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Demolice bývalé školní jídelny

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný prosincový čas vážení
spoluobčané.
Záměrem úvodu dnešního Chotěšovského zpravodaje bylo, pokusit se shrnout momentálně
panující situaci. Jak se mi ale
myšlenky, které jsem chtěl psát,
pomalu utvářely v hlavě, trochu
jsem se zděsil. Poslední dobou
to dá opravdu fušku, sestavit
větu sdělující její jasnou podstatu. „Tak ho tady zase po roce
máme“. Nešťastné slovní spojení dneška. A nic není platné,
že máte na mysli prosinec, dvanáctý a poslední z měsíců končícího roku 2021. „Chci být při
dnešním psaní pozitivní“. Ale
jak může být člověk dnes pozitivní, když příjemnou a radostnější větou je slyšet, že jste negativní. „Ano, bude líp“. Ani
tenhle předvolební slogan už
k úspěchu nevedl. Takže bleskové úvodní shrnutí. Covid je
zpátky. Máme na něj ale novou
zbraň. Nově se tvořící vládu,
což by podle slov jejích představitelů měla být naše výhoda, jak
ho zdolat. No uvidíme, držím
palce.
Konec roku se nám nezadržitel-

ně blíží, dovolím si tedy jeho
krátké shrnutí. Nová žulová
komunikace včetně nových
schodů v propojení ulic Sklepní
– Klostermanova je dokončena.
Ulice Nová může zase chvilku
pyšně nosit svůj název. Její nový
asfaltový povrch a podélná stání tak alespoň částečně uleví
špatné dopravní situaci v celé
této lokalitě. Svému účelu slouží
nové parkoviště u MŠ i dokončená Havlíčkova ulice. Výměna
oplocení a oprava chodníků urnového háje spojená s novou
výsadbou je rovněž dokončena.
Finišují práce na vodovodním
přivaděči do obce Losina. Podařilo se uskutečnit i další drobnější projekty. Návštěvníci obce
se dnes lépe orientují podle nového informačního systému.
Do Hoříkovic byla navrácena
krásná socha sv. Jana Nepomuckého a do Týnce nový křížek u
cesty. Téměř většinu z plánovaných investic pro rok 2021 se tedy zrealizovat podařilo.
A na co se připravit a těšit v roce 2022. Pokud bude zastupiteli

schválen předložený návrh rozpočtu, budeme pokračovat v nastaveném směru. V daném návrhu se počítá s opravami a investicemi ve výši 46.000.000,korun, které opět budou směřovány do komunikací, vodovodní a kanalizační infrastruktury, parkovišť, ale i do oblasti
oddychu a odpočinku. Tak snad
nás nijak nepřibrzdí neočekávaný nárůst cen, jako tomu bylo
v roce letošním.
Poslední odstavec prosincového
předvánočního
zpravodaje
vlastně nelze zakončit jinak než
přáním. Dovolím si vám Všem
opět po roce jménem svým a též
jménem všech zastupitelů obce
Chotěšov popřát, aby pro vás
byl adventní čas i vánoce samotné časem příjemným a
klidným, určitě trochu pohádkovým a hlavně časem stráveným v blízkosti vašich nejbližších. Do pomalu se blížícího
nového roku přeji to nejdůležitější, zdraví a štěstí vám všem.
Daniel Koláček
starosta obce

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce
přeje
Obec Chotěšov
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ZPRÁVY Z OBCE

Sběrné nádoby na tříděný odpad
1 Týnec
1 Týnec

zelený
bílý

SKLO
SKLO

2 Hoříkovice
2 Hoříkovice
2 Hoříkovice

zelený
bílý
modrý

SKLO
SKLO
PAPÍR

3 Losina
3 Losina

zelený
bílý

SKLO
PAPÍR

4 Mantov - Werk
4 Mantov - Werk
4 Mantov - Werk

zelený
bílý
modrý

SKLO
SKLO
PAPÍR

5 Mantov - zastávka
5 Mantov - zastávka
5 Mantov - zastávka

zelený
bílý
modrý

SKLO
SKLO
PAPÍR

6 Mantov – Pančava (u hřiště)
6 Mantov – Pančava (u hřiště)

zelený
bílý

SKLO
SKLO

7
7
7
7
7

zelený
bílý
modrý
modrý
bílý

SKLO
SKLO
PAPÍR
PAPÍR
TEXTIL

8 Chotěšov - Klostermannova
8 Chotěšov - Klostermannova

zelený
bílý

SKLO
SKLO

9
9
9
9
9

zelený
bílý
bílý
modrý
bílý

SKLO
SKLO
SKLO
PAPÍR
TEXTIL

10 Chotěšov - Jungmannova
10 Chotěšov - Jungmannova
10 Chotěšov - Jungmannova

zelený
bílý
modrý

SKLO
SKLO
PAPÍR

11
11
11
11

zelený
bílý
modrý
bílý

SKLO
SKLO
PAPÍR
TEXTIL

12 Chotěšov- Pionýrů
12 Chotěšov- Pionýrů
12 Chotěšov- Pionýrů

zelený
bílý
modrý

SKLO
SKLO
PAPÍR

13 Chotěšov - Tylova
13 Chotěšov - Tylova

zelený
bílý

SKLO
SKLO

14
14
14
14

zelený
bílý
modrý
bílý

SKLO
SKLO
PAPÍR
TEXTIL

zelený
bílý

SKLO
SKLO

Chotěšov – Plzeňská (směr nádraží)
Chotěšov – Plzeňská (směr nádraží)
Chotěšov – Plzeňská (směr nádraží)
Chotěšov – Plzeňská (směr nádraží)
Chotěšov – Plzeňská (směr nádraží)

Chotěšov – Mantovská (bytovky)
Chotěšov – Mantovská (bytovky)
Chotěšov – Mantovská (bytovky)
Chotěšov – Mantovská (bytovky)
Chotěšov – Mantovská (bytovky)

Chotěšov – OPV (Národní dům)
Chotěšov – OPV (Národní dům)
Chotěšov – OPV (Národní dům)
Chotěšov – OPV (Národní dům)

Chotěšov - Dobřanská
Chotěšov - Dobřanská
Chotěšov - Dobřanská
Chotěšov - Dobřanská

15 Chotěšov- u hřbitova
15 Chotěšov- u hřbitova
www.obec-chotesov.cz

PRAVIDELNÝ
SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU
2022
VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI
LEDEN - 04.01.2022
ÚNOR - 01.02.2022
BŘEZEN - 01.03.2022
DUBEN - 05.04.2022
KVĚTEN - 03.05.2022
ČERVEN - 07.06.2022
ČERVENEC - 04.07.2022
MIMOŘÁDNĚ PONDĚLÍ
SRPEN - 02.08.2022
ZÁŘÍ - 06.09.2022
ŘÍJEN - 04.10.2022
LISTOPAD - 01.11.2022
PROSINEC – 06.12.2022

PŘIPRAVIT VŽDY
V PONDĚLÍ
VEČER.

22 –– 33

ZPRÁVY Z OBCE

Demolice objektu č.p. 3
V druhém prosincovém týdnu
byla dokončena demolice budovy
č.p. 3 v Chotěšově. O osudu tohoto objektu bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce po jeho odborném
posouzení, které ukázalo, že jakékoliv snahy o rekonstrukci stavby
bývalé školní jídelny jsou naprosto nerentabilní. Demolice byla
provedena odbornou firmou Recyklace Přeštice s.r.o., která se
s cenou 505.913,- Kč stala vítězem
výběrového řízení. Další stavební
vývoj v tomto prostoru je otázkou
na širší diskuzi. Jednou z variant
je výstavba menšího bytového domu, který by mohl rozšířit kapacitu bydlení pro seniory v naší obci.

Výsadba na urnovém háji
V průběhu téměř celého letošního
roku probíhaly v jednotlivých etapách práce na revitalizaci urnového háje. Byly tak vybudovány
nové cesty, oplocení a zrekonstruován chodník v Luční ulici. Posledním bodem bylo navrácení zeleně do celého prostoru urnového
háje. Jedná se o kultivary buků,
javorů a platanů, ale také vzácnějších dřevin jako je liliovník tulipánokvětý nebo ambroň západní.
Podél celého hřbitova byl ještě vysázen živý plot z habrů, který by
měl do budoucna zajistit větší
soukromí pro návštěvníky hřbitova.
PM

Rekonstrukce Sklepní ulice
Další úspěšně dokončenou rekonstrukcí komunikace je vybudování
zpevněného
povrchu
v ulici
Sklepní v části, která slouží jako
spojka s ulicí Klostermannovou.
V této části Sklepní ulice byl při
rekonstrukci zvolen povrch ze žulových kostek. Žulová skladba
lépe pojímá vodu než běžná zámková dlažba, což je žádoucí vzhledem ke značnému spádu místní
vozovky. Touto stavební akcí bylo navázáno na rekonstrukci schodiště, které na tuto část Sklepní
ulice navazuje.
Pavel Malina
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ZPRÁVY Z OBCE

Obnova pamětního kříže
v obci Týnec
Po úspěšné rekonstrukci sochy sv.
Jana Nepomuckého v Hoříkovicích provedl tým pod vedením
sochaře a restaurátora historických sochařských děl pana Mgr.
Jaroslava Šindeláře rekonstrukci
pamětního kříže z roku 1889 v obci Týnec u Chotěšova. Jedná se o
historicko-kulturní prvek, dotvářející ráz krajiny, který si rozhodně zaslouží naši pozornost a péči.
Tuto akci podpořil Plzeňský kraj
dotací ve výši 30.000,- Kč. Na
příští rok je plánována obnova
dvou pamětních křížů v obci Losina.
PM

Vodovodní přivaděč do
obce Losina
V současné době probíhá poslední
z letošních stavebních akcí, kterou je
přivedení pitné vody z obecního vrtu
do obce Losina. Vodovodní přivaděč
vedoucí v trase polní cesty spojující
obce Mantov s Losinou je již víceméně položen, zbývá dokončit napojení
v prostoru návsi. Pro příští rok je
plánováno zpevnění komunikace mezi Mantovem a Losinou a výstavba
rozvodné sítě vodovodu v obci Losina, pro kterou je v rozpočtu obce alokováno 8.200.000 Kč.
Pavel Malina

Z-BOX
Na základě žádosti společnosti
Zásilkovna s.r.o. došlo na Plzeňské ulici u budovy obecního úřadu k umístění Z-BOXu. Z-BOX je
samoobslužné výdejní místo, díky
kterému se zjednodušuje vyzvedávání zásilek z internetových
obchodů. Vyzvednutí zásilky je
možné v podstatě v kterémkoliv
čase. Obsluha je jednoduchá, provádí se pomocí mobilního telefonu s nainstalovanou aplikací Zásilkovna. Výběr místa byl podmíněn dobrou obslužností s možností parkování tak, aby nerušil
pohled na čelní fasádu budovy
obecního úřadu.
PM
www.obec-chotesov.cz
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INZERCE
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INZERCE

Kalendář obce Chotěšov
Pro zájemce je v prodeji nástěnný
kalendář obce Chotěšov pro rok 2022 s
fotografiemi kláštera a okolní přírody.
Cena 159,- Kč
K dostání na podatelně OÚ Chotěšov

www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

Dýňové slavnosti v Chotěšovském klášteře

Dne 30.11.2021 v areálu chotěšovského kláštera se konaly
dýňové slavnosti pořádané obecně prospěšnou společností
Brána Kláštera Chotěšov. Pro několik stovek návštěvníků byly
připraveny dýně k vyřezání a zdobení, děti si mohly vymalovat
obrázky s dýňovou tématikou nebo namalovat dýni na prkénko.
Za pomoci Blanky Hejlové z Květinky vzniklo několik desítek
originálních exemplářů dýní, ve kterých si po setmění jejich
tvůrci zapálili svíčky. Svíčky ostatně zdobily i park před
konventem, kde začínala stezka odvahy pro malé i větší hrdiny.
Velké poděkování patří také manželům Malinovým a
dobrovolným hasičům z Chotěšova za pomoc při přípravě a
průběhu akce. Akci významně podpořila obec Chotěšov.
Miroslav Brouček

Chotěšovský
www.obec-chotesov.cz
zpravodaj – prosinec 2021

NENECHTE SI UJÍT

Vážení příznivci staročeských májů,
pokud bude v příštím roce příznivá situace, měly by se ve dnech 14. a
15. května uskutečnit XXII. STAROČESKÉ MÁJE a také oslavy 55 let
od vzniku této krásné tradice.
Na tuto velkou akci je však potřeba se řádně připravit, aby nám ty
tanečky, a hlavně Česká beseda, šly úplně samy. V loňském roce se
přihlásila spousta nových tanečníků, ale pandemická situace nám
nepřála, a tak z akce sešlo.
Proto bychom Vás tímto způsobem rádi oslovili, a budeme mile
potěšeni, když na máje nezanevřete, a pokud situace dovolí, koncem
měsíce ledna by začaly první schůzky a nácviky staročeské besedy
v Národním domě. Vše bude zveřejněno v místním rozhlase a na
sociálních sítích.
Na všechny příznivce zpěvu, tance a hudby se těší Spolek májovníků
Chotěšov.

www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Pokračující práce na
obnově kláštera
I v tomto roce jsme byly při podání žádostí o finanční prostředky
z národních dotačních programů
úspěšní. Díky tomu jsme tak mohli pokračovat v postupných obnovách areálu kláštera.
Z programu Plzeňského kraje –
Zachování a obnova památkové
hodnoty a podstaty nemovité
kulturní památky nebo národní
kult. památky 2021 jsme obdrželi
finanční příspěvek ve výši
800 000,- Kč na projekt „Chotěšov,
NKP Klášter premonstrátek v
Chotěšově – Obnova a statické
zajištění podzemního systému
štol II. etapa“. Cílem této etapy
bylo vybudování pevné vyzděné
konstrukce spadišťové šachty
odvodňovacího systému pod
budovou konventu. Zároveň
touto akcí došlo k regulovanému
odvodu silného podzemního
zdroje vody přes čerpací jímku do
štoly. Tímto je zamezeno narušování statiky budovy, kdy již nedochází
k masivnímu
sycení
stavebních konstrukcí vodou.
Přidanou hodnotou je i vznik
rezervoáru vody na údržbu areálu. Práce byly provedeny odbornou firmou Speleo Řehák s.r.o.
Celkové náklady na tuto etapu
činily 1 098 902,40 Kč. V příštím
roce bychom chtěli práce na tomto projektu dokončit, a to za předpokladu, že budeme opět finan-
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čně podpořeni dotací z Plzeňského kraje.
Pokračovali jsme i v dlouhodobém snažení na obnovách krovů a
střech. Stabilně jsme úspěšnými
žadateli o dotaci Ministerstva
kultury České republiky z Programu záchrany architektonického
dědictví. V letošním roce jsme byli podpořeni částkou 1,4 mil. Kč.
A tak se pokračovalo s pracemi na
hospodářské budově i na části
renesančního křídla objektu prelatury. Práce prováděla firma
Zdeněk Pokorný. I do tohoto programu jsme na příští rok podali
žádost o finanční podporu.
Filip Hrubý

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Obnova presbytáře v
klášterním kostele
Díky Plzeňskému kraji jsme v letošním roce opět přispěli k obnově části presbytáře v našem klášterním kostele.
Jako každoročně se snažíme získat dotaci od Plzeňského kraje a
pokračovat v menších aktivitách
oprav kláštera. Finanční prostředky získáváme z průvodcovské
činnosti návštěvníků kláštera a
také možnými dotacemi. Letošní
snaha o dotaci z Plzeňského kraje
byla opět úspěšná částkou
50 000,- Kč.
Žádost byla podána na akci „Dokončení opravy výmalby interiéru
presbytáře“. Celkové náklady na
tuto opravu představovaly částku
158 700,- Kč. Zahrnovaly obnovu
a výmalbu dvou nárožních pilastrů (sloupů) triumfálního oblouku
a malířskou úpravu v ploše presbytáře a okenních špalet. Finančně nám na tuto akci ještě přispěla
obec částkou 5 000,- Kč a Správa
kláštera také částkou 5 000,- Kč.
Práce prováděl akademický malíř
Jiří Rataj. Opravy představovaly
čištění povrchů od volných nečistot, snímání druhotných malířských úprav a nevhodných oprav
omítek a štuků, povrchovou případně hloubkovou fixáž, tmelení
defektů a doplnění modelace štukové výzdoby a barevné scelování výmalby s fixáží.
Veškeré práce probíhaly pod
dozorem Národního památkového ústavu (NPÚ) v Plzni a osobou
velice kompetentní paní Mgr.
Ludmilou Drncovou. Za Plzeňský
kraj průběh akce sledoval pan
Mgr. Vilém Wolf. Náš spolek zastupoval jako vždy pan ing. arch.
Jan Soukup. Uvedení zástupci
byli zárukou provedení a dokončení díla podle restaurátorského
záměru oprav a v souladu se zásadami památkové péče.
Dílo bylo dokončeno a převzato
naším spolkem dne 9.11. 2021 za
účasti výše uvedených odborných

www.obec-chotesov.cz

zástupců a dále pana starosty
Daniela Koláčka, místostarosty
pana Pavla Maliny a ředitele
Správy kláštera premonstrátek
Chotěšov pana Bc. Filipa Hrubého. Chtěla bych tímto poděkovat
všem za pomoc při realizaci sice
malé, ale významné části klášterního kostela. Je to ve skutečnosti
již pátá etapa našeho přispění
k obnově presbytáře kostela. Pro
upřesnění všech těchto částí
oprav je nyní připomenu i s datem realizace a finančními náklady.
Oprava 3 vitrážových oken
presbytáře rok 2009-2011
náklady 527 040,- Kč
Oprava konchy presbytáře a
zlacení hvězdiček rok
2011-2012 náklady 183 776,- Kč
Oprava vítězného oblouku
s nápisem rok 2014 náklady
224 825,- Kč
Oprava dekorativní výmalby
presbytáře rok 2020 náklady
252 425,- Kč
Oprava dvou pilastrů a plochy
presbytáře rok 2021 náklady
158 700,- Kč

V závěru bych ještě chtěla poděkovat za pomoc na akci od jejího
počátku do samého závěru panu
Bc. Filipovi Hrubému. Zejména
pak za obstarání a postavení lešení, bez kterého by se akce nemohla vůbec realizovat a následnou
jeho demontáž, včetně finanční
úhrady z toho vyplývající. Jednalo se totiž o čtyři patra lešení
v prostoru, kde je oltář kostela.
Práce značně náročná a velice
zodpovědná. Děkujeme.
Co lze říci závěrem, věříme, že
celková obnova presbytáře přispěje ke zkvalitnění prostředí pro
návštěvníky naší národní kulturní
památky a akce, které se zde konají, ať už jsou to svatební obřady
nebo koncerty či jiné kulturní a
společenské aktivity.
Děkujeme všem, kteří se na obnově od počátku finančně podíleli a
díky nimž jsme s jejich dotacemi
uvedené akce realizovali. Byla to
Purkyňova nadace, Plzeňský kraj,
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Nadace RWE Energie a samozřejmě obec Chotěšov a Správa
kláštera premonstrátek Chotěšov.
Jaroslava Mathesová, hospodářka
spolku Klášter Chotěšov
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Z HISTORIE

Chotěšovské rybníky
Průvodcování v klášteře někdy
přináší nečekané bonusy. Občas
se ozve bývalý voják nebo příbuzný bývalé chovanky. Zcela výjimečně návštěvníci přinesou i nějakou tu památeční fotografii ze
života babičky v bývalé církevní
škole. Mě v letošním roce oslovil
návštěvník, že prý má na půdě
několik starých časopisů, ve kterých se prý o Chotěšově píše. Taková nabídka se neodmítá, a tak
jsem se týden na to u pána zastavil a časopisy mi byly věnovány.
Jednalo se o časopisy Plzeňsko
z roku 1924 až 1926 a jedním
z přispěvatelů byl chotěšovský
učitel Václav Hataj. Prvním z
článků, se kterým bych vás chtěl
seznámit jsou „Rybníky na bývalém panství chotěšovském“ od
zmiňovaného Václava Hataje.
Myslím, že hlavně současní
chotěšovští rybníkáři se dozví
ledacos zajímavého. Nyní již
zkrácené citace.
„Krajina tato bývala bohatá na
četné rybníky, které byly zdrojem
příjmů a stálým důchodem panství. V oblasti Chotěšovského alodia počítalo se 28 rybníků v celkové výměře asi 378 ha rybniční
půdy. Měly mezi sebou své vlastní přítoky, většinou však byly
odkázány na vláhu atmosférickou
a na nepatrné potůčky. Vydatnějších vod bylo poskrovnu. Tím, že
do nich přicházely látky z polí,
byly velmi výživné. Poněvadž
nebyly příliš hluboké, voda v nich
se brzy prohřála a tak podporován byl vývoj drobné vodní zvířeny a vodních rostlin. Všechny
bývaly dosti důkladně nasazovány rybami, zejména kapry a štikami. Lovily se střídavě vždy po
dvou letech v měsíci říjnu. K lovení sjížděli se kupci z Plzně, z Plas,
z Německa až z Mnichova.
Úlovek býval značný, tak některá
léta dostalo se ze Sulkovského
rybníku až 150 q ryb. Vylovené
ryby byly naloženy do kádí a
rozváženy povozy do Plzně a
později, když byla již v provozu
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2021

Česká západní dráha, ryby do
Německa se dopravovaly po ní.
Co zbylo, dáno bylo v Chotěšově
do komor, zvlášť k tomu zřízených a před Vánocemi opět
prodáváno. Vyrostlá tráva na dně
vypuštěných rybníků byla 2x
ročně posekána a v dražbě prodána okolním rolníkům.
Břehy a pobřežní sítiny byly hnízdištěm četných ptáků, zejména
racků. Jedno hnízdo bývalo prý
vedle druhého. I divoké kachny
byly tu doma a panstvo na ně
podnikalo časté lovy, divoké husy
se tu zdržovaly jen na přeletu.
Nejvyššího rozkvětu dosáhlo
rybníkářství zdejší v 16. a 17. století, kdy obce samy dobrovolně
postupovaly rybníky vrchnosti,
aby byly osvobozeny od roboty
(Uherce 1608). Rybníky skýtaly
obživu i obyvatelstvu přilehlých
vesnic, které z rákosí a orobince
pletli různé věci, jako rohožky a
prodávali je daleko, až do Bavor.
Při některých rybnících bývaly
rybárny. Posledním v Chotěšově
byl a dosud žije pan Šimon Janka,
který zastával službu rybáka od
roku 1877 a převzal ji po svém
otci. Podle jeho sdělení nebývala
služba hlídače rybníků vždy záviděníhodná. Tak jako v lesích, i
zde bývali pytláci. Jednou se také
stalo v Línech, že pytláci přepadli

v noci hlídače, vzali mu pušku a
hodili ho do Sulkovského rybníku. V druhé polovině 19. století
začaly se poměry horšiti a nastává
úpadek. Jak z četných zápisů a
protokolů vysvítá, vypouštěl a
vysušoval se jeden rybník za
druhým, prý z ohledu zdravotních, neboť prý se rozšiřovala
v krajině malárie, ale prostý onen
rybák vysvětluje to také tím, že
rybníkářství muselo ustoupit výnosnějšímu hornictví.
Vypouštění tolika rybníků má i
jiné stinné stránky. Krajina je zbavena přebytečné vody, která měla
blahodárný regulující vliv i na
stav vody v našich řekách. Je dokázáno, že od západních hranic
zemských směrem k Plzni ubývá
dešťů a vláhy vůbec. Za suchých
let trpí celá krajina a úroda není
taková, jaká by měla být vzhledem k bonitě půdy.
V katastrální obci Chotěšov jsou
dva menší rybníky, tzv. „Ostrovní“ německy „Wostrowa teiche“.Do 31.října 1922 byly užívány panstvím a v nájmu velkostatku. Na menším rybníku měl akc.
Pivovar ve Stodě právo ledování,
zaručené smlouvou ze dne 29.
prosince 1904. Panství však mělo
tu vyhraženo právo na vodu pro
panskou vodárnu, odkud stroji se
čerpá voda do dvora velkostatku
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a vodovodním potrubím rozvádí
se do klášterní budovy a ostatních
panských úřadů. V poslední době
měl oba rybníky pronajaté rybářský spolek v Plzni. Bývaly zimní
komorou pro vylovené ryby z ostatních rybníků. Dnešní břehy
jsou namnoze provrtány krysou
pižmovou, kterých zde bylo již
několik zastřeleno.
Již v roce 1843 byl dobrovolně
vypuštěn a vysušen rybník mezi
Holejšovem a Střelicemi. Ještě
dnes viděti jsou zachované hráze,
které sloužily později vojenské
posádce ve Stodě k zachycování
ostrých střel při cvičení ve střelbě.
Z důvodů, že v krajině řádila malárie byl vypuštěn a vysušen v r.
1873 také Touškovský rybník.
Když roku 1591 probošt kláštera
chotěšovského od pánů z Roupova rybník Janov klášteru před husitskou válkou náleživší, ale od
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císaře Sigmunda s jinými statky
téhož klášteru zastavený, vyplatiti
žádal, oni pak tomu odpor činili,
sebráni jsou přípisové všech listin,
které klášter ku průvodu práva
svého měl, aby roku 1593 při
vedení pře u soudu zemského
sloužiti mohly.
Jeden z nejstarších rybníků byl
Sulkovský. Založen byl Sulkem
z rodu Riezemberského, převorem kláštera chotěšovského. Vklíněn do panských lesů v katastrální obci Líně měl podobu staré rukavice. Výměra jeho byla 47 ha a
býval prý nejvýnosnější. V prvních dobách rozkvětu hornického
průmyslu v Západních Čechách
v minulém století shledáno, že
v jeho okolí je velmi pěkné uhlí.
Západočeský
báňský spolek
v Plzni najal pozemek v cípu
rybníku a začal tam dolovati. Tak
vznikl Sulkovský důl „Sulkovze-

che“. Osud rybníka byl však tímto
zpečetěn. Aby bylo možno dolovati na všechny strany, byl v roce
1868 vypuštěn a vysušen.
Je jisto, že takovým počtem rybníků, jakým v dobách dřívějších
honosila se naše krajina, i kdyby
opět někdy se pomýšlelo s obnovením rybníkářství, nebude se
moci vykázati nikdy a to z té
příčiny, že většina pozemků vypadla z majetku bývalého panství, jiné pak vlivem okolností již
úplně zmizely.
Takže to je ve zkrácené podobě
asi vše. Mnohé jistě napadne, že
se vlastně nic nového neděje. Vody ubývá, průmyslníci si dělají co
chtějí, a vše co bylo dobré mizí. A
to vše již minimálně sto let. Nicméně kolem Sakty je stále krásně.
Václav Celer
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Tajemství černého sešitu II
Doufám, že vás první část vzpomínek na časy minulé zaujala. Jak
praví klasik „ Staří se potěší a
mladí poučí „. V dnešní části se
opět posuneme o dva roky, tedy v
letech 1951 až 1953. Je možné, že
vzniknou ještě další části těchto
vzpomínek.
Rok 1951.
Vlažný postoj zemědělců ke zvýšení zemědělské produkce, nedostatečně zajištění a provedení
smluvních závazků polních prací
od státní traktorové stanice (STS)
ze Stodu, mělo za následek nechuť ke všem novým způsobům
hospodaření v zemědělství. Ale
přes veškeré potíže se usilovalo o
založení jednotného zemědělského družstva (JZD), což skýtalo
záruku na zvýšení zemědělské
produkce. Ale prověrky, které
byly prováděny stranou KSČ,
mnoho hospodářů vyškrtlo se
seznamu členů, pro jejich zamítavý postoj k založení JZD.
Tento rok byla založena obecní
kronika. Kronikářem byl ustanoven s. Mašek Emanuel, který začal psáti kroniku od založení
Chotěšova.
Komunální podnik obce Chotěšova bylo usneseno zrušit a začlenit
jej do komunálního podniku města Stod, kvůli lepšímu využití jak
pracovních sil, tak pracovních
prostředků a ku zlevnění služeb.
Koupaliště přešlo též do správy
komunálních podniků a té doby
začalo upadat pro nedostatečnou
péči ze strany podniku.
V obci se vyskytla slintavka a kulhavka a tudíž v zájmu desinfekce
bylo veškeré shromažďování osob
na schůzích zakázáno. Po řádné
desinfekci a dodržování předpisů
neměla tato nemoc vážných následků. Taktéž obrna vepřů byla
včas likvidována.
Do Chotěšova přišel nový lékař
Jiří Šlejmar, dětský lékař a byla
pak v Chotěšově otevřena dětská
poradna v č.p. 190, která byla hojně navštěvována.
Organizace „ Svaz pro spolupráci
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2021

s armádou „ byl v důsledku zákona č. 68 / 51 přetvořen na dobrovolnou organizaci pod jménem
„ Svazarm „ a zahájil tak aktivnější činnost ve výchově mládeže
pro úkoly obrany našeho budovatelského úsilí.
Pro SČM v Chotěšově byl uvolněn dům č.p. 289, dříve pila firmy
„Frendling“, která v důsledku
koncentrace podniků byla zrušena a zřízena klubovní místnost.
Nábytek do této klubovny dodal „
Výbor žen“ za obnos 40 000 Kč,
dveře i okna opraveny a dům i se
zahradou, kde svazáci vysázeli 76
stromů, předáno mládeži a pionýrské organizaci k užívání. Ale
musím konstatovat, že mládež
nedovedla rozumně užívat toto
zařízení (pro svoji životní vitalitu)
tak, že v několika letech bylo
nutno toto zrušiti pro zchátralý
stav a zničení hodnot zařízení.
1952
V rámci spolu soužití s občany německé národnosti navštívil Chotěšov s. Koenen z NDR. Byl slavnostně přivítán zástupci lidu a
občanstvem v sále hostince ROH,
kde mu byla předána váza z
broušeného olovnatého skla. Dar
od všech společenských organizací. V nastalé diskusi projevili někteří občané německé národnosti
svůj nesprávný postoj k republice
československé a byli za to samým hostem odsouzeni. Tito občané si dosud neuvědomují, že se
musí podřídit zákonům republiky. Odmítali přijmout státní občanství, odmítají nastoupení presenční služby, nezapojovali se do
žádných akcí, prostě žijí v iluzi, že
doba německé nadřazenosti zase
přijde.
Tento rok byly v Chotěšově provedeny dvě výstavky. Výstavka
knih s prodejem, provedená ZK
ROH dolu Týnec, měla po tři dny
zdárný průběh. Výstavku navštívilo 720 osob a prodalo se za 3.
600 Kč knih. Největší poptávka
byla o Jiráskovo spisy, Baar a
sovětští spisovatelé.

Druhá výstavka Mičurinského
kroužku ze Staňkova vedená s.
Hruškou byla názorným příkladem, co se i v malém měřítku dá
provést. Vystavované druhy ovoce odrůd našich i cizích plodin,
vypěstované v našich klimatických podmínkách. Tuto výstavku
navštívilo za dva dny 520 osob.
Obě výstavky se konaly v nově
adaptovaném sále ROH.
1953
Byla zřízena sběrna surovin ve
stodole demolovaného č. 5, neboť
jednorázové sběry surovin se těžko prováděly.
Obecní knihovna byla reorganizována. Staré knihy s buržoazním
zaměřením vyřazeny. Měla 200
čtenářů a 900 svazků, kterých
každým rokem přibývalo. Újezdní osvětová beseda ( UOB ) se aktivně zapojila do kulturní činnosti
obce. Zvláště pak po odstoupení
vedoucího s. učitele Bárty. Soudruh Ausbergr Karel který převzal vedení, si aktivněji počínal,
což bylo znáti na veškeré kulturní
činnosti v obci.
15. března zemřel náš president s.
Klement Gottwald, po svém návratu ze Sovětského svazu, kde
byl na poradě Kominterny. Čtrnáct dnů před tím, zemřel s. Stalin, předseda rady ministrů Sovětského svazu a i s. Pieck, president
NDR onemocněl touže samou
chorobou jako s. Stalin i Gottwald. Smuteční tryzna k úmrtí s.
Gottwalda byla uspořádána před
Národním domem, které se zúčastnili všichni občané Chotěšova.
21. března byl zvolen presidentem Československé republiky
dosavadní předseda vlády s. Antonín Zápotocký. Původem dělník
a osvědčený pracovník v dělnickém hnutí.
Jednání zemědělského družstva,
které přistoupilo na JZD třetího
typu, by mohlo soustředit skot do
jedné stáje, započalo s adaptací
kravína v č. 29 v usedlosti Josefa
Černého, přistěhovalce z Ukrajiny
a bojovníka od Dukly. Byla roz-
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bourána stará lednice v č. 20 a
dojnice svedeny a okamžitě se
zlepšila dodávka mléka. Starý
mlýn č. 62 byl zrušen a upraven
na sýpky pro JZD. Při výmlatu
obilí dodala STS slabou lokomobilu k mláticí soupravě. Mlátička
pro poruchovost a neodpovědné
udržování stála někdy až 14 dní a
nezbylo nic jiného než svoz obilí
do stodol. Tím se také dodávky
obilí včas nesplnili. Vzrůstala nespokojenost v družstvu, nechuť k
práci společného hospodaření,
takže JZD po bilančním průzkumu státní bankou navrženo k
rozpuštění. Na schůzi 17. listopadu se JZD rozešlo a hospodáři
zase své pozemky vzali do soukromého hospodaření. Tak skončila odysea společného hospodaření v Chotěšově.
Západočeské uhelné doly měli
dodat určité množství železného
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šrotu a tudíž navrhly odstranit
starý železniční most přes Radbuzu. Tento most byl postaven r.
1879 pro železniční spoj s dolem
Austria 1. v Mantově. Ale po zastavení dolu v r. 1920 tento most
chátral a byl zrezavělý. Nehodil
se tudíž k jiným potřebám než do
šrotu. Ženijní pluk čsl. armády
tento most odstřelil a vyzkoušel
při tom novou trhavinu. Byly
postaveny kryty, odkud byl celý
odstřel filmován, a sice 20. října
1953. Ztratil tímto kousek krásné
přírody u koupaliště svého původního rázu.
Budova na koupališti byla z části
rozebrána, krytina sejmuta a boční stěny taktéž rozebrány, aby
tlak vzduchu při odstřelu budovu
nezdemoloval. Také obytný domek na druhé straně řeky byl
ochráněn vysokými vrstvami
dřeva.

Budova na koupališti dle dohody
se ZUD měla býti znovu dána do
původního stavu, ale to se nestalo. A tak byl žalostný pohled na
tuto budovu, která byla takovou
obětavostí občanů postavena. Ačkoliv měl MNV smlouvu uzavřenou se ZUD v Týnci o znovuzřízení budovy do původního stavu,
to se nestalo pro nezájem tehdejších vedoucích obce.
Jako dovětek k této události mohu
doplnit, že máme ve stodole jedno
z železných loží pro uložení válce,
po kterém se most posunoval v
případě velkého horka. Jedná se o
celokovovou desku o rozměrech
50 x 70 x 8 cm s nálitkem pro uložení válce. Váha značná. Jak to
můj otec tehdy dovlekl, netuším.
Celá desetiletí nám slouží jako
kovadlina.
Jiří Poslední
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Vše kolem nás se vyvíjí
Předpokládám, že o vývoji všeho
kolem nás nikdo nepochybuje. Z
malého stromku je za pár let velký strom, z nemluvňat se po čase
stanou experti v nejrůznějších
profesích, květiny rozkvetou do
krásy a za pár dní je po kráse.
Proč tento úvod? Že je znatelný
vývoj i na školní zahradě naší
mateřské školy. To si mohli
všimnout rodiče, ale i občané z
občasných informací právě v
Chotěšovském zpravodaji. Mnoho ploch na zahradě jsme za
uplynulá léta zbudovali k mnohem lepšímu a rozmanitějšímu
využití. Ale bohužel i některé
naše „květinky“ na školní zahradě rozkvetly do plné krásy před
několika lety, dlouho „kvetly“ a
po čase bohužel i ony „odkvétají“.
Ano, musí se provádět pravidelná
údržba a někdy i oprava, dotahování spojů, výměna spojek lan,
kotvení hracích prvků, výměna
některých opotřebovaných dřevěných součástí, nátěry proti hnilobě a proti povětrnostním vlivům,
ošetření povrchu skluzavky, oprava dopadových ploch.
Naše největší dopadová plocha
kolem „lodi“ byla vytvořena podle návrhu odborné firmy, kamínky, které volně přechází v
ostatní plochu. Vše fungovalo ke

spokojenosti všech první roky, ale
po čase se začaly objevovat bohužel i nedostatky. Tráva začala prorůstat do kamínků, okraje plochy
se místy bortily, při hře děti rozhrnovaly kamínky přes okraje
plochy, roznášely kamínky do
ostatních ploch trávy a na chodníky po školní zahradě, takže
postupně hloubka kamínků byla
menší než udávají předpisy a při
sekání trávy sekačka jen kvílela.
Vymysleli jsme několik variant
lemování kamínkové plochy, ale
vždy se nám dané řešení nejevilo
jako zcela bez chyby. Nakonec
jsme se rozhodli pro řešení umělé
vodopropustné plochy. I zde samozřejmě proběhlo několik jedná-

Dýňové hrátky
Jak už všichni dobře víme, konec
října je vždy tajuplný, kouzelný a
plný strašidelné zábavy. Ani u
nás v mateřské škole tomu nebylo
jinak a s dětmi jsem si užívali
„Halloweenský týden“.
V loňském školním roce děti ze
třídy Motýlků zasadily na školní
zahradě dýně, přes léto jsme je
společnými silami zalévali a odměnou nám byla spousta dýní. Ty
jsme si společně vyřezali a na
několik dní jsme vyzdobili okna
školy. Ve třídě Rybiček si děti si
upekly dýňové mufiny. Jednobarevná trika jsme ozdobili netopý-
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ry, zubatými dýněmi a šli jsme v
nich na zábavnou stopovanou,
kterou připravily starší děti dětem
mladším.
Při stopované děti plnily zábavné
a naučné úkoly, které byly zaměřené na téma „Zvířátka v lese“.
Děti si zopakovaly např. vědomosti o tom, jaká zvířata žijí v lese, čím se živí, jak žijí, procvičily
si názvy stromů v lese, stavěly
domečky pro broučky.
A jelikož byly děti šikovné a vše
úspěšně splnily, čekala na ně v
cíli kouzelná odměna.
M. Vdovcová

ní, než bylo rozhodnuto o konečném řešení a realizaci.
Nyní máme vše za sebou i realizaci. Z oken školy jsme pozorovali postupné budování, částečnou skrývku a odvoz části zeminy, vrstvení propustného materiálu, konečná barevná aplikace.
Souhra všech zainteresovaných
byla bezvadná, a to nejen firem
provádějících práce, ale i zaměstnanců Obecního úřadu v Chotěšově.
Nyní se již jen těšíme na jaro, až
tento krásný povrch budeme moci
plně využít a pan údržbář se těší
na sekání trávy, že ho již nebudou
doprovázet neblahé zvuky bubnování kamínků do koše sekačky.
J. Weberová
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Ukázky dravců
Po roční přestávce k nám do školy
opět zavítal sokolník se svými
ptačími svěřenci. Díky pěknému
počasí se přednáška o životě
dravců a sov mohla konat venku
na školním hřišti a opeřenci se tak
mohli předvést v plné parádě. Do
programu se zapojili i samotní
žáci a také většina pedagogického
sboru.

Recyklohraní

Výstava hub

Zadání podzimního úkolu pro
projekt Recyklohraní bylo poměrně jednoduché. Bylo potřeba vytvořit trasu s úkoly, které budou
zaměřené na třídění odpadu, především elektrospotřebičů a použitých baterií. Do vymýšlení úkolů se pustili žáci VII.A při hodinách etické výchovy a výchovy ke
zdraví. Podařilo se jim nachystat
jak klasické otázkové úkoly, kde
stačilo odpovědět, např. jakou
barvu má kontejner na baterie nebo kde se v naší obci nachází kontejnery na elektroodpad, tak zábavné a zajímavé úkoly, kdy měli
soutěžící uhodnout, jaký elektrospotřebič je napsaný na lístečku
nalepeném na čele hádajícího nebo rozcestí s otázkou, kdy při
špatné odpovědi vedla trasa do
slepé uličky a museli jste se vracet. Sedmáci vyznačili šipkami
trasu v okolí školy a na ni se odpoledne vydaly děti ze školní
družiny. Se všemi úkoly si hravě
poradily, po celou dobu hry ještě
stihly do velkých plastových
pytlů sebrat všechen odpad, který
po cestě našly. Tento úkol se nám
moc líbil a někdy si ho určitě zase
zopakujeme.

Houbařská sezona měla být touto
dobou v plném proudu, a tak pan
učitel Koňařík na čtvrtek 30. září
naplánoval již tradiční výstavku
hub ve školní zahradě. Během hodiny pracovní výchovy vyrazil
spolu se žáky IX.A do okolí školy
a na Sklepní vrch, aby se pokusili
najít a sebrat co nejvíce druhů
hub. Letošní počasí však houbám
moc nepřálo, a košíky tedy zůstaly poloprázdné. Přesto se podařilo
pár úlovků na výstavu získat.
Pomocí atlasů a aplikace v mobilním telefonu pak proběhlo přesné
určení jednotlivých druhů. Žáci
vyrobili ke každé houbě cedulku
s přesným názvem a výstava
mohla začít. Zájemci z řad dětí,
rodičů i prarodičů si mohli houby
pečlivě prohlédnout a dostalo se
jim i odborného výkladu. Kromě
běžných druhů hub a lišejníků
jako jsou například václavka
obecná nebo terčovka bublinatá,
zpestřily výstavku poměrně zajímavé a méně známé lištička pomerančová, třepenitka svažčitá
nebo husenice cizopasná. Výstavku pak ještě druhý den navštívily
některé třídy v rámci výuky přírodopisu.

www.obec-chotesov.cz
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Exkurze do kaolínového
dolu v Nevřeni
Po delší přestávce jsme opět využili nabídky Střední průmyslové
školy dopravní v Plzni, abychom
se jako jejich partnerská škola
v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zúčastnili exkurze,
tentokrát s ekologickou tématikou. Vybraní žáci 7. a 8. tříd vyrazili v úterý 5. října do kaolinového dolu v Nevřeni.
Nevřeň očima účastníků:
5. října 2021 se vypravili někteří
žáci ze 7. a 8. tříd do kaolinového
dolu. V 7.45 jsme se všichni sešli a
v 8.00 začali s respirátory a hlasitým pozdravem nastupovat do
autobusu. Jeli jsme asi 23 minut.
Když jsme vystoupili, sedli jsme
si v altánu vedle zajímavého domu, kde prodávali různé suvenýry. Snědli jsme si svačinu, kterou
nám dovezla paní učitelka ze
Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Naše paní učitelka nás
pak rozdělila na dvě skupiny. Naše skupina šla do dolu jako první.
Cesta vedla asi 1 km lesem do
kopce. U vchodu do dolu nám
pan průvodce rozdal helmy a
mohli jsme vyrazit. Nejdřív to
bylo jako schody do sklepa, ale

Expedice středověk
Historik Libor Marek nás již poněkolikáté pozval na výlet do
středověku. Beseda doplněná
promítáním nás zavedla mezi
rytíře, seznámili jsme se s různými zbraněmi a někteří šťastlivci si
dokonce vyzkoušeli kroužkovou
zbroj a potěžkali velký obouruční
meč. Dozvěděli jsme se také, jak
se stavěly hrady, co patřilo k oblíbeným středověkým hrám a z
čeho se jedlo a pilo. Po necelé hodince jsme zjistili, že středověk
vůbec nebyl temný, ale naopak
velmi barevný a rozmanitý.

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2021

potom jsme se ocitli více než 20
metrů pod zemí v obrovském sále
s vysokým stropem. Řekli jsme si
něco o tom, co je to kaolin a jak se
v dole těžilo. Zajímavostí bylo, že
se v dole natáčela pohádka Čertí
brko. V podzemí to byl opravdu
zážitek, protože nikdy nevíte, kdy
praskne jedno z bezpečnostních
sklíček, která jsou rozmístěna na
každém rohu. Když by se stěna z
kaolinu pohnula, tak by to sklíčko
prasklo. V dole jsme byli asi hodinu, někde to bylo obrovské a jinde jsme se zase museli přikrčit.

Bylo to opravdu něco, co jen tak
nezažijete. Když jsme vylezli
zpátky na povrch, vystřídali jsme
se s druhou skupinou a vraceli
jsme se po naučné stezce. Po cestě
jsme se z naučných tabulí dozvěděli např, že mravenců je na Zemi
více než lidí, a dokonce i více váží
a také, že v dole žije 5 druhů
netopýrů.
Výlet se nám moc líbil a chtěli bychom někdy jet znovu.
Terka a Kačka ze VII.A
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Odpolední kluby v rámci
projektu Nová cesta ke
vzdělání
Žáci mají možnost se zcela zdarma zapojit do činnosti zájmových
klubů. Opět pokračuje Čtenářský
klub pro žáky od 5. do 9. třídy a
nově funguje klub deskových her
pro všechny zájemce z 2. stupně.
Na čtenářském klubu se kromě
čtení a povídání o knihách také
hrají různé hry. Na snímku Čtenářská věž.

Návštěva v Informačním a
poradenském středisku
úřadu práce
Žáci 9. třídy se v pátek 26. listopadu zúčastnili besedy v Informačním a poradenském středisku na
úřadu práce, kde získali potřebné
informace k výběru střední školy
a oboru a byli znovu podrobně
seznámeni s průběhem přijímacího řízení. Zájemci si mohli vyzkoušet orientační profitest nebo si
prohlédnout šanony s charakteristikami jednotlivých oborů a povolání. Největší zájem byl o informační materiály konkrétních škol
a informace k dalšímu uplatnění
na trhu práce.

www.obec-chotesov.cz

Měsíc filmu na školách –
Mladí proti komunismu
Každý rok v listopadu je pro žáky
9. ročníku připraveno projektové
dopoledne věnované moderním
dějinám spojené s promítáním
filmu a besedou k danému tématu. To letošní znělo“ Mladí proti
komunismu“. Nejprve čekaly na
žáky aktivity spojené s poznáním
doby po 2. světové válce a nadvládou komunistické strany, potom následovalo promítání filmu
Ta krásná holka z vily nad řekou.
Hlavní hrdinka byla třiadvacetiletá Dagmar Šimková z Písku,
která se počátkem 50. let ocitla ve
vězení za ukrývání spolužáků,
kteří chtěli ilegálně přejít hranici.
V dokumentu byly použity také
pasáže z její knihy Byly jsme tam
taky, která realisticky popisuje
poměry v tehdejších ženských
věznicích a zacházení s politickými vězni, konkrétně ženami.
Od 11.00 jsme se připojili na online besedu s novinářkou Milenou
Štráfeldovou a paní Vlastou Černou, která vězením v 50. letech
sama prošla. Na závěr si žáci prohlédli plakátovou výstavu Stejné
příběhy – jiná jména, která propojením osudů mladých lidí, kteří

v Československu bojovali proti
totalitě, a dnešních bojovníků za
svobodu např. v Bělorusku, ilustruje současnou situaci ve světě a
to, že ne všude je svoboda a demokracie samozřejmostí.
Výsledky práce z projektového
dopoledne a některé plakáty pak
deváťáci vyvěsili na nástěnce na
chodbě, kde si je mohli přečíst a
prohlédnout i ostatní žáci. Vzhledem k zájmu o toto téma se promítání a doprovodný program
konal ještě jednou v rámci odpoledního čtenářského klubu. Téma
bylo pro žáky hodně zajímavé,
ptali se, sdíleli svoje zkušenosti a
dokázali vyjádřit vlastní názory a
pocity z výstavy i promítnutého
filmu.

Do Prahy za Werichem
21. 10. 2021 v 6:45 jsme měli sraz
na nádraží v Chotěšově. Když
přijel vlak, nasedli jsme a jeli až
na hlavní vlakové nádraží do Plzně, kde jsme společně čekali na
Pendolino do Prahy. Bohužel nebylo příznivé počasí a vlaky měly
zpoždění. Když Pendolino přijelo,
nasedli jsme a vyrazili. Projeli
jsme celkem 3 tunely a než jsme
se nadáli, byli jsme v Praze. Se
třídou jsme šli na Václavské náměstí a odtamtud rovnou do Národní knihovny. Cestou jsme viděli např. Staroměstský orloj,
Pražský hrad. Když jsme dorazili
ke knihovně, šli jsme dovnitř a
paní nám chvíli přednášela o Janu
Werichovi. Pak jsme hráli hry a

luštili hádanky. Když paní řekla,
že bychom se mohli jít podívat k
Werichově vile, byli jsme moc
rádi. Cestou jsme šli přes Karlův
most, viděli jsme řeku Vltavu,
spoustu soch a památek.
Andrea, VI. A
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Legiovlak v Plzni
Návštěvu úřadu práce spojili žáci
IX.A s prohlídkou Legiovlaku,
který právě tou dobou zastavil na
několik dní na plzeňském Hlavním nádraží. Po shlédnutí krátkého dokumentárního filmu o československých legiích se nás ujal
bodrý Moravák v legionářské uniformě, aby nás svým poutavým
vypravováním přenesl o sto let
zpátky na mrazivou Sibiř. Venku
sice nebylo – 40, ale většina z nás
mu teplý kabát a vlněnou papachu docela záviděla. Prošli jsme si
postupně celou expozici pojízdné
výstavy, dozvěděli jsme se, v jakých podmínkách legionáři žili,
jaké používali zbraně, jak fungovala pošta a další zajímavosti.
Velkým překvapením byl velitelský vůz s topením v podlaze nebo
třeba kompletní kovářská dílna.
K nejzajímavějším částem výstavy
patřil vagón s ošetřovnou a provizorním operačním stolem

Projektové odpoledne s
Dopravkou
Ve čtvrtek 18. listopadu nás opět
navštívila Mgr. Dušková ze Střední průmyslové školy dopravní
v Plzni. V obou osmých třídách
představila SPŠ dopravní, seznámila žáky s obory, které lze na této škole studovat, a ukázala jejich
webové stránky. Pak už následovala soutěž týmů. Nejprve si každý tým vybral svoje jméno a pak
začalo obchodování na burze.
Namísto akcií si každá skupina
mohla koupit nějaké tvrzení. Pokud se ukázalo tvrzení správné,
zisky stoupaly, pokud si tým zakoupil tvrzení, které správné nebylo, o část svých úspor přišel.
Nabízené věty byly z různých oborů počínaje matematikou, přes
dopravu, přírodu a památky v našem okolí až k tematice Vánoc.
Vítězný tým v každé třídě pak
získal odměnu. Dopoledne rychle
uteklo, všem přišla k duhu vydatná svačina a někteří si ještě vysloužili speciální odměny za odpovědi na otázky a hádanky.
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2021

a zajímavé byly také samotné
vagóny, na nichž byly zvenčí
nakresleny různé obrazy a nápisy
se jmény českých měst, podle
nichž mohli legionáři najít své pří-

buzné, krajany a známé. Na závěr
jsme si v plukovní prodejně mohli
zakoupit
různé
upomínkové
předměty a zvěčnit se do pamětní
knihy.

Hrdá škola
V tomto školním roce jsme znovu
navázali spolupráci se Scholls
United. Hned v polovině září byl
opět otevřen e-shop, kde bylo
možné objednat oblečení s nápisem ZŠ Chotěšov. Navíc jsme se
přidali k projektu Hrdá škola.
V rámci této akce probíhá každý
měsíc jeden speciální den. V říjnu
to byl Suit – up den, kdy se všich-

ni měli hodit do gala a přijít do
školy ve společenském oblečení,
listopad zase patřil šíleným a
zajímavým účesům. Po celý prosinec bude Hrdá škola pomáhat.
Třídy se mohou zapojit do charitativní akce Vánoční dobrý skutek
a vymyslet, jak a komu udělat na
Vánoce radost svou společnou
prací.
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OSPV
Vážení spoluobčané, naposledy
v tomto roce listujete stránkami
Chotěšovského zpravodaje. Vánoce jsou tady, opět nastává pro
většinu z nás nejkrásnější období
roku. Je jisté, že již druhým rokem Vánoce nebudou takové, jako v době před pandemií. Buďme
ale trpěliví a snažme se pochopit,
tolerovat i respektovat ostatní.
Přestat se přít o to co je a není
správné a zachovat si zdravý rozum. Opět není jednoduché přijmout všechna ta nepopulární
opatření, ale vydržme ještě tohle
už pro všechny dlouhé období,
proložme ho něčím, co je v našich
silách, možnostech, udělejme druhým radost, překvapme něčím
milým…věřme stále, že nic netrvá
věčně…
Chotěšovská OSPV v rámci svých
možností celý letošní rok pořádala pravidelná cvičení, vyjížďky na
kolech a tradiční podzimní cyklistický víkend pro své věrné příznivce tentokrát do Věšína, městečka na úpatí Brd.
Pro osm účastníků byly připraveny dvě trasy, trasa chrtů a trasa
kulturní. Vyrazili jsme z Věšína
společně až k hrázi Vodního díla
Pilská v Brdech. Tam jsme se rozdělili. Na fyzicky náročnější trase
chrti zdolali několik brdských
vrcholů a dostali se až na dopado-

vou plochu pod vrcholem Tok,
do míst z natáčení filmu Obecná
škola.
Druhá výprava z Podbrdska doputovala hornickým krajem Příbramska k bývalému dolu Korunního prince Rudolfa, dál do
Vysoké u Příbramě a místního
zámečku, kde na přelomu 19. a
20. století komponoval Antonín
Dvořák.
Odtud jsme malebným krajem
pokračovali do Rožmitálu pod
Třemšínem, prohlédli si hrad, později přestavěný na renesanční
zámek, který nemá zrovna na růžích ustláno a dál, po hrázi
Podzámeckého rybníka Alejí
Johanky z Rožmitálu s krátkou
zastávkou ve Cvokařském mu-

zeu, a to ve značně vysokém
tempu, protože se večer rychle
stmívalo. Ještě jsme už téměř
potmě nahlédli ve Starém Rožmitálu k pomníku Jana Jakuba Ryby
a zpět do Věšína jsme dojeli již za
tmy.
Druhý den se výprava vydala na
Třemšín, kopec s pozůstatky
vodních příkopů a hradu Třemšín. Počasí nám přálo, nálada
výborná. Rozhodně doporučujeme penzion Jaro ve Věšíně. Skvělá obsluha, kuchyně i ubytování.
Poslední letošní akcí OSPV je po
roce pauzy turnaj ve volejbalu,
který se bude konat 26.12. s dodržením všech požadovaných hygienických opatření. Průběh dalších akcí, plánovaných na příští
rok, budeme řešit a připravovat
dle momentální situace.
Rádi bychom vás tedy informovali, že pokud to podmínky dovolí, 21.1. 2022 je plánovaná Valná hromada OSPV v Hospůdce
ve dvorku, 19.2. tradiční Šibřinky
a 23.4. též již tradiční Běh Chotěšovem. Pravidelná cvičení a tréningy v novém roce začínají
v prvním lednovém týdnu.
O všech těchto akcích bude samozřejmě OSPV veřejnost informovat průběžně.
Všem Vám za naši OSPV přejeme
krásné vánoční svátky plné lásky,
pohody, zdraví i sportu.
Alice Celerová

www.obec-chotesov.cz
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Spolek klášterní rybníky
V sobotu 23.10. skončily třetí
a pro letošní rok poslední letošní rybářské závody. Tentokrát s rekordní účastí rybářů,
90, což je na Saktu maximum.
Nečekali jsme takovou účast,
ale samozřejmě nás to těší.
Při velmi chladném ránu vzali rybáři za vděk horkou polévkou a kávou a nepohrdli
ani grogem. Na odpoledne
byl přichystán guláš, buřty a
klobásy. Petr Procházka se
chtěl pokusit o hattrick v podobě největší chycené ryby,
ale tentokrát mu to nevyšlo.
Putovní pohár za největší
chycenou rybu vyhrál Milos-

lav Bártík za kapra 65 cm.
Celkovým vítězem se stal
Karel Spiler ze Stodu s 635
cm ryb, druhý Jaroslav Hrdlička z M. Lázní s 370 cm a
třetí skončil Jiří Půta z Plzně s
300 cm ryb. Sportovní rybáři
tak dali pro letošní rok rybám
ahoj. Ale práce pro členy
spolku ještě nekončí. Na
22.12. a 23.12. je stejně jako
minulý rok naplánován vánoční prodej kaprů na břehu
rybníku Sakta opět ve spolupráci s Klatovským rybářstvím. V nabídce bude kapr
výběr a kapr 1. třída.
Lenka Čechová

Klub Magnet na Finále ligy
férového fotbalu
Konec září se v Klubu Magnet pro
děti a mládež, zřizovaném Diakonií Západ, nesl ve fotbalové atmosféře. Hráči Klubu Magnet posílili
tým Klubu Echo a znovu se tak
zapojili do Ligy férového fotbalu.
Jedná se o fotbalovou ligu s trochu jinými pravidly než u běžného fotbalu. V zápasech mezi
jednotlivými
nízkoprahovými
kluby se dbá na týmovou spolupráci, respekt a zodpovědnost.
Společně se tak nekope pouze za
to, aby všichni hráli férově na
hřišti, ale i v běžném životě.
Klub Magnet, který se umístil na
2. místě během prázdninového
hracího dne v Plzni, získal také
odměnu ve formě výjezdu do
Podještědského sportovního areálu v Českém Dubu, kde se konalo
Finále Ligy férového fotbalu. Hráči se tak vydali za doprovodu
pracovníků na víkendové fotbalové soustředění, na kterém se utkali nejen s českými týmy, ale i s
týmy z Maďarska, Polska a Německa.
Na závěr víkendového soustředění proběhlo vyhlášení a zakončení
fotbalového sezóny. Náš fotbalo-
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vý tým reprezentující Plzeňský
kraj si vysloužil nejvyšší cenu, a
to pohár Fair-play, neboli ocenění
nejférovějšího týmu turnaje. Jelikož byl fotbalový tým složen
z hráčů dvou různých Klubů, má
tato trofej mnohem větší váhu.
Během turnaje bylo potřeba zapracovat na komunikaci a spolupráci v týmu a vítězný pohár je
důkazem toho, že se nám to povedlo. Finále tak přineslo spoustu
zážitků, zkušeností, emocí a nových přátel. Další hrací dny jsou

již za rohem a my doufáme, že se
nám příští rok opět poštěstí a
znovu Český Dub navštívíme.
Bližší informace o Klubu Magnet
pro děti a mládež najdete na
facebookových stránkách Klub
Magnet pro děti a mládež, na instagramovém účtu klubmagnet, nebo
přímo u koordinátora zařízení na
tel.čísle +420 734 640 492, emailu:
klub.magnet@diakoniezapad.cz.
Zpracoval: Jan Lukeš, kontaktní
pracovník Klubu

SPORT A VOLNÝ ČAS

Fotbal v Chotěšově
Závěrem roku se hodí hodnotit a
tak na úvod napíšu pár informací
o tom, jak náš klub pracoval v
roce 2021. Na začátku roku jsme
dle možností začali přípravu na
našem novém hřišti s umělým
povrchem. Využívali jsme každé
rozvolnění na trénování ve všech
kategoriích a připravovali se na
letní start nové sezóny. Do nové
sezóny jsme přihlásili týmy
mladších a starších přípravek,
mladších a starších žáků, tým
dorostu a “A” tým dospělých. To,
že máme v Chotěšově fotbal ve
všech kategoriích je samo o sobě
úspěch, ale vedle toho jsme téměř
ve všech kategoriích hráli o nejvyšší příčky v rámci svých soutěží. Podzimní část jsme naštěstí
stihli dohrát a tak nás čeká
příprava na jarní část sezóny.
Toliko
hodnocení
sportovní
stránky za rok 2021.
Vedle sportovního hodnocení
bych vás také rád informoval o
dalších aktivitách našeho oddílu.
Po dostavbě nového hřiště a kabin jsme v průběhu léta přesunuli
stánek s občerstvením, který je
nyní kompletně zrekonstruovaný, sezení zabezpečené před
nepřízní počasí a částečně vytápěné. Stánek jsme přesunuli, abychom mohli lépe obsluhovat nejen hlavní hřiště, ale i nové hřiště,
kde už nyní máme naplánováno
v zimních měsících kolem deseti
víkendových akcí nejen pro malé
fotbalisty. Navíc plánujeme stánek od dubna do září provozovat
denně i pro návštěvníky cyklostezky za řekou.
Začali jsme připravovat projektovou dokumentaci pro multifunkční kurt (volejbal, tenis, nohejbal ), který by měl stát na místě,
kde stával stánek. Dále se
připravuje projektová dokumentace pro budovu, kde bude technické zázemí a byt správce.
Projekty se připravují proto, abychom mohli žádat o dotace na
jejich realizaci. Pokud totiž chcete
něco realizovat z dotací, je samotwww.obec-chotesov.cz

né stavění to nejjednodušší na
celé realizaci.
A proč to vlastně děláme? Pokud
budu mluvit sám za sebe, tak
proto, že mi přijde strašně důležité vést děti ke sportování a pohybu. Trénuju kategorii mladších
žáků a věřte, že vidět ty děti i v
těchto dnech, za tmy, trénovat
třikrát týdně s nadšením na novém osvětleném hřišti, je největší
odměna za práci, kterou jsem za
poslední roky do fotbalu vložil.
Věřte, že se budu dál snažit vychovat co nejvíce sportovců, protože jsem přesvědčený, že pohyb
na zdravém vzduchu ve fungujícím kolektivu, je nejlepší medicína na dnešní dobu. Chtěl bych
tímto apelovat na všechny rodiče.
Nepodceňujte sílu aktivního pohybu, veďte děti ke sportování,
kdykoliv je přiveďte k nám na
hřiště a nebo jim dopřejte jinou
možnost se pravidelně zdravě
hýbat. Jednou vám za to budou
vaše děti vděčné.
Úplným závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám finančně pomáhají s provozem našeho
oddílu.

OBEC CHOTĚŠOV
BEL Solutions - Ivan Blyznets
MD Elektronik
ROADFIN - Milan Hacker
STAVPARTNER - Josef Rauch
ŠMÍĎAS AUTO - Jan Šmidinger
REMI - Martin Pešek
STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ
PRÁCE - Radek Gardaš
PIZZAPOINT - Jan Pivrnec
DESINSEKTA - Jaroslav Vacek
PAINTBALL a TRUHLÁŘSTVÍ
Michal Hes
AUTODOPRAVA - Lukáš Louda
PEKAŘSTVÍ ŠEFL - Jaroslav a
Jan Šefl
AUTODOPRAVA LUMAREX Marek Langmaier
HOSPŮDKA VE DVORKU Hanka Bednářová
VODA TOPENÍ PLYN - Václav
Kotlan
AUTODOPRAVA - Lukáš
Navrkal

Všem, bez ohledu na velikost
příspěvku děkujeme a jsme rádi,
že nás podporujete.
Vilém Bednář
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