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ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři
našeho zpravodaje,
Po končící na sníh bohaté zimě,
tady máme třetí měsíc nového
roku, ale jasněji stále není. Opatření proti koronaviru trvají i
nadále a pověstné světlo na konci
tunelu – že bude lépe a život se
vrátí do kolejí, které jsme znali a
měli, je jaksi stále v nedohlednu.
Nejistota ohledně budoucnosti
přetrvává, nejasnosti okolo viru
jako by bobtnaly a někdy se zdá,
že vlastně ani po roce získaných
zkušeností se zkrocením něčeho
co nevidíme, tápeme co a jak dál.
Naděje vkládáme do očkování a
do přísnějších restrikcí, tak neztrácejme její poslední zbytky.
Naděje zůstává a vlévá nám sílu
do žil, chuť do života a optimismus do mysli.
12.března uběhl rok od prvotního
vyhlášení nouzového stavu. Přiznám se, že i mně se od té doby
píší úvodníky o něco hůře. Mým
prvotním záměrem v jejich tvorbě bylo a stále je, dostávat do
obecného povědomí pozitivní
energii, ale těžko mohu v tomto
ohledu s naším čtvrtletním periodikem konkurovat každodenním
negativním informacím, které se
na nás momentálně valí ze všech
stran. Ale věřte, že se i nadále
pokusím řídit radou jednoho
mého oblíbeného školícího rektora, že pozitivní starosta s úsmě-

vem ve tváři je pro obec výhrou a
důležitým nakažlivým faktorem
ovlivňující okolí. Někdy to dá ale
zabrat .
Vy, kteří sledujete naše webové
stránky či úřední desku, již víte,
ostatní čtenáře bych rád informoval, že předložený prosincový
návrh rozpočtu byl s drobnými
úpravami schválen jako přebytkový. Pro úplné upřesnění strana
příjmů byla schválena ve výši
81.425.126,84 Kč, strana výdajů
ve výši 75.773.553,55 Kč. Kam
budou dané finanční prostředky
směřovány se částečně dozvíte již
z následujících stránek dnešního
zpravodaje či v některých dalších
jeho číslech. Naší snahou je Vás,
občany, vždy o daných projektech včas informovat, jelikož
některé z nich mohou být při
jejich samotné realizaci pro
obyvatele z jejich blízkého okolí
omezující. Opětovně bych rád
apeloval na vlastníky chytrých
telefonů s instalací aplikace „V
Obraze“, kde budete mít informace uveřejněné na internetových stránkách obce obratem
k dispozici.
V dnešním vydání zpravodaje
rovněž naleznete dosti obsáhlý
článek zaměřující se na odpadové
hospodářství. K 1.1.2021 nabyl
účinnost balík nové odpadové

legislativy. Došlo ke zrušení stávajícího zákona č.185/2001 Sb.,
který nahradilo pět zákonů nových 541 – 545/2020 sb. Samozřejmě se točíme kolem financí a
nové zákony tlačí na obce, ze
zákona původce komunálních
odpadů, aby se co nejvíce třídilo
a na skládkách nekončil odpad
vhodný k recyklaci. Vše směřuje
k roku 2030, kdy by měl být
úplný konec ukládání komunálního odpadu na skládky. Částky
za ukládání odpadu se budou
následně každoročně zvyšovat a
kilogramy na osobu snižovat.
Určitě si článek důkladně přečtěte. Dozvíte se, jak jsme na tom
byly v loňském roce, kdy bychom
danou povinnost bohužel nesplnili a stálo by nás to zbytečně
finanční prostředky navíc. Praví
se, že opakování je matka moudrosti a tak v článku najdete informace nové ale i ty, které vám
zopakují, co a jak třídit, kdy jsou
pravidelné svozy plastů a papíru
a kde se nachází místa s umístěním kontejnerů na tříděný odpad
a bioodpad.
Dnes se s Vámi rozloučím za pomoci citátu Nikolaje Vasilijeviče
Gogola – „Proboha, smějte se
častěji, je to jediný spolehlivý lék
na všechny nemoci“, krásné jaro
všem.

Daniel Koláček
starosta obce

PŘEJE OBEC CHOTĚŠOV
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Prodej obecních bytů
Obec Chotěšov prodává dvě bytové jednotky situované v bytových
domech na adrese Nová 645 a Nová 646 v Chotěšově. Jedná se o
bytovou jednotku o velikosti 71 m2 v 1. nadzemním podlaží domu na
adrese Nová 646 a bytovou jednotku o velikosti 34,3 m 2 v 2. nadzemním
podlaží domu na adrese Nová 645. Podmínky prodeje jsou zveřejněny
na úřední desce Obecního úřadu Chotěšov. Prohlídka bytových jednotek
bude umožněna dne 19. května 2021 od 15,00 a 16,00 hodin, nutno
předem objednat na tel. č. 377 183 716.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení občané,
od nového roku 2021 již nebude obec Chotěšov zajišťovat dovoz vody do
zahradních bazénů.
Nákup vody je možný realizovat přes správce vodovodní infrastruktury obce
Chotěšov společnost ČEVAK a.s., provozní středisko Dobřany. V případě
vašeho zájmu o tuto službu volejte vedoucího provozního střediska pana
Vasyla GERELYUKA, tel. 724 826 556.
!!! NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ VLASTNÍ DOPRAVY !!!
Dovoz vody do domovních studní v případě potřeby, bude nadále realizován
prostřednictvím SDH Chotěšov.
www.obec-chotesov.cz
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Plány na rok 2021
Pro tento rok bylo z rozpočtu obce
schváleno financování hned několika stavebních akcí. V prvé řadě
jsou to dále popsané úpravy urnového háje, nový chodník v ulici
Luční, rekonstrukce ulice Starý
mlýn.
Po loňské projektové přípravě
bude opravena i spojovací cesta
mezi ulicí Sklepní a Klostermannovou včetně schodiště, které
vede k základní škole. V plánu je
také oprava chodníku a úprava

Revitalizace urnového
háje
Urnový háj v Chotěšově byl založen v šedesátých letech minulého
století prakticky na zelené louce.
Po více jak půl století existence je
na letošní rok naplánována jeho
obnova. Jedním z hlavních důvodů je vytvoření nových hrobových
stání, kdy aktuální kapacita je již
vyčerpána. Během úprav dojde
k vybudování nových cest a nového oplocení. Dojde také k úpravě vstupu a k rekonstrukci chodníku, který vede podél urnového
háje v Luční ulici.
Během úprav by měla být vybudována středová osa, která bude
protínat celý areál hřbitova. Oplocení je plánováno z černého montovaného pletiva doplněného o
výsadbu živého plotu z habru.
V závěrečné fázi by mělo dojít
k osázení nově vybudovaných
ploch zelení a umístění laviček.
Věříme, že se toto místo posledního odpočinku našich občanů podaří nejen připravit k dalšímu
využití, ale zároveň i esteticky
pozvednout, aby i v příštích letech
bylo důstojným pietním místem.
PM
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parkovacího stání v ulici Havlíčkova. Nově by mělo být vybudováno i podélné parkovací stání
v ulici Nová a parkoviště u školky. Tam by naopak dle projektu
měla vzniknout příčná parkovací
místa, čímž se fakticky zdvojnásobí kapacita této plochy, která je
v době příchodu a odchodu dětí
z mateřské školky naprosto nedostačující.
Při schvalování rozpočtu pro rok
2021 byly zajištěny rovněž finance

pro vybudování vodovodního přivaděče do obce Losina, kde byl
občany v posledních letech zaznamenán úbytek vody ve studních.
To je zhruba výčet z větších stavebních akcí, které by měly v tomto roce proběhnout. Paralelně
s tím probíhá projektová příprava
pro rekonstrukci dosud nezpevněných komunikací v obci Mantov,
kterou plánujeme na příští rok.
Pavel Malina
místostarosta obce
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Technické služby obce
Na přelomu letošního a loňského
roku proběhlo stěhování technických služeb obce z areálu chotěšovského kláštera do nově zakoupeného areálu od společnosti
Agro Přeštice v ulici Karolíny
Světlé.
Během přesunu došlo k úpravě
nových prostor pro potřeby technické čety. Na jedné z budov proběhla rekonstrukce střechy, oprava topení, výmalba vnitřních
prostor. Především ale bylo nutné
provést úklid velkého množství
nepotřebného materiálu, který zde
zbyl po bývalém majiteli.
V letošním roce by naopak měl
proběhnout „velký úklid“ uvnitř
areálu kláštera. Mělo by dojít
k odstranění oplocení, které oddělovalo část nádvoří určeného
pro technickou četu od zbytku
areálu. Zmizet by měla i přístavba
u technického vjezdu a postupně
by měla být nahrazována panelová plocha u hospodářských budov
za jiný, přijatelnější povrch. Tento
zásah opět velice pomůže a prospěje vzhledu celého areálu kláštera.
PM

Sběrný dvůr Mantov
Po loňském usazení nové váhy a
buňky pro obsluhu je v plánu dobudování oplocení sběrného dvora v Mantově. Spolu s tím by měl
být v místě posílen kamerový
systém a osazeno nové osvětlení.
Asi nejožehavější je aktuální stav
přístupové cesty. Ta je po zimním
období v dezolátním stavu. Je připravena její úprava za pomoci pa-

nelů, které se budou odvážet
z areálu kláštera. V poslední fázi
úprav této lokality by mělo dojít
k odstranění starého oplocení
kolem celého areálu bývalé skládky, na jejímž vrchu se sběrný dvůr
nachází. Tento prostor by se měl
do budoucna stát součástí uvažovaného volnočasového areálu, který vznikne v okolí cyklostezky
v Mantově.
PM

Demolice domu č.p. 3
O osudu budovy bývalé školní
jídelny stojící na Dobřanské ulici
bylo rozhodnuto na jednání zastupitelstva obce již v roce 2018.
Rekonstrukce této budovy se po
posouzení odborníky z oboru stavitelství ukázala jako naprosto
nerentabilní a bylo rozhodnuto o
její demolici. Ta je naplánována na
letošní rok. Vzhledem k novému
zákonu o odpadech, by měla být
již většina této budovy recyklována odbornou firmou.
Otázkou zůstává, co se zbylým
prostorem. Obec má k dispozici
projekt na výstavbu parkoviště.
Ve hře ale zůstává i možnost budoucího doplnění této plochy
novou výstavbou.
PM

www.obec-chotesov.cz
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Moje odpadky – velký manuál pro nakládání s odpadem
Od začátku roku v Česku nabyl
na účinnosti nový odpadový
zákon, který zavádí vyšší poplatky za skládkování. Cena za tunu
uloženého odpadu letos stoupne
z 500 na 800 korun. Do roku
2030 se však částka vyšplhá na
1850 korun za tunu. Podle Ministerstva životního prostředí, které
je předkladatelem zákona, nejde
o skokový nárůst.
Hlavním cílem navýšení poplatků
je omezení ukládání komunálního
odpadu na skládky, kde podle
ministerstva končí téměř polovina
veškerého odpadu. Za rok 2019 na
skládkách skončilo přes 2,6 milionu tun komunálního odpadu,
což odpovídá 46 procentům. Zákon tak stanovuje konec ukládání
komunálního odpadu na skládky
do roku 2030. Skládkování je
nejhorší možný způsob nakládání
s odpadem, navíc se jedná o plýtvání využitelnými surovinami.
Proto nový zákon o odpadech
obsahuje řadu nástrojů ke změně
této situace v Česku. Mezi ně patří
právě rostoucí poplatky nebo
zákaz skladování recyklovatelných a využitelných odpadů do
roku 2030.

Pomůže více třídit?
Vyšší cenou za skládkování se ministerstvo snaží motivovat k lepšímu nakládání s odpadem.
Aby obce nebyly vyššími poplatky příliš zasaženy, mohou získat
takzvanou třídicí slevu, která je
nastavená tak, aby se města více
zaměřila na třídění. Do určitého
množství komunálního odpadu
mohou obce ukládat tyto odpady
za sníženou cenu 500 korun za
tunu, ale pro uplatnění slevy však
nesmí množství odpadů v roce
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2021 přesáhnout 200 kilogramů na
jednoho obyvatele obce, což pro
naši obec představuje 582 800 kg.
Bohužel, v roce 2020 obec vyprodukovala 596 288 kg, což je o
13 488 kg více, než je stanovený
limit. Tím ale nechceme občany
nabádat, aby odpady končily
někde ve škarpách, či v lese nebo
veřejných prostranství, při čemž
by se opět zvyšovala cena za likvidaci černých skládek, ale
k tomu, aby se jsme se všichni
zamysleli na tím, co do nádob na
komunální odpad odkládáme,
jelikož na skládkách končí materiál, který by se dal recyklovat.
Navíc někteří argumentují se
slovy „když už si tu popelnici
platíme, tak ať je plná", a v popelnicích končí i to, co by tam dříve
nekončilo. Často se jedná o trávu
nebo jiný bioodpad, plast, sklo
apod.
Chuť třídit odpad závisí na vzdálenosti k nejbližšímu kontejneru.
Takto funguje například pytlový
systém sběru, což u nás představuje plast a papír. Rodina třídí
plasty do pytle a papír do krabice,
který je jednou za měsíc odvezen
přímo od domu technickými službami obce. Výhod je hned několik:
lidé nemusí chodit nikam daleko
ke kontejneru a mají jistotu, že jejich vytříděné suroviny neskončí
tam, kde nemají co dělat.
Pokud chce občan odpovědně třídit odpady, nabízí se mu síť sběrných nádob na jednotlivé druhy
odpadu. V našich obcích se jedná
o nádoby na sklo čiré, barevné a
papír a dále v období duben až
říjen (listopad) na bioodpad - odpad ze zahrad. Potřebujeme jen
vůli k tomu, abychom překonali
vzdálenost od svého domova k
nejbližšímu kontejneru. Ochota
třídit odpad je ovlivněna i změnami poplatků za svoz odpadu v
obci.

JAK A PROČ TŘÍDIT
PAPÍR
Co patří do modrého kontejneru
na papír
• časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z
lepenky
• knihy pouze bez pevné vazby
• obálky s fóliovými okénky
• nevadí ani papír s
kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze bez
plastového vnitřku
Do kontejneru na papír nepatří:
• mastný nebo jinak znečištěný
papír
• uhlový papír
• termopapír (účtenky)
• dětské pleny
• plata od vajíček a ruličky od
toaletního papíru
SKLO
Sklo patří do zeleného nebo
bílého kontejneru. Pokud máte k
dispozici oba, je nutné třídit podle
barev. Čiré sklo do bílého
kontejneru, barevné do
zeleného.
Co patří do zeleného kontejneru
na sklo
• barevné sklo-lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických
nápojů
• tabulové sklo z oken a dveří
Co patří do bílého kontejneru na
sklo
• sklo čiré-sklenice od kečupů,
zavařenin, nápojů a rozbité
skleničky
Do kontejneru na sklo nepatří:
• keramika a porcelán
• autosklo, zrcadla nebo
drátované sklo
• zlacená a pokovená skla
• varné a laboratorní sklo
• vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu
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Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad
STANOVIŠTĚ

SKLO
BAREVNÉ
ANO

PAPÍR

Týnec

SKLO
ČIRÉ
ANO

TEXTIL

Hoříkovice

ANO

ANO

ANO

Losina

ANO

ANO

Mantov – Werk

ANO

ANO

Mantov – zastávka

ANO

ANO

ANO

Chotěšov - OPV (Národní dům)

ANO

ANO

ANO

ANO

Chotěšov - Dobřanská u čp. 108

ANO

ANO

ANO

ANO

Chotěšov – u nádraží

ANO

ANO

ANO

ANO

Chotěšov - Dobřanská u čp. 2

ANO

ANO

Chotěšov - Sídliště (Mantovská)

ANO

ANO

ANO

ANO

Chotěšov – Jungmannova

ANO

ANO

ANO

Chotěšov – Pionýrů

ANO

ANO

Chotěšov – Tylova

ANO

ANO

Chotěšov – Klostermannova

ANO

ANO

Chotěšov – u hřbitova

ANO

ANO

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2021
VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI

Pozn. V druhé polovině letošního roku budou již
všechna stanoviště osazena kontejnery na papír
Svozy se provádí pravidelně: papír 1x14 dní; sklo 1x
2 měsíce

Pokud se rozhodnete třídit odpad, dáváte tak
svým dětem dobrý příklad a vytváříte u nich
tyto návyky už od dětství.
Děti pak berou třídění odpadu jako
samozřejmost.
Třídění odpadů nic nestojí, ale
hodně pomáhá životnímu prostředí.
TŘIĎME ODPAD – MÁ TO SMYSL

www.obec-chotesov.cz

LEDEN – 05.01.2021
ÚNOR – 02.02.2021
BŘEZEN – 02.03.2021
DUBEN – 06.04.2021
KVĚTEN – 04.05.2021
ČERVEN – 01.06.2021
ČERVENEC – POZOR
ZMĚNA (ČERVEN) –
29.06.2021
SRPEN – 03.08.2021
ZÁŘÍ – 07.09.2021
ŘÍJEN – 05.10.2021
LISTOPAD – 02.11.2021
PROSINEC – 07.12.2021
PŘIPRAVIT VŽDY
V PONDĚLÍ VEČER.

PLASTY (pytlový sběr)
• fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků (není
nutné vymývat)
• kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků (není nutné vymývat)
• balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů
• pěnový polystyren v menších
kusech

Do plastů nepatří:
• mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků
• obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek
• podlahové krytiny a
novodurové trubky
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Bioodpad
Co je to bioodpad a proč ho
třídit?
Bioodpad je organická v půdě
rozložitelná hmota, která v sobě
váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet
do půdy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce
atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky
jídel (tzv. gastro odpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a
všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
S ohledem na skutečnost, že
v Chotěšově a přilehlých obcích
bydlí velká část obyvatel v rodinných domech, kde kolem domku
hrčí nějaká ta sekačka nebo srp a
na každé zahradě stojí minimálně jeden ovocný strom, ze kterého občas něco spadne, tak si myslíme, tato iniciativa se v naší obci
setkává s kladným ohlasem občanů. Také to prospívá vzhledu okolí, mezisousedským vztahům a
hasičům by snad ubyl i nějaký
výjezd k pálení.
Sami všichni víme, kde takto lehce svozitelný bioodpad v současnosti končí (les, řeka, potok, podvečerní pálení otravující sousedy
široko daleko apod.), protože s jejich odvozem na sběrný dvůr se
obtěžuje málokdo.
Pokud nemáte vlastní zahrádku a
kompost, bioodpad vhazujte do
VELKOBJEMNÝCH KONTEJNERŮ, které jsou v období duben - říjen (dle počasí) rozmístěné po obcích.
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Stanoviště kontejnerů na BIOODPAD

Hoříkovice
Losina
Mantov - Werk
Mantov - u knihovny
Mantov - za mostem
Chotěšov - náměstí 1.máje
Chotěšov - ul. Luční u MŠ
Chotěšov - ul. Pionýrů
Chotěšov - u Národního domu
Chotěšov - u nádraží
Chotěšov - ul. Klostermannova u školy

Velkoobjemové kontejnery na
bioodpad budou poprvé v letošním
roce rozmístěny poslední víkend
v březnu, tj. od 26.3. do 28.3.

Do nádob je možné ukládat
• zbytky ovoce a zeleniny
(slupky, jádřince, listy a nať),
• zvadlé květiny a rostliny
včetně zeminy z květináčů
• nezabalené zbytky pečiva, skořápky z vajíček, papírové ubrousky a utěrky
• sedlinu kávy, čaje a bioodpad
ze zahrad: posečená tráva, listí,
seno, sláma, plevel, košťály i celé
rostliny

• naštěpkovaná dřevní hmota,
piliny, hobliny, studený popel ze
spáleného dřeva
• podestýlka z chovu drobných
domácích zvířat v omezeném
množství
Pro odkládání bioodpadu do
těchto nádob je možno použít
papírových pytlů, nebo volného
výsypu přímo z vlastní nádoby.
Nelze používat k odkládání
plastové pytle.
Miloslava Kantová

OBRAZEM

Letošní zima se po dlouhých letech konečně vydařila

Foto: Václav Celer

www.obec-chotesov.cz
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Opravu výmalby interiéru presbytáře klášterního
kostela

Cesty nekončí…

V popisu o stavu památky se uvádí, že se jedná o štukosádrové
omítky půlkruhového presbytáře
z druhé poloviny 19. století ukončené štukovým soklem. Povrchová úprava stěn i štuků byla
provedena hlinkou pojenou klihem. Výmalba ploch stěn byla
provedena v odstínu lososově růžové s iluzivní malbou brokátové
drapérie a nalezené byly čtyři
zlacené konsekrační kříže. Tato
výzdoba byla překryta několika
mladšími vrstvami monochromních nátěrů provedených převážně hlinkou. Po rozšířeném restaurátorském průzkumu a po sejmutí monochromní přemalby byl
prokázán nadstandardně komplikovaný brokátový ornament iluzivní drapérie. Restaurování ornamentu i jeho barevná rekonstrukce byla o mnoho náročnější,
než se původně předpokládalo.
Toliko slovo odborníka.
Technolobické postupy a použité
materiály byly v průběhu prací
konzultovány se zástupkyní Památkového ústavu v Plzni PHDr.
Ludmilou Drncovou a při kontrolních dnech byl přítomen také
zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje Vilém Volf.
Jak vše probíhalo obsahuje vypracovaná a předaná restaurátorská zpráva ak. malíře Jiřího
Rataje, který naši zakázku realizoval a která je doplněna průběžnou fotodokumentací. Je dokumentován stav před zahájením
prací, její průběh a konečný stav
provedených oprav. Sami můžete
posoudit jak se dílo podařilo na
přiložených snímcích.
Realizací projektu došlo k naplnění cíle a záměru zkvalitnit
prostředí nemovitého majetku
pro další činnosti a aktivity v
klášteře. Zároveň v rámci cestovního ruchu budou moci návštěvníci kláštera obdivovat další opravenou část klášterního kostela, kde se konají další společenské akce, zejména svatební obřa-

Kdekdo by si mohl pomyslet, že
když nyní skončily dva rozsahem
velké a finančně nákladné projekty obnovy našeho kláštera, že
máme vyhráno. Víc už není třeba
nic dělat. Bude přeci postačovat,
když se to dokáže v tomto stavu
nějaký čas udržovat. Navíc k tomuto pomyšlení může i mylně
zavádět fakt, že celosvětová ekonomika se nyní zaměřuje především na boj s „virovými“ nákazami lidstva. A my přeci nebudeme
nyní investovat peníze do záchrany památek!
Pokud bychom se těmto myšlenkám poddali, bude to pro náš
klášter cesta zpátky do doby naprosté prázdnoty. A tudy se my
vydávat rozhodně nechceme!
Naši energii i úsilí budeme i nadále směřovat k tomu, abychom
pro klášter nacházeli další a další
využití a aby se z něho stalo vyhledávané místo pro svou výjimečnost a jedinečnost. Že to nebude jednoduché a že nám bude
v cestě ležet spousta překážek, je
více než jasné. Tohle nás ale při
hledání té správné cesty nesmí
zastavit!
Již léta se snažíme s prostorem
kláštera sžívat a pochopit jeho
potřeby. Pomalu a jistě dokončujeme takovou tu „záchranářskou“ cestu. V té se jedná zejména o to, aby byly spravené
střechy a do budov nepršelo, aby
voda z opravených střech netekla
do základů a zdiva, aby byly zpřístupněné všechny prostory areálu udržováním cest, trávníků
apod.
Souběžně také, už více
než 25 let vyšlapáváme cestu,
kterou můžeme nazvat třeba jako
„náplňovou“ nebo obsahovou.
Do ní patří průvodcovská činnost, různé typy kulturně společenských akcí jako jsou koncerty,
slavnosti, obřady, výstavy a jiné.
Nutno podotknout, že v tomto se
nám v posledním období poměrně daří, neboť nejsou výjimkou
akce, které navštíví v jeden jedi-
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dy, koncerty, školní a jiné slavnostní akce.
To vše se našemu spolku Klášter
Chotěšov podařilo zejména díky
významné finanční podpoře z
programu
Plzeňského
kraje
„Podpora spolkové činnosti na
venkově – opravy, rekonstrukce
a modernizace nemovitého majetku v roce 2020 Plzeňského kraje“ V loňské nelehké covidové epidemii jsme získanou dotaci využili v souladu s podmínkami
smlouvy v plné výši. Celkové náklady činily 252 425,- Kč, dotace
byly poskytnuta ve výši 172 488,Kč, což představuje 68,33 % celkových nákladů. Děkujeme za
tuto pro nás významnou finanční
podporu Plzeňskému kraji a věříme, že díky a uznání nad touto
mimořádnou, nově opravenou
částí presbytáře ocení jistě i návštěvníci našeho kláštera.
Jaroslava Mathesová
hospodářka spolku
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Kapitulní síň slaví kulatiny
ný den skoro dvě tisícovky návštěvníků. Ale bude to do budoucna stačit? Odpovědí je, že
pravděpodobně nikoliv. Za předpokladu, že dokážeme pružně
reagovat a budeme i o krok napřed s nápady, jak pro tyto typy
aktivit najít aktuální potřeby a
poptávky společnosti, tak by to
mohlo fungovat. Ale pořád to
budou v uvozovkách jen chvilkové a dočasné prožitky. Klášter
lze zatím, bohužel, takto využívat jen v sezonních měsících
zhruba od konce dubna do konce
září. Handicapem objektů je totiž
jejich energetická náročnost. Přebývat tak v letošních mrazivých
dnech mohly v konventu pouze
kamenné sochy v novém lapidáriu.
Takže odpověď k budoucí vizi by
mohla znít poměrně jednoduše.
Najít cestu k energetické soběstačnosti objektů. Ta by potom
vedla postupně k dalším „náplňovým“ cestičkám s úplně jinými
možnostmi na celoroční využívání kláštera. V našich představách by se najednou mohly
objevovat projekty typu wellness
centra, rozvojový vzdělávací
institut nebo domov pro seniory
a další. Jen se také zkuste zasnít a
něco podobného si představit. Po
snu však přichází probuzení.
Vždyť to je nemožné, viděli jste
ty vysoké a široké chodby, velká
jednoduchá okna? Památkáři
přeci nedovolí žádný polystyren
ani tepelnou vatu, natož okna
třeba
s
izolačním trojsklem.
Jenomže tohle v minulosti také
neznali, a přesto ty budovy postavili, a hlavně v nich žili. A to i
v zimě! Co z toho vyplývá? Budovy jsou rozhodně vytopitelné.
Teď je třeba jen najít způsob, jak
to udělat co nejefektivněji. V
dnešní vyspělé době technických
možností to přeci nemůže být
nemožné. Tyto úvahy nás tak
mohou nasměrovat na zcela neznámou novou cestu, „průkopnickou“ cestu…
Filip Hrubý
www.obec-chotesov.cz

Jednoznačně jedním z nejkrásnějších míst konventu kláštera v
Chotěšově je kapitulní síň. Dnes
je to místo svatebních obřadů,
koncertů a občas i filmových natáčení. V období, kdy kapitulní
síň sloužila svému účelu, bylo to
místo setkávání sester a také místo, kde se topilo, což nebylo v
dalších prostorách konventu běžné. Ostatně již slovo „ kapitula„
vypovídá o společném shromažďování.
V letošním roce je tomu 265 let,
kdy dle historických zápisů, byla
kapitulní síň dokončena ( 1756 ).
Je tím zřejmě myšleno dokončení
celkové výmalby prostoru. Autorství výmalby je přisouzeno plzeňskému malíři F. J. Luxovi a
údajně se tohoto úkolu zhostil během dvou let. V následujících desetiletích až staletích, prošly malby občasnými opravami, které
byly nezbytné k jejich zachování,
ale to samé se nedá říci o kvalitě
zásahu. Byla i taková léta, kdy
byly ponechány svému osudu.
Přes všechna úskalí hlavně poválečného období, zachoval se tento
prostor ve velmi dobrém stavu.
Ovšem ani zde se čas nezastavil a
bylo již zřejmé, že oprava maleb
nám časově spěje k hodině dvanácté.
V roce 2020 se podařilo tuto opravu finančně zajistit a následně
také provést. V textu tohoto článku se soustředím na stránku restaurování maleb. Ikonografie síně
se věnuje jednak kultu blahoslaveného Hroznaty a jeho sestry
ctihodné Vojslavy. To jsou malby
kolem vstupních dveří, kde jsou
oba jmenovaní vyobrazeni v různých životních úsecích. Nástropní klenba a dvě z bočních lunet, jsou jednoznačně mariánské,
nad okny pak vidíme starozákonní výjevy. Výmalba ve špaletách mezi okny je opět ve stylu
Mariánského kultu.
Pojďme se ale již věnovat samotnému restaurování maleb. Celková plocha, která musela projít opravou, činí neuvěřitelných 520

m2. Celé akce se postupně zúčastnilo 13 restaurátorů. Malby jsou
částečně vytvořeny ve stylu vrcholného baroka, pouze dvě postranní lunety již spadají do období nastupujícího rokoka. Tím vyvstala otázka možného druhého
malíře. První průzkum maleb
proběhl jednak hloubkovými
sondami a jako druhá technologie očištění štětcem či destilovanou vodou. Mnohé prozradilo
nasvícení malby silným světlem.
Tímto je možné odhalit i původní
malbu a následnou změnu přemalbou. V některých dekorativních partiích se to potvrdilo. Tam
kde malíř provedl silný pastózní
nános barvy, již docházelo k
odtržení barevné vrstvy a pokud
to bylo možné, takové partie
prošly injektáží. Přes nástropní
klenby probíhalo znatelné statické porušení ve formě prasklin.
Zde pak došlo k očištění a doplnění otvorů , případně k tmelení.
Jednoznačně nejhorší stav maleb
byl nad okny. Již sám fakt, že v
těchto místech se přítomností
oken mění vlhkost vzduchu, přispívá k rychlejší degradaci povrchu malby. Tyto části budou určitým problémem i v budoucnosti. V případě předešlých oprav,
tam kde se použily hlinkové barvy, již často došlo k jejich sprášení.
Veškeré malby v kapitulní síni,
ale také malby nad hlavním schodištěm konventu, jsou provedené
technikou secco.V technice secco,
se již zaschlá omítka namáčí vápenným roztokem a na malíře
není kladen tak přísný časový
požadavek.
Tolik tedy ve stručnosti k jednoznačně nejrozsáhlejší obnově kapitulní síně za 250 let jejího trvání.
Věřme, že v nadcházejících minimálně padesáti letech nebude potřeba zásadnějšího zásahu a toto
pojednání lze zakončit konstatováním, že „ kapitulka „ se doslova rozsvítila světlem nadpozemským.
J.P.
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Ohlédnutí – část 1.
Kulturní a společenský život v
naší obci z velké části již takřka
třicet let, probíhá také v areálu
kláštera. Z velké části jsou to hudební koncerty, výstavy, vystoupení zájmových spolků a samozřejmě svatební obřady. Občas,
když si v Praze na Barrandově
na nás vzpomenou filmaři, vznikají zde záběry do celosvětových
i našich filmů.
K tomu, aby se na tyto jmenované aktivity časem nezapomnělo,
byla pořízena zápisová kniha. V
současnosti se zapisuje již do
druhého dílu těchto knih. Vzhledem k tomu, že v letošním roce
se jednoznačně začíná odvíjet
další etapa provozu konventu,
dovolím si zpětně zalistovat v
těchto zápisových knihách a
předložit vám několik vzpomínek k jednotlivým zápisům.
První díl zápisové knihy byl pořízen 1. 2. 1996 a je potvrzen podpisy tehdejšího starosty obce Miroslava Vápeníka a Jaroslava Cuřína, který byl zástupcem komise
péče o kulturní památky a věci
církevní. Poslední zápis druhého
dílu knihy je z 18.9. 2020, zápis
hobojisty Viléma Veverky v rámci koncertu Haydnovo hud. slavností. Mezi těmito dvěma daty je
čtyřiadvacet let práce i radostí při
organizování různých
kulturních akcí. V obou knihách je pak
zapsáno na 156 zápisů hudebních interpretů, výtvarníků, návštěvníků z oblasti regionální i
celorepublikové politiky a jak
jsem se již zmínil, také filmařů a
herců.
Hned první zápis je ze 17.2.1996,
návštěva tehdejšího ministra
kultury Pavla Tigrida. Při vzájemném představování se většina
z přítomných uvedla nějakým titulem či funkcí. Já jsem ale před
své jméno nic takového připojit
nemohl a tak jsem se představil
jako „bezfunkční“ což pana ministra pobavilo a jeho úsměv je
zachycen fotograficky. V dalším
jednání pan ministr neskrýval to,
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že v našem případě nám s klášterem opravdu neporadí. Vzhledem k minulému bohatému životu Pavla Tigrida by bývalo příjemné pobavit se o literatuře, emigraci, jeho působení v Londýně za 2. sv. války či o vydávání samizdatů. To ale nebylo na
pořadu dne a tak jeho návštěva
byla alespoň příjemnou epizodou.
Dále pojďme nahlédnout do oblasti politické a pomíjivé. V roce
1996 nás navštívil primátor města
Plzně pan Zdeněk Prosek. Dále
pak Pavel Bratinka a další plzeňský primátor Jiří Šneberger.
Tento primátor se pak stal jakýmsi patronem Večera pro klášter Chotěšov. Při každé návštěvě
nám slovně přehrál takřka identický slovní projev, až se po několika letech usoudilo, že vlastně
tato akce žádného patrona nepotřebuje. Nemohu opomenout vřelý stisk ruky ze strany Pavla Rychetského, který do kláštera přijel
v čele Moravských podnikatelů.
A hle pan Rychetský je dodnes
častá mediální hvězda.
V srpnu roku 1998 nás navštívila
paní Marlen Krylová z Německa.
Její návštěva se nesla v rámci
dvoudenního setkání přátel K.
Kryla, mnozí až z Moravy.
A pak přijeli filmaři ze sladké
Francie a s nimi „Velký blondýn“, herec Pierre Richard. Klášterní kostel se proměnil na tržiště
roku 1880 a mistr tam zpíval
předtočenou pěveckou árii. V
první chvíli jsme jej nepoznali.
Na hlavě vysoký červený cylindr,
na rameni opici a po boku bernardýna. Ovšem ty oči, ty byly
pořád takové, jak je známe z jeho
filmů. Zde natočený film se jmenoval „Bez rodiny“ a jako komparz si zahrálo několik spoluobčanů, dnešních čtyřicátníků.
V září roku 2000 v konventu natáčela zpěvačka Lucie Vondráčková hudební klip k písni
„Hodina duchů“. Kameramanem byl F.A. Brabec.

Ve dnech 1. - 6.5. roku 2001 natáčelo studio Wald Disney Hollywood v celém areálu kláštera záběry do filmu „Česká spojka“.
No a samozřejmě Anthony Hopkins. Režisér tohoto filmu Joel
Schumacher zemřel v roce 2020
ve věku osmdesáti let. Vzpomínám si na záběry automobilové
honičky, kdy automobil byl usazen na přívěsné plošině, mistr
Hopkins se ovšem uměl tvářit
jako při jízdě dvoustovkou. Pak
to kluci z přípravy odjezdili a vrtulník to natočil. Jinak se mistr
choval naprosto přirozeně a
skromně. Je to film, kde se přímo
na plátně objevuje název kláštera, umístění Evropa a pak impozantní záběr z náměstí 1. Máje.
V klášterním kostele proběhla
stěžejní scéna filmu „střílečka“
mezi těmi hodnými a zlými. Dovezené barokní sochy z umělé
hmoty byly propojeny svazky kabelů zakončenými malou rozbuškou. Na jedno zmáčknutí knoflíku na ovládacím panelu se socha rozstřelila dávkou ze samopalu. Byla to spoušť přenáramná
a dělalo to dojem, že se to nedá
ani uklidit. Někteří přípraváři
filmu byli cvoci, kteří po sobě
stříleli pistolkami s kuličkami a
pořád hledali „nějaké holky“.
Ovšem vše bylo uklizeno a natřelo se i několik laviček z parku.
Denně se v areálu pohybovalo
kolem 150 osob. V nějakém pozdějším rozhovoru sám A. Hopkins označil tento film za ten
„velice slabý“ z jeho filmografie.
Hlavní koncert sezony roku 2001
proběhl v kapitulní síni konventu
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z tehdy začínajícími hvězdami
Pavlem Šporclem (housle) a Kateřinou Englichovou (harfa).
Modře tečkovaný šáteček Pavla
Šporcla byl tak trochu extravagancí, ale již jasně naznačoval, že
tento interpret pojme vážnou
hudbu jinak než bylo zvykem. Již
tehdy měl svůj „fanklub“ a harfenistka Kateřina Englichová tak
trochu a smutně stála v pozadí.
Ovšem vše si vynahradila za několik let, kdy jako již hvězda svého nástroje předvedla spolu
s Martinou Kociánovou na stejném místě jedinečné vystoupení.
Dne 22.6. 2001 se po deseti letech
práce slavnostně odhalila zrestaurovaná freska nad hlavním
schodištěm. Bylo pozváno přemnoho hostů z oblasti Státní památkové péče či ministerstva kultury. V této době byla starostkou
obce paní Jaroslava Mathesová,
místostarostkou paní Hana Peprná a zahrát přijel rozšafný hudebník Andreas Kröper, který ač
občan Německa, bydlel v té době
v Černotíně. Několik dalších
jmen se kterými se setkáváme i
nadále, arch. Jan Soukup, V. Mestl, M. Vápeník, paní Kermesová ,
Ing. Drhovský, premonstrát F.
Janoušek nebo tehdejší ředitel ZŠ
v Chotěšově Jan Kastner, který již
není mezi námi. Tímto zpřístupněním hlavního schodiště bylo odstartováno pořádání svatebních obřadů v objektu kláštera.
A ještě jednou rok 2001 a opět
filmování. Ve dnech 4 – 5. 10 .
natáčení filmu „Andělská tvář“
s režisérem Zdeňkem Troškou.
Ještě dnes se občas návštěvníci
zeptají, proč jsou konventní okna
ohořelá. Úvodní scéna filmu,
požár konventu, výskok z okna
hlavní ženské představitelky a
její romantické zachycení hlavním hrdinou . Můžeme dosadit
jména Michaela Kuklová, Jiří
Pomeje. Ještě se pak natáčelo v
kapitulní síni s paní Květou Fialovou a ve sklepení. Samozřejmě
z okna skákala dvakrát dablerka
www.obec-chotesov.cz

do postavených papírových krabic.
Mám rád šansoniérku Edith Piaf.
V sobotu 16. června 2002 se její
zpěv nese kapitulní síní, samozřejmě nese se zpěv Radky Fišarové. Piafka v podání Radky
Fišarové se několik let proháněla
nejen českomoravskou kotlinou,
ale doslova celou Evropou. Běžel
jsem ve chvíli jejího vystoupení
až na konec jedné z konventních
chodeb a ano, až tam doletělo to
neskutečné „r“. Ovšem k této
návštěvě se ještě váže pokračování. Po koncertě si jeden z řidičů
zamkl do auta klíče. Co s tím?
Postupně radilo nejméně čtvrt
Chotěšova, zvláště automontéři.
Vsunutí saturny se smyčkou a
snaha zachycení pojistky dveří,
nic. Pak někoho v zoufalství napadlo zavolat profesionální firmu
otevírání domovních zámků. Bylo to až po tom, co již zdeptaný
řidič pronesl „ přineste lopatu, já
fláknu do bočního okna“ ! Mezi
tím si Radka Fišarová pobrukovala a čas běžel. A tak se odehrál
následující telefonát. Haló, tady
firma na otevírání dveří v Plzni.
Že máte klíče v autě ? Ha, ha,ha,
né do ničeho nemlaťte. Zaplatíte
příplatek za sobotu, já vím kde je

klášter v Chotěšově, jedu! Do
třiceti minut doslova přilétl
„odborník“, obhlédl situaci a
prohlásil „ jasně de se na to „.
Nesmělý hlásek z davu přihlížejících se optal „prosím, můžeme se dívat“? „Vy se musíte
dívat“ zahlaholil odborník „aby
jste to už konečně uměli“. Dřevěný kolík v podobě topůrka od
kladívka narval mezi dveře a
karoserii ( dav zahučel), následně
si patřičně a od oka zformoval
plochý ocelový drát z měkkého
materiálu, vsunul do štěrbiny
dveří a „ cvak“, bezpečnostní kolík zavírání dveří vyskočil. Dav
ani nehučel, neb jsme všichni čuměli. Celý zásah tak do patnácti
vteřin. A opět ten nesmělý hlásek
z davu „pane, co jste dělal dřív“.
„Ale pánové, to víte život přinese
různá pokušení“ zahlaholil stále
veselý odborník . „Tak pan řidič
zaplatí osm stováků za sobotu a
má to pořád levnější než prásknout to okno“. A pak stejnou
rychlostí „ tři sta z místa“ jako při
příjezdu zmizel směrem na
Plzeň. Radka Fišarová nám všem
zamávala a teď se opravdu
mohlo říci „To byl ale fajn
koncert „.
Jiří Poslední
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Čas Mikulášů a čertů
Čas Mikulášů a čertů se nám časově kryje s adventním obdobím,
ale v naší mateřské škole bývá
zvykem si dosyta prožít čertovské radovánky a po nich se
teprve chystáme na Vánoce.
Děti měly možnost před blížícím
se Mikulášem a čertem, prohlížet
různé knížky, časopisy nebo jiný
dostupný materiál. V hernách se
nestavělo jen „Peklo“, ale i
„Nebe“, kde si děti hrály a roz-víjely svoji fantazii. Měly možnost se samostatně vyjádřit, co je
správné a co špatné. Z čeho by
měl radost čert nebo anděl a
proč. Napodobovaly čertíky. Vymýšlely, jak to vypadá v pekle, co
všechno tam čerti dělají.
Bylo jim vysvětleno, že známe
čerty, Mikuláše a anděly jen z
knížek a pohádek a jestli existují i
jiní nevíme, protože jsme jiné
nepotkali, jen ty, kteří chodí na
Mikuláše. Seznámily se, kdo byl
svatý Mikuláš a proč ho dnes
doprovází čert s andělem. Děti si
hrály na čerty a anděly, hádaly
hádanky, vyráběly nebo kreslily
čerty, Mikuláše i anděly. Zahrály
si na čertovskou honičku, prošly
pekelnou cestou a peklem, dělaly
hostinu pro Lucifera, v imaginárním kotlíku vařily guláš pro
čerta, vypracovávaly čertovské
pracovní listy.
Při odpočinku děti poslouchaly
„Čertovské pohádky“, o kterých
jsme si potom povídali nebo si je
pokusili zahrát. 4.12. přišel dětmi
tak očekávaný den, i když trochu
s obavami, zda nás letos navštíví
Mikuláš, čert a anděl. Tento den
děti plnily čertovské úkoly. Hádaly, co je v Mikulášově pytlíku
nebo koho odnesl čert, cvičily
čertí rozcvičku. Když uslyšely
řinčení řetězu, věděly, že na nás
Mikuláš s čertem a andělem nezapomněli. Na každého Mikuláš
v knize našel nějaký ten hřích nebo chválu, ale i něco, v čem by se
mohl polepšit. Děti společně zazpívaly čertí písničku nebo přednesly básničku a slibovaly, že už
budou hodné.Mikuláš s andělem
Chotěšovský zpravodaj – březen 2021

rozdávali dárečky a čert dohlížel,
jestli umí všichni poděkovat.
Potom nás čekala čertovská svačinka, kterou si děti samy nazdobily na svůj talířek.
Na toto téma jsme navázali tématem „Vánoce“. Ve třídách se
stavěly Betlémy, povídalo se o
narození Ježíška, dělala se výzdoba tříd a chodeb. Děti zpívaly vánoční koledy. Ve třídách
děti nacvičovaly tanečky, divadlo
o Betlémě nebo jen koledy.
Bohužel naše těšení překazila karanténa celé školy. Opět jsme se s
některými dětmi setkali v pondělí 21.12. a víme, že nás Ježíšek
navštívil až po Novém roce.

Masopust v MŠ
Přesto, že nám situace nedovoluje běžný život, tudíž ani zábavu s tím spojenou, nenecháme
si kazit tradice, které k zimním
měsícům patří. Dle možností se v

mateřské škole snažíme o dodržení a ukázku tradic, které nám
toto období přináší. Děti jsme
samozřejmě nemohli připravit
ani o masopustní dění a veselí.
Celý týden jsme vyráběli masky,
zdobili třídy, povídali si o tom,
jak masopust probíhá a co se kolem celé této tradiční události děje. Že k průvodu také patří tanečníci, kteří jsou oblečeni v tradičních krojích, tancují v uličce a také práskači s biči. Dozvěděli jsme
se i to, že za běžné situace masopustní průvod obchází kolem domů místních obyvatel a ti je za
pracnou přípravu masek a samotnou událost odměňují malým
pohoštěním ve formě tradičního
sladkého i slaného jídla a pití.
Představili jsme si masky ve formě loutek, které máme v našem
dřevěném divadélku k dispozici
a také převleky pro děti, které
měli možnost si vyzkoušet a napodobit masopustní průvod. Závěrem týdne si děti připravené a
vyrobené masky oblékly a každá
třída si uspořádala svůj masopustní den. Děti si udělaly radost
písní a tanečkem, krásnými maskami a povídáním o masopustním dění. Odměnou jim byl potlesk a úsměv na tváři všech. Jsme
velice rádi, že můžeme i této době dětem umožnit, aby poznávaly tradice a události, které jsou
vždy veselou záležitostí.
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Sněhulák na placato
Sněží a sněží a děti radost mají.
Hned by chtěly bobovat, ale ono
toho sněhu některý den zrovna
na bobování mnoho nebylo, tak
jsme podnikli pouze vycházku s
obhlídkou nově vybudovaného
hřiště v areálu TJ Chotěšov.
Hřiště se nám líbilo, tak nyní už
jen aby zase ten sníh nebyl, abychom s dovolením p. V. Bednáře
a vedení fotbalistů mohli jejich
areál využívat s cílem co největší
pohybové aktivity dětí.
Poprašek sněhu byl po celém
areálu sportoviště, ale nebylo to
ani na koulování ani na stavění
sněhuláků, tak jsme si zkusili
sněhuláka do sněhu vyšlapat.
Děti šly v zástupu jako husy a
ťapaly a ťapaly. Výsledkem byl
obr - sněhulák na malém
fotbalovém hřišti. Kdo má
šikovné oči, tak ho na fotografii
určitě uvidí.
J. Weberová

Kluziště ve třídě

Jak si s dětmi užít bruslení a zároveň zajistit jejich bezpečí?
Udělat si kluziště ve třídě. A co
takhle to zároveň spojit s výtvarnou činností? V nápaditosti se
meze nekladou. Stačí velký
formát papíru, na který nalijeme
barvy a položíme přes něj velký
igelit, který přilepíme k zemi.
Pak už stačí pouze sundat bačkory a můžeme začít. Nejenže
jsme si užili spoustu zábavy, ale
také nám vznikl krásný abstraktní obraz, ze kterého jsme
nakonec vystříhali sněhové koule
a ozdobili jimi nástěnky v šatně.

Klášterní zahrada
Jednoho lednového dopoledne se
naše třída Rybiček vydala ke
klášterní zahradě, zda uvidíme ovečky. Jelikož náš Otesánek z
pohádky snědl i celé stádo oveček, bylo našim cílem si ovečky
prohlédnout. Nahlížíme do zahrady skrz překrásná nová vrata a
znenadání na nás volá paní Šimková z okna, ať vstoupíme do
klášterní zahrady. Mile nás uvítala s košíkem v ruce, ve kterém
měla tvrdý chléb a vedla nás k
ohradě s koníky. Dětem o nich
začala vyprávět, jak se jmenují,
jakého jsou pohlaví a čím se živí
a zároveň koníky krmila. Prohlídka pokračovala k ohradě oveček, kde nás seznámila i s
několikadenními jehňátky. Malý
beránek byl dvoutýdenní a malé
ovečce nebyl ani týden. Z větší
vzdálenosti byla vidět i jehněčí
dvojčátka, která se narodila den
před naši prohlídkou. Děti byly
nadšené z tak úžasného zážitku.
Ještě jednou děkujeme paní Šimkové za její ochotu a milé uvítání,
které bylo tak spontánní.
K. Aubrechtová

Malování do sněhu
Letos konečně přišla ta pravá paní Zima. Přinesla nám spoustu
sněhu a my jsme kromě bobování
a stavění sněhuláků vymýšleli
mnoho dalších aktivit se sněhem.
A víte co nás bavilo nejvíce?
Malování do sněhu. Přinesli jsme
si PET lahve, které jsme naplnili
vodou a přisypali potravinářské
barvivo. Ještě provrtat malou
dírku do víčka a mohli jsme začít.
A tak se z naší krásné zahrady
stala ještě krásnější, barevnější.
Ale co je nejdůležitější? Děti byly
nadšené a nesly si domů velký
zážitek.
www.obec-chotesov.cz
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Co se děje v I.A
Začátkem února se prvňáčci pustili do svého prvního projektu na
téma Zimní sporty. Seznámili se
s různými druhy sportů, luštili
početní tajenky, v obrázku hledali ukryté sportovní potřeby.
Nechyběl ani praktický úkol, při
kterém si děti nasadily ,,papírové
brusle“ a v tělocvičně proběhla
soutěž družstev. Na závěr děti
zhodnotily, co se jim při skupinové práci líbilo a co nikoliv.
Nejvíce se všem líbilo netradiční
uspořádání lavic ve třídě, spolupráce ve skupině. Všechny děti
se shodly na tom, že by se takto
chtěly učit často.
10.2. 2021 si děti v I.A vyzkoušely šití. Každý si vybral jedno zvířátko, které si ozdobil pomocí knoflíků. Všechny děti se
velmi snažily a byly šikovné. Na
závěr zvířátka ozdobily plyšovými drátky. Při práci jsme se
nevyhnuli několika píchnutím
jehlou, ale výsledek práce byl
natolik povedený, že na drobné
bolístky se rychle zapomnělo.
12.2. 2021 proběhl v první třídě
Srdíčkový den. Paní učitelka seznámila děti s legendou o svatém
Valentýnovi a s tradicemi, které

jsou s tímto svátkem spojeny. Z
domova si každý přinesl pro
spolužáky připravené valentýnky, na jejichž předání se
všichni moc těšili a měli z nich
velikou radost. Na závěr děti
vyrobily valentýnské srdíčko pro
svoji rodinu.
Mgr. Šárka Lukášová

Informace k zápisu do prvního
ročníku povinné školní
docházky ve školním roce
2021/2022

Zápis do prvního ročníku je
v souladu s § 36 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů na
20. 4. 2021
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
17.00 hodin.

Zápis proběhne formální
cestou (bez dětí) podáním
žádosti a předložením příslušných dokumentů v budově ZŠ
Chotěšov, Plzeňská 388.
K zápisu se dostaví zákonní
zástupci dětí narozených mezi 1.
9. 2014 a 31. 8. 2015 a současně i
zákonní zástupci dětí, kterým byl
v loňském roce povolen odklad
školní docházky.

S sebou přineste: občanský
průkaz, rodný list dítěte,
vyplněnou žádost o přijetí (k
dispozici v mateřské škole nebo
na webových stránkách ZŠ
Chotěšov), případně žádost o
odklad povinné školní docházky
a pokud dítě nemá s rodičem
shodnou adresu trvalého pobytu,
výpis z matriky.
Upozornění: Žádost o přijetí
musí být podepsána oběma
zákonnými zástupci. Pokud byl
jeden ze zástupců zbaven
rodičovských práv, je nutné
doložit rozhodnutí soudu.

Budete – li žádat o odklad
povinné školní docházky,
předložte při zápisu
doporučení školského
poradenského zařízení (PPP,
SPC) a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.

Chotěšovský zpravodaj – březen 2021
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Konečně ta pravá
zima

Nové knihy ve školní
knihovně

Olympiády a soutěže
na dálku

Letošní sněhovou nadílku si děti
přes všechna omezení a opatření
náležitě užily. Druháci společně
s paní učitelkou Janou Čmolíkovou vyrazili na kopec nedaleko školy, pro žáky doma byla
vyhlášena sněhová výzva, kdy
posílali fotografie svých výtvorů
– sněhuláků, iglú nebo různých
zvířátek ze sněhu. Ceny za
nejlepší sněhové výtvory jsou
připraveny pro Honzíka Hese ze
II.A za sněhuláka z originálního
materiálu, Matyáše Mikesku
z V.A za souměrnost a Viktorii
Šeflovou ze II.A za originalitu.
Cenu za práci s detailem získala
sněžná sova Radka Jaroše
z VIII.A

Již několik let se nám daří v
rámci různých projektů získávat
nové knihy do školní žákovské
knihovny.
Spolupracujeme s MAS Radbuza, kde se nám díky projektu
Čtení je nejlepší učení podařilo tři
roky za sebou získat několik
desítek nových knížek pro
všechny věkové kategorie našich
žáků.
Jako škola se připravujeme také
vlastní projekty v rámci tzv. šablon. Nejprve se jednalo o projekt
s názvem Podpora úspěšné výuky, na který navázala Podpora
úspěšné výuky – pokračování
projektu.
Součástí těchto projektů byla
rovněž
činnost
čtenářských
klubů, které mohli navštěvovat
žáci 1. i 2. stupně.
Za tu dobu se fond žákovské
knihovny hojně rozrostl a děti
mají možnost si vybírat knížky
různých žánrů, od obrázkových
přes různé populárně naučné,
komiksy až po příběhy a romány
pro zdatnější čtenáře.
V prvním pololetí školního roku
2020/2021 tak přibylo do regálů
žákovské knihovny téměř 200
nových knih.
O pomoc s výběrem při nákupu
jsme požádali i žáky, kteří již od
listopadu každých 14 dní mohou
plnit různé čtenářské výzvy.
Děkujeme všem, kteří prostřednictvím elektronické nástěnky
doporučují knížky ostatním, posílají fotografie, jak sami čtou, a
dělí se s námi o své čtenářské zážitky.
Od ledna 2021 se rozjíždí další ze
šablon s názvem Nová cesta ke
vzdělávání. Její součástí opět
budou čtenářské kluby a děti se
tak mohou těšit, že nových
knížek v knihovně bude zase
ještě o něco více.
Tak snad se již brzy sejdeme
společně ve škole a nové knížky
opustí
regály
knihovny
a
dostanou se přímo k dětem.

Do online prostředí se v tomto
školním roce přesunuly i některé
vědomostní soutěže a olympiády.
Našim žákům se již tradičně daří
umisťovat se v první desítce okresního kola Dějepisné olympiády, několikrát se dostali i na
stupně vítězů a postoupili do
krajského kola. Téma letošního
ročníku neslo název Labyrint
baroka. Jako každý rok se mohli
do školního kola hlásit mladí historici z 8. a 9. ročníku. Jisté ale
nebylo, jakou formou se tentokrát
olympiáda uskuteční.
Nakonec jsme to stihli jen tak tak
a školní kolo proběhlo ve škole v
době prezenční výuky. Přihlásilo
se celkem 5 žáků a všichni prošli
labyrintem baroka velmi dobře v náročném testu 21 otázek se
všem účastníkům školního kola
povedlo dosáhnout více než 60%
správných odpovědí a splnit tak
titul ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL.
Nejlépe v bludišti otázek, map a
obrázků z doby barokní obstál
Jan Mastný z IX.A, v těsném závěsu za ním si postup do okresního kola vybojovali Michaela
Soušková a Daniel Hudec z
VIII.A. Všichni tři reprezentovali
naši školu v okresním kole, které
proběhlo v lednu, tentokrát distanční formou - na dálku přes internetové připojení. Ani v okresním kole se naši žáci neztratili Michaela Soušková skončila na
velmi pěkném 6. místě, Jan Mastný hned za ní 7. a Daniel Hudec
získal 14. místo v okrese Plzeň jih.
Počátkem března se uskuteční
distančním způsobem také soutěž v německém jazyce, do níž se
několik našich žáků rovněž zapojí. Děkujeme všem za velmi
dobrou reprezentaci školy a přejeme, aby v příštím roce byli minimálně stejně úspěšní a především, aby všechny soutěže
mohly proběhnout jako v minulých letech naživo.
H. Duffková

H. Duffková

www.obec-chotesov.cz
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Úspěch 8. A v celostátním
kole soutěžě

Nová cesta ke
vzdělávání

Výuka na dálku
pokračuje

Na podzim se trojice žáků z
VIII.A pod vedením pana učitele
Pavla Káčerika zapojila do soutěže Objektiv 2020, která je určena pro mladé fotografy a filmaře. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak skupiny žáků. Právě
pro druhou možnost se rozhodli
Míša Soušková, Daniel Hudec a
Jakub Touš, kteří se společně
pustili do natáčení krátkého filmu o Chotěšově a pověstech s
ním spojených.
S nápadem na soutěž přišel pan učitel, který se nás zeptal, jestli bychom to nechtěli zkusit. Tak jsme se
domluvili, že to zkusíme a uvidíme.
Nejdřív jsme si rozhodli, na co bude
náš film zaměřený a podle toho jsme
se domlouvali, kam a co natočit. Pak
jsme začali psát scénář podle pověstí
a míst, kde se odehrávaly. Natáčení
samotné bylo v docela náročných
podmínkách a fyzicky i časově bylo
celkem náročné, ale bavilo nás to.
Nejtěžší bylo stříhání videa a namlouvání textu. Naštěstí se nám to
povedlo. Celkem hodně nás to bavilo
a jsme rádi, že jsme s naším filmem
uspěli.
Film Pověsti o Chotěšově se jim
opravdu moc povedl a v celostátním kole obsadili celkové 1.
místo v kategorii Krátký film –
skupina žáků 13-16 let. Ve čtvrtek 25. února se zúčastnili online
vyhlášení výsledků a mohou se
těšit na pěkné ceny.
Děkujeme za vynikající výkon a
vzornou reprezentaci naší školy,
film určitě najde využití také ve
výuce vlastivědy, dějepisu a českého jazyka. Již nyní je součástí
únikové hry o Chotěšově, která
právě probíhá a je určena žákům
5.-9. ročníku.

Již potřetí se ZŠ Chotěšov zapojila do výzvy MŠMT v programu
OPVVV (takzvaných Šablon),
z nichž je možné čerpat dotace na
podporu vzdělávání. V rámci
projektu pod názvem Nová cesta
ke vzdělání tak budou v období
let 2021 - 2022 uskutečněny
následující aktivity:
Školní kariérový poradce, sdílení
zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných
návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, klub
pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub
robotiky), projektový den ve výuce, projektový den mimo školu.

Po prosincovém rozvolnění, kdy
se do školy vrátil celý 1. stupeň a
druhostupňovým žákům bylo
dovoleno střídat distanční výuku
s týdenní přítomností ve škole,
jsme se od ledna téměř všichni
opět ocitli za monitory počítačů a
znovu se roztočil kolotoč online
hodin a domácích úkolů. Poprvé
v historii se stalo, že si děti
nemohly vyzvednout ani pololetní vysvědčení a s hodnocením
výsledků svojí práce se mohly
seznámit a pochlubit, jak jinak,
než opět pouze na obrazovce
počítače.
Přestože už jsme jistě všichni
unaveni, většina z nás se stále
snaží pracovat se zájmem a co
nejlépe.
Děkujeme všem žákům a jejich
rodičům za trpělivost a zodpovědný přístup k výuce na dálku.
K tradičním domácím úkolům
patří různé myšlenkové mapy,
obrázky a modely.
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Celková výše dotace činí 578
308,- Kč. Abychom mohli uskutečnit veškeré aktivity, schází
nám jediné, ale naprosto zásadní
– přítomnost žáků ve škole.
K dnešnímu dni (1. 3.) však vláda
bohužel znovu rozhodla o úplném uzavření škol. Pokud
budeme ve vzdělávání pokračovat v tomto „režimu“, mohly by
se příští Šablony realizovat pouze
jako doučování. Pro všechny.
J. Studničková

VOLNÝ ČAS

Spolek klášterní rybníky
Chotěšov
Ryby v rybnících výrazně snížily
svou aktivitu, teplota vody klesla
pod 8 st. a ryby přešly do tzv.
hibernace. V životě ryb jde o stav,
kdy dokážou zásadně snížit fyziologické procesy v těle, což jim
umožňuje schopnost snížit svoji
vlastní teplotu těla. Toto provádějí
většinou v úkrytech a pozvolna,
tedy hibernaci předchází dlouhá
klidová fáze, kdy už ryba tzv. spí
zimním spánkem. Přestalo se proto i s krmením a členové spolku
začali plánovat a organizovat vánoční prodej kaprů na břehu
rybníku Sakta. Prodej naplánovali
na 20.12. a 21.12.2020. Originální
plakát vytvořil pan Josef Kroc z
Mantova. Jen ten svařáček se bohužel podávat nemohl. Klatovské
rybářství dodalo krásné a zdravé
ryby. Byli to výběroví kapři a
kapři I. třídy a také několik
krásných amurů. Klatováci přijeli
v neděli časně ráno a začalo vážení a roztřiďování ryb do kádí.
Po 9 hod. bylo vše nachystáno a
mohlo se začít prodávat. Strávit 2
dny máčením rukou v ledové vodě není nic příjemného, ale členové spolku jsou ostřílení rybáři,
jen tak je něco nerozhází a byli na
vše připraveni. Vždyť už i legendární Limonádový Joe věděl, že
teplé spodní prádlo je základ. Po
prvním dni se přes noc muselo
pro kapry zajistit vzduchování a
v pondělí ráno se začalo prodávat
znovu. Vzhledem k tomu, že kapři po oba dny pobývali ve vodě ze
Sakty, těch několik, co zbylo, se
bez problémů mohlo pustit do
rybníku. Akce zaujala hlavně děti
a některé si toho svého kapříčka
chtěly z kádě vylovit samy.

www.obec-chotesov.cz

Letošní leden umožnil rybářům
uskutečnit jednu větší akci. Zima
se zase jednou ukázala jako zima
a rybník zamrznul tak, že se po
něm dalo bruslit. Už nějakou
dobu totiž členové spolku řešili,
jak se dostat k hůře přístupným
místům břehu, kde bylo potřeba
provést nutný prořez křovin.
Zamrzlá hladina rybníka se
ukázala být ideálním řešením.
Obecní úřad poskytnul kontejner
a uřezané větve se hned nakládaly a odvážely. Další fotografie a videa z celé akce si můžete prohlédnout na fb stránce
Spolek klášterní rybníky Chotěšov.
Jednou ze zimních starostí rybářů o ryby je vysekávání děr do
ledu, kudy pak mohou odcházet
nahromaděné plyny, které vznikají tlením a rozkladem rostlin i
živočichů.
Lenka Čechová
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Mladí hasiči seniorům

Poděkováním

Stejně jako ostatním, tak ani Mladým hasičům z SDH Chotěšov
nebylo a není dopřáno se v této
koronavirové době scházet na
svých pravidelných schůzkách.
Aby se alespoň nějakým způsobem odreagovali a zabavili, jejich vedoucí jim na podzim loňského roku vymysleli úkol, kterým by vyjádřili nápaditost, procvičili zručnost a výsledkem potěšili nejen své blízké. Do plnění
úkolu se zapojila většina Mladých hasičů. Stranou nezůstali a
zapojili se i jejich vedoucí a někteří rodiče. Doma začali vymýšlet a vyrábět vánoční dekorace určené pro babičky a dědečky v chotěšovském Domu s
pečovatelskou službou. Práce jim
šla pěkně od ruky a v prosinci
své výrobky shrožmáždili v hasičské zbrojnici. Sešly se tam různé druhy svícnů, skřítci ze šišek,
věnečky a další ozdoby s motivem Vánoc. Vše se rozdělilo do
dárkových krabic, do kterých byla přidána větvička jmelí a vánoční přáníčko. Zbývalo už jen
dárečky seniorům předat. Mladí
hasiči měli v úmyslu dárky babičkám a dědečkům v „pečovateláku“ předat v předvánočním čase osobně. Covid 19 se ale
Domu s pečovatelskou službou
nevyhnul a úmysl Mladých
hasičů překazil. 18. prosince 2020
tedy dárkové krabice předali zástupci SDH Chotěšov tamní pečovatelce, která zajistila jejich předání seniorům. Podle ohlasů,
které na sebe nenechaly dlouho
čekat, dárky od dětí zpříjemnily
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Chotěšově
předvánoční čas a v koronavirem
těžce zkoušené době potěšily
všechny
obdarované.
Všem
dětem a rodičům, kteří se do
výroby dárků zapojili, patří
veliké poděkování.

Jménem obyvatel DPS v Chotěšově bych chtěla poděkovat
SDH – skupině mladý hasič pod
vedením paní Martiny Skořené.

Martina Skořená
Mladých hasičů

–

vedoucí
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V předvánoční době, kdy byly omezeny veškeré návštěvy v DPS,
bylo pro nás velkým překvapením, když jsme každý z nás
dostali krabici plnou dárků, které
vyrobili mladí hasiči.
Vzhledem k tomu, že se nemohlo
uskutečnit společné vánoční posezení, kde by nám děti jako
každý rok předvedli svůj program, bylo to opravdu MILÉ
PŘEKVAPENÍ.
Moc děkujeme všem, kteří si na
nás vzpomněli a všem, kteří se na
výrobě dárků podíleli. Jsme rádi,
že se děti v kroužku Mladý hasič
mimo jiné také učí, vážit si starší
generace.
Přeji všem v SDH, pokud se
zlepší situace, aby dosahovali
dobrých výsledků v soutěžích.
Anna Fišerová

Chystá se tradiční sběr železného šrotu
Sešel se rok s rokem a i letos Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov
plánuje již tradiční sběr železného šrotu v obci Chotěšov. Pokud to
situace kolem koronavirové epidemie a vládní opatření dovolí,
proběhne v sobotu 10. dubna 2021.
Svoz bude zahájen ráno v 8:00 hodin. Na požádání a po domluvě
bude možné zajet pro železný šrot i do ostatních částí obce.
Občané mohou železo určené pro hasiče připravit před svá
bydliště až v sobotu ráno. Lze ho ponechat i na dvoře nemovitosti,
pouze je potřeba projíždějící skupinu na toto upozornit. Kontaktní
telefon: 725042532.
Pokud pandemie Covid 19 a s ní související protiepidemická
opatření nedovolí sběr železného šrotu provést v uvedeném
termínu, bude stanoven termín náhradní. Veřejnost o tomto bude v
předstihu informována prostřednictvím relace v místním rozhlasu.
Hasiči tímto děkují všem, kteří svojí hromádkou podpoří jejich
činnost a činnost Mladých hasičů.
Josef Tomášek – starosta SDH

VOLNÝ ČAS

A pak že to nejde.
V době, kdy podle statistiky téměř každé druhé manželství v
Česku končí rozvodem, manželé Zdeněk a Božena Bezděkovi
(nevěsta rozená Švarcová, žijící v Chotěšově) a Josef a Věra
Kentošovi (nevěsta rozená Brabcová, pocházející
z Chotěšova) slavili v měsíci únoru diamantovou svatbu.

Diamantová svatba, to je šedesát let trvající manželství,
přesněji 21900 společně strávených dnů.
A jaký je recept na spokojené dlouhotrvající manželství?
„Tolerance a vzájemná úcta jednoho k druhému“
Bohužel v této době, kdy se snažíme chránit alespoň naše
starší spoluobčany, nebyla příležitost pogratulovat
jmenovaným osobně při slavnostním obřadu, a proto alespoň
touto cestou přejeme, jen to nejlepší do dalších společných
let.
Když si muž a žena řeknou ano, ne vždy jim láska vydrží.
Vy jste to však dokázali, svůj život štěstím naplnili.
Tak ještě hodně, hodně roků, splněných snů a nadějí,
vždyť manželství je krásná báseň, když jsou si dva souzeni.

www.obec-chotesov.cz
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Jitka Klemperová
telefon: 377 900 411, 723 038 660
email: praktik-chotesov@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 14:00

- návštěvy pouze po telefonickém objednání
- telefonické konzultace, sdělování výsledků,
objednávání: 11.30 - 12.00 hod.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Eva Preislerová / R. Bursová
telefon: 777 357 060
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
zavřeno
Středa
zavřeno
Čtvrtek
8:00 – 9:30
Pátek
8:00 – 11:30

Zubní ordinace s laboratoří
MUDr. Antonín Procházka
telefon: 377 900 458, 605 788 070
email: protetikdent@protetikdent.cz
Ordinační doba
Pondělí
5:00 – 14:00
Úterý
5:00 – 15:00
Středa
5:00 – 13:00
Čtvrtek
12:00 – 18:00
Pátek
ZAVŘENO
5:00 – 7:00 - pouze pro zvané pacienty/protetika
7:00 – 8:00 - první pomoc

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Kateřina Láfová
telefon: 734 249 679
email: logopedie.chotesov@gmail.com
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
zavřeno
Terapie hrazená pro klienty VoZP, ZPMVČR,
VZP.

Gynekologická ambulance
MUDr. Petr Krčál
telefon: 603 225 252
email: petr.krcal@tiscali.cz
Ordinační doba
Pondělí
13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 13:00 (liché úterý)
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
7:00 – 13:00
Nutno se vždy předem objednat.
- akutní příjem pouze ve středu 7:00 – 12:00
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Lékárna BENU Chotěšov
telefon: 373 034 600
email: chotesov.plzenska@benu.cz
Otevírací doba
Pondělí
8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 15:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 12:00
Sanitační přestávka od 12:00 do 12:30.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

Veterinární ambulance
Plzeňská 435, Chotěšov
MUDr. Halka Vlčáková
telefon: 722 790 954
email: halkavlcakova@centrum.cz
www.veterinachotesov.webnode.cz
Ordinační doba
Pondělí
9:30 – 11:00
Úterý
zavřeno
Středa
9:30 – 11:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
9:30 – 11:00
Sobota
Neděle
zavřeno

15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Obecní úřad Chotěšov
Plzeňská 88, Chotěšov
Podatelna
telefon: 377 900 421, 602 791 678
email: podatelna@obec-chotesov.cz
www.obec-chotesov.cz
Datová schránka i9tb6sj
Pondělí
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Ú.D. – úřední den
Z.P.V. – zavřeno pro veřejnost

Ú.D.
Ú.D.
Z.P.V.

Pošta Chotěšov
KNIHOVNY
Veřejná knihovna Václava Hataje
OPV 313 - Národní dům, Chotěšov
Knihovník Václav Podlešák
email: podlesak.v@seznam.cz
Otevírací doba
Čtvrtek
16:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mantov 97
Knihovnice Jana Lišková
Otevírací doba
Úterý
15:00 – 17:00

Základní škola Chotěšov

Knihovna Losina
Losina 29
Knihovnice Marie Znášíková
Otevírací doba
Čtvrtek
17:00 – 18:00

Sběrný dvůr

Mantov, Chotěšov
zimní období
Provozní doba
(1.11. - 31.3.)
Pondělí
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Středa
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Pátek
14:00 – 18:00 (13:00 – 17:00)
Sobota
9:00 – 13:00
www.obec-chotesov.cz

10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Plzeňská 388, Chotěšov
Telefon: 377 900 342, 377 900 984, 377 900 985
email: info@zschotesov.eu
www.zschotesov.eu

Školní jídelna
Plzeňská 388, Chotěšov
telefon: 377 900 985
email: jidelna@zschotesov.eu

Mateřská škola Chotěšov
Luční 590, Chotěšov
Telefon: 377 900 969, 739 456 410
email: ms.chotesov@seznam.cz
www.ms-chotesov.zestoda.net
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A tady někde prý kdysi bývaly
informace o kultuře?

Jo, přesně tady!

...o kultuře?

..žžž

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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