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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
znáte knihu „BEZ ŠANCE“ od amerického spisovatele Neala Shustermana? Jde o futuristický thriller, jehož děj se odehrává někde na planetě Zemi,
někdy v budoucnosti. Autor si pro tuto knihu zvolil kontroverzní a velmi provokativní téma – tím
je smysl lidské existence a právo na život. Nebudu
tady popisovat děj a prozrazovat pointu (to kdyby
si tuto velmi čtivou knihu chtěl někdo z vás přečíst), jen lehce naznačím. Vše se točí okolo tzv.
„Zákona o životě“, který byl jedním z ústavních
dodatků na planetě Zemi přijat, aby byla ukončena dlouhotrvající občanská válka. Zákon o životě říká, že je lidský život nedotknutelný od okamžiku početí do dovršení třinácti let dítěte. Mezi
třináctým a osmnáctým rokem se rodič může
rozhodnout, zda dítě bude pokračovat ve svém
běžném životě, nebo zda pošle dítě zpětně na „potrat“. Ve druhém případě však život dítěte nebude
fakticky ukončen, ale tělo bude „rozmontováno“
a využito na „náhradní díly“, které jsou následně namontovávány potřebným. Dítě tedy částečně žije dál, jako součást jiné osoby. Tento proces,
kterému se v knize říká „rozpojení“, je společností
přijímán jako běžný postup. Ano, je to poněkud
drsné a při čtení knihy mrazí a ježí se chloupky
nejen na šíji. Prostě dobrá sci-fi.
Proč tady o tom ale píši a popisuji děj nějaké knihy? Protože přesně na tuto knihu jsem si
vzpomněl v souvislosti s událostmi, které nastaly
po vybudování víceúčelového hřiště. Nebojím se
to označit doslova za hysterii. Na to hřiště totiž
začaly chodit děti! Začaly si na něm hrát! A to je
přeci špatně! Ono totiž takové dítě nadělá spoustu
rámusu, a když je jich víc, to už je teprve peklo!
Což o to, ty menší děti ještě budiž, ale ti větší, ti
teenageři… Už chápete, proč jsem si vzpomněl
právě na knihu „BEZ ŠANCE“ a na slůvko „rozpojit“? Úplně slyším povzdechnutí některých:
„Mít tak také takový zákon…“
Dobře, je to asi příliš tvrdé srovnání. Ale zas
tak daleko asi nejsem. Co tedy se staršími dětmi,
kde oni si budou smět hrát, aby nedejbože někoho
nerušily a neotravovaly? Což takhle nějaká rezervace uprostřed lesa? To by se ale zase mohli ozvat
myslivci, že ruší klid lesní zvěře. Nebude ono nakonec lepší, když dětem místo vybudování hřiště
nakoupíme tablety s pořádným balíkem dat? Jen

ať si sedí pěkně doma, paří hry, brouzdají internetem. Bude od nich pokoj a obec to možná vyjde
nakonec i levněji.
Uvolněný pozemek už pak jen zbývá prodat
nějakému schopnému developerovi, který v tom
místě postaví parkoviště pro desítky aut, nebo další nevzhlednou krabici. Určitě by se našel i někdo
šikovný, kdo by jí pak uměl zaplnit třeba nějakými agenturními pracovníky pro nedaleký výrobní
závod. Od dětí a jejich hluku by pak byl zaručeně
pokoj…
No jo, s dětmi to máme vyřešené, ale co třeba
psi. Vždyť oni také občas štěkají pěkně nahlas.
To nás může také rušit, nebo ne? Co tedy s nimi?
Utratit? Zavřít do útulků? A co ptáci? Nezpívají
oni náhodou také moc nahlas? Mě třeba nedávno
ráno probudil kohout. Opravdický živý kohout.
Na vesnici. Jaká nehoráznost! Potají už brousím
nůž a sháním červené víno.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné
léto. Dětem pak parádní prázdniny a tolerantnější
dospěláky.

Luděk Rosenberger

starosta obce
PS: Nechci lézt našim milým knihovníkům
do zelí, ale pokud by měl někdo zájem si zmiňovanou knihu přečíst, rád zapůjčím!
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ZPRÁVY Z OBCE

Analýza stavu a potřeb rozvoje obce Chotěšov
Vážení spoluobčané,
od dubna 2017 po dobu zhruba 8 měsíců
probíhala ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
pracovní jednání, dotazníkové šetření a veřejné diskuse k tvorbě Analýzy stavu a potřeb rozvoje obce Chotěšov. Jde o strategický dokument, který nejen že pojmenovává
silné a slabé stránky obce, ale měl by být
jakýmsi vodítkem pro budoucí směřování
obce.
Po osm měsíců se scházely tzv. odborné skupiny složené ze zástupců spolků,

příspěvkových organizací, podnikatelů,
ale také z aktivních občanů, a diskutovaly
témata prostředí obce, dopravy, bezpečnosti, života v obci, veřejné služby, ekonomiky a cestovního ruchu. Mezi občany
byl proveden názorový průzkum formou
dotazníkového šetření, proběhla veřejná
diskuse. Každý z občanů měl možnost se
vyjádřit k tomu, co ho trápí a šlo by udělat lépe, ale také k tomu, kde si obec vede
dobře.
Celý proces byl pak zakončen schválením Analýzy zastupitelstvem obce na veřej-

ném jednání zastupitelstva dne 14.3.2018.
Níže předkládáme jen výtah ze základních výstupů z jednotlivých diskutovaných
oblastí. Plné znění dokumentu je možné
shlédnout na webových stránkách obce
(www.obec-chotesov.cz/titulni-strana).
Všem, kteří nám svůj názor nějakým
z uvedených způsobů sdělili, bych chtěl
touto cestou velmi poděkovat a věřím, že se
většina z Vás aktivně zapojí rovněž do pokračování tvorby Plánu rozvoje obce.

Luděk Rosenberger

starosta obce

Obyvatelstvo, bydlení, urbanismus
Silné stránky

Slabé stránky

– Velmi výhodná dopravní poloha obce na rozvojové ose z Plzně
do Bavorska
– Komplex kláštera Chotěšov
– Další hodnotné urbanistické struktury (zástavba pod klášterem, náves v Losině, náves v Hoříkovicích, pozůstatky hornických kolonií v Mantově)
– Atraktivní krajinné zázemí obce (Radbuza a její niva, ostrov,
vodní plochy mezi Mantovem a Radbuzou)
– Lesní komplexy na severozápadě, severovýchodě a jihu území

–N
 edostatečná intenzita bytové výstavby z důvodu nedostatku využitelných ploch
–U
 zavřený areál kláštera jako bariéra v urbanistické struktuře obce
–D
 oprava na silnici I/26 degradující urbanistickou osu Plzeňské ulice
–U
 rbanisticky narušená struktura jižně od Mantova (mezi
Mantovem a Werkem, samotný Werk)
–R
 ozsáhlé záplavové území
–R
 egulace Zálužského potoka
–N
 edostatek přístupné sídelní zeleně v Chotěšově

Příležitosti

Ohrožení

– Pořízení územního plánu
– Dokončení a realizace komplexních pozemkových úprav
– Dohoda s městem Plzní o využití pozemků pro záměry obce
– Odkoupení plochy bývalé traktorky a její změna na park
– Dořešení přeložky silnice I/26
– Otevření klášterních zahrad
– Realizace úprav nám. 1. máje jako společenského centra obce

–P
 osilování pozice konkurenčních měst v blízkém okolí
–O
 ddalování realizace přeložky I/26
–N
 evhodné využití ploch u přeložky I/26, zejména u křižovatky s přeložkou II/230 (logistika apod.)

Život obce
Silné stránky

Slabé stránky

– Dobrá vybavenost škol v obci, vč. zázemí (hřiště, hala)
– Dostupné zdravotnické a sociální služby v obci (lékaři, lékárna,
DPS)
– Aktivní činnost dobrovolných spolků a organizací
– Kulturní a společenský život propojený zejména s klášterem
– Dostatečná nabídka prostor pro pořádání kulturních akcí
v obci i v místních částech
– Uspokojivá nabídka ploch pro sport (multifunkční hřiště, sportovní hala, fotbalové hřiště)

–C
 hybějící infrastruktura pro volnočasové aktivity obyvatel
–N
 edostatečná vybavenost veřejných prostranství i míst
pro setkávání a odpočinek mobiliářem
–M
 alé využití hřiště u školy
–C
 hybějící místo pro koupání
–M
 alá provázanost činností spolků a jejich koordinace
a prezentace akcí vůči občanům
–N
 edostatečná internetová prezentace obce vůči občanům i turistům
– Vysoký počet agenturních pracovníků/cizinců v obci
–M
 ísta vnímaná obyvateli jako problémová

Příležitosti

Ohrožení

– Vytvoření prostorů pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i
dospělých (dětská hřiště, multifunkční hřiště, skatepark)
– Vytvoření či úprava stávajících vycházkových okruhů, pěších
tras a cyklotras v okolí obce
– Doplnění vycházkových okruhů o přírodní herní a cvičebními
prvky nebo odpočinková místa s potřebným mobiliářem
– Vzájemná komunikace, koordinace a společná prezentace
spolků a jejich činnosti
– Přehledná prezentace obce a aktivit v obci pro obyvatele s
využitím moderních komunikačních technologií (např. web,
sociální sítě, mobilní aplikace, SMS, emaily
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Pokles zájmu obyvatel o život obce
Zvyšující se počet ubytoven v obci
Nárůst kriminality

ZPRÁVY Z OBCE
Ekonomika a cestovní ruch
Silné stránky

Slabé stránky

– Ekonomicky atraktivní území v rozvojové ose Plzeň –
Domažlice
– Pracovní příležitosti v místě a zejména v dobře dopravně dostupných centrech
– NKP Klášter Chotěšov – regionálně významná turistická
atraktivita
– Trasování cyklotrasy CT3 do obce
– Pozemky veřejných prostranství v centrálních částech
ve vlastnictví obce
– Finanční připravenost obce realizovat vlastní investice

– Silná pracovní funkce a zaměstnanost v průmyslu
– Chybějící dlouhodobá strategie obnovy a využití kláštera
– Finanční a technické nároky na obnovu a využití kláštera
– Obec nedisponuje majetkem v územích s potenciálem rozvoje
(zejm. bydlení, obchvat)
– Nízká technická kvalita cyklotras
– Chybějící obchody v místních částech a omezený sortiment
služeb (mj. bankovních – bankomat)

Příležitosti

Ohrožení

– Spolupráce s městem Plzní při majetkové přípravě rozvojových záměrů (např. obchvaty, bydlení, parkování pro
klášter, obchod apod.)
– Regulace investičního rozvoje s využitím ÚP (nepřipustit
další velké výrobní či logistické investice)
– Koncepční příprava revitalizace a marketingu kláštera
a získání vnější finanční podpory
– Aktivní prezentace atraktivit obce na webu obce i turistických portálech (kudyznudy.cz, naucnoustezkou.cz,
outdooractive.com)
– Využití geolokačních her pro podporu turistického ruchu
v obci (virtuální naučné stezky, prohlídkové trasy a expozice, soutěže…)
– Možnost zapojení občanů do rozhodování o investičním
plánování obce (participativní rozpočet¨)
– Odkup esteticky a funkčně závadných objektů

– Prosazení velkých průmyslových a logistických investic na katastru obce
– Nedostatečné podpora revitalizace kláštera z veřejných zdrojů
– Nesoulad priorit obce se zájmy významných vlastníků majetku
a investorů v katastru obce
– Nevhodné využití areálu letiště Líně
– Nezájem podnikatelů o provoz služeb v obci

Doprava
Silné stránky

Slabé stránky

– Dobrá poloha na významném silničním tahu z Plzně
do Německa
– Převažující dobrý stavební stav místních komunikací
– Kvalitní spojení veřejnou dopravou na trase Plzeň – Domažlice
– Dobrá dostupnost významné části Chotěšova na železniční i přilehlou autobusovou zastávku
– Školní autobusové spoje se zastávkou přímo u školy

– Vysoká intenzita dopravy na silnicích I/26 a II/180 s negativními
dopady na bezpečnost a životní prostředí
– Nedostatečná kapacita křižovatky silnic I/26 a II/180
– Nebezpečný průjezdní úsek silnic III/18045 a II/230 v Mantově
– Nedostatek parkovacích míst na sídlišti a u firmy MD ELEKTRONIK a na dalších místech
– Chybějící nebo nebezpečné cyklotrasy do většiny okolních obcí
– Nedostatečná infrastruktura pro bezpečný pohyb chodců
– Problematická dostupnost železniční zastávky ze vzdálenějších
částí obce

Příležitosti

Ohrožení

– Výstavba přeložky silnice I/26 mimo zastavěné území
obce
– Dobré terénní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy

– Nárůst automobilové dopravy na vedlejších komunikacích z důvodu objíždění kritických míst na silnici I/26
– Nárůst provozu na letišti Plzeň-Líně

Technická infrastruktura a životní prostředí
Silné stránky

Slabé stránky

– Kompletní vybavenost Chotěšova a Mantova technickou
infrastrukturou
– Řeka Radbuza a vodní plochy v těsném zázemí

– Chybějící vodovod v Týnci, Hoříkovicích a Losině
– Vysoká intenzita dopravy s negativními dopady na kvalitu
ovzduší a na hlukovou zátěž
– Vysoký podíl zornění s negativními důsledky na krajinu, zejména vodní režim a biologickou diverzitu
– Rozsáhlá záplavová území
– Nedostatek zelených ploch uvnitř Chotěšova

Příležitosti

Ohrožení

– Realizace přeložky I/26
– Realizace opatření pro zlepšení vodního režimu krajiny
v celém povodí Radbuzy
– Využití dotací na ekologická lokální topeniště
– Revitalizace Zálužského potoka a jeho povodí
– Systematická obnova a doplnění zeleně v Chotěšově a
Mantově

– Zhoršení klimatické situace (sucha, přívalové deště)
– Podpora pěstování ekologických plodin bez ohledu na ochranu
půd a krajiny jako celku
– Zdražování plynu s důsledkem návratu k ekologicky nevhodným palivům
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ZPRÁVY BEZ RUBRIKY
Chotěšovský facebook

Přidejte se k nám na facebookové stránce obce
Chotěšov. Oficiální profil naší obce naleznete pod uživatelským jménem @obecchotesov.
Tato stránka si klade za cíl především informo-

vat o kulturním dění v naší obci. Snažíme se tak
podpořit a propagovat kulturní a společenské
akce, které zde pořádají jednotlivci, spolky a organizace.

Poděkování

Dovolte nám, abychom jménem
obce Chotěšov poděkovali panu
Janu Jindřichovi za to, že z vlastní iniciativy a svých prostředků,
vkusně dostavěl a doplnil chybějící
opěrnou zeď ve Sklepní ulici. Je to
další kostička do mozaiky zvelebení veřejných prostor, které každodeně míjí spousta spoluobčanů.
Někdo na toto může namítnout,
že i on udělal pro obec to či ono,
i těmto anonymním občanům patří náš dík, a věřte, že dnes opravdu
není žádnou samozřejmostí si okolí
své nemovitosti udržovat, zvelebovat natož opravovat, trend je spíše
opačný. Tak ještě jednou děkujeme
a věřme v lepší zítřky!

Vážení občané,

bějících 10 fotografií na pomníčcích, si nevíme rady. Prosíme proto
v roce 2017 převzal Hornický his- každého, kdo má nějaké poznatky
torický spolek ZUD do péče kul- nebo ví o někom, kdo by mohl
turní památku (pomník na hřbi- poskytnout chybějící fotografie,
tově). Pomník byl vybudován před nechť kontaktuje našeho člena
100lety k uctění památky obětí na telefonním čísle 736420010
důlního neštěstí na dole Austria
v Týnci. Protože, zub času a nedostatečná péče, vykonaly na pomníku své, rozhodli jsme se u příležitosti 100. výročí této tragédie
pomník rekonstruovat. V součinnosti s památkovým úřadem
byl zpracován projekt a v březnu
letošního roku započaty práce. Návštěvníci chotěšovského hřbitova
jistě zaregistrovali, že se práce blíží
ke zdárnému konci. Přesto nás trápí jeden velký problém. Vše se dá
opravit, jenom s doplněním chy5

nebo napíše na adresu HHS ZUD,
Plzeňská 437, 33022 Zbůch. Mnohokrát děkujeme a dovolujeme si
Vás pozvat na slavnostní odhalení
pomníku u příležitosti 100. Výročí
dne 1.9.2018 v 10.00 hodin.

S pozdravem Zdař bůh

ZPRÁVY BEZ RUBRIKY

Dětské multifunkční hřiště

Ve stručnosti bychom Vás rádi seznámili s hlavními
body provozního řádu.
Jak již sám název napovídá, hřiště je určeno především dětem k trávení jejich volného času. Za hřiště je považován celý prostor areálu, čili i herní prvky
pro malé děti a posezení. Ačkoliv se uzamyká pouze
hrací plocha, otevírací doba platí pro celý areál. Jde
především o uzavírání hřiště, kdy žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali dobu stanovenou
k opuštění areálu.
Na hřišti není povolena žádná hudební produkce, byť by se jednalo o hudbu z mobilního telefonu.
V celém areálu je rovněž zakázáno kouřit. Jedná
se o dětské hřiště, proto to považujeme za zásadní.
Hrací plocha je určena primárně pro hry jako flor-

bal, basketbal, vybíjená. Hřiště již samotným výrobcem není v žádném případě určeno pro fotbal.
Hřiště není možno navštěvovat za deště nebo následně po něm. Jednak je zde zvýšené riziko úrazu
a dále pak hrozí poničení podkladu.
Veškeré další informace jsou v návštěvním řádu
umístěném přímo u vstupu na hrací plochu.
Přejeme si, aby dětské hřiště dobře sloužilo všem
návštěvníkům a přinášelo jim radost ze hry. Žádáme
všechny návštěvníky, aby byli tolerantní, jak k ostatním uživatelům areálu, tak k obyvatelům žijícím
v nejbližším okolí hřiště.
Děkujeme Vám za dodržování provozního řádu.
Rovněž Vám děkujeme, že v areálu udržujete pořádek a neničíte vybavení. 
Pavel Malina (správce)

Nové stromy
na náměstí 1. máje
O tom, že to na radnici myslí
s podobou naší obce vážně, svědčí i výsadba nových stromů a květin na náměstí 1. máje. V tomto
směru jsou veřejná prostranství
za mnohými objekty a prostory
v soukromém vlastnictví doposud trochu pozadu. Nicméně, jak
se ukazuje i v okolních obcích
a městech, je to správná cesta a dá
se říci, že tento trend českým obcím sluší. 
PM
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STALO SE

Ohlédnutí za Chotěšovským festivalem vína
V úterý 8. května nebo chcete-li, na Den vítězství, proběhl v areálu kláštera první ročník Chotěšovského festivalu vína. Záměrně
zde uvádím první ročník, neboť
dle soudu mnohých účastníků se
jednalo o vydařenou akci, která by
v naší obci mohla zapustit kořeny.
S nápadem na uspořádání Festivalu vína u nás v Chotěšově přišel
pan starosta Luděk Rosenberger
při návštěvě podobné akce v Přešticích. Přímo na místě se domluvil
s pořadatelskou agenturou Trhy
Aleš a festival byl na světě. Že šlo
o zajímavý nápad, potvrdil i nevídaný zájem návštěvníků. Těch
přišlo více než 1500. Toto číslo
se blíží k rekordní návštěvnosti, na kterou má zde v Chotěšově
monopol prakticky jen Večer pro
klášter.
Široká nabídka vína byla zajištěna bezmála patnáctkou českých
a moravských vinařství. Návštěvníci tak mohli ochutnat na dvě

stovky vzorků vinného moku.
Festival byl doplněn hudebním
programem v podání cimbálové muziky Trnka, rockové kapely
Ocho Ríos a v neposlední řadě
tanečním vystoupením chotěšovských Májovníků. Ti posledně
jmenovaní tak mohli moravským
vinařům ukázat, že folklór neznamená jen východ republiky.
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Jediným, byť drobným, mráčkem
na celé akci bylo následující pracovní ráno. Inu, jak se říká, žádná
sranda není zadarmo. Uvidíme, zda
se Festival vína objeví v chotěšovském kulturním kalendáři i příští
rok. Doufejme, že ano. Pěkných akcí
strávených s přáteli a dobrým vínem
není nikdy dost.
Pavel Malina,

foto Miroslav Bernát

STALO SE
Zábavné odpoledne pod širým nebem pro děti i dospělé
V sobotu 2. června se les „Kalaberk“ proměnil v les pohádkový.
Na 14 stanovištích čekalo na naše
ratolesti přes 30 pohádkových bytostí, do kterých se „převtělili“ příznivci Spolku májovníků Chotěšov
a snažili se připravit pro děti pěkné odpoledne. Děti musely splnit
různé úkoly a překážky, aby mohly
dorazit až do cíle, kde na ně čekalo další překvapení. Při procházení
pohádkové cesty dostávaly za splněné úkoly záznamy do startovních kartiček, které v cíli vyměnily
za připravené balíčky s odměnou,
plyšáky a další hračky.
Po zdolání „náročné“ pohádkové
cesty, pokračovala zábava na palouku u Jezu. Děti si vyzkoušely jejich
zručnost a dovednost při dalších
soutěžích. Mohly vidět, že není
vždy dobré dostat do křížku se psími mazlíčky a jak takového „domácího“ mazlíčka vychovávat. Ukázky
poslušnosti a obrany předvedli členové kynologického klubu ze Stoda, za což jim patří velký dík. Dále

si mohly vyzkoušet, jak znají les
a přírodu s naším hajným „Robátkem“ , panem Šafrem, který je provedl lesní pedagogikou, malovalo
se na obličej, jezdilo se na koni, děti
si mohly zastřílet na terč paintballovými míčky a na závěr hasiči připravili show se spoustou bublinek.
Celý den na nás krásně svítilo
sluníčko a tak se přišlo vyřádit kolem 200 dětí. Všem moc děkujeme
za účast a jejich podporu.
Touto cestou také děkujeme
všem, kteří nás v této akci podpo-

Vzpomínka
V neděli 6. května se v rámci zahájení
letošní klášterní sezony uskutečnilo
setkání mezi účastníky vojenského
konvoje Military Car Klubu Plzeň
a návštěvníky kláštera. Do programu tohoto setkání patřila také vzpomínková akce, která se uskutečnila
u památníku osvobození Americkou
armádou před obecním úřadem.
Za přítomnosti uniformovaných příslušníků klubu byla vzdána vojenská
pocta 14. a 16. obrněné brigádě. Starosta obce Chotěšov, pan Luděk Rosenberger a předseda Military klubu
pan Rudolf Bayer, položili k památníku květiny. Krátký projev o vzniku
památníku a poděkování za možnost
vzniku tohoto místa, přednesl Jiří Poslední. Dvě žákyně ZŠ zazpívali hymnu České republiky.
Tímto setkáním jako by památník
odstartoval svůj život. A je jen na nás,
jak bude tento život dlouhý.
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řili – Obec Chotěšov, obecní hajný
Jiří Šafr, Pekařství Šefl, Jiří Wartlík,
Lucie Štenglová, ZKO Stod včele
s Petrem Schweinfurterem, SDH
Chotěšov, TJ Chotěšov, ZKS, paní
Zdeňce Suché, manželům Marešovým, týmu PAINTBALLU a dalším.
Chceme poděkovat i všem, kteří
pomáhali při přípravách, samotné
akci i závěrečném úklidu.
Ale myslíme si, že největším poděkováním pro nás všechny, byly
rozzářené oči dětí a úsměvy na jejich tvářích. TAK OPĚT ZA ROK.

NENECHTE SI UJÍT
Plánované akce – Chotěšov a okolí

Gigantfest - Michal Prokop trio

Večer pro klášter

30. 6. 2018

4. 8. 2018

Koncert hudebníka Michala Prokopa s kapelou

Benefiční akce
na podporu kláštera

Vernisáže výstav druhé poloviny sezóny
14. 7. 2018

Lubomír Brabec

14:00 – 16:00, Klášter Chotěšov

18. 8. 2018
Křížový vrch

Stodská pouť

14:00 - přednáška

20. – 22. 7. 2018

Jany Valešové

Dle rozpisu akce

16:00 - Kytarový koncert

„KONÍČKÁŘI
2018“
Výstava avizovaná v posledních
číslech Chotěšovského zpravodaje
již má stanovený termín. Uskuteční se od 10. 11. do 17. 11. 2018
v prostorách ND. Přímé místo výstavy vyplyne z množství exponátů
a možnosti instalace. Dovoz exponátů a jejich předání v ND proběhne v týdnu od 5. 11. do středy
7. 11. 2018 mezi 15 a 18 hodinou.
V první den výstavy 10. 11. prosíme vystavující o osobní přítomnost po celou dobu výstavy. Není
nad vysvětlení přímo od majitele.
Sraz v ND bude v 10 hodin, ukončení prvního dne v 17 hodin. Stejný čas výstavy bude také v neděli
11. 11. Ve všedních dnech bude
možnost prohlídky od 14. do 17.
hodin, pro školy pak na objednávku i dopoledne. Posledním dnem
výstavy bude sobota 17. 11 a v neděli 18.11. pak nastane odevzdávání exponátů majitelům. Pro přihlášení jako vstavovatel využijte
přihlášky ZDE.
Bližší informace poskytne
rovněž pan Jiří Poslední
- tel. 602 401 200
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Chotěšov a jeho okolí z ptačí perspektivy
K prvnímu setkání s vírníkem
a jeho pilotem, p.Lubomírem Votrubcem, došlo úplně náhodně
v červenci roku 2006. Při cyklo-vyjížďce po tajuplných vojenských
objektech na Línském letišti jsem
v jednom otevřeném krytu uviděl
zvláštní létací zařízení. Ani vrtulník,
ani letadlo, ale vírník. Jeho šéfpilot
p. Lubomír Votrubec mi vysvětlil
princip letu. Slovo dalo slovo a asi
za týden, přesně 10.září 2006 přišla
SMS. „Zdvíhá se mlha, v 11 hodit
přiletím do Chotěšova“.
Fota z prvního letu přes plexisklový kryt sice nebyla úplně vyvedená, ale zážitek byl ohromný.
O rok později jsem měl příležitost fotit ještě z parašutistického
dvojplošníku „Andula“, ale focení z otevřených dveří, bez zajištění
a z poměrně velké výšky, mě příliš
neoslovilo.
K mé velké radosti se Mírek Votrubec asi po třech letech,nyní už se
svými vírníky, přestěhoval na Chotěšovské letiště. Létat jsme začali
častěji a výsledná fota se stávala
zajímavější a kvalitnější. Postupem
času se z leteckých fotek stal poměrně zajímavý časosběrný dokument.Na fotografiích je patrné,jak
klášteru přibývá opravených střech,
továrna Elmont «MD Elektronik»
roste, přibývá upravených, dlážděných ulic v obci a na „Werku“mizí

původní hornická kolonie a vyrůstají nové, moderní domy.
Záměrně neuvádím u fotografií
data pořízení, aby ti, kteří mají chuť,
zapátrali v paměti a pokusili se určit
stáří fotek sami.
A snad ještě závěrem. První lety
byly hlavně o tom, zdokumento-
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vat klášter a jeho bezprostřední
okolíz ptačí perspektivy. Postupně
jsem ale začal objevovat zajímavosti
a rozmanitosti krajiny kolem Chotěšova, z velké části způsobené dávnou důlní činností. Až při pohledu
z nebe člověk úžasne, jak dokáže
příroda v období jen několika generací zacelit a zkrášlit neutěšenou
průmyslovou krajinu. Soustava
rybníků, protkaná stuhou Radbuzy
a ozdobená vrchem Křižáku «Vrabiny», připomíná krajinu Jižních
Čech.
Velký dík patří šéfpilotu a teď už
i příteli, Mírkovi Votrubcovi, za trpělivost při mých fotografických
nápadech a přáních. Václav Celer,

Chotěšov, 5. 5. 2018

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Správa kláštera premonstrátek
Z dotačního programu Plzeňského kraje pod názvem: Podpora
rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji pro rok
2018 se na projekt „Posílení turistické vybavenosti NKP - kláštera v Chotěšově“ podařilo získat finanční příspěvek v hodnotě
90 000 Kč.
Na základě poskytnutého finančního příspěvku se podařilo
pořídit 9 kusů parkových laviček,
kterými byly vybaveny jednotlivé
zahrady v areálu kláštera. Tímto
byl vytvořen předpoklad pro otevření zahrad veřejnosti, s možností trávit odpočinek a relaxaci v pěkném prostředí. Dále byl

pořízen pozorovací dalekohled,
který byl umístěn do nejvyššího
patra severní věže s výhledem
nejen na Chotěšov, ale i na Dobřany, Chlumčany, hrad Radyně
a přilehlé okolí. Realizací projektu se podařilo najít využití tohoto
zajímavého objektu a zároveň při
samotné realizaci vznikl nápad,
jak využít i další patra stavby věže
na samoobslužnou knihovnu a čítárnu.
Projektem byl naplněn zamýšlený cíl k zvýšení atraktivity národní kulturní památky – kláštera
premonstrátek v Chotěšově a přispěje k většímu komfortu při pobytu jejích návštěvníků.

Šípková Růženka?

Valnou část návštěvníků kláštera ihned v parku zaujme ležící bronzová postava mladé dívky. Je tak
trochu tajemná tím, že má zahalený obličej. Rozježené vlasy, botičky spíše baletní, tělo esovitě pokrčené a napřažená pravá ruka s pootevřenou dlaní. Ta
ruka je tak trochu nešťastná. Je mnoho vtipálků, kteří jí do dlaně vkládají kamení, obaly od pochutin až
po pivní kelímky. Dotyčná toho ale nedbá, ona totiž
již třicet let spí. Není to podezřelá, pohádkově moderní „Šípková Růženka„ je to spící „Pankačka„.
Takhle tuto mladou, bezejmennou dívenku našla paní sochařka L. S. Matějková spát v Berlíně,
ve čtvrti Kreuzberg, takřka přesně před třiceti
lety. Její neradostné dětství pokračovalo životem
na ulici, ale zároveň se zrodilo i oboustranné dlouholeté hluboké přátelství. Pro mladou dívku v její
nelehké životní situaci to bylo přátelství doslova
seslané z nebe. A pak šel život dále a na několik let
se vzájemné kontakty ztrácí. Dívence se mezitím
narodil syn, přišla o přítele.
Když se paní L.S. Matějková před třemi roky stěhovala z Německa do České republiky, psalo se o tom
i v regionálním německém tisku. A právě tato zpráva
se stala opětným propojením mezi oběma ženami.
Ona, totiž ta dívenka, dospěla a dnes je to příjemná
dáma kolem padesátky, žijící v Rakousku.
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A jak to všechno vím? Koncem května došlo k jedinečnému vzájemnému setkání obou žen právě
v Chotěšově. Po třiceti letech se náhodná modelka
přijela podívat sama na sebe a tím odhalila i svoji tvář. Ostatně, s místem svého spánku byla velice
spokojena.
Proto může tento příběh být klidně pohádkou. Je
tam všechno, co k tomu patří. Silný příběh, spící dívka, dobrá víla, klášterní park a hlavně dobrý konec.
A ještě něco. Přítelem „ Růženky „ je kominík. No
není to štěstí?
Jiří Poslední

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Obec Chotěšov recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

V loňském roce občané našich obcí odevzdali k recyklaci 7 707,00 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Obec Chotěšov obdržela
certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,

primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
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ASEKOL vyplývá, že občané našich obcí v loňském roce vyřadili
7 707,00 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 79,85 MWh
elektřiny, 4 081,03 litrů ropy,
367,44 m3 vody a 3,41 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 17,23
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 76,22 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než
16 000 sběrných míst. To je pětkrát
více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr
je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání
jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo
má zájem třídit vysloužilé elektro
si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Výlet do HZS
Plzeň – Košutka
Na pondělí po víkendu, 21. května,
se všechny děti moc těšily. Měly
jsme totiž naplánovaný výlet k hasičům do Plzně. Zhruba kolem desáté hodiny jsme dorazili na místo a děti se rozdělily podle tříd
na 4 skupinky. Každé se ujal jeden
hasič a postupně nás provedli celým
areálem záchranné stanice, děti viděly vše - od šaten a kuchyňky až
po výcvikovou místnost a garáže
s auty. Vyzkoušely si prolézt polygonem, prohlédly hasičská auta
a techniku, stříkaly vodou z hadice
a „zacvičily“ si v tělocvičně a posilovně. Na závěr se svezly hasičským
autem a pak už, ne moc nadšeně,
nasedly do autobusu, směr mateřská školka.

U hasičů ještě jednou
V pátek 1. června čekalo překvapení na všechny děti z MŠ v Chotěšově. Místní sbor dobrovolných hasičů pozval děti do hasičské zbrojnice.
U hasičské zbrojnice na děti čekal p. Skořený mladší i starší. Ochotně
nás provedli hasičskou zbrojnicí a na všechny zvědavé dotazy dětí uspokojivě odpověděli. Velitel hasičů p. Skořený prezentoval části a doplňky
hasičské Tatry. Děti měly možnost si vyzkoušet hasičské boty, rukavice
a přilbu a prohlédnout si hasičský oblek , který jsou hasiči při výjezdu
k zásahu schopni si obléknout za necelé dvě minuty.
Nejvíce děti zaujaly poháry ze soutěží hasičů, které se zájmem dlouho pozorovaly. Svezení Tatrou bylo pro děti velkou odměnou.
Děkujeme hasičům za pěkný zážitek. MŠ
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Cedule pro klášterní zahradu
Po Vánocích jsme se rozhodli odstartovat akci „Pomoc pro klášterní
zahradu“. Jiné třídy byly domluvené,
že budou chodit pomáhat s údržbou
zahrady, my (část VIII.A, volitelný
předmět pracovní činnosti) jsme
chtěli vyrobit orientační popisky
do spodní klášterní zahrady.
Chtěli jsme použít takový materiál, který by se do zahrady hodil.
Jakmile se udělalo pěkné počasí, přišli jsme do zahrady odřezat pár přebytečných kmenů lísek, potřebovali
jsme je použít na stojany. Při této
návštěvě jsme se zároveň domluvili,
jak by asi cedule měly vypadat, co by
na nich mělo být napsáno. Část prken na ukazatele poskytl pan školník,
část materiálu zakoupila škola. Vyřezali jsme potřebné tvary, předkreslili
nápisy vhodným „starým“ písmem
a postupně pájkami vypálili: ROZÁRIUM, SOCHA KRISTA, KE HŘBITOVU JEPTIŠEK, ZAHRADNÍ
KAVÁRNA, KE STUDÁNCE, WC.
Některé popisky byly potřeba víckrát.
Následně jsme je přetřeli lazurou, aby

to vydrželo delší dobu. Ze stejného
důvodu (trvanlivost) je nakonec pan
Lubor Šimek nenasadí na původně
plánované dřevěné stojany, ale bude
je vždy jen na sezónu umisťovat
do kovových stojanů.
Ve čtvrtek 23.5. jsme cedule už
předávali paní Miloslavě Lukášové.
Jako poděkování jsme dostali tyčinky

Cimbálová muzika

Twix a takovou menší prohlídku zahrady, která byla spojena i s krmením
koní a ovcí. Ještě k tomu máme zarezervovaný zákusek zdarma v zahradní
kavárně. Oba nám za naše výrobky
moc děkovali, byli jsme na svou práci
pyšní. Z celého projektu mám dobrý
pocit, protože klášter si to zaslouží.
 Karolína Šindelková (upravila IH)

Den Země 2018

Dne 1.3.2018 nás do školy přijela navštívit cimbálová muzika Réva. Tato kapela se díky pestrosti programu prosadila
také v zahraničí. Své umění nám předvedla v ND během
svého hodinového koncertu, který byl přizpůsobený věkovým kategoriím žáků. Děti poznaly, že i na housle, violu,
kontrabas, klarinet, saxofon a hlavně cimbál se dá zahrát
moderní hudba. Uslyšely nádhernou „Vltavu“ od Bedřicha
Smetany, písničky z pohádek „S čerty nejsou žerty“, country
píseň „Jožin z bažin“, písně od Beatles a mnoho dalších. Pro
žáky byla připravená kromě hudby také vědomostní soutěž
o drobné ceny. Kapela se s námi rozloučila písní od skupiny
Kabát Malá dáma, na kterou si odvážlivci zatancovali přímo
pod pódiem. Děti přišly z vystoupení nadšeny.

Žáci naší školy v letošním ročníku Dne Země měli
opravdu pestrý program.Prvňáčci pod vedením paní
učitelky Štrejlové vyrazili do přilehlého lesíka, zde plnili rozmanité úkoly. Druhá a třetí třída si prošla lesní
pedagogikou v lese u hájovny, kde se dozvěděla mnoho
informací o lese. Čtvrťáci a páťáci v čele s učiteli Miroslavem Sedláčkem, Radkou Šístkovou, Kateřinou
Merganičovou a Irenou Hudcovou navštívili sběrný
dvůr a oboru s daňky, kde si vyslechli výklad od pana
Šlajera a od vedení obce. Sedmáci byli nápomocni při
úklidu a pomocných prací v klášterní zahradě pod vedením Olgy Čmolíkové, Pavla Káčerika a pana Šimka.
Šestá, osmá a devátá třída měla jako hlavní program
dne návštěvu kravína, kde se od pana Cvachoučka a zaměstnanců dozvěděla spoustu zajímavostí o chovu dobytka, a mohla navštívit prostory, které byly do té doby
pro některé místní děti neprozkoumané.Doprovodnou
akcí Dne Země bylo také předání nasbíraného hliníku plzeňské zoologické zahradě. O předání se postaral
pan Janka. Tímto bych chtěl poděkovat všem aktivním
účastníkům a nadšencům pro společnou věc výchově
a vzdělávání dětí. 
Koordinátor EVVO

Mgr. Petr Koňařík
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Dny republiky

V týdnu od 7. do 11. května jsme se v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky a Dne vítězství nad fašismem přesunuli
v čase o několik desetiletí zpět. Děti se seznamovaly s moderními dějinami naší země, vyhledávaly informace, tvořily plakáty a vymýšlely scénky. Prvňáčci, druháci a čtvrťáci
navštívili výstavu starých fotografií na zahradě kláštera a
vydali se na vycházku po významných místech naší obce.
Do některých tříd zavítali na návštěvu pamětníci – babičky, prababičky – a vyprávěli dětem, jak se dříve žilo. Vybraní
žáci 2. stupně společně besedovali se staršími spoluobčany
ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou.
V pátek dopoledne pak každá třída předvedla svůj program
ve sportovní hale. Prvňáčkové zazpívali, děti ze II.A uspořádaly retro výstavku, II. B přednášela básničky o přírodě,
žáci III.A si připravili portréty všech našich prezidentů. Velmi vtipné bylo vystoupení III.B, která postupně představila
nejlepší československé sportovce. Po hale se tak projel na-

Hurá na hrady!

V úterý 29. května se žáci IV.A spolu
s vybranými žáky 2. stupně vypravili na návštěvu dvou méně známých
hradů v našem okolí. Průvodcem
nám byl pan Marek, kterého již všichni dobře známe z jeho historických
přednášek. První zastávkou byl hrad
Roupov nedaleko Merklína. Nejprve
jsme si prohlédli na dobové kresbě,
jak tento hrad vypadal na počátku 17.
století a většina z nás byla překvapena
jeho velkolepostí. Z té se do dnešních
dob bohužel už moc nezachovalo, ale
přesto jsme zříceninu náležitě prozkoumali. Největším zážitkem byla
návštěva černé kuchyně, jejíž ohniště
bylo údajně tak veliké, že se zde mohl
najednou opékat celý vůl. V kuchyni
jsme se dozvěděli něco o středověkém jídelníčku, a tak nebylo divu, že

příklad cyklista, kajakářka, lyžař a dokonce i rychlobruslařky. Na závěr svého vystoupení secvičili třeťáci spartakiádní
skladbu. Ovace sklidila též IV.A se svojí módní přehlídkou,
kdy se za doprovodu dobové hudby po pomyslném molu
promenádovaly modely 20. – 90. let minulého století. IV.
B seznámila diváky s vývojem státního znaku a vlajky a
tělocvičnou se rozlehly také tóny naší státní hymny. Pátá
třída představila známé osobnosti, které se sešly v kavárně
Slavia a šesťáci sehráli několik scének z klíčových událostí
20. století. Sedmáci nám názorně předvedli, které výrobky
a objevy nás ve světě proslavily a co všechno se dalo kdysi
koupit v obchodě. Velký potlesk sklidila osmá třída, která se
výborně zhostila tématu divadlo a film. Na scéně se postupně vystřídali Voskovec s Werichem, Šimek s Grossmannem,
Divadlo Járy Cimrmana, muzikál Ať žijí duchové a nakonec
i přísný učitel Igor Hnízdo z Obecné školy. Projektový týden
zakončili závěrečným slovem žáci 9. třídy. Všichni předvedli
skvělé originální nápady a vytvořili příjemnou atmosféru.
Některé výtvory našich žáků a fotografie z průběhu projektového týdne jsou až do října vystaveny na prohlídkové trase
v chodbě konventu chotěšovského kláštera.
HD

už všichni pocítili hlad a chuť na svačiny z domova. Po prozkoumání
hradního sklepení, kam nakoukli jen
ti nejodvážnější, jsme se tedy vrátili
k autobusu a pustili se do jídla. Pak
jsme dojeli na okraj lesa u obce Zálesí
a pěkně po svých jsme ve stínu stromů doťapali ke zřícenině hradu Skála na buližníkovém skalním ostrohu.
I zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a zbytky hradu jsme obhlédli
ze všech stran. V prostoru „dolního
hradu“ jsme pak uspořádali improvizované divadelní představení, kdy
se někteří z nás na chvilku proměnili
v postavy z hradních pověstí. Na své
si přišli i hledači pokladů. Pan Marek poschovával do vrstvy listí a hlíny
úlomky nádob a staré mince a naši
„archeologové“ je pak nadšeně nachá-
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zeli. Nakonec se podhradí proměnilo
v tržiště a všichni horlivě nakupovali pohlednice, repliky starých mincí
nebo přívěsky v podobě středověkých
zbraní. Bouřka, které jsme se obávali,
přišla naštěstí až k večeru, kdy už jsme
byli dávno doma, takže tenhle výlet
byl bez mráčků na obloze i na našich
tvářích.
HD
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Jak chutná Asie

Jak chutná Asie, tedy spíše asijská kuchyně, zjistili v květnu žáci
7. tříd. Protože se o Asii celý měsíc učili, dostali se také do školní
kuchyňky, kde si v rámci hodin
zeměpisu vařili právě pokrmy z
Asie. VII.B si předem vybrala a
následně uvařila čínské nudle se
zeleninou a kuřecím masem, gnocchi na kari a koláčky štěstí. VII.A

se pustila do wok nudlí s kuřecím
masem a zeleninou, jarních závitků a pro štěstí si též každý rozbalil svůj koláček štěstí. Na stole
nechyběla tradiční asijská sójová
omáčka, sladko-kyselá omáčka či
kokosové mléko. Všichni si vaření
i následné povídání o asijské kuchyni moc užili a navíc si pochutnali. 
Mgr. Olga Čmolíková

Křídla úspěchu

Žákyně VIII. třídy chotěšovské
ZŠ Karolína Šindelková, která
je členem PK Kaznějov, slavila
úspěch nejen za hranicemi našeho města, ale i za hranicemi
naší republiky. Jejím dlouholetým koníčkem je plastikové
modelářství. V dubnu letošního
roku ji její zručnost přivedla až
do maďarského města Moson
na největší soutěž plastikových
modelářů jihovýchodní Evropy,
kde v konkurenci 36 dalších států
obsadila ve své kategorii Junior
skvělé třetí místo. Její model válečného letounu Focke-Wulf 190
A se neztratil mezi dalšími padesáti vystavovanými modely. Naší
Karolíně gratulujeme a přejeme,
ať její letadla doletí k dalším oceněním.

Poslední volná plocha
v půdních prostorách
školy se promění
Za necelé 3 týdny začnou dětem letní
prázdniny. Již nyní však začíná plánovaná vestavba odborné učebny digitálních
technologií a přírodních věd financovaná z fondů EU (IROP) a se spoluúčastí
obce Chotěšov. Učebna bude vybavena
nejnovější digitální technologií včetně
robotů, měřící techniky, elektrotechnickými a fyzikálními stavebnicemi, promítací technikou a dalším potřebným
vybavením pro výuku budoucnosti.
Součástí vestavby je i bezbariérová plošina, která spojí přízemí s druhým patrem školy. Nová odborná učebna i plošina mají být dokončeny během srpna
2018 a celková hodnota díla činí více
jak 5 milionů Kč.
FH

16

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Návštěva Terezína
Ve středu 18. dubna navštívili vybraní žáci 2. stupně Památník Terezín. V muzeu jsme se nejdříve
stručně seznámili s dějinami města
a poté následovala prohlídka bývalého ghetta s návštěvou židovského
hřbitova. Dozvěděli jsme se, jak
probíhal příjezd lidí do ghetta, prohlédli jsme si, jak vypadaly ubikace, v nichž lidé v ghettu žili, zastavili jsme se také v místech, odkud
odjížděly transporty do vyhlazovacích táborů na východě. Jedním
z nejemotivnějších zážitků byla
návštěva krematoria, kde jsme položili květiny. Nakonec jsme si prohlédli Malou pevnost, která sloužila jako vězení.
HD

Úžasní tatínkové dětí z mateřské školy

Řemesla a profese, to je téma našeho vzdělávacího programu předškoláků. Hra je hlavní činností našich dětí
z mateřské školy, ale zážitek je něco nezapomenutelného. Co prožijeme, zůstává v nás. Velké díky patří našim dvěma tatínkům dětí z MŠ. S dětmi jsme navštívily
AUTODOPRAVU MOLEK, kde děti měly možnost si
prohlédnout interiér tahače a bagru, ale také autodílnu.
Pan Eduard Molek ml. nám věnoval nejen čas, ale také
sílu, aby děti zvedl do bagru či tahače na prohlídku interiéru. Dalším skvělým zážitkem byl výlet do PEKAŘSTVÍ ŠEFL v Tlučné. Při příchodu nás vítala usměvavá
paní Marie Šeflová, která nás seznámila s krásným voňavým řemeslem pekaře. Děti měly možnost vidět ob-

chod s pekařskými výrobky, ale také uskladnění mouky,
chladící box na suroviny, hnětací stroje, jak se dělí těsto
na rohlíky a tvoření rohlíků. Zároveň mohly ochutnat
připravené výrobky, zdobit muffiny čokoládou, vykrajovat lineckého cukroví a pozorovat proces samotného
pečení. Vlastnoručně nazdobené výrobky si dokonce
odnesly domů na ochutnání. Samozřejmě většina dětí si
po těchto dvou exkurzích přeje být pekařem či řidičem
tahače. Jen čas ukáže, čím se stanou naši předškoláčci.
Ještě jednou velké díky panu Eduardu Molkovi ml., Jaroslavu Šeflovi ml. a paní Marii Šeflové za jejich čas a
ochotu, jelikož díky nim má skoro čtyřicet dětí nezapomenutelný zážitek na celý život.
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Projekt se Střední průmyslovou školou dopravní Plzeň
Střední průmyslová škola dopravní v Plzni připravila pro naše žáky exkurzi a projektový den. Vybraní žáci 5.
a 6. ročníku se spolu se studenty dopravní průmyslovky podívali do Prahy, kde navštívili Království železnic
a Národní zemědělské muzeum, konkrétně program Voda v krajině. Kluci
ze 7. a 8. tříd o týden později navštívili
přímo areál Střední průmyslové školy
dopravní v Plzni, kde je čekalo zábavné
dopoledne. Sestavili pětičlenné týmy
a soutěžili na různých stanovištích.
Mohli si například vyzkoušet, jak se
vymění duše u jízdního kola, poznávali dopravní značky nebo značky aut.
Některé pořádně potrápila stavebnice
Merkur, když museli v týmu střídavě
rozebírat a znovu dávat dohromady
malé vozítko. Mezi členy jednotlivých
týmů probíhal také závod papírových
autíček poháněných foukáním. Největší ohlas měly kupodivu disciplíny
spojené s oborem logistika. Probíhal

závod, v němž bylo třeba naložit papírové krabice na vozík a vyskládat je
na paletu. Na počítačích pak měli soutěžící prokázat své zeměpisné znalosti,
když do slepých map umisťovali názvy

států, krajů, měst a řek. Dopoledne si
všichni užili a již se těšíme na další
společné akce, které se uskuteční v následujících 3 letech v rámci projektu
Podpora odborného vzdělávání. HD

Zahradní slavnost IV.A

Na pátek 25. května si žáci IV.A připravili pro své nejbližší Zahradní slavnost.
Kvůli nepříznivému počasí se nakonec nekonala venku, na školní zahradě, ale
ve školní jídelně. Program slavnosti byl opravdu bohatý – zatímco někteří žáci
zahráli na hudební nástroje, jiní zarecitovali básně o maminkách. Společně navíc nacvičili celé pásmo básní a písní o lese, zvířátkách a rostlinách. Druhou
část programu tvořila opera Červená Karkulka autorů Svěráka a Uhlíře, kterou
žáci pilně nacvičovali během hodin hudební výchovy. Po slavnosti se všichni
sešli u bohatého rautu plného sladkých i slaných dobrot, za který tímto velice
děkujeme rodičům všech žáků. 
Mgr. Olga Čmolíková
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Běh Chotěšovem

Vážení spoluobčané, dne 28.4.2018 se uskutečnil již šestý ročník Běhu Chotěšovem, a proto bych chtěl prostřednictvím
tohoto příspěvku vyslovit velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří se na jeho realizaci podíleli. Bez jejich elánu a nadšení by uskutečnění takové akce bylo v našich podmínkách
nemyslitelné. Dále bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, ZŠ za pomoc s realizací, Obecnímu úřadu za finanční
podporu a Plzeňskému kraji za materiální pomoc. Na realizaci šestého ročníku Běhu Chotěšovem se podílelo 38 pořadatelů. Akce se zúčastnilo 57 dětí z MŠ, 69 dětí ze ZŠ a v hlavní
kategorii běželo 58 běžců. Výsledky běhu je možné si prohlédnout na adrese: https://ospvchotesov.webnode.cz/beh-chotesovem/ V tuto chvíli už známe termín pro další již 7. ročník
Běhu Chotěšovem, který se uskuteční dne 27.4.2019.
V termínu 24.-27.5. 2018 OSPV zorganizovalo pobyt pro cyklonadšence v Újezdu u Máchova jezera. Akce se zúčastnilo 16 lidí.
Jezdili jsme kolem Máchova jezera. Navštívili jsme Českou Lípu,
Kokořín a v neděli cestou domů jsme se zastavili na Bezdězu.

Dále bych chtěl připomenout všem zájemcům o pohybové
vyžití , že všechna cvičení po prázdninách začínají od 10. září
(po pouti). Další akcí, kterou chystáme, je zájezd s pěší turistikou v termínu 28.-30. září. Místo se ještě upřesní v dalším
vydání zpravodaje. Závěrem bych popřál všem školou povinným a hlavně učitelům hezké prázdniny.

Za výbor OSPV z.s. Robert Puhman

Tým Klubu Magnet pro děti a mládež zabodoval v Lize férového fotbalu

Poslední květnové čtvrteční odpoledne patřilo fotbalu. V Plzni, ve Štruncových sadech, se totiž konalo již druhé
kolo Ligy férového fotbalu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Prostřednictvím Klubu Magnet se vytvořil v Chotěšově fotbalový tým dětí,
které se rozhodly, že se do ligy zapojí.
Potěšující bylo, že se podařilo vytvořit
smíšené družstvo. Vlakem do Plzně
s pracovníkem Klubu Magnet vyrazilo šest hochů a jedna dívka.
Fotbalová utkání nerozhodoval pouze počet vstřelených branek, ale Liga

má svá specifická pravidla. Po každém
utkání, které trvalo 7 minut, proběhla
s hrajícími týmy diskuze. V té se rozdal
konečný počet bodů za zápas. Například za fair-play hru mohlo družstvo
získat bod od soupeře, dále byl bod
za smíšený tým, nebo se také uděloval
bod za samotnou přítomnost na diskuzi po utkání. Samozřejmě i vstřelené
branky hrály roli a tak za vítězný zápas
se obdržely tři body.
Týmů se sešlo dohromady sedm
a hráči přijeli z různých míst Plzeňského kraje. Nejpočetnější zastoupe-

Chotěšovská třicítka 2018

Letošní Chotěšovská třicítka, v pořadí již čtyřiačtyřicátá, se
tentokráte vzbouřila meteorologům a navzdory jejich nepříznivým předpovědím se probudila do nádherného slunečného
rána. To potěšilo samotné organizátory, ale také mne, coby
tradičního reportéra. Díky příznivému počasí jsem se totiž
mohl z Plzně do Chotěšova přepravit na kole. Výluka na železnici byla překážkou nejen pro mne, ale i pro tradiční plzeňské
účastníky, protože přelézání z vlaku do autobusu a naopak se
líbí jen málokomu. V autobusech náhradní dopravy se navíc
nepřepravují kola, takže při běžném provozu mohla být účast
na akci možná ještě o něco vyšší. Nicméně za svoji námahu
na kole jsem byl odměněn nádherným pohledem na Chotěšov
z vrcholu dobřanské silnice, o kterém by se mi při cestování
vlakem mohlo jen snít. Chotěšovská třicítka je nejen vyvrcholením snažení chotěšovského turistického odboru, ale současně i prezentací celé obce Chotěšov. Ta se má stále čím chlubit,

19

ní měla Plzeň, následovaly Rokycany
a Chotěšov. Ačkoliv byl tým kluků
a děvčete z Chotěšova jeden z nejmladších, na Lize se vůbec neztratily.
Naopak, po konečném sečtení všech
bodů skončil tým Magnet Chotěšov
na krásném druhém místě.
Všichni jsme si odpoledne na hřišti
moc užili a do budoucna se zúčastníme dalších kol Ligy, které se budou
konat o letních prázdninách a na začátku příštího školního roku.
Klub Magnet pro děti a mládež,
Bc. Vojtěch Starý
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protože než se jedna třicítka sejde s druhou, pokaždé tu najdete
mnoho změn k lepšímu. Jinak tomu nebylo letos, protože nově
opravený průjezd Chotěšovem ve směru na Domažlice, nová
parkovací místa, zeleň mezi nimi i další ulice pokryté novou
zámkovou dlažbou, to skutečně stojí za zhlédnutí. Pochodu se
zúčastňují turisté nejen místní a z blízkého okolí, ale přijíždějí
sem i z daleka a věřím tomu, že sem přijedou za rok zase. Budou
se totiž těšit, co nového zase uvidí.
Tak jako každý rok začalo hemžení pořadatelů na místě startu v restauraci „Pod Klášterem“ už před šestou hodinou ranní
a stejně jako v minulých letech, musel být „na place“ jako první
majitel restaurace „Pod klášterem“ pan Herbert Tuschl. Přestože nikdo z nás nemládne a každý má nějaké rodinné povinnosti, sestava za stolem se příliš nezměnila. Jaruška Mathesová,
Hana Dufková, Václav Bočan, Anička Rosenbergerová a Jana
Levorová byly jako obvykle na svých místech.
U dalšího stolu byli již tradičně František Vachan, Jaroslav Ret
a Gerhard Tausch. Tady se kromě odbavování účastníků na startu
a v cíli budou rodit i pěkné diplomy. Ani letos naši „krasopisci“
nezklamali a všechno dobře zvládli. Pořadatelé letos připravili
celkem 10 tras – 6 pro pěší a 4 pro cyklisty v tzv. jižní variantě
přes Křížový vrch. Nejkratší trasa v délce 3 km byla „dětská“ a pod
bdělým okem předsedy odboru Vaška Mičana jí zajišťovaly Jana
Skořená, vedoucí TOM (Asociace turistických odborů mládeže)
a Anička Balážová, rovněž odchovankyně chotěšovských TOMÍKŮ. Na pěší trase 12 km odstartovalo 85 účastníků a na patnáctikilometrové trase jich bylo 82. Na pětadvacítku se přihlásilo
24 účastníků a poměrně vysoký zájem byl o trasu 35 km, kterou
absolvovalo 48 účastníků. Na padesátce pochodovali pouze tři,
ovšem kdybych neměl endoprotézu kolene, neodolal bych ani
já. Doma mám z padesátikilometrové trati v Chotěšově devět diplomů, a když jsem viděl pochodovat své někdejší kolegy a soupeře v jedné osobě, nebylo mi zrovna lehko. Nicméně při tvorbě
reportáže jsem ke svému překvapení na svém jízdním kole ujel
70 km. Pokud se týká cyklotras, na trasu 28 km se přihlásilo 75
cyklistů, na trase 50 km jich jelo 56, na trase 70 km byl pouze jeden
účastník a na devadesátce 6 účastníků. Celkem se pochodu včetně
pořadatelů zúčastnilo 493 osob, to je o 43 více než v loňském roce.
Kdyby nebyla výluka na trati, účast by byla určitě ještě vyšší.
Ani letos nechyběl tradiční účastník pochodu pan René
Kazda z Řevnic se svými čtyřnohými kamarády – chodskými
hraničářskými psy Vukem a Eliášem. I oni se v průběhu let stali
neodmyslitelnou součástí Chotěšovské třicítky. Letos je jejich
účast o to cennější, že měli lukrativní nabídku na jiný pochod,
blíže k jejich bydlišti, ovšem vázáni chotěšovskou tradicí se dostavili na start.

Už mnohokrát jsem říkal, že Jiřina Švorcová při pohledu na tyhle dvě ženy za pultem asi tam nahoře bledne závistí. Jen velmi
těžko byste hledali v celé oblasti tak šikovná děvčata, jakými jsou
při provozu bufetu Klára Hejlová a Hanička Seidlová. Protože
provoz bufetu potřebuje i mužskou sílu a oheň na opékání špekáčků, nechyběli ani Jarda Seidl a Vlastík Hejl. Občerstvovací tým
pod Křížovým vrchem tedy i letos pracoval na plné obrátky a je
rozhodně jednou ze silných stránek Chotěšovské třicítky.
Vedle občerstvovacího stanoviště pod Křížovým vrchem
byla již tradičně kontrola, kterou jako v předcházejících ročnících zajišťovaly členky TOM. Letos jste si tady mohli vyzkoušet,
jaký zvuk mají při poklepu různé druhy dřeva, ale také si zasoutěžit, například složit nějakou tu skládačku. Lea Rosenbergerová toto stanoviště zvládala s patřičnou grácií.
Kontrolní stanoviště na Zlomu již tradičně obsluhoval Tomáš Váchal s Jiřím Vaňkem. Již dlouhodobě se jeví jako velmi prospěšné pořádat chotěšovské pochody právě v restauraci „Pod klášterem.“ Je tu vynikající zázemí nejen pro agendu
startu a cíle, ale i pro rodiny s dětmi. A hlavně pro účastníky
pochodu. Tady si mohou posedět venku až do pozdního večera,
cyklisté si mohou zaparkovat kolo v areálu restaurace tak, aby
na něho viděli, a ještě si při tom v klidu pohovořit s kamarády.
Je to taková zvláštní atmosféra provoněná pečenými klobásami
a jinými lahůdkami, které přijdou v cíli skutečně vhod. Když
k všem těm kladům připočtu salonek, kde má odbor každý měsíc pravidelné členské schůze, musím uznat, že zázemí chotěšovského turistického odboru nemá chybu.
Čtyřiačtyřicátý ročník Chotěšovské třicítky je tedy minulostí. Jsem moc rád, že se meteorologové trochu zmýlili, a dopřáli
hlavní části pochodu krásné počasí. Odpoledne však obloha
přece jen zčernala a po vydatném dešti, který mnohde vyburcoval i hasiče, se na zemi bělaly i kroupy. Ale to už většina účastníků byla v teple svých domovů. Tak tedy za rok v Chotěšově
opět nashledanou! 
Ing. Jan Hošek
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