 diváků. Následoval velmi oceňovaný film Šarlatán, kdy pro nás bylo velkým
zklamáním pouhých 40 přihlížejících. Nejméně návštěvníků 26
přišlo na komedií Casting na
lásku, kterou jsme končili první
část festivalu. Ani začátek druhé
části s komedií Ubal a zmiz nezaznamenal větší zájem, přišlo 38
lidí. Solidní návštěvnost, a to i za
situace, kdy se z důvodu špatného počasí promítalo uvnitř, měla
komedie Prvok, Šampon, Tečka a
Karel. U tohoto filmu jsme dosáhli
čísla 91. Posledním představením

pro děti promítaném v předposlední den prázdnin byl rodinný
film Mazel a tajemství lesa.
S ohledem na setrvávající deštivé
počasí se uvnitř hrálo pro 38
sledujících.
Protože pronájem filmů není
zrovna laciná záležitost, byl by
letošní ročník finančně ztrátový.
Avšak díky finanční pomoci od
MAS Radbuza, kterou jsme obdrželi z Grantového dotačního
programu, je letošní ročník co do
výnosů a nákladů téměř vyrovnaný. Otázkou však zůstává, jak
dál? Máme v našem projektu pokračovat i nadále? Nebo se najde
někdo, kdo by chtěl pořadatelskou štafetu převzít? No uvidíme,
jestli se tu zase za rok uvidíme.

Letňák v klášteře potřetí
Již tři roky se snažíme lidem nabídnout filmová představení pod
širým nebem v příjemných prostorách křížové zahrady v klášteře. Letošní ročník byl co do
návštěvnosti ten nejslabší. Přemýšlíme o důvodech, proč tomu
asi tak bylo. I když máme vždy
připravenou i mokrou variantu
promítání uvnitř budovy konventu, tak už to zřejmě ztrácí ten
původní význam „letňáků“. A,
že nám letos počasí opravdu moc
nepřálo, je prostě fakt. Dalším
důvodem mohou být i přetrvávající obavy z možné nákazy Covidem při shromažďování větších
skupin osob. Svou roli může mít i
výběr filmů. Ne vždy se trefíme
divákovi do žánru. Snažíme se
však vybírat zejména české komedie pro odlehčení. Jestli by

www.obec-chotesov.cz

Filip Hrubý
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Setkání bývalých vojáků
v klášteře Chotěšov
Dne 24. července proběhl v klášteře již 10. ročník setkání bývalých vojáků útvaru 8060. Hodně
z nich u nás prožilo hlavně přijímač a poté byli rozmístěni na
hlásky nebo jako obsluha radarů
v Západním vojenském okruhu.
Byli jsme překvapeni, kolik jich
v době těsně pokovidové projevilo zájem přijet. Nakonec se zúčastnilo 107 bývalých vojáků.
Nejdelší cestu k nám měl pan
Vlado Bednár, který přijel až
z Michalovců na Východním
Slovensku. Pan Vlado od nás na
památku dostal knihu Obec Chotěšov a její okolí v historických
fotografiích. Program probíhal
víceméně tradičně.
Zádrhel ale nastal hned ráno,
když jsme se dozvěděli, že polní
kuchyně, která měla přijet ze Strašic zůstala stát pro poruchu v Rokycanech. Dlouholetou tradicí je
totiž tradiční servírování vojenského guláše a polévky ohřívané
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a podávané jako vždy z vojenské
polní kuchyně. Letitá Tatra 805
(Kačena) začala stávkovat v Rokycanech, dál už nedojela a oběd
pro 107 strávníků byl v ohrožení.
Z krizové situace nám nakonec
pomohli chotěšovští hasiči, kteří
kuchyni do kláštera v rekordním
čase dopravili.
Po zahájení setkání paní Lenkou
Čechovou a starostou obce panem
Danielem Koláčkem proběhly
prohlídky
nově
opravených
prostor kláštera. Bylo velmi
příjemné slyšet slova chvály na
množství odvedené práce jak
v konventu, tak při úpravě
okolních zahrad a zelených ploch.
To je ostatně něco, co mě zas a
znovu při každé návštěvě překvapí a musím slova chvály předat partě zaměstnanců Správy
kláštera, která za poměrně krátkou dobu dokázala téměř zázraky. Po prohlídkách a obědě již
nastal čas na volnou zábavu,

vzpomínání na léta v zeleném a
poslech živé hudby. Opravdovou
třešničkou na dortu byly výborné
zákusky a káva paní Alenky
Ryplové.
Slova poděkování celému Sdružení klášter Chotěšov za pomoc
s přípravou a průběhem akce.
Dobře se nám poslouchala slova
při loučení, která zněla: „Určitě
uspořádejte další setkání, rádi
přijedeme“.
Václav Celer

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Klášterní dění
V červnovém vydání zpravodaje
jsme se tak trošku čtenářům odmlčeli s informacemi o dění v klášteře. Důvodem bylo zejména
obrovské zklamání z toho, že jsme
se společně s veřejností nemohli
radovat z dokončené velké rekonstrukce, která se táhla přes tři
turistické sezony. Kvůli covidovým opatřením jsme museli zrušit
slavnostní zahájení sezóny připravované na 27. dubna 2021. Naše
zklamání jsme zaháněli opět
intenzivní prací. Odstranili jsme
starý plot, který odděloval hospodářský dvůr, založili jsme nový
trávník místo betonových panelů
a vybudovali nové cesty. I ve
vnitřních prostorách hospodářských budov jsme dělali pořádek
a drobné stavební úpravy. Vznikají tak pokoje k ubytování včetně
sociálních zařízení.
Až 2. června jsme mohli oficiálně
zahájit turistický provoz, leč s řadou protiepidemických opatření.
V tomto čase jsme zaznamenali
zvýšený zájem médií a bylo natočeno, nahráno nebo napsáno
několik příspěvků. První velkou
akci a takovou zkoušku společnosti po dlouhé pauze jsme zorganizovali 19.6. akcí Den s malými pivovary. Osobně beru tuto
akci za úspěšnou, neboť byl překonán počet návštěvníků z loňského prvního ročníku. Pivo jako
křen, spousta dobrot, dobrá muzika v podání skupiny Michal Tučný revival a hlavně úžasná atmosféra byla pro nás pořadatele velkou odměnou. V tomto čase se o
náš klášter zase po letech začali
zajímat filmaři. Zajišťovali jsme
tak prohlídky prostor hned tří lokačních společností. A pak už
jsme jen čekali, zda si nás nějaká
vybere. 26. června v klášterním
parku zahrála skupina IFA, která
tímto koncertem oslavila již 15 let
na hudební scéně. Poslední den
školního roku byl klášter svědkem
slavnostního šerpování
žáčků první třídy naší základní
školy. V klášterním kostele jsme
www.obec-chotesov.cz

se pak slavnostně rozloučili i
s deváťáky, kteří naši základku
opouští.
V červnu taky začal již tradiční
Letní filmový festival, o jehož
průběhu píši na jiném místě tohoto zpravodaje. Od 7. července nastoupili do kláštera filmoví technici a stavbaři. Ti zde až do srpna
připravovali kulisy a prostory pro
natáčení seriálu Wheel of Time
(Kola času). První měsíc prázdnin
také naše prostory využívaly děti
z příměstských táborů pořádaných Mikroregionem Radbuza.
Velmi úspěšnou hromadnou akcí
byl v poslední den července Večer
pro klášter Chotěšov. Na to, že
byl program připravován jen pár
dní před začátkem, vyjma koncertu Kamila Střihavky, přišlo opravdu hodně skvělých návštěvníků.
To díky nim bezprostředně po
akci zástupci pořadatele ze spolku Chotěšovská vlna přislíbili
v této akci pokračovat i v příštím
roce. Třetího a čtvrtého srpna
byly natáčecí dny pro v článku
zmiňovaný seriál. Klášter byl tyto
dva dny obležen štábem okolo
400 lidí. Velmi přísná proticovidová a bezpečnostní opatření
nám bohužel neumožnila pořizovat fotodokumentaci nebo kontakt s herci. Hned po natáčení a

bourání kulis a úklidu prostor se
začal připravovat již tradiční Chotěšovský festival vína. Na ten
dorazil zatím rekordní počet návštěvníků.
Náš klášter si vybrala i skupina
českých a německých studentů
umění, kteří zde nacvičovali divadelní představení na téma lidská
práva. Vystoupení pak proběhlo
v sobotu 21.8. Konec srpna pak
patřil dvoudenní konferenci Venkovské fórum pořádané Státním
zemědělským intervenčním fondem a Mikroregionem Radbuza.
Ještě 28. srpna se měl konat Street
food festival, avšak vzhledem
k nepříznivé předpovědi počasí
byl pořadatelem (Dobré jídlo světa) přesunut na nový termín 3.
října. Hned na úvod nového školního roku proběhla v pátek 3. září
zejména pro děti Mezinárodní
noc pro netopýry. Tato akce byla
pro nás velkým překvapením a
díky skvělé organizaci a zajímavému programu byl klášter plný
dětí (a taky netopýrů).
Že jste ještě na žádné akci letos
v klášteře nebyli? Toto máte možnost ještě napravit i v září a říjnu.
Pokud to situace dovolí, máme
nachystané další příležitosti. Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Filip Hrubý
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Tajemství černého sešitu
Pokud čtenář usoudí z výše uvedeného nadpisu, že se pro nedostatek jiných příspěvků budou
v Chotěšovském zpravodaji uveřejňovat například Rychlé šípy na
pokračování, není tomu tak.
Černý sešit opravdu existuje a je
to nečekaný dar nového kronikáře
obce Zbůch. Sešit byl nalezen
v písemnostech předešlého kronikáře a jak se dostal do Zbůchu,
zatím netuším. Stejně tak zatím
neznáme autora textu. Nadpis
sešitu zní „Kronika obce Chotěšova, 3 sešit“ z let 1949 až 1960.
Osud sešitů s čísly 1.a 2. je také
neznámý.
V tomto sešitě č.3 je popsáno dění
v obci nejen v uvedených letech
1949 až 1960, ale je občas vepsán
jakýsi vhled do minulosti. Pokud
se jedná o drobné dodatky ohledně kláštera, tyto nepřekračují
běžné informace, které známe a
jsou zřejmě opsány z již dříve
psaných textů. Tyto zápisy nebudou v následujícím článku použity.
Období po skončení 2. světové
války bylo také nelehké, a když se
k tomu přidala ještě změna politických systémů s třídním rozdělením Evropy, byly tím poznamenány další generace všech obyvatel až do těch nejmenších měst,
vesnic a obcí.
Rozhodl jsem se jednotlivé zápisy
událostí uvádět v bodech. Jednak
pro stručnost a také z důvodu
možnosti uveřejnění co největšího
množství textu. Snažil jsem se
vyvarovat často nešťastného jevu,
kterému se říká „vytrhování
z kontextu“. Následující zápisy
končím prozatím rokem 1950.
Toto téma by si jistě zasloužilo
další pokračování.
Rok 1949.
Jez na Radbuze, který byl přívalem jarních vod v r. 1946 do poloviny rozbořen, byl tento rok opraven. Zaraženy byly ocelové štětovnice a ohromné kvádry kamene odplavené vodou, zasazeny
zase na své místo. Tou doboubylo
pokračováno se stavbou budovy
Chotěšovský zpravodaj – září 2021

na koupališti. Vše bylo prováděno
brigádnicky.
Obětavost občanů byla veliká a
stavba pokračovala rychle kupředu. SČM ( Svaz československé mládeže ) opravil příchody a
cesty na sklepním vrchu ku koupališti. Znovu zřízena rampa pro
skok do vody. Na návrší kolem
náhonu byly lesní správou vysázeny jasany, borovice, břízky a
tento prostor zalesněn. Zbylé
stromy z višňovky zničené mrazy
r. 1929 zmizely úplně v zeleni
lesíka.
Aby byl zajištěn dostatečný počet
ovocných stromků pro doplňování výsadby ovocného sadu, který
se začínal zakládati vedle hřbitova pod Dobřanskou silnicí, byla
dohodnuta smlouva s místním
zahradníkem Fryčem Rudolfem o
vypěstování 1000 ovocných stromů, což také provedeno bylo.
Na základě uzákonění civilního
sňatku prováděných MNV, byly
farní matriky předány do úřadoven MNV a vedením těchto matrik pověřen tajemník s. Mašovský
František. Obřadní síň pro sňatky
zřízena a vybavena v domě MNV
č.p. 6 a předána svému účelu.
Přikročeno bylo k vybudování
„Sdruženého komunálního podniku“ obce Chotěšova. Zakládající listina uložena jest v protokolu obce Chotěšova ze dne 16.12.
1949. Zvoleno představenstvo se
s. Brabcem Václavem v čele. Jako
členové představenstva byly zvoleni : Pour František holič, Chotěšov 138, Mysliveček Robert hostinský č.p. 103, Vedral Josef elektrotechnik č.p. 223. Správcem
podniku zvolen Hes Václav
truhlář. Jednotlivé podniky jsou:
hostinec, truhlářství, holičství,
klempíř, elektroinstalatér, sklenář,
sedlář, pohřební ústav a říční
lázně provozované obcí.
Nový okres, který se utvořil se
sídlem ve Stodě, komunikačně
vyhovoval. Spojení se Staňkovem,
Holýšovem a Nýřany vlakem
bylo výhodné. Jedině Merklínsko,
které bylo odtrženo do okresu

Přeštického a přivtěleno Stodu,
nemělo výhodné spojení. Ale
autobusová doprava ke každému
vlaku nahrazovala úplně potřebu
obyvatelstva. Za obec Chotěšov
byl vyslán do ONV s. Padevět
František.
Bylo provedeno zlidovění soudů.
Na místo přísedících senátu z řad
buržoazních příslušníků, nastoupily kádry dělnické. Taktéž soudní znalci byli jmenováni z řad
vyspělých dělníků. Za Chotěšov
byl s. Mašek Emanuel, jako soudní znalec pro hornictví a s. Benda
Václav obor kamnářství a živnostenský.
Rok 1950.
Koupaliště na řece Radbuze bylo
dostavěno a předáno Místnímu
komunálnímu podniku ku provozu. Otevřeno bylo 11. 6. 1950.
Návštěvy byly ohromné, protože
kolem dokola nebylo žádného
podobného zařízení pro letní
rekreaci.
Dne 7. června byly přesídleny
jeptišky zdejšího kláštera do Litoměřic. Stěhování provedeno za
pomoci vojenských útvarů a
trvalo tři dny. Zúčastnilo se 150
vojínů a 30 aut. A tak byl klášter a
s ním ústav pro přestárlé šlechtičny zrušen a po některých úpravách předán celý armádě k používání. Neobešla se celá tato akce
bez scén loučení se s klášterem
sestrami ze strany jeptišek a nábožensky založeným obyvatelstvem.
Dne 26. května bylo započato
s hloubením nové jámy dolu
„Ostrov“. Prováděly jej důlní
stavby Teplice. Výzkumné vrty
provedeny nebyly, ale přes prognozu starých horníků, kteří tvrdili, že uhlí zde není, bylo s prací
započato. Předpovědi tyto se staly
pravdivé.
V osvětové činnosti se podílela
největší měrou Osvětová beseda
s 10 kulturními podniky, školy
s 9, Sokol s 5, Svaz žen s 4, SPS s 2
a MNV 1. Kino bylo slabě navštěvováno a zvláště sovětské filmy.
Jiří Poslední
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Malé výročí velké sochy
Obdobný článek jsem již psal
v roce 2010. Vzhledem k tomu, že
socha Krista v dolejší zahradě
areálu kláštera v Chotěšově je
jedinou sochou, která zde zbyla,
myslím že nebude od věci si opět
ujasnit několik základních údajů
z jejího života. Dále je to jednoznačně kvalitní sochařská práce
z počátku 20. století.
Proč psát o této soše právě v letošním roce? Socha byla osazena
ke třistaletému výročí založení
řádu Navštívení Panny Marie
v roce 1910. Ovšem práce se
zdržely a tak ke slavnostnímu
odhalení došlo až v roce 1911.
Tudíž v roce 2010 uplynulo čtyři
sta let od založení řádu.
V letošním roce 2021 pak uplynulo sto deset let od osazení této
sochy. Zkrátka, takové malé zakulacené výročí.
Ve stručnosti si připomeňme
vznik sochy. Sochu zhotovila K.
K. Fachschule Laas v Tyrolích. Za
Rakouska – Uherska bylo toto
místo součástí monarchie, dnes
náleží k Itálii. Nejbližší velké
město je Merano. K založení
firmy na zpracování bílého mramoru Karlem Steinhauserem
dochází roku 1865. K otevření
odborné školy došlo v roce 1879.
Socha byla zadána řádem N.P.M.
a s finančním přispěním tehdejších chovanek dívčího penzionátu.
Po celý rok 1910 se na soše pracovalo a do Chotěšova přicházely
pravidelné zprávy o její pokračující výrobě. Dne 15. 7. 1911 nastal
ten den, kdy na „ avízo „ z vlakové stanice Stod byla do areálu
dovezena bedna o váze 1200 kg.
Emotivní vzpomínky nám zprostředkovala tehdejší představená
kláštera Sr. Francisca Salesia
Heyroth, jejíž zápis události se
dochoval do dnešních dnů.
Bezprostředně po odbednění
matka představená píše „ Zážitek
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byl tak mocný, že všichni ztichli, i
dělníci stáli beze slov“. Do Laasu
byl ihned zaslán tento telegram
„ Bednu právě otevřeli, dojem
uchvacující, všechna očekávání
daleko přesahující“.
Socha pak byla dále uschována
v zahradním domku a mezi tím se
v Plzni vyráběl pod sochu podstavec neboli „ sokl“. Ten vyrobila
kamenická firma pana Cingroše,
jehož honosný dům se sgrafity M.
Alše je dodnes k vidění v Bezručově ulici v Plzni.
Tento sokl dorazil do Chotěšova
3. září 1911 a váží 4 500 kg. Do
základního kamene podstavce
byla vložena plechová skříňka
s dokumentem. Tomuto dokumentu se chci v tomto článku
věnovat, a proto jej zde opisuji
v plném znění. Zároveň podporuji myšlenku jeho nalezení, kontrolu a přidání dalšího zápisu z našeho období. Vždyť kolik klášter
zažil zvratů od onoho roku 1911 ?
Zaposlouchejme se tedy do textu
vloženého zápisu. „ Tato socha
Srdce Ježíšova byla postavena
v říjnu 1911 a slavnostně vysvěcena velectěným panem křtícím biskupem a proboštem Dr. Wenzelem Frindem, za asistence našeho
velectěného zpovědníka pana P.
Johannese Malinovského, obláta
svatého Františka Saleského, vysokoctěných pánů z Chotěšova a
okolí, za přítomnosti celého klášterního konventu a chovanek
penzionátu“.
Zápis dále pokračuje „ Socha ke
cti Božího Srdce Ježíšova měla
připomenout, že 6. června 1910 je
třistaleté jubileum založení řádu
Navštívení Panny Marie. Socha je
jubilejní dar chovanek kláštera
Chotěšov a byla vyrobena v C.K.
odborné škole v Laasu v Tyrolsku pod vedením velectěného
pana ředitele, profesora Caesara
Bezarna. Jelikož Božské Srdce
jasně ukázalo, že zde chce být

ctěno, mohlo by také do všech
srdcí proniknout, a to nejen
v Chotěšově, nýbrž v celých Čechách a ve všech uskutečnit Jeho
příslib : Moje srdce se otevře, aby
mohlo v hojném množství předati
působení božské lásky na ty, kteří
mu čest prokazují a přispívají
k tomu, že také od dalších bude
ctěn“.
Na konci tohoto dokumentu jsou
uvedena jména všech milých zakladatelek.
Jako dovětek mohu upřesnit, že
mám dojem, že páter Frind zemřel ve třicátých letech přímo v klášteře. Náhrobní kámen J. Malinovského najdeme na řádovém
hřbitově ve stejné zahradě. A fotografii pana velectěného ředitele
pana Bezarna jak dohlíží na výrobu sochy, máme také v klášteře.
K vysvěcení sochy došlo 17. října
1911. Zároveň byla řádu knížetem
Albertem von Thurn Taxisem, věnována druhá část zahrady k využívání penzionátem. Dříve byla
zahrada předělena zídkou na část
patřící Thurn Taxisům a část
řádovou.
Zakončeme tuto vzpomínku textem na „darovací tabuli“. Tato
deska je vyrobena ze švédského
tmavého labradoru, ozdobena
vyzlacenou liliovou větvičkou.
Sláva Kristu
k třísetleté oslavě
založení řádu Navštívení
Panny Marie
zřízeno vděčnými chovankami
kláštera Chotěšov
1610
6.června 1910
Bůh buď pochválen
Průběh samotného slavnostního
vysvěcení by vydal na další článek a také z této slavnosti se dochovalo několik fotografií, které
jistě znáte.
Jiří Poslední
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

První den v mateøské škole
Jak my dospělí víme, tak všechno
je jednou poprvé, ale málokdo z
nás „dospěláků“ si pamatuje, jaký
byl náš první den v mateřské škole. My v mateřské škole víme, že
když se povede první den, tak
druhý a další dny jsou pro děti,
ale i pro jejich rodiče, snažší. Není
to vůbec lehké se po třech, někdy
i čtyřech letech rodičovské dovolené od sebe odloučit, i když je to
třeba jen na dopoledne. Ono někdy není lehké se od sebe odloučit
i po měsíci nebo dvou měsících
prázdnin.
S tím samozřejmě v mateřské škole musíme počítat a snažíme se
dětem připravit takové prostředí
a činnosti, aby bylo co nejméně
slziček a smutnění.
A jaká tedy byla situace ten první
den v MŠ Chotěšov? Možná ani
neuvěříte, ale slziček bylo opravdu málo a při odchodu dětí domů
mnohé děti slíbily, že druhý den
přijdou zase. Nyní se samozřejmě
zmiňuji o těch úplně nových dětech, protože ti ostřílení se jen rozhlédli, jestli také přišel jejich loňský kamarád a vše šlo ve starých
kolejích jako před prázdninami.

Když děti přijdou ráno do mateřské školy, tak si ze všeho nejdříve
hrají. Tak to bylo i 1. září. Potom
se nejčastěji cvičí, tancuje, zpívá,
vypráví, maluje a pak přijde svačina, kterou dětem připravují dvě
kuchařky. Tento první den připravovaly 112 svačin, tento první
den do mateřské školy nepřišlo
pouze 9 dětí!, - to je neskutečný
počet dětí! Jsou v roce totiž i dny,
kdy přítomných dětí je pouze
polovina z přihlášených. To když
je třeba velká nemocnost. Takže
jistě uznáte, že tento den jsme
všichni měli plné ruce práce.
Děti vyprávěly mnoho zážitků ze
svých rodin, ale také si moc dobře
všimly, že se dějou změny před
vraty mateřské školy – buduje se
nové parkoviště pro rodiče dětí.
Dnes 1. září ještě není celé hotové,
ale rodiče uvítali, že alespoň jedna polovina je provozuschopná,
že zajíždění na parkovací místa je
mnohem snažší než uplynulé
roky. A že před osmou hodinou
ranní je největší nával dětí, ale i
aut, to potvrdil i první den v mateřské škole.
Jaroslava Weberová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Slavnostní zahájení nového školního roku
Ve středu 1. září jsme na školním
hřišti slavnostně zahájili nový
školní rok. Paní ředitelka přivítala všechny žáky a zaměstnance
a společně se starostou obce popřáli všem pohodový a úspěšný
školní rok. Zástupce ředitelky
školy pak představoval prvňáčky, kteří statečně zamířili ke
svým novým paním učitelkám.
Třídu I.A letos povede paní učitelka Miroslava Foudová a I. B
paní učitelka Jarmila Koubková.
Ve třídách první den žáci pobyli
jenom jednu hodinu, ale doufáme, že se v následujících 10 měsících budeme společně scházet a
učit se ve škole zase jako dřív.

TŘÍDNÍ DEN V VII.A

0
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Po prázdninách dostali žáci a jejich třídní učitelé prostor pro upevnění kolektivu a pozitivní
„nastartování“ kolektivu do nového školního roku. Jednou ze
tříd byla i VII. A pod vedením
paní učitelky Duffkové:
V pátek 3. září jsme s naší třídou
strávili celé dopoledne venku.
Počasí nám přálo, a tak jsme si
mohli náležitě užít spoustu her
v lese i na školní zahradě. Vyzkoušeli jsme si spolupráci v různých skupinách, zahráli jsme si
stopovačku a byl i čas si jen tak
povídat. Nakonec jsme si na školní zahradě opekli špekáčky a celé
třídní dopoledne společně zhodnotili.
14 - 15
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Myslivecký spolek MantovLosina
Končící letní období je předzvěstí
příchodu podzimních a zimních
měsíců, což pro myslivecký spolek znamená věnovat se intenzivnímu lovu spárkaté zvěře, především divokých prasat, a to
s ohledem na udržení jejich početních stavů a škod způsobených zvěří na únosné míře.
Zimní měsíce představují také
velmi náročné období pro přežití
zvěře, zejména drobné, a je proto
povinností všech členů mysliveckého spolku se o zvěř v době
nouze starat. Především je třeba
zajistit dostatečné množství kvalitního krmiva a to pak pravidelně doplňovat do svěřených krmných zařízení, přesně dle prastarého mysliveckého pravidla: „Poslední zrno z pole – první zrno
do zásypu“. Drobnou zvěř v honitbě Mantov-Losina krom kachny divoké nelovíme, její početní
stavy nám to nedovolují. Na

Baník a pohoda na Radosti
Vážení spoluobčané, chcete vědět, jak se baví staří páni Baníku
Mantov? Kamarádství, přátelství,
kupa legrace a veselé vyprávění
prožitých historek. To je parta
zralých pánů, bývalých fotbalistů Baníku Mantov. Letos se
opět sjeli do kempu Pohoda na
Radosti a pobyt byl pojat ve velkém stylu. Přece 30.výročí společných setkávání se musí řádně
oslavit! Nechybělo společné grilování, zpěv, hudba i tanec. A
když k tomu přidáme rybí pochoutky od našich rybářů pana
Josefa Maška, Zdenka Macháčka
a Tomáše Reháka, nemělo to
chybu! Přestože se parta lidí
několikrát obměnila, díky skvělému organizátorovi Trumlovi
(Pepa Mašek) již pomýšlíme na
další setkánív příštím roce.
Velký dík patří i majiteli kempu
panu Martinu Šetlíkovi a jeho ženě Monice, kteří se vždy maximálně snaží o všeobecnou pohodu svých klientů.
Baník
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populace zajíce polního a bažanta obecného velmi nepříznivě
působí dopady intenzivního zemědělství a silniční dopravy.
Jejich populace sice mírně narůstá, ale z výše uvedených důvodů
velmi pomalu. V letošním roce
jsme k naší velké radosti zaznamenali několik párů koroptve
polní, kterým se podařilo vyvést
mladé.
V nedávné době jsme v našem
areálu v Mantově přivítali návštěvu z Mateřské školky v Chotěšově. Náš zasloužilý člen p.
František Hořký dětem představil smysl a význam myslivosti a
odpovídal na jejich zvídavé otázky. Pro náš spolek je taková propagace myslivosti velmi důležitá
a snad se do budoucna odrazí
alespoň v lepším chování lidí
v přírodě. Tam se nám v poslední
době bohužel opět množí černé
skládky, ty pak naši členové li-

-kvidují ve spolupráci s obcí Chotěšov. Toto chování občanů je
těžko pochopitelné, zvláště když
je pravidelně otevřený sběrný
dvůr v Mantově a tam je možné
odpad složit zdarma. Členové
mysliveckého spolku Mantov –
Losina se s ohledem na nešťastnou událost na Moravě rozhodli
uspořádat mezi sebou sbírku pro
lidi postižené tornádem. Celkem
bylo vybráno 15 000,- Kč, které
jsme ve spolupráci s panem starostou D. Koláčkem odeslali jako
dar postižené rodině do obce
Mikulčice.
Pro příští rok opět připravujeme
náš tradiční Myslivecký bál, který jsme v letošním roce vzhledem
k epidemiologické situaci museli
zrušit. Budeme tedy doufat, že se
vše vrátí do starých kolejí a bude
zase možné vás na této naší
populární akci přivítat.
Roman Vrána

SPORT A VOLNÝ ČAS

Spolek klášterní rybníky
Chotěšov
Výlov Drahouška
Příjemné dubnové počasí umožnilo výlov Drahouška. Kapříci
v něm od podzimu pěkně vyrostli na tzv. K2 a projevilo o ně
zájem Klatovské rybářství. Klatováci chovají ryby ve čtyřech střediscích a dohromady hospodaří
na zhruba čtyřech stech rybnících
o celkové vodní ploše dosahujících téměř 2000 hektarů. Tyto
rybníky jsou rozesety po celém
Plzeňském kraji i za jeho hranicemi. Část těchto rybníků slouží
k odchovu plůdku a násad pro
další odchov. Hlavní rybníky se
nasazují pro produkci tržních
ryb. Hlavní rybou jejich produkce
je kapr a dále amur a tolstolobik
a z dravců štika a candát. Část
produkce míří do zahraničí. Tradiční odběratelé z Německa, Rakouska, Polska, Francie a jiných
zemí oceňují špičkovou kvalitu
ryb z produkce Klatovského
rybářství. Profesionální rybáři
z Klatov ocenili, s jakou péčí se
členové spolku o ryby starají a
vyzdvihli jejich vysokou kvalitu.
Když už byl Drahoušek vypuštěn, provedla se oprava čapu a
opravily a zpevnily se břehy.
Lenka Čechová
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Rybářské závody
První rybářské závody letošního
roku se na Saktě uskutečnily 19.6.
Zúčastnilo se 64 rybářů. Členové
spolku se sešli už před 5. hodinou ranní, aby začali připravovat
zázemí. Roztopit gril, narazit sud
piva, přivézt klobásky a párky,
pro děti limonády. Od 6 hodin
začala prezentace závodníků.
Každý si vylosoval dvě lovná
místa, která se měnila v polovině
závodu. V 7 hodin byly závody
zahájeny. Nad regulérností závodu a na šetrném zacházení s rybou dohlíželi rozhodčí z řad
členů spolku. Každému jeho
úlovek změřili a zapsali ho do
lovného lístku. Bodovaly se
všechny úlovky, každý cm chycené ryby představoval 1 bod. O to,
aby během závodu soutěžící netrpěli hladem a žízní, se starali
dobrovolníci z řad příznivců

spolku a každému přinesli občerstvení až na místo. Ve 13
hodin byl závod ukončen a začalo sčítání bodů. Vítěze vyhlásil
předseda spolku Milan Slanina a
každý si mohl vybrat pěknou cenu. Zvítězil Jaroslav Hejplík, který nachytal 1 269 cm ryb, na
druhém místě se umístil Milan
Edl s 1 113 cm a třetí skončil
František Amerling s 1 081 cm.
Největší chycenou rybou byl
amur Petra Procházky, který
měřil 85 cm, a vysloužil si za to
speciální cenu v podobě dřevěného kapříka. Tato cena všechny
pobavila, rybáři ji pak s humorem sobě vlastním společně
překřtili na cenu putovní a
nechali pro ni vyrobit v truhlářství speciální podstavec, na který
se budou psát jména dalších
vítězů.
Lenka Čechová
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Aktivity OSPV
Léto je ve své poslední třetině a
my se opět scházíme na stránkách Chotěšovského Zpravodaje.
Dny už se pomalu krátí a brzy
tak přijde čas dlouhých podzimních večerů. Letního počasí jsme
si neužili tolik, na co jsme z minulých let byli zvyklí, ale počasí
přálo vyjížďkám na kole, turistice, a i milovníci koupání si našli
příjemné letní dny pro lenošení a
aktivity u vody i v ní.
A tak se začátkem září, přichází
doba, kdy se postupně vracíme
ke sportovním aktivitám v prostorách vnitřních s organizací
OSPV. Pro vás, kteří chcete trochu potrénovat a zapojit tělesnou
schránku, nabízíme tyto sportovní činnosti pro rok 21/22.

Kromě těchto pravidelných kurzů cvičení pořádá OSPV ještě do
konce roku tyto akce:
1.10. Valná hromada, začátek
18,00 v restauraci Ve dvorku
8.-10.10. pěší a cyklo výlet
s ubytováním v obci Věšín poblíž
Rožmitálu pod Třemšínem
26.12. pravidelný turnaj ve volejbalu pořádaný v hale ZŠ, jako ob-

Kdy?

V kolik?

vykle v tříčlenných, smíšených
družstvech
A ještě jedna informace pro vás a
to, že nadále trvají pravidelné
cyklo vyjížďky, které jsou stále
v režii paní Jany Chramostové.
Na všechny akce jste srdečně
zváni. Užívejte poslední dny
pozdního léta.
Alice Celerová

Co?

S kým?

Kde?

pondělí 19,00-20,00

Ženy, posil. cvičení

J. Hesová

tělocvična OÚ

čtvrtek

18,00-19,00

Zdravotní TV

G. Tausch

tělocvična OÚ

čtvrtek

18,30-20,00

Volejbal

R. Puhman

sport.hala ZŠ

Začátek 13.září 2021

Nízkoprahový Klub Magnet
pro děti a mládež
Klub Magnet pro děti a mládež
zřizovaný Diakonií Západ dojíždí do lokality Chotěšov již pátý
rokem. Každý čtvrtek v čase od
12 do 17 hodin nabízí pracovníci
Klubu smysluplné činnosti pro
ty, kteří chtějí aktivně trávit svůj
volný čas (hrát hry, sportovat trénovat oblíbený fotbal), chtějí
se setkávat s vrstevníky, povídat
si, o čem zrovna potřebují, hledají
zpestření volného dne nebo si
chtějí přijít pro radu či pomoc, ať
už se týká čehokoliv. Pracovníci
se snaží poskytovat podporu
v oblastech a situacích, se kterými si sami neumějí nebo nemohou poradit. Může jít například o
školu, práci, rodinu, přátele, zájmy a koníčky, závislosti nebo
třeba hledání vrstevnických vztahů.
Aktuálně se Klub Magnet zaměřuje i na bezplatnou podporu dětí
během komplikovanější situace
při uzavření škol a distanční výuky a nabízí tak podporu se školními povinnostmi. Do Klubu tak
může přijít kdokoliv, kdo takovou podporu chce využít nebo se
chce jen setkávat s kamarády a
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strávit příjemné odpoledne, či má
zájem se dozvědět zajímavé a
užitečné informace díky preventivním programům, které jsou
zaměřené na témata týkající se
právě dětí a mladých lidí ve věku
od 6 do 20 let. Pracovníky Klubu
Magnet můžete nejčastěji potkat
v okolí klubovny, která se nachází v prostorách Kulturního domu
v Chotěšově, vždy ve čtvrtek od
12 do 17 hodin.

Pokud chcete sledovat, co vše se
v Klubu Magnet děje, najděte si
ho na facebookové stránce Klub
Magnet pro děti a mládež, na
instagramovém účtu KLUBMAGNET popř. na webových stránkách
www.diakoniezapad.cz,
příp. se obraťte na koordinátorku
Klubu na tel. 734 640 492 nebo email:klubmagnet@diakoniezapad.cz
Nikola Denková, DiS., sociální
pracovnice

Obecní úřad Chotěšov
ve spolupráci s Osadními výbory
přilehlých obcí zve všechny
milovníky hudby
tance a dobré zábavy
na MARTINSKOU taneční zábavu
která se uskuteční v sobotu
13.11.2021
v Národním domě v Chotěšově.
Začátek je v 18,00 hodin. K tanci a
poslechu zahraje hudební skupina
ORIENT.
Vstupné je 100,- Kč.
Opět bude připravena bohatá
tombola, kulturní vystoupení a
samozřejmě MARTINSKÉ VÍNO.
Všichni jsou srdečně
zváni.
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Kulturní kalendář obce Chotěšov
2021

den
sobota
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
pátek

datum
25.9.
23.10.
23.10.
30.10.
12.11.
13.11.
28.11.
11.12.
11.12.
26.12.
31.12.

název akce
Barokní rodinné odpoledne
přednáška "Nic není nemožné"
Rybářské závody
Dýňové slavnosti
přednáška Černobyl
Martinská zábava
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční koncert Mammas&Mammas
Mikulášská nadílka
Turnaj ve volejbalu
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Správa kláštera premonstrátek
Obec Chotěšov
Spolek klášterní rybníky
Brána kláštera Chotěšov
Obec Chotěšov
Obec Chotěšov
Obec Chotěšov
Brána kláštera Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
OSPV
Obec Chotěšov

místo konání
klášter
Národní dům
rybník Velká Sakta
Lesovna
Národní dům
Národní dům
náměstí 1.Máje
Lesovna
Národní dům
Sportovní hala ZŠ
Radbuza Mantov
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