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ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Příjemný červnový den vážení
spoluobčané,
pomalu se blížící léto je pro mnohé časem dovolených, relaxu a
zaslouženého odpočinku. Ano,
tak by to asi správně mělo být, ale
pro většinu stavebních firem je
ovšem léto naopak časem, kdy
mají nejvíce napilno. Příznivé letní počasí je totiž pro stavební práce ideální, mnohde proto v tento
čas panuje čilý stavební ruch. Stejně tak tomu je a bude i u nás, proto mi dovolte, abych svůj úvodník
tentokrát věnoval tomu, jaké práce nás v nejbližších dnech, týdnech a měsících čekají.
Jako první byla zahájena a již probíhá stavba, na jejímž konci bude
zokruhování stávající cyklostezky
na říční náplavce v Mantově. Tato
akce je dalším krokem k postupné
revitalizaci daného prostoru, ze
kterého by mělo nakonec vzniknout příjemné místo k protažení
těla, zasportování si a samozřejmě
k odpočinku. Zde by měly být
práce dokončeny do začátku
prázdnin, aby se dala dráha v době volna hojně využívat, především dětskými návštěvníky.
Souběžně s touto akcí začala výstavba nové příjezdové komunikace k bývalé faře. V místech kde
v loňském roce proběhla demolice
bývalé školní jídelny a jejíž součástí bude i nové parkoviště.
Smyslem této stavby je usměrnit
dopravu v tomto prostoru, která
po dlouhou dobu probíhá tak
trochu živelně a vjezd i výjezd z
přechodu pro chodce je noční
můrou dopravních inženýrů.
Parkoviště, které bude součástí
dané komunikace, by mělo ulevit
exponovaným dnům, při kterých
je dosti složité bezproblémově
zaparkovat u obecního úřadu.
Toto parkoviště bude skrze parčík
propojeno s obecním úřadem
chodníkem a jsou zde navržena i
místa s lavičkami pro případný
odpočinek. Objevují se otázky, co
vznikne na zbylém pozemku po
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školní jídelně? Prozatím nic, tento
pozemek bude obecní rezervou
do budoucna, upraví se a prozatím zazelená. V těsném sousedství následně započne stavební
akce s názvem Chotěšov – Obnova návsi 2. etapa, kdy budou dokončeny poslední nezpevněné
plochy navazující na Dobřanskou
ulici před bývalým obecním úřadem a nedávno realizovanou 1. etapou obnovy staré návsi.
Dalším v uvozovkách největším
staveništěm u nás co se do nákladnosti realizací týče, bude opět
Losina. Budou zde pokračovat
práce na dokončení nové vodovodní infrastruktury. Po loňském
zhotovení vodovodního přivaděče se v roce letošním bude realizovat vodovod po celé této obci. Vše
je připraveno, nicméně spuštění
samotné realizace se trochu posunuje a to z jednoho prostého důvodu. Státem přislíbená dotace
v současné době nemá dostatečné
finanční krytí v daném programu
a prostředky vynaložené před vydáním rozhodnutí o dotaci by nemohly být obci následně proplaceny. K nápravě by mělo dojít k
1. červenci tohoto roku a akce do
konce roku zrealizována. Tak
snad vše dopadne ku prospěchu
celé věci. Dále se zde bude v letních měsících realizovat již dvakrát odkládaná rekonstrukce vo-

Mantov

doteče a bude zhotoveno nové
dětské hřiště v parčíku nad požární nádrží.
Proces stavebního řízení o vydání
stavebního povolení probíhá u
čtyř nezpevněných ulic v obci
Mantov. Pokud bude vydání stavebního povolení úspěšně dokončeno v nejbližším období, rádi
bychom v podzimním čase některé z těchto ulic ještě zrekonstruovali. Pozitivně se momentálně
vyvíjí i projektové práce na chodnících směr Pančava a Werk. Pokud ani zde nenastanou nějaké
nečekané komplikace, mohl by
být projekt v letošním roce rovněž
posvěcen stavebním povolením.
Jak tedy sami vidíte, práce a plánů je mnoho a na nějaké to dlouhé lenošení moc času ani přes léto
nebude.
Gratulace závěrem. Z roku 1272
pochází první písemná zmínka o
obcích Mantov a Losina, které tak
v letošním roce oslaví krásné výročí 750 let. Rád bych tedy poblahopřál a poděkoval všem, kteří
své životy spojili s životem v těchto obcích, protože právě Vy, vážení občané Mantova a Losiné, udržujete tyto obce nadále živými.
Přeji všem krásné a pohodové
léto!
Daniel Koláček
starosta obce

Losina

výročí 750 let od první písemné
zmínky

NENECHTE SI UJÍT
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ZPRÁVY Z OBCE

Nová alej
V měsíci dubnu byla vysazena
nová ovocná alej na cestě mezi
obcemi Hoříkovice a Týnec. Jedná
se o skladbu mladých stromků
několika ovocných druhů od společnosti Fytos Plzeň. Snažíme se
tak dlouhodobě jít proti trendu,
kdy veškerá výsadba v okolí cest
spíše mizí. Vysazeny již byly aleje
u cyklostezky na Vstiš, u jezu nebo na polní cestě vedoucí do Losiny. Věříme, že až budou dokončeny pozemkové úpravy v obci Týnec, dojde i na opravu zbylé části
cesty, která se nachází již v týneckém katastru a budeme moci provést výsadbu i zde.

Oprava hasičské zbrojnice
Nový kabát dostala hasičská
zbrojnice v obci Losina. Jedná se
sice o částečné úpravy, nicméně
z pohledu z návsi vypadá tento
objekt mnohem lépe. Upravena
byla i část vnitřních prostor, kde
vzniklo nové sociální zázemí
s napojením na obecní vodovod.
To je tak první vlaštovkou v této
obci, kde by za pár měsíců měla
být provedena pokládka vodovodního řadu a následné napojení
jednotlivých nemovitostí dle zájmu občanů. Práce na hasičské
zbrojnici budou pokračovat opravou volební místnosti. Ta bude
zároveň využívána jako knihovna.

Knihovna Mantov
Jak jsme Vás již informovali v loňském červnovém vydání Chotěšovského zpravodaje, správu obecní knihovny v obci Mantov
převzala po bývalé knihovnici
paní Janě Liškové paní Tereza
Zelísková. S nástupem paní Zelískové došlo také na úpravu prostor
knihovny. Obě dvě místnosti, kde
se knihovna nachází, byly nově
omítnuty a vymalovány, bylo položeno nové lino a instalováno
nové osvětlení. Na závěr došlo na
montáž nových regálů, ze kterých
si návštěvníci dnes mohou vybírat
knihy.
Pavel Malina
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Elektronická úřední deska
Říká se, že pokrok nezastavíte a
vskutku 21. století dorazilo i na
obecní úřad v Chotěšově v podobě elektronické úřední desky. Dochází tak k naplnění zákonem
stanovené povinnosti o uveřejňování informací. Tímto se propojuje
celý systém nejen z pohledu povinných informací, ale zároveň i
dalších informací o obci, které jsou
umístěny na stránkách obce. Máte-li chytrý telefon s aplikací „V
obraze“, pak vám již pár měsíců
chodí zprávy přímo do telefonu.
Nově je možno využít i elektronickou úřední desku, kde jsou
všechny informace k dispozici 24
hodin denně.

Volnočasová zóna
Mantov
Jak již bylo řečeno v úvodníku
dnešního zpravodaje, práce na
volnočasové zóně v obci Mantov
pokračují. Zokruhování in-line
dráhy je již hotové. Nadále probíhají drobné terénní úpravy v místě přístupu k řece. Na druhé straně pod sběrným dvorem pomalu
dochází k úpravě plochy, kde je
plánována dráha pro cyklisty
„pumptrack“ a také skatepark.
Aktuálně byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektu pro
tyto volnočasové aktivity a byly
tak zahájeny přípravné práce.

Příjezd k bývalé faře
Při každé rekonstrukci člověka
napadne, co vše se změní v průběhu byť jednoho jediného století.
Na obrázku je vidět farní úřad
coby ještě fungující církevní instituce. Základní škola, tenkrát ještě
německá. Požární nádrž. Z té zbyly jen základy zasypané sutí. Parkující automobil. V té době zajisté
jeden z několika mála kusů, které
v Chotěšově jezdívaly. Kdybychom šli ještě dále do historie, pak
bychom místo budovy základní
školy viděli původní farní hřbitov.
A co zde bude za dalších sto let?
Kdo ví?
Pavel Malina
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ZPRÁVY Z OBCE

Jak jsme se v roce 2021
podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec
Chotěšov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 16,94 t. Na
každého obyvatele tak připadá
5,72 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře
produkce CO2 o 199,31 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 77 ks.
Nebylo nutné vytěžit 9 931,34
litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1 a to 372 krát.
Došlo také k úspoře 102 235,20
kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 102236 krát.
Podařilo se recyklovat 9 752,50 kg
železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít
pro výrobu 400 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů
se podařilo získat 343,64 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 61091
1€ mincí, nebo 417,06 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 27805
plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021 úspěšnou
spolupráci ocenil 15 000,00 Kč ze
svého motivačního programu.
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Mantov slaví 750 let od první písemné zmínky, Baník 75 let od svého založení
Výše zmíněná výročí společně oslavíme v sobotu 27.8.2022 na fotbalovém hřišti v Mantově. A na co že se
můžeme těšit? Tak jako již tradičně – na muziku, na sportovní klání, na spoustu zábavy...
Již hodinu po poledni si slovo vezme nejmenší chodská dechovka SEDMIHORKA. Znáte jejich písničky
Křenovští mládenci, U té naší zahrádky, Postřekovští chlapcí nebo Ty křenovský luka? Přijďte si je
zazpívat (a klidně i zatančit) společně s kapelou!
Po pěkné písničce přijde na řadu fotbálek. Baník si jako soupeře pozval starou gardu Dukly Praha pod
vedením legendy Honzy Bergera. Těch legend v dresu Dukly nastoupí samozřejmě mnohem víc, tak si
rozhodně jejich fotbalové umění nenechte ujít. I navzdory času a rostoucímu skóre na straně věku aktérů to
bude stát za to! Lze předpokládat, že na své si přijdou též lovci autogramů. Výkop je v 15 hodin.
Od klandru se přesuneme opět k pódiu, kde se nám představí kapela HAZBAND provozující svojí činnost
při CPTS Zbůch. Kluci u nás nejsou žádnými nováčky a jejich vystoupení pod vedením Pavla Maliny vždy
stála za to. O tom, že tomu tak bude i tentokrát, asi nikdo nepochybuje! Začátek je plánovaný přibližně na 17.
hodinu.
Slavnostní den zakončíme dalším hudebním vystoupením, a to vystoupením ve stylu „dva v jednom“ – od
20. hodin totiž pódium ovládnou kapely TURBO REVIVAL a DARALL ROCK. S nimi se budeme bavit až
do pozdních večerních hodin.
Našli jste si v našem programu to své? Tak přijďte oslavovat s námi! Kdo ví, třeba pro vás máme ještě nějaká
další překvapení…
Co ještě dodat? Jídla a pití bude dost pro všechny, vstupné u nás platit nebudete. TĚŠÍME SE NA VÁS!
za TJ Baník Mantov
Luděk Rosenberger
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STALO SE

Chotěšovské máje – rodinné stříbro naší obce

Chotěšovský zpravodaj – červen 2022

STALO SE

Ve dnech 14. a 15. května se konaly již 22. Staročeské máje.
V sobotu dvě skupiny májovníků
obcházely mladá svobodná děvčata a nezadané mládence. U každého domu měl povídání pan král
s družinou. Po přípitku na zdraví
hospodáře s hospodářkou nastal
čas vyzvat všechny přítomné k
tanci a zpěvu. A jak říká na konci
každého povídání písař - „… až
botičky nad hlavou lítati budou,,
- tak i bylo. Mladší v našich řadách se s nadšením zhostili tance
i zpěvu a nezůstali pozadu za již
ostřílenými májovníky. Celkem
jsme obešli 45. mladých lidí v
obci.
V neděli šel velký průvod obcí v
čele s královskou družinou jedoucí na krásném kočáru taženém
koňmi. Jako každé máje i tentokrát se volila královna a kralevic
májů. Letos jimi byli Martina Bartošová a Jan Tomášek.
Průvod došel do klášterní zahrady, kde následoval bohatý program. Besedu tento rok tančilo 15
kolon dospělých, což je nejvyšší
účast od založení májů v roce
1967. Letošní ročník patří mezi
vydařené i díky krásnému počasí,
ale i díky vysoké návštěvnosti.
Rádi bychom velice poděkovali
pořadatelům, účinkujícím a všem
kdo se jakkoli podíleli na přípravách. Stejně tak posíláme poděkování všem sponzorům. Velké
díky patří obci Chotěšov, Plzeňskému kraji a Správě kláštera
premonstrátek v Chotěšově.
V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat také všem, kteří nás
přivítali u sebe doma.
Díky Vám všem je možné tuto
krásnou tradici udržet.
Spolek májovníků Chotěšov
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Klášterní ozvěny
Bezprostředně po letošních Velikonocích, 19. dubna, jsme bez větší úvodní ceremonie oficiálně zahájili návštěvnickou sezonu našeho kláštera. A ta se rozjela od začátku opravdu pěkně zostra.
V sobotu 23. dubna byly zahájeny
Myslivecké dny v klášteře Chotěšov pořádané Českomoravskou
mysliveckou jednotou, z.s., oblastním mysliveckým spolkem Plzeň
ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Kotovice. Součástí sobotního programu byl jarní svod loveckých psů, vystoupení trubačů,
ukázky vábení zvěře, soutěže pro
děti a v neposlední řadě slavnostní zahájení výstavy mysliveckých
trofejí. Ta byla potom veřejnosti
otevřena ještě po celý týden. Velmi mile nás překvapila návštěvnost této akce, kdy v sobotu zde
bylo téměř šest stovek osob a
během týdne přišlo ještě dalších
200.

Prvomájovou neděli jste společně
s námi mohli prožít na Street food
festivalu. Nejen lahodné jídlo a
svěží pití, ale i báječná atmosféra
a velmi bohatý program přilákal
celkem 1 180 účastníků.
Dalším milým překvapením byla
hojná účast na vernisáži první
části výstav v konventu. Výstava
svým rozsahem je za poslední léta
tou největší. Na čtvrtečním (5.5.)
zahájení se o tom mohlo přesvědčit téměř 150 příchozích.
A další nápor návštěvníků na sebe nedal dlouho čekat a už v sobotu 7. května bylo na již tradičním Chotěšovském festivalu vína
2022 prodáno 1 383 vstupenek.
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A pouze týden uběhl a v neděli
15. května padl zatím letošní návštěvnický rekord sezóny. Číslo
protagonistů a diváků 22. Staročeských májů v Chotěšově se vyšplhalo na hodnotu 1 438. Vidět
tolik místních lidí zase pohromadě bylo elektrizujícím zážitkem.
V úterní podvečer 24. května jsme
nabídli možnost vyslechnout hudební koncert Jany Hoffmannové
a Ondřeje Tolara. Obecenstvo
v počtu 50 posluchačů bylo vtáhnuto do poznávačky muzikálových melodií za sladkou odměnu,
což vedlo k uvolněné atmosféře a
prima zážitku.
Sobotní odpoledne 28. května patřil klášter zejména dětem. Nadšení členové Spolku májovníků totiž
pro ně připravili Dětský den.
Stezku zručnosti a odvahy po areálu kláštera absolvovalo více než
200 dětí. Pokud k tomu připočteme doprovod dospěláků, tak nám
vyšlo celkem 564 přítomných.
Poslední květnový den v úterý 31.
května proběhla v kapitulní síni
konventu slavnostní závěrečná
prezentace projektu Příběhy našich sousedů a vernisáž výstavy
z natáčení pamětnických příběhů
na Chotěšovsku. Pořadateli této
akce byli Post Bellum a MAS Radbuza (návštěvnost 81).

Kdo je dobrý počtář nebo má při
ruce kalkulačku může sečíst návštěvnost kláštera na akcích za
prvních 43 dní sezóny. Je to moc
pěkné číslo. My k tomu ještě připočítáváme návštěvníky při běžných prohlídkách a také účastníky svatebních obřadů. Při čerpání
dotací jsme se zavázali navýšit

počet návštěvníků oproti minulým sezónám o 2,5 tisíce osob.
Máme velkou radost z toho, že se
nám ta cílová hodnota rychle daří
naplňovat a děkujeme všem, kteří
tu u nás už letos byli. A pro ty,
kteří tu ještě nebyli, tak máme připraveno ještě spousty nabídek.
V červnu začne letní kino, máme
připravená 4 představení. 11. června proběhne koncert Viléma Veverky, 18. června se můžete zúčastnit již třetího ročníku Dne
s malými pivovary, první srpnovou neděli Večera pro klášter a
23. září hudebního minifestivalu.
Zároveň ještě připravujeme inscenované prohlídky se zaměřením
na klášterní penzionát.
A u čísel a počtů ještě chvilku zůstaneme. I nadále podáváme žádosti do vypsaných výzev dotačních programů. A i v této oblasti
zaznamenáváme úspěchy. Z programu Ministerstva kultury České
republiky Záchrana architektonického dědictví jsme na letošek
obdrželi částku ve výši 2,1 mil.
Kč. Tyto prostředky použijeme na
dokončení obnovy krovu a střechy hospodářské budovy. Stejně
jako v loňském roce jsme z Plzeňského
kraje
prostřednictvím
programu Zachování a obnova
památek obdrželi dotaci 800 tisíc
korun na pokračování v obnově
odvodňovacích podzemních systémů. A z Plzeňského kraje jsou i
další finanční příspěvky. Z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu jsme čerpali 50 000 Kč na vybavení stezek
po areálu. Pořízeny byly stojany
na kola, odpadkové koše a cedule
informačního orientačního systému. 82 450 Kč bylo schváleno pro
projekt Bezpečná cesta do školy
včetně kamerového dohledového
systému 2. etapa z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při
zajišťování bezpečnosti 2022.
Tak snad nám ta čísla porostou i
nadále....
Filip Hrubý

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Návrat F. X. Margolda do
Chotěšova
Věřím, že většina čtenářů Chotěšovského zpravodaje zná jméno i
životní dráhu Františka Xavera
Margolda. Proto si pojďme jen v
krátkosti připomenout, že se narodil v Chotěšově v roce 1887.
Jeho otec byl zaměstnán jako hospodářský kontrolor na panství
hraběte Thurn – Taxise. Matka
Kateřina, rozená Machová pocházela z Mantova.
Po smrti otce se rodina přestěhovala do Plzně. Tam Margold vystudoval českou reálku a vyšší
průmyslovou školu stavební. Po
studiích byl zaměstnán jako měřič
u Západočeského důlního sdružení. Ve volných chvílích docházel
kreslit do ateliéru plzeňského stavitele Trimla.
Díky pracovní nabídce Kamila
Hilberta přichází Margold do Prahy, kde nakonec zůstal po celý
svůj život. V Hilbertových službách setrval od roku 1911 do roku
1933, kdy K. Hilbert zemřel.
Roku 1919 se jako dvaatřicetiletý
stává Hilbertovým zástupcem . V
roce 1924 pak převzal hlavní technické řízení na dostavbě chrámu
sv. Víta. Právě touto prací byl
pověřen K. Hilbert, který v roce
1924 vážně onemocněl. Dostavba
měla být hotova do 28. září 1929 k
tisíciletému svatováclavskému jubileu. Margold se úkolu zhostil s
velkou zodpovědností a nebývalým nasazením.
Jako výraz poděkování za dokončení chrámu sv. Víta byl Margold
oddán 22. února 1930 se svojí
snoubenkou Zdeňkou Maruškovou v kapli sv. Václava pražským
světícím biskupem ThDr. Antonínem Podlahou. Právě v tomto
období vytesal sochař Vojta Sucharda portréty Margolda a jeho
ženy Zdeňky do sloupových hlavic v chrámu sv. Víta. Práce v
rozestavěném chrámu fotografoval také fotograf Josef Sudek.
Další významnou etapou Margoldova profesního života byl sta-
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vebně historický průzkum Karolina. Na tomto průzkumu se podílel od roku 1935 až do jeho odvolání ve válečném roce 1944.
Velice rozsáhlá byla také činnost
malířská. Nejvíce používal techniku akvarelu a námětem mu byla
krajina, historické stavby a samozřejmě Praha. V roce 1928 proběhla Margoldova výstava obrazů v
Topičově salonu na Národní třídě.
V roce 1963 ochrnul na polovinu
těla. František Xaver Margold
zemřel 16. října 1967 ve věku
osmdesáti let. Jeho žena Zdeňka
jej přežila o více než 30 roků. Oba
jsou pochováni na Olšanských
hřbitovech v Praze. V Chotěšově
je osobnost F. X. Margolda připomenuta pomyslným pomníkem
na místním hřbitově.
V roce 2021 se paní Jaroslava Mathesová naprostou náhodou seznámila v Chotěšově na místním
hřbitově s manželi Irenou a Peterem Volných z Mnichova. Jedná
se o další příbuzenské pokolení k
rodu Margoldů. Když viděli zájem o dílo Margoldovo, věnovali
spolku Klášter Chotěšov jeho pět
originálních prací. Další členové
tohoto spolku, manželé Alois a
Lenka Čechovi, jsou mnohaletými
sběrateli obrazů F. X. Margolda.
Postupně se jim podařilo nashromáždit neuvěřitelných pětadvacet
akvarelových kreseb od tohoto
autora. A právě tyto skutečnosti
byly základem k myšlence vybudování stálé Margoldovo expozice. Obec jako vlastník kláštera a
Správa kláštera premonstrátek v
Chotěšově tento náš záměr podpořili a tak jsme mohly započíti
práce na vybudování expozice.
Jelikož je v konventu kláštera nevhodné prostředí pro dlouhodobé
vystavování prací spojených s
papírem, bylo rozhodnuto zmíněné práce digitálně ofotografovat.
Tohoto náročného úkolu se ujal
další člen spolku, pan Václav Ce

ler, který pak také zajistil u specializované tiskařské firmy přenesení obrazů na desky z umělé hmoty. Každý obraz byl pak klasicky
zarámován. Obrazy jsou opatřeny
popisem . Dále bylo stejným způsobem zpracováno i několik dobových fotografií z Margoldova
života. Další vzácností této expozice jsou originální sádrové modely zmíněných hlav Margolda a
jeho ženy Zdeňky od Vojtěcha
Suchardy.
Celá expozice byla umístěna v
nově otevřené části konventu. O
práci na expozici projevilo zájem i
UMPRUM Praha. Vybudování
expozice zabralo takřka celý rok a
její otevření se uskutečnilo 5. května v rámci zahájení výstavní sezony roku 2022. Pro spolek Klášter Chotěšov se jednalo o poměrně náročný úkol. Proto je na místě
poděkovat všem zainteresovaným
a věřit, že návštěvnická veřejnost
výsledek práce ocení. Pro obyvatele naší obce se jedná o připomenutí našeho rodáka, který již není
zapomenutým. Jak pravý moudré
úsloví : Člověk může být zapomenutý jen do té míry, na kolik to
my pozůstalí dopustíme. Můžeme
tedy dnes prohlásit, že František
Xaver Margold se do rodného
Chotěšova navrátil.
Monografii o životě F. X. Margolda od Martina Pácala s názvem
„Zapomenutý fantom“ je možné
zakoupit v recepci prohlídkové
expozice v konventu kláštera za
80 Kč.
Jiří Poslední
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Poděkování Ing. arch.
Jana Soukupa
Dobrý den všem,
rád bych vám vyjádřil radost a
úctu z aktivit v klášteře. Včera
jsem pocítil zadostiučinění z plnosti a kvality života v naší památce, která již překročila svou
minulost a stává se živou současností. Včera jsem se „u“ Margolda
dost nečekaně vyjádřil k několikrát zmíněnému slovu náhoda, …
náhodou jsme se potkali, náhodou
jsme
se
domluvili…
Skutečnosti kolem nás si nacházejí své hybatele. Nás všechny
klášter oslovil a řekl „starej se“.
To není náhoda, to on si nás
vybral. Děkuji za to, že jste jeho
výzvu slyšeli.
Ing. Arch. Jan Soukup

Tento projekt
Rekonstrukce stávajícího přístřešku na
pódium pro kulturní akce
je spolufinancován
Plzeňským krajem

Odbor: Odbor kancelář hejtmana
Dotační titul: Podpora spolkové činnosti v roce 2022
Žadatel: Spolek klášter Chotěšov
Rok uskutečnění projektu: 2022

Spolek aktivních seniorů
Konečně po delší době mohl Spolek aktivních seniorů uskutečnit
oslavu Dne matek. Stalo se tak
10.5. od 15:00 v Národním domě.
Aby se mohly zúčastnit i obyvatelky domova pro seniory s pohybovými problémy, byla pro ně
zajištěna doprava panem Macháčkem.
Pozdravit a poblahopřát přišli i
zástupci obce, starosta pan Daniel
Koláček a místostarosta pan Pavel
Malina. Byl pronesen přípitek a
spolu s panem Macháčkem každé
ženě předali květinu.
Radost nám udělaly děti z mateřské školky se svým vystoupením,
které rozdaly všem maminkám
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dárky, které samy vyrobily.
Na řadu přišlo i pohoštění v podobě párků, kávy, koláče a to už
se rozezněly první tóny, které na
klávesy zahrál pan Toman. Svou
hudbou zpříjemnil celé odpolední
posezení. Zpívalo se, tancovalo a
panovala skvělá nálada.
Děkujeme obecnímu úřadu za

sponzorský dar, ředitelce mateřské školy paní Weberové, panu
Tomanovi a panu Macháčkovi za
dopravu a zajištění občerstvení.
Poděkování patří všem děvčatům
ze spolku, která se podílela na
přípravě a obsluhovala přítomné
hosty.
Anna Fišerová

NENECHTE SI UJÍT
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Zkouška požárního
poplachu

Je čtvrtek dopoledne a my právě
hrajeme s dětmi pohybovou hru
„Na barevné traktůrky“.
Z činnosti nás najednou vyruší
zvuk píšťalky, který se rozléhá po
celé mateřské škole. My dospělí
samozřejmě víme, že se jedná o
požární poplach, naštěstí zkušební a že musíme co nejrychleji evakuovat všechny děti na školní
zahradu. Stejně tak víme, že musíme za každou cenu zachovat
klid, a proto improvizujeme.
„Tak děti, farmář právě svolává
píšťalkou všechny barevné traktůrky ven na zahradu. Vezměte si
náhradní pneumatiky (boty) a
mikinu, kdyby bylo chladno, nastartujte motory a jedeme.“
Za 1 minutu a 55 vteřin už stojíme
vedle dalších dětí z jiných tříd a
tleskáme, že jsme zvládli opustit
budovu MŠ v tak krátkém čase.
Nakonec se ještě jdeme podívat
na uhašení předem rozdělaného
ohně hasicím přístrojem a vracíme se zpět do třídy, kde pokračujeme v naší činnosti.
Děti jsou z celé akce nadšené a
my také, protože i z požárního
cvičení se dá udělat velmi efektivní výchovně - vzdělávací metoda, které se říká prožitkové vyučování.
Miroslava Majerová

Králíci v restauraci
Většinou králíci v restauraci bývají nabídkou jídelního lístku, ale v
našem případě to byl Bob a Bobek v restauraci. Pohádka, kterou
znají i rodiče dětí v mateřské škole. Pro naši třídu Rybiček to bylo
jedno z našich vzdělávacích témat
v tomto školním roce. Především
poznat profese, které pracují v
restauraci, umět se v restauraci
chovat a částečně si vyzkoušet i
jejich pracovní náplň. Což takhle
připravit si sám v mateřské škole
palačinku, naservírovat a sníst?
To byla zábava pro všechny děti.
Míchání těsta, nalévání na pánvičku, sypání skořicí a cukrem. Sice
Chotěšovský zpravodaj – červen 2022

smažení na plotýnkovém vařiči
trvalo dlouho, ale úspěch byl obrovský. Jak se lidově říká „třešničkou na dortu“ byla skutečná
návštěva Restaurace pod Klášterem, kterou nám umožnila paní
Majka Tuschlová i s úžasnou obsluhou jejich dcery Terky Tuschlové, která s úsměvem dětem servírovala občerstvení. Děti byly
skvělé a s nadšením se dotazovaly, kdy opět restauraci navštívíme? Touto cestou posíláme velké
poděkování rodině Tuschlových
za jejich čas, ochotu a podílení se
na nevšedním zážitku dětí z naší
třídy.
K. Aubrechtová

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Sportovní den
V úterý 24. května jsme pro
všechny děti z mateřské školy
přichystali sportovní den. Od
rána nás obloha i předpověď
počasí strašily deštěm, ale my
jsme se odradit nenechali, a tak
jsme se po svačině vydali na tréninkové fotbalové hřiště. Tam
pedagogové pro děti připravili
různé disciplíny, jako štafetový,
slalomový a překážkový běh, hod
raketou, přeskok přes lana, hod
míčem na koš, skok do dálky, skákání v pytli, kopání na branku.
Děti jsme rozdělili do malých skupin a děti samostatně obcházely
stanoviště. S nejmenšími dětmi
pomáhala praktikantka, která právě v těchto dnech absolvovala
svoji praxi v naší MŠ. Počasí nám
přálo a první kapky deště na nás
začaly padat po splnění všech
úkolů všemi dětmi. A tak závěrečná disciplína byla běh do školky,
kde jsme ve třídách rozdali zasloužené medaile.
L. Racková

Staročeské máje
Staročeské máje se v Chotěšově
pořádají již 55 let a i tento rok se
vystoupení zúčastnila naše mateřská škola. Děti jsme rozdělily

do dvou skupin na mladší a starší. Každá skupina nacvičovala
svou vlastní choreografii, kterou
si připravily paní učitelky. Nacvičovali jsme ve třídách, na
hřištích, v tělocvičně na obecním
úřadu a samozřejmě i v areálu
chotěšovského kláštera. Velice
mile nás překvapil zájem dětí o
nacvičování tanečků. Děti se
velmi dobře zapojily do májového průvodu, který se uskutečnil v neděli 15.5.2022. Ten začínal
na fotbalovém hřišti a končil v
chotěšovském klášteře. Počasí
nám ten den přálo a i když slunce chvílemi pálilo, tak děti, které
šly v zástupu s učitelkami bez
rodičů, to dobře zvládly.
Vystoupení, které děti na májích
zatancovaly, se povedlo a lidem
se líbilo, za což byly odměněné
velikým potleskem. Tímto moc
děkujeme všem dětem a doufáme, že se příští máje povedou
stejně jako ty letošní. Poděkování patří i rodičům za jejich
podporu a spolupráci.
Romana Durlínová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Příběhy našich sousedů

Armáda z blízka okouzlila děti na Plzeňsku

Žáci 9. třídy se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, jehož
úkolem je shromáždit vzpomínky
pamětníků. Projekt zaštiťuje organizace Post Bellum - Paměť národa. Pětice deváťáků měla za úkol
natočit rozhovor s pamětníkem a
z něj potom vytvořit krátkou rozhlasovou reportáž. Nejprve zúčastnění žáci absolvovali dva
workshopy, v nichž se seznámili s
technikou vedení a natočení rozhovoru, a pak se společně vypravili k paní Karolíně Remiášové, s
níž vedli a natočili zhruba hodinu
a půl dlouhý rozhovor o jejím
dětství v době druhé světové války a také vzpomínky na chotěšovský klášter před odchodem jeptišek.

S programem Příprava občanů
k obraně státu (POKOS) se seznámili studenti rokycanského Gymnázia a žáci Základní školy
v Chotěšově. Ve dnech 11. a 12.
dubna za nimi zavítali pracovníci
odboru komunikace Ministerstva
obrany a vojáci z 13. dělostřeleckého pluku.
Na studenty čekaly jednak ukázky boje zblízka a základy sebeobrany, sami si vyzkoušeli základy
první pomoci a od vojáků i pracovníků odboru komunikace se
dozvěděli, jak funguje naše armáda i význam členství v NATO.
Podle Daniely Hölzelové z Ministerstva obrany zájem ředitelů škol
o POKOS v poslední době výrazně narostl: „Lidé samozřejmě vnímají, co se kolem nich děje, a proto se o roli občanů při obraně státu či během krizových situací živě
zajímají. To jsou samozřejmě ale
jen některé ze stěžejních témat
POKOSu. Cílem projektu je současně nenásilnou formou mladé
lidi naučit základy přežití či poskytnutí první pomoci,“ zdůraznila.
POKOS na Plzeňsku podpořilo
pěkné jarní počasí, program se tak
mohl odehrávat během obou dnů

Následoval další workshop, který
jim pomohl se sestavením scénáře
a výběrem pasáží z nahraného
rozhovoru. V Českém rozhlase
pak proběhlo natáčení a úprava
celé rozhlasové reportáže, kterou
bylo potřeba ještě doplnit o dobové fotografie. Závěrečnou prezentaci výsledků projektu pak předvedli v chotěšovském klášteře 31.
května 2022. Zde se sešly týmy
několika okolních škol, které se
do projektu také zapojily.
Hana Duffková

Chotěšovský zpravodaj –červen 2022

na školní zahradě. Pro děti bylo
zajímavé povídání, praktické
zkoušení i sledování napínavých
ukázek na čerstvém vzduchu velmi motivující. „Naše děti jsou
prostě nadšené. U kluků mě to
tolik nepřekvapuje, ale ony i ty
věčně znuděné puberťačky se
s radostí zapojují, to je tedy úspěch!“ shrnula program ředitelka
školy v Chotěšově Jaroslava Studničková.
Potřebu orientovat se v dnešním
světě a umět reagovat na bezpečnostní hrozby výrazně vnímají jak
učitelé, tak i sami žáci: „Z mého
pohledu by bylo dobré, kdyby se
branná výuka opět zavedla do
osnov – aby to celé bylo systematičtější,“ svěřila se jedna z učitelek. Přála by si také, aby se děti
naučily samostatnosti a nespoléhaly se ve všem na pomoc rodičů.
„A také by je to mohlo vést k tomu, aby měly lepší fyzičku a s tím
i schopnost ubránit se – třeba během rvačky,“ podotkla.
Více vojenských témat ve výuce
by uvítaly i děti, které možnost
vidět armádu zblízka, vždy vítají:
„Je to nejlepší program, co jsme tu
na škole měli,“ nechal se slyšet
Michal, jeden z žáků osmé třídy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Tak trochu jiná návštěva
výstavy
V klášteře je v současné době instalována velice zajímavá (a skutečně reprezentativní) výstava děl
současných malířů – Ivana Bukovského, Pavla Janouškovce a
Borise Jirků. Jejich práce jsou
známé nejen v Čechách, ale i ve
světě. Chtěla jsem svým žákům
umožnit setkání s kvalitním moderním uměním. Vydala jsem se
do kláštera s 9.A 16.5. Během první půlhodiny jsme (spolu s. p. Čechovou, která nám poskytla zajímavý výklad o umělcích a jejich
dílech) prošli celý rozsáhlý prostor výstavy. Pak měl každý žák za
úkol vrátit se k některému z obrazů, nechat ho na sebe působit v
klidu několik minut (z různých
stran, úhlů, vzdáleností) a na základě tohoto „rozhovoru s obrazem“ napsat svůj text (báseň, subjektivní popis, povídku, úvahu,
dopis autorovi…).
Z těchto textů zde vybírám (se
souhlasem autorů) úryvky (úpravy jsou jen minimální):
„Viděla jsem ho už zdálky, krásný
velký dům v Řecku. Každý rok
jsme sem s rodinou jezdili. Je to
pro naši rodinu jediné šťastné
období v roce. Je to tady, jako
bychom zapomněli na všechny
naše problémy. Najednou se
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nikdo nehádal, nikdo na nikoho
nekřičel, a dokonce můj mladší
bratr Harry poslouchal, když ho
rodiče okřikli. Bylo to jako kouzlo.
Jenže týden uteče jako nic…“
„Na mě to působí jako metafora.
Proč by taky někdo maloval polorozteklého motýla jen tak. Já
v tom vidím konkrétní osoby a
událost. Motýla a právě modrou a
zelenou mám spojenu s dvěma
lidmi, kteří se stali důležitou součástí mého života. Zelený motýl, modré prvky pomalu se vytrácející do temnoty. Připomíná
mi to vztah ohrožený nenávistí.
Proto ten motýl není celý, pomalu
ztrácí víru ve šťastný život. Pořád
ještě nezmizel, protože ti dva zamilovaní věří v sebe a jejich láska
přetrvává dál… Své city a slova
skrývají do textů písniček…“
„Na obraze černý podklad překrývají různé odstíny modré, fialové, růžové a bílé. Plocha je
rozdělena do různých částí, v každé je něco jiného. Z mého pohledu je to nějaká část vesmíru, kde
jsou mimozemšťané, andělé, satelity a různé planetky. Připomíná
mi to budoucnost, nic ani nikdo
zde nežije. Místo vypadá velmi
klidně, ale něco na něm ve mně
vyvolává strach.“

„Křišťálové jezero s odlesky slunce, plné krve. Stojí zde chudá žena, má úsměv na tváři, rány na
jejím těle pomalu krvácí…Muž
musí sledovat, jak jeho milovaná
žena, co nosí jejich budoucí dítě,
má být obětována za hloupé chyby ostatních. Oh, jak by si přál být
na jejím místě on. Kdyby tak mohl
vrátit čas a odjet s ní co nejdál.
Pryč od všeho, všech, kteří jim
ublížili. Pryč od toho zla. Ale
hlavně co nejdál od tý temnoty, tý
krutý, sobecký temnoty, která jim
všechno bere…“
„Obraz představuje člověka, jaký
se asi vrátil v čase a chce varovat
lidi před jejich chybami. Nebo je
to člověk, co věští ze skleněné
koule budoucnost. Jestli dobrou,
nebo špatnou, to se neví, na jeho
tváři není vidět vůbec žádný
výraz.“
Průběh návštěvy mě příjemně
překvapil, žáci si tuto zážitkovou
akci užili, líbilo se jim umístění
moderních obrazů v prostoru
kláštera, zkusili si každý najít „ten
svůj“ obraz a všichni dokázali vytvořit text, který vycházel z jejich
vlastních myšlenek a prožitků.
IH
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Projektové dny a exkurze se Střední průmyslovou
školou dopravní Plzeň

Třídní den VII. A

Díky projektu Vzdělávání 4,0
v Plzeňském kraji, v němž jsme
partnerskou školou SPŠ dopravní
v Plzni, měli naši žáci možnost
zúčastnit se hned několika zajímavých akcí.
V pondělí 2. května byl pro žáky
VII.A připraven projektový den
Naše firmy, kde si děti vyzkoušely, jaké je to založit firmu, připravit výrobu, rozjet obchod a marketing. V 10 kolech velké investiční hry jejich fiktivní firmy nakupovaly, propagovaly a nabízely
své výrobky. Každý žák měl přesně určenou úlohu a všichni se
vzájemně učili komunikovat a
spolupracovat. Kromě obchodování také každá skupina sestavila
a naprogramovala robota, kterého
bylo třeba v závěrečném kole vylepšit a co nejlépe vybavit.
Dopoledne zaměřené na podnikání a finanční gramotnost se dětem
moc líbilo a někteří žáci by se se
svým obchodním duchem a kreativitou neztratili ani ve skutečné
firmě.
V dalším květnovém týdnu pro
nás SPŠD připravila hned dvě
akce. V úterý 10. května se hoši
z 8. tříd spolu s učni oboru autolakýrník zúčastnili exkurze do
firmy EVOBUS v Holýšově, kde
se seznámili s procesem výroby

V pondělí 28. března jsme si se
třídou udělali hezké dopoledne.
Ráno jsme před školou nastoupili
do linkového autobusu a jeli do
Stoda do knihovny. Odnesli jsme
si odtamtud spoustu nových a
zajímavých informací hlavně
proto, že jsme každý měli na starost přečíst a pak pro ostatní odprezentovat svou nástěnku s komiksy o událostech husitských
válek.
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autobusů.
Ve čtvrtek obě šesté třídy vyrazily
do Lužné, kde je čekala návštěva
Muzea českých drah a po obědě
potom ještě prohlídka Muzea amerických historických automobilů. Také šesťákům se „dopravně“ zaměřená exkurze moc líbila
a o svých zážitcích pak ještě
napsali během hodiny slohu.
Viděli jsme hodně starých vlaků,
některé byly opravdu velké. Po obědě jsme se jeli kouknout na stará americká auta. To bylo nejlepší,
nafotil jsem si všechny.
Viděli jsme předválečné i poválečné vlaky a také prezidentský vagon, ve kterém jezdili skoro všichni českoslovenští prezidenti. V
muzeu aut jsme kromě normálních aut viděli i ambulanci a školní autobus.
Nejvíc mě zaujal prezidentský
vlak, kde to uvnitř vypadalo jako
doma. Auta mě bavila více, byla
hezčí a zajímavější.
Poslední společnou akcí byl projektový den přímo v areálu SPŠ
dopravní zaměřený na matematiku. Kromě zábavných příkladů a
logických hádanek byla pro 40
vybraných žáků 7. -9. ročníku
připravena také krátká ukázka
práce s drony.
Hana Duffková

Po odchodu z knihovny jsme se
stavili na lehké svačině u řeky a
užívali si příjemně hřejícího slunce. Dojedli jsme, hodili batohy na
záda a pokračovali jsme po nové
cyklostezce do Chotěšova. Cestou
nás čekalo spoustu zábavných,
obtížných, až nervy drásajících
her. Cesta utekla jako voda a najednou jsme byli na školní zahradě, kde jsme vyráběli dřevěné
příšerky do záhonů, uklízeli zahradu a měli čas i na zábavu.
Určitě bychom chtěli víc takových dnů.
Tereza Kozová VII.A
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Den Země
22. dubna jsme oslavili Den Země.
Pro děti z 1. třídy byl připraven
program Lesní pedagogika, ostatní žáci, rozdělení na 5 skupin, se
prostřídali na prohlídce úpravny
vody a čističky odpadních vod.
Nechyběl ani tradiční sběr odpadků na různých místech v obci a
pomoc při úklidu v klášterní zahradě, kde se děti zároveň mohly
podívat na koně a ovečky. Na
školní zahradě pak žáci 9. třídy
připravili různá stanoviště s úkoly k poznávání a ochraně přírody.

Ukiďme česko
Jarní část úklidové akce Ukliďme
Česko byla naplánovaná na začátek dubna. V hlavní úklidový den,
v sobotu 2. dubna, bohužel ráno
sněžilo, takže sbírat odpadky pod
vrstvou studené bílé nadílky se
nikomu moc nechtělo. Proto úklid
probíhal během celého následujícího týdne a pokračoval v rámci
DNE ZEMĚ 22. dubna. Dětem i
dospělým se povedlo uklidit některá místa v obci, která bývají
často zaneřáděná odpadky.
Členové Turistického oddílu mlá-

Síla lidskosti
Ve středu 11. května se 18 vybraných žáků 7.-9. ročníku vypravilo
do Nýřan na promítání dokumentu Síla lidskosti a besedu o Nicholasi Wintonovi. Dozvěděli jsme se
mnoho informací, například že
pan Winton zachránil přes 669
židovských dětí před smrtí v koncentračních táborech a 50 let o
tom mlčel. Britská královna ho
povýšila do šlechtického stavu a
od prezidenta Václava Havla získal nejvyšší státní vyznamenání.
Film Síla lidskosti o jeho činech se
nám moc líbil, poznali jsme, jak
byla tehdejší doba drsná.
Vyprávění po filmu bylo i vtipné,
pan Tulis vyprávěl o osobním setkání s „Nikim“, který i ve svých
100 letech neztrácel humor a stále
se snažil lidem pomáhat. Právě to
www.obec-chotesov.cz

deže již tradičně vyčistili svah
v blízkosti nádraží, kde ani tentokrát nechyběly kuriózní nálezy
v podobě ponožek, bot, obalů od
rachejtlí a další všemožný odpad,
který by venku v přírodě nikdo
z nás nečekal. Škoda, že všechna
tato místa nevydrží uklizená příliš
dlouho a po krátkém čase se opět
najde někdo, kdo místo do popelnice nebo do sběrného dvora odhodí odpad jen tak do křoví nebo
do strouhy.
Hana Duffková

Dějepisné olympiáda
možná přispělo k tomu, že se Nicholas Winton nakonec dožil 106
let. Moc se nám líbilo, jak jsme
pomocí rozsvícených mobilních
telefonů posílali do sálu poselství
o konání dobra.

Žákyně Lucie Lukášová z VIII.A
vzorně reprezentovala naši školu
v letošním ročníku Dějepisné olympiády. V okresním kole skončila druhá a získala možnost zúčastnit se krajského kola. Kromě
Lucky se v okresním kole dařilo i
dalším našim zástupcům – Michaela Soušková z IX.A skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě a
Matěj Horoščák z VIII.A obsadil
9. místo. Děkujeme všem třem za
vynikající reprezentaci naší školy
a přejeme jim mnoho dalších studijních úspěchů.
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Pohár rozhlasu
V úterý 17. května proběhlo
v Přešticích okresní kolo Poháru
rozhlasu, největší atletické soutěže škol v sezoně. Po dvouleté
přestávce jsme do bojů v atletických disciplínách vyslali všechna
4 družstva – mladší žáky, mladší
žákyně, starší žáky a starší žákyně. Nejlépe si vedla družstva
mladších žáků (Barnet Petr, Bednář Antonín, Mikeska Matyáš,
Grlák Maxim, Kubíček Radek,
Skalák Janek) a mladších žákyň
(Koláčková Kateřina, Kozová
Tereza, Procházková Kateřina,
Lukášová Aneta, Slámová Eliška,
Langmajerová Tereza, Marešová
Andrea), kterým se podařilo získat bronzové medaile, především
díky vítězství Anety Lukášové ze
VI.B v běhu na 60 metrů a obsazením prvních dvou příček v běhu
na 1000 metrů, kde zvítězil Petr
Barnet ze VI.B a 2. místo obsadil
Antonín Bednář ze VII.A. Ze starších žáků si vedl velmi dobře Jan
Touš, který nasbíral v součtu
svých disciplín nejvíce bodů.
Děkujeme všem sportovcům za
skvělé výkony a výbornou reprezentaci školy.
Hana Duffková

Den s Albi
Vybraní žáci 7. – 8. tříd se ve čtvrtek zúčastnili projektového dopoledne s deskovými hrami od Albi.
Den byl zaměřený na environmentální výchovu (přírodopis, ekologie, zeměpis).
Žáci o dni napsali:
Hry se hrály jinými způsoby, než
se mají hrát. Hry byly od paní lektorky dobře vysvětlené, rychle
jsme je pochopili. Měli jsme svůj
plakát, do kterého jsme zapisovaChotěšovský zpravodaj – červen 2022

li, čeho jsme dosáhli. Den s Albi
se mi moc líbil, protože jsem hrála
nové hry a trávila čas s kamarádkami.
První tři vyučovací hodiny byly
věnovány ekologii a zapojení
deskových her do výuky, to se mi
velice líbilo. Byla tam spousta zajímavých her, které bych si i pořídil. Den s Albi jsem si velice užil a
jsem rád, že jsem si mohl zahrát
takové suprové deskové hry
s mými přáteli.
Tento den byl i „výchovný“, protože se řešila mimo deskových
her i ekologie. Během dne se i
soutěžilo o nějaké ceny, které si
pro nás Albi přichystalo. Mně se
nejvíce líbila hra Neobvyklí podezřelí. Den bych zhodnotil kladně.
Mně se líbil, a navíc jsem dostal
možnost zkusit něco nového.
Byla ve škole nějaká změna. Chtěla bych, aby to bylo znovu.
MS

Sportovně branný den
Ve středu 1. června proběhl sportovně branný den. V areálu školní
zahrady a hřiště byla připravena
stanoviště pro žáky 1. stupně.
Děti si mohly vyzkoušet třeba
střelbu z luku na terč, plížení,
chůzi po laně, lezení na strom,

hod na cíl, chůzi poslepu, vis na
hrazdě a různé překážkové dráhy. Žáci 2. stupně měli stanoviště
rozmístěna i v lese, v okolí rybníků na Ostrově a jedno stanoviště
bylo v hasičárně. Díky laskavosti
chotěšovských hasičů bylo možné
do programu sportovního dne
zařadit chůzi po kladině, překonání bariéry a prolézání oknem.
Velkou zábavu si všichni užili při
lezení na strom, ať už za pomoci
lana nebo prostě jen tak.
Dramatický průběh měl závod
v běhu kolem Velké Sakty. Důležitý byl totiž průměrný čas celé
třídy, takže se museli snažit opravdu všichni a někteří to nevzdali dokonce ani po pádu a vyzkoušení teploty vody v rybníce.
Při střelbě ze vzduchovky to chtělo hodně klidu, při přetlačování
na špalcích naopak správnou taktiku a trochu síly. Každý si prostě
našel něco, co ho bavilo a něco co
třeba vyzkoušel úplně poprvé.
Děti se během dopoledne opět
přesvědčily o tom, že je potřeba
spolupracovat, pomáhat si a chovat se k sobě ohleduplně a s úctou. Úsměvy na jejich tvářích při
odchodu domů ukazovaly, že se
to snad povedlo.
Hana Duffková

SPORT A VOLNÝ ČAS

OSPV
Vážení spoluobčané,
po dvou letech omezených kovidem a po mnoha opatřeních spojených s ním je tu zase svobodné
jaro. Konečně nastal čas setkávání, společných akcí, čas aktivit,
které máme rádi. Začínají dovolené, děti se těší na prázdniny.
Dovolila jsem si pro vás připravit
malé připomenutí akcí, pořádaných organizací OSPV, které se
uskutečnily v dubnu a v květnu.

Běh Chotěšovem
Po dvouleté přestávce se pod vedením hlavní organizátorky Jany
Hesové, za pomoci členů OSPV,
pedagogů i dětí ZŠ Chotěšov uskutečnil 23. dubna 8. ročník Běhu Chotěšovem. Závodu se zúčastnilo 156 běžců, z toho 109 dětí
a 47 dospělých. Stejně jako v letech předešlých všichni závodníci, od těch nejmenších až po ty
nejstarší, bojovali s ohromným
nasazením a odhodláním zvítězit.
Mnozí z nich překonali také svůj
dosavadní rekord.
Díky účasti sponzorů bylo i tento
rok možné zajistit pro účastníky i
diváky v průběhu závodu několik
zábavných a zajímavých aktivit –
pro nejmenší sportovce oblíbený
skákací hrad v režii chotěšovských hasičů, malování na obličej,
kreativní Kouzelná babička a pro
ty starší paintball a stánek BESIP.
Nejrychlejší Cotěšovák letošního
závodu byl Tomáš Brýna s časem
29,09,36, Chotěšovačka Aneta
Beránková čas 25,02,01 a s nejlepším časem celého závodu Petra
Šmákalová, Zbůch. Rekord Václava Berana z r. 2019 -18,55,65 min.
nebyl letos překonán. První tři vítězové ve svých kategoriích byli
odměněni medailí a drobnými
dárky. Ráda bych za OSPV poděkovala všem, co pomohli letošní
akci uskutečnit.
Zástupci Krajského úřadu Plzeň
panu Mgr. Bc. Kamilu Šeflovi za
účast a předání cen a Krajskému
úřadu Plzeň za sponzoring.

www.obec-chotesov.cz

Panu Luďkovi Rosenbergerovi za
doprovodné slovo v průběhu celé
akce a také všem sponzorům, kteří pomohli zajistit občerstvení a
drobné ceny pro závodníky, základní škole Chotěšov za pomoc
při zápisu časů a v neposlední
řadě všem dobrovolným pořadatelům.
Dík patří také již tradičnímu týmu
pro občerstvení všech závodníků i
diváků a to Mírovi Bednářovi s jeho rodinnými příslušníky.
Už nyní zveme zájemce na příští
9. ročník Běhu Chotěšovem, který
se uskuteční 29.4.2023.

Cyklovýlet
Druhou již tradiční akcí OSPV byl
cyklovýlet, který se konal v termínu 26.-29.5.22. Moc jsme se na cyklo všichni těšili. Konečně tu byl
čtvrtek 26., den odjezdu cyklistů
do kraje Bohumila Hrabala, Kerska.
Stalo se ale něco naprosto nečekaného, černá můra všech organizátorů. Majitel kempu Bungalovy
Kersko si zaznamenal náš termín
příjezdu o týden později. První
skupina, která po 130 km a průjezdu Prahou, dorazila do cíle
stála jako opařená před branou
kempu. Co teď. Nastala panika
ale …. štěstí přeje připraveným a
po prvním šoku a zklamání přišla
na řadu akce „Kulový blesk“ a do
hodiny se nám podařilo pro 14
lidí z celkových 17 zajistit ubytování v kempu Sycherák u rybníka
Chobot v překrásném prostředí
kraje Českého Lesa. Náhradní
ubytování nebylo tak komfortní,
ale vše bylo vyřešeno a dobře do-

padlo a jen my, co jsme se těšili na
projížďky rovinatou polabskou
krajinou, jsme museli víc šlápnout
do pedálů v kopcovitém terénu
českého pohraničí. Páteční trasa
protínala půvabnou krajinu přes
Bělou nad Radbuzou, Hostouň,
Poběžovice a Postřekov. Proložili
jsme ji jízdou vlakem do Stráže a
pak naučnou stezkou zpět na Sycherák. Druhý den výšlap na rozhlednu Březinka, napříč Sedmihořím, zalesněným územím, které je
obklopeno sedmi vrcholy s nadmořskou výškou 550 až 600 m.
Okrajové části parku tvoří zemědělské plochy a rybníky. Prochází
tudy naučná stezka, jejíž součástí
je tzv. Francouzská cesta s krásnými výhledy do kraje. Cestou
pak dál do Starého Sedla a zpět
na základnu na Sycheráku s příjemnou hospůdkou a možností
večeře. Večerní klábosení, posezení u ohně s přáteli zpříjemněné
opékáním buřtů, má své kouzlo a
jako bonus poslední večer pobytu
slavnostní zahájení sezony v kempu s hudbou k poslechu i tanci.
Takže konec dobrý, všechno dobré, i když začátek byl vpravdě hororový.
Ale jak praví klasik, zážitek nemusí být kladný, ale silný, aby se
na něj vzpomínalo dlouho. Takže
nám se podařilo obojí.
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Krásné léto
Vám čtenářům, za organizaci
OSPV, přejeme krásné letní dny,
vydařenou dovolenou a dětem
bezstarostné prázdniny a v září se
budeme těšit na další sportovní
akce a cvičení v tělocvičně pořádané naší OSPV, které již tradičně
zahajujeme v září po Chotěšovské
pouti.
A ještě nakonec opět pozvánka
pro ty, co by měli chuť vyzkoušet
naše pravidelné cyklistické pondělní podvečery – vyjížďky o délce do 20 km okolím Chotěšova,
vždy dle navržené trasy některého z účastníků. Pokud budete mít
zájem se k nám připojit, bližší informace vám sdělí paní Jana
Chramostová na svém facebooku.

KČT Chotěšov
Po třech letech jsme se konečně
dočkali Chotěšovské 30 tak, jak
jsme na ni byli všichni zvyklí z
dřívějška. Výběr z pěti pěších a
čtyř cyklotras, na startu členové
KČT odbor Chotěšov s úsměvem
na tváři a další na "živých" kontrolách na Zlomu a pod Křížovým
Vrchem. Počasí nám přálo a i
když večer před pochodem prolétla v okolí rychlá bouřka, která

porazila turistům do cesty pár
stromů, tak jsme si užili slunečný
den plný pohybu a radosti. A nebyli jsme na to sami. Celkem si
pochod a útulné zázemí Starého
pivovaru užilo 445 účastníků pochodu. Přáli bychom si, abychom
si podobně mohli užít i Podzimní
pochod, který už jsme dva roky
nemohli zorganizovat, i všechny
další ročníky obou pochodů. TV

Krásné léto plné zážitků za OSPV
přeje Alice Celerová

Myslivecký spolek Mantov - Losina
Máme měsíc červen, dříve též nazývaný měsícem myslivosti. Tento název získal podle toho, že
v měsíci červnu se v přírodě narodí nejvíce mláďat a je nutné tyto
nové přírůstky chránit. Mláďatům škodí dravá zvěř a extrémy
počasí, což ovšem k přírodnímu
koloběhu patří a je na myslivcích,
aby dravou zvěř, u které to je
možné dle zákona o myslivosti,
nenechali přemnožit. Nejlépe ovšem v zimním období, protože i
liška, která se loví celoročně, má
v červnu mláďata. Mnohdy však
škodí i lidé a většinou je příčinou
tohoto počínání neznalost přírodních zákonitostí a etologie zvěře.
Na jedné straně jde o to již tak
známé „zachraňování opuštěných
mláďat“, kdy lidé bez znalostí a
v dobré víře odnášejí nalezená
srnčata s tím, že je jejich maminka
opustila. Pro odnesené srnče je to
zpravidla rozsudek smrti, důležité je proto na nalezené srnče nesahat a místo nálezu v klidu opustit.
Srna totiž mládě v útlém věku jen
odložila a dochází k němu několikrát za den, aby ho nakrmila a
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očistila. Dělá to z toho důvodu,
aby jeho okolí bylo co nejméně
nasáknuto jejím pachem, který by
mohl přilákat predátory. Jakmile
je srnče již schopné se dostatečně
rychle pohybovat, začne ho srna
vodit, a to zpravidla až do jara
dalšího roku. Na druhé straně je
problémem v tomto období i volné pobíhání venčených psů, protože pes je šelma a jako taková má
své lovecké pudy. Prosíme tedy
všechny občany o zvýšenou ohleduplnost v měsíci červnu, ať se
nám společně podaří uchovat přírodu živou a rozmanitou.
Bohužel jsou někteří občané stále
nezodpovědní a příroda je pro ně

jen prostor, kde si mohou dělat,
co chtějí a se zlou se potáže ten,
kdo by jim v často protizákonném
jednání chtěl zabránit. I to je jeden
z důvodů, proč se členové Mysliveckého spolku Mantov-Losina,
každé jaro sejdou při odstraňování černých skládek. Tyto skládky
máme díky své velmi časté přítomnosti v honitbě dobře zmapované. V letošním roce to bylo v neděli 03.04.2022 a jako každý rok
ve spolupráci s obcí Chotěšov,
která poskytuje vozidlo s řidičem
a samozřejmě i volnou kapacitu
v kontejnerech na sběrném dvoře
obce.
Roman Vrána

SPORT A VOLNÝ ČAS

TJ Chotěšov - aktuality
Sezóna 2021/2022 se nám pomalu blíží do finále. Na její hodnocení máme ještě čas, ještě je dostatek času něco zachránit, nebo také trošku pokazit , ostatně to ke
sportu patří, zejména pak k tomu
amatérskému, kdy kolikrát opravdu dopředu nevíte, jak který
zápas skončí..
Na co je ale nutné myslet stále, je
budoucnost a to nejen ta blízká
v podobě příští sezóny, ale i ta
vzdálenější, kterou nám zabezpečí pouze široká hráčská základna. A na to se u nás v oddílu
snažíme myslet neustále a proto
se snažíme dostat k nám do krásného, fotbalového areálu nové
kluky a holky.
I proto proběhla ve středu 25.5.
2022 dopoledne na hřišti akce za
účasti ZŠ Chotěšov a ZŠ Zbůch ,
kde si žáci 1.-5. tříd vyzkoušeli
fotbal na vlastní kůži. A nejen
hru takovou, ale i nějaké dovednostní prvky, které bývají součástí fotbalových tréninků. Sice
nám počasí úplně nepřálo, ale i

tak byla vidět u většiny zúčastněných ve tvářích spokojenost a
doufáme, že nejen proto, že se
trošku „ulili“ ze školy a dostali i
občerstvení od sponzora akce
„Hospůdky Ve dvorku“, ale i
proto, že je fotbal zaujal.
Dále připravujeme ve spolupráci
s obcí příměstský tábor pro kluky a holky 1. - 4. tříd, který by se
měl uskutečnit v termínu od
18.7. do 22.7.2022 v areálu TJ
Chotěšov. Tábor bude zaměřen
zejména na fotbal, ale určitě se
do programu vejde i nějaký pěší
výlet a jiné zábavné aktivity.

Z naší strany cítíme nutnost
„bojovat“ za mladé kluky a
holky, abychom mohli zajistit
kvalitní fotbal i do příštích let,
protože fotbal není jen pohyb a
sport, ale i kultura v obci a kvalitní reprezentace obce je výborná
reklama… Ale sami tento „boj“
těžko vyhrajeme a proto prosíme
o spolupráci zejména rodiče.
Veďte své děti k pohybu a najděte si cestu k nám …
V.Zahoř
Místopředseda oddílu kopané
trenér dorostu TJ Chotěšov

Spolek klášterní rybníky
Výlov Drahouška

Rybářské závody

Novou rybářskou sezónu členové
spolku opět začali výlovem Drahouška. Během roku dorostli další kapříci, kterých se tentokrát
vylovilo 128 kg. Počátkem května
se vylovil i rybník Rybárna a o
kvalitní kapří násadu projevili
tentokrát zájem soukromí chovatelé. Zároveň byl při výlovech
jako vždy kontrolován i zdravotní stav ryb a bylo konstatováno,
že jsou v pořádku. Rybáři nezaháleli ani v zimě. Opravili zázemí
a doplnili nutné vybavení.
LČ

První rybářské závody letošního
roku se na Saktě uskutečnily 21.5.
Tentokrát měli rybáři na výběr
z několika závodů v okolí, ale i
přesto jich do Chotěšova přijelo
40. Členové spolku se jako vždy
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 do-
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brovolníci 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. Již tradičně
byly připraveny ceny chutné, a
tak na nejlepší čekaly balíky vepřového masa na řízky, kotlety
nebo pečeni, metrová vysočina
nebo výborný uzený sýr či uherák. Rybářská prodejna V proudu
v Plzni na Slovanech připravila
praktické věcné ceny v podobě
rybářského přístřešku nebo podběráku. Vítězem se stal s 987 cm
ryb Milan Vicher, druhý byl se
756 cm Lukáš Charvát a třetí místo obsadil s 671 cm Radek Žižka.
Speciální putovní cenu o největší
rybu získal s kaprem o délce 69
cm Petr Procházka, který tak
v této soutěži zvítězil po třetí. LČ
22 - 23

Kluturní přehled pro rok 2022

den
pátek
sobota
pátek
středa
pátek
sobota
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek-neděle
sobota
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
pátek
neděle
čtvrtek

datum
17.6.
18.6.
24.6.
29.6.
1.7.
16.7.
16.7.
5.8.
6.8.
27.8.
3.9.
9.-11.9.
10.9.
17.9.
23.9.
1.10.
15.10.
12.11.
12.11.
26.11.
27.11.
17.12.
10.12.
23.12.
25.12.
31.12.

název akce
Letní kino
Den s malými pivovary
Letní kino
Hurá prázdniny
Letní kino
Neckyáda
Kabát revival
Zahájení výstavy fotografií
Večer pro klášter
Oslavy 750 let Mantov, 75 let Baník
Rybářské závody
Chotěšovská pouť
Pouťová zábava
Oslavy výročí 750 let obce Losiny
Hudební festival
Street food festival
Rybářské závody
Podzimní pochod-Memoriál V. Mičana
Martinská zábava
Zabijačkové hody
Rozsvícení vánočního stromku
Adventní koncert
Zimní slunovrat
Prodej vánočních kaprů
Volejbalový turnaj smíšených trojic
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
TJ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov/Chotěšovská vlna
Obec Chotěšov/FC Baník Mantov
Spolek klášterný rybníky Chotěšov
Obec Chotěšov
TJ Chotěšov
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Dobré jídlo světa
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
KČTO Chotěšov
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Obec Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
MAS Radbuza
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
OSPV Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
klášter
klášter
klášter
Národní dům
klášter
klášterní rybníky
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
fotbalové hřiště Mantov
klášterní rybníky
náplavka Mantov
fotbalové hřiště Chotěšov
sportcentrum Losina
klášter
klášter
klášterní rybníky
Chotěšov a okolí
Národní dům
klášter
náměstí 1.Máje
klášter
klášter
klášterní rybníky
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza Mantov
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