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ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
s blížícími se jarními měsíci se
začíná příroda i nálada trochu
posouvat do pozitivnějších forem
vnímání, užívejme si to v klidu a
hezky pomalu, protože jakmile se
jaro překlopí, s příchodem letních
měsíců už opětovně začneme žehrat, že je moc veliké horko a kdy
už zase začne zima. Rok nám tak
zrychleně proteče mezi prsty a to
přeci není pro nikoho z nás
žádoucí.
Už už to vypadalo, že globální
oteplování bude mít opět navrch,
byť byly naše hory zasypány téměř rekordním množstvím sněhu, v našem prostředí to vypadalo na mírnou poklidnou zimu.
Nakonec ale i k nám paní zima
dorazila a na chvilku nám i dětem dopřála užít si krásné scenérie zasněžené krajiny, postavit
sněhuláka a sjet na bobech nějaký
ten kopec. Nebojte, asi by to byl
v našich zeměpisných šířkách
nevídaný jev, ale i my jsme si
samozřejmě vyslechli připomínky, že naše provedení zimní
údržby nebylo všude dokonalé,
některé oprávněně, jiné ne, ale co
vlastně dokonalé dneska je, asi
už ani sami kolikrát nevíme.
Někdy mám trošku pocit, že
když tady u nás v zimě náhodou
napadne sníh, tak je to ve zdejších podmínkách už vnímáno
jako něco nepřirozeného a nečekaného, a najednou nevíme co
s tím a až na několik světlých
výjimek, je pro spoustu lidí slovo
„hrablo“ slovem sprostým. Těm,
kteří to tak nemají a nakonec toto
zimní nářadí použijí i na obecním
pozemku, patří můj velký Dík,
vytrvejte prosím i pro příští zimu, jste všichni ohrožený druh, a
my si Vaší pomoci opravdu moc
vážíme.
Mým záměrem při psaní těchto
zpravodajských úvodníků, je
dostat do občanů trocha pozitivní
energie, tak snad už se mi v tom
příštím podaří nezměnit směr a
držet se svého plánu. Dnešní
úvod byl ještě trochu stěžující si,
nechal jsem se unést.
Takže zpátky na pozitivní vlnu a
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na to, na co se v letošním roce
můžeme snad všichni společně
těšit. Největší akcí v roce 2019
v Chotěšově by měla být akce,
která si nese název „Obnova
návsi v Chotěšově“. Jedná se o
prostor u Dobřanské ulice, ulice
M.Škardové a ulice U Pumpy.
V současné době již máme k dispozici projektovou dokumentaci
provedení stavby, která je důležitá k tomu, abychom mohli vyhlásit soutěž na dodavatele této
stavby a následně začít samotnou
realizaci. Obyvatelé této části si
možná všimli nastříkaných mezníků na komunikaci. Ty ještě nejsou součástí samotné stavby, ale
bylo třeba vytvořit podrobnou
fotodokumentaci pro přípravu
žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, o kterou se
obec při této akci bude ucházet.
Získání dotace ale není podmínkou realizace. Tato akce byla
zastupiteli obce schválena k realizaci v rámci schvalování rozpočtu na rok 2019. Svého nového
povrchu by se měla dočkat i cesta
od Klášterní ulice směrem
k Saktě a cesta u parčíku v Mantově za mostem. Cyklisté i turisté
se mohou těšit též na nový
povrch při pokračování cyklotrasy směrem na Wachtlův mlýn,
kde bude současná polní cesta
zpevněna frézovanou drtí a
opatřena asfaltovým nátěrem,
takže by svezení po tomto úseku
mělo být v nové sezóně pro cyklisty zas o něco příjemnější. Druhý
úsek, kterým je napojení se na
v loňském roce vybudovanou
cyklostezku ze Stodu, též finišuje
a každým dnem by mělo být vydáno stavební povolení a poté
provedena samotná výstavba tohoto úseku. Jen pro upřesnění,
bude to zatím jen část od samotného napojení na Stodskou cyklostezku, po stavidlo nacházející se na začátku náhonu u vodní
elektrárny.Záměrem zastupitelů
je poté překonat samotný náhon
nově vybudovanou lávku a
pokračovat při něm k rybníku
Sakta a následně do samotného

Chotěšova. V této oblasti bohužel zatím narážíme na nedokončené pozemkové úpravy v Chotěšově a na zastavení těchto prací
z důvodu upřesnění vedení koridoru potencionálního budoucího
obchvatu obce jak ze strany ŘSD
(přeložka komunikace) tak ze
strany SŽDC (přeložka dráhy).
V Mantově a v Hoříkovicích se
mohou občané těšit na nové
veřejné osvětlení, v Losiné se
zatím pracuje na přípravě podkladů potřebných k následné
revitalizaci vodoteče přes místní
parčík a pro Týnec je naplánována po nádherně opraveném a již i
napuštěném rybníku (velký Dík
patří našemu SDH Chotěšov) i
oprava sousední kapličky. Co se
týče parkování tak vzniknou dvě
nová parkoviště, jedno u Obecního úřadu s kapacitou sedmi
vozidel a jedno u kláštera, u
vjezdu do hospodářského dvora,
s kapacitou 24 vozidel. Zpevněna, formou zatravňovacích bloků,
bude také plocha u Základní
školy. Samostatnou kapitolou by
mohl být náš klášter, do té se já
nebudu pouštět, ta má svého
koordinátora ve formě ředitele
založeného ústavu, probíhá zde
rozsáhlá investice z prostředků
IROP. V souvislosti s klášterem si
ale neodpustím příležitost a pokusil jsem se o drobnou češtinářskou úpravu, že už by se tady u
nás mohlo přestat říkat „že je
všude práce jak na kostele“ a
směle by se mohlo začít používat
„že je všude práce jak na klášteře“, protože tam je ji opravdu
hodně.
Jestli jsem na nějakou akci
zapomněl, omlouvám se, rozhlížejte se, určitě ji Ti všímavější
hned zaregistrují, my už se pouštíme do dalšího projektování,
abychom byly připravení Vás zásobovat slíbenými pozitivními
informacemi.
Přeji Vám všem získání co nejvíce pozitivní energie z nastávajících jarních měsíců rozběhlého
roku 2019.
Daniel Koláček, starosta obce
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Stanoviště kontejnerů na BIOodpad
Od 29.3.2019
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

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
= prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy =
= odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení =
= pojištění majetku, životní pojištění, penzijní připojištění
=

Renáta Tomášková
606 622 951,
Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o.

Tradiční “Železná sobota”
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov provede v sobotu 6.
dubna 2019 již tradiční sběr železného šrotu v obci Chotěšov.
Svoz zahájíme ráno v 8:00 hodin, na požádání a po domluvě
přijedeme i do okolních částí obce. Žádáme občany, aby železo
určené pro hasiče připravili před svá bydliště pokud možno až
v sobotu ráno. Lze ho ponechat i na dvoře nemovitosti, pouze je
potřeba projíždějící skupinu na toto upozornit. Kontaktní
telefon: 725042532. Děkujeme tímto všem, kteří nás svojí
hromádkou podpoří.
Za SDH Chotěšov
Josef Tomášek – starosta SDH

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2019

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad
SKLO
ČIRÉ
ANO

SKLO
BAREVNÉ
ANO

Hoříkovice

ANO

ANO

Losina

ANO

ANO

KVĚTEN – 07.05.2019

Mantov – Werk

ANO

ANO

ČERVEN – 04.06.2019

Mantov – zastávka

ANO

ANO

ANO

Chotěšov - OPV (Národní dům)

ANO

ANO

ANO

ANO

Chotěšov - náměstí 1. máje

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

VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

DUBEN – 02.04.2019

ČERVENEC – 02.07.2019
SRPEN – 06.08.2019
ZÁŘÍ – 03.09.2019
ŘÍJEN – 01.10.2019
LISTOPAD – 05.11.2019
PROSINEC – 03.12.2019
PŘIPRAVIT VŽDY V PONDĚLÍ VEČER.

www.obec-chotesov.cz

STANOVIŠTĚ
Týnec

PAPÍR

TEXTIL

ANO

2–3

ZPRÁVY Z OBCE

Informace o právě probíhajících rekonstrukčních akcích
Rybník v Hoříkovicích
Rekonstrukce rybníku v Hoříkovicích dokončena. Na místo zarostlé tůňky plné orobince, se po
několikatýdenních pracích vyklubal krásný rybník o rozloze téměř
0.2 hektaru. Obvod stávajícího rybníka byl před rekonstrukcí takřka
neznatelný, zarostlý křovisky a
travinami. Ty byly vytěženy, spolu
s velkou částí orobince, který pokrýval téměř celou vodní plochu.
Rovněž bylo nutné vytěžit stávající
stromy, z nichž v převážné míře
vrby, byly ve velmi špatném stavu
s vyhnilými kmeny.
Po odstranění bahna, byl rybník
obsypán lomovým kamenem a byla
zbudována nová výpusť. Celý okolní terén byl srovnán, upraven a oset
travním semenem. Základ nové
zeleně tvoří především mladé
duby, které se podařilo v průběhu
prací zachovat.
Rybník je zásoben pomocí vodotečí, které odvádí přebytečnou vodu
z okolních polí. Ukázalo se, že tento
systém funguje velmi dobře. Během
rekonstrukce muselo několikrát
dojít k vyčerpání celého obsahu
nádrže. Dá se tedy předpokládat,
že by se voda v rybníce mohla
v průběhu roku průběžně obměňovat a být tak v přijatelné kvalitě,
bez enormního rozvoje řas a sinic.

Chodník u hřiště
Rozsahem se jedná o jednu z těch
menších akcí, která nicméně
podstatně zlepší podmínky na
dosti frekventované cestě v blízkosti bytového domu v Nové
ulici. Úsek je využíván ve velké
míře rodiči a jejich dětmi při
cestě do školky. Dosavadní stav
byl nevyhovující především po
dešti, kdy se srážková voda díky
jílovitému podloží jen velmi špatně vsakovala. Projekt počítá
s tím, že voda bude odvedena
pomocí drenážního vsaku. V příštím roce by mělo dojít ke zpevnění povrchu směrem k Luční
ulici a v prostoru garáží.

Parkoviště u kláštera
V těsné blízkosti technického
vjezdu do areálu kláštera vzniká
nová parkovací plocha pro návštěvníky kláštera. Bude se jednat o parkovací stání pro 24
osobních automobilů. V projektu
bylo nutné zohlednit existenci
stávajících sklepů, které budou
překryty železobetonovou deskou. Odhadovaná cena díla dle
rozpočtu činí necelé 2 miliony
korun. Parkoviště je řešeno komplexně s příjezdovou komunikací, chodníkem a plochami zeleně.
Pavel Malina
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ZPRÁVY Z OBCE

Demolice budovy na
Náměstí 1. máje

Vybírání poplatků na rok 2019
Místní poplatek za vývoz komunálního odpadu

Od 4. února 2019 do 31. března 2019. Sazba poplatku činí
650,-- Kč .
Od 1. dubna 2019 budou vyváženy pouze nádoby
označené svozovou známkou na rok 2019.

Místní poplatek za
psa

Na nejbližší období je rovněž plánována demolice budovy č.p. 634
na náměstí 1. máje. Z této budovy
byli ke konci minulého roku přestěhováni poslední nájemníci,
kterým bylo nabídnuto kvalitnější
bydlení. Budova č.p. 634 je předposledním objektem, který zůstal
z bývalého špalíčku budov v této
lokalitě.
Demolicí tohoto objektu se opět o
trochu více otevře prostor celého
náměstí, jehož podoba bude pro
naši obec určitou výzvou do budoucna. Předpokládaná cena za
demolici je necelých 500.000,- Kč.

Rybník v Týnci naplněn
Jak jste se již mohl dočíst v úvodním slovu starosty obce Daniela
Koláčka, nezbylo jiné řešení, než
povolat chotěšovské hasiče, kteří
přečrpali vodu z nedalekého
Zálužského potoka. Práce to byla
téměř na celou neděli, nicméně
úkol je splněn a rybník je po
rekonstrukci konečně naplněn.
Ještě jednou chotěšovským hasičům děkujeme.
Pavel Malina

www.obec-chotesov.cz

Od 4. února 2019 do 31.
března 2019.
Jednotlivé
sazby poplatku za psa se
nemění.
Pokud je držitelem nového
psa poživatel důchodu,
nebo se jím nově stal, a
důchod je jediným zdrojem
příjmů, je z důvodu nižší
sazby nutné tuto skutečnost
doložit rozhodnutím
o přiznání důchodu (kopií).

Poplatky je možné uhradit převodem na účet3229361/0100,
variabilní symbol má každý poplatník jiný. Proto je nutné se informovat na OÚ na telefonním
čísle 377183714. V případě, že
dojde k jakékoliv změně, zejména u poplatku za psa, je nutné se
dostavit na obecní úřad.
Osvobození od místního poplatku za komunální odpad dle OZV
č.1/2018, Čl.6 a místní poplatek
za psa dle OZV č.3/2017, Čl. 7
je nutné doložit nejpozději ke dni
splatnosti, tj. do 31. března 2019.

Sazba poplatku za psi za kalendářní rok
činí:
a) za prvního drženého psa u rodinného domku
200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele u rodinného domu
300,- Kč
c) za prvního psa drženého u rodinného domku, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu
50,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa u rodinného domku téhož držitele,
kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení
75,- Kč
e) za prvního psa drženého v bytovém domě
600,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě
750,- Kč
g) za psa drženého v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,-- Kč
h) za druhého a dalšího drženého v bytovém domě, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který
je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu
300,-Kč
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ODPADY OBCE V ČÍSLECH
Produkce odpadu v obcích za rok 2018
KÓD ODPADU
130208
150110
150202
160103
160507
170102
170405
200101
200102
200110
200111
200125
200127
200139
200140
200201
200202
200203
200301
200307

NÁZEV ODPADU
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Cihly
Železo a ocel
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

MNOŽSTVÍ
0,325 t
1,030 t
0,020 t
4,410 t
0,080 t
6,460 t
9,730 t
33,691 t
28,097 t
8,174 t
0,300 t
0,114 t
1,561 t
42,583 t
8,590 t
472,080 t
51,290 t
10,980 t
604,887 t
163,610 t

Hospodaření s odpady v roce 2018
Občané (popelnice) – směsný komunální odpad vč. nedoplatků z minulých let
Sběrný dvůr
Tříděný sběr (plasty, papír, sklo)
hřbitov, koše, veřejná zeleň, veřejné prostranství
Výnosy za třídění odpadu - EKOKOM, ASEKOL,ELEKTROWIN, EKOLAMP, TEXTILECO

PŘÍJMY
1.806.900,00 Kč
1.760,00 Kč
295.772,00 Kč
2.104.432,00 Kč

VÝDAJE
1.606.869,00 Kč
557.760,00 Kč
160.405,00 Kč
292.425,00 Kč
2.617.459,00 Kč

513.027,- Kč
Třídění odpadů

je sběr jednotlivých druhů odpadů
(papír, sklo, plasty, textil, bioodpad)
odděleně od ostatních. Tím se tedy
rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně
recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr od-padu probíhá ve speciálních kontej-nerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou
(papír, sklo, textil, bioodpad apod…)

Druhy odpadu

Papír - do modrých kontejnerů na
papír je možno vhazovat noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku,
karton, papírové obaly (např. sáčky),
Do kontejnerů na papír se nehází
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
Chotěšovský zpravodaj – březen 2019

papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly. Tento odpad je také
možné z domácností likvidovat formou mobilních svozů, které provádí
Obecní úřad Chotěšov každé druhé
úterý v měsíci.
Sklo - do kontejnerů na sklo je možno
vhazovat nevratné láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy –
tabulové sklo, Do kontejnerů na sklo
nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky
od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky…
V naší obci je zaveden oddělený sběr
čirého a barevného skla, kdy jsou na
barevného skla, kdy jsou na 15 stanovištích umístěny 2 samostatné
kontejnery pro čiré (bílý kontejner) a
barevné (zelený kontejner) sklo.

Čiré sklo: pouze čiré láhve, sklenice
a jiné čiré sklo bez zbarvení.
Barevné (směsné) sklo: hnědé,
zelené, šedé, modré lahve, lahvičky
od léků, tabulové sklo, bílé (mléčné)
sklo.Pozor! - tabulové sklo (i čiré)
nepatří do čirého skla, ale do barevného (směsného) skla, může za to
jeho chemické složení.
Plasty – v obci zaveden mobilní svoz
plastů vždy každé druhé úterý v
měsíci.Do plastů je možno vhazovat
stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén,
obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, Do plastů se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC,
textil z umělých vláken, nádobky od
léčiv.

ZPRÁVY Z OBCE/STALO SE
Bioodpad - do kontejnerů na bioodpad patří např. zbytky ovoce, zeleniny,
slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady – tráva, listí, větve a uvadlé
květiny. Nepatří do něj maso, kosti, plastové sáčky a ostatní nerozložitelný
odpad. Kontejnery jsou zaváženy vždy v pátek na určená místa a svážena vždy
v pondělí.
Textil – v obci jsou rozmístěny 4 kontejnery na textil a obuv, kam je možné
ukládat nepotřebné šatstvo, obuv apod.
Stanoviště: Národní dům, u Mountfieldu, náměstí 1.máje a v ulici Nová (zatím
u bytovek). Bude přemístěn ke kontejnerům k bytovkám v Mantovské ulici.

100 LET ČESKÉ ŠKOLY
V sobotu 16. února proběhla
oslava 100 let české školy. Oficiálního zahájení ve školní jídelně se zúčastnili pozvaní
hosté: představitelé obce a
organizací v obci, bývalí starostové obce, bývalí ředitelé a učitelé školy, sponzoři a spolupracovníci školy a též zástupci
krajského úřadu.
Dopoledne byla volně přístupná celá školní budova, v níž byla připravena výstava kronik,
fotografií z historie a života
školy, starých pomůcek, přístrojů a učebnic. Nechyběla ani
výstavka výtvarných prací našich žáků. Zájemci si mohli v
nové učebně digitálních technologií a přírodních věd prohlédnout nejmodernější digitální techniku včetně robotických
stavebnic, pomůcky a počítačové programy, které se ve výuce využívají.
Zpestřením programu bylo pásmo písniček a básniček žáků II.
A a pěvecké vystoupení smíšeného sboru žáků 5. -9. tříd. Ve
sportovní hale si mohli zájemci
vyzkoušet různé sportovní pomůcky a k vidění byla rovněž
sbírka diplomů a pohárů, které
získali naši sportovci. Své vystoupení zde předvedla také
děvčata z tanečního krouž-ku.
Doufáme, že se všem návštěvníkům u nás ve škole líbilo a
budou se k nám rádi vracet.
Záznam (krátké video z oslavy)
můžete najít na webových
stránkách školy.
HD&FH
www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

Práskači a lehká děvčata
Vážení čtenáři, není důvod se
znepokojovat, co že se to v té naší
obci děje. Je třeba jen vzdát hold
letošnímu masopustu, který se za
zvuku písní prolnul našimi ulicemi.
Pořadatelé z TJ Baník Mantov
napočítali letos 74 masek, což je
po letech zase jednou pěkné číslo.
V průvodu se objevily jak tradiční masky, tak i zcela nové kousky. Pochvalu si letos zaslouží
„děvčata“ v podání chotěšovských májovníků a především
práskači. Těch se vydalo v čele
průvodu hned pět.
PM

Knihovna Václava Hataje oslavila 100 let

V únoru si připomněla významné výročí naše chotěšovská škola.
Sluší se připomenout, že také veřejná knihovna v Chotěšově slaví letos
100 let vzniku.
Je zajímavé, že spojujícím prvkem je pan řídící učitel Václav Hataj,
který roku 1919 otevřel a byl i knihovníkem první české knihovny
v obci. Začínal se 120 svazky a určitě to nebylo jednoduché . Tuto
skutečnost potvrdilo i ministerstvo kultury a vydalo certifikát –
„Veřejná knihovna Václava Hataje“ .
Dnes je občanům k dispozici cca 7000 svazků různých žánrů. Dalších
500 knih si vyměňujeme s knihovnou Dobřany. Jsme menší knihovna a
tímto se rozšiřuje nabídka. Také se nakupují i novinky péčí OÚ.
Samozřejmostí je INTERNET.
Knihovna sídlí v prvním patře
do sálu).
Otevřeno je vždy ve čtvrtek

Národního domu, (vedle vchodu
v zimě (říjen-březen)

16-19 hod.
17 – 19 hod.

v létě (duben- září)
Těšíme se na vaši návštěvu!
Václav Podlešák
Chotěšovský zpravodaj – březen 2019

STALO SE/NENECHTE SI UJÍT

Mamas & Mamas
Lednový koncert v Lesovně chotěšovského kláštera. 26. ledna 2019
se uskutečnil koncert hudebního
tělesa Mamas & Mamas v bývalém
správním úřadě chotěšovského
kláštera. Skladby známých skupin
a zpěvaček přednesly ženy, které
zpěv i hudbu milují a jejich krásným posláním je přinášet kouzlo
hudby všem, kteří o to mají zájem.
V prostoru Lesovny "U Broučků"
zazněli mimojiné skladby H.
Hegerové, J. Kirchner, Annie
Lenox či A. Dvořáka.
V klenuté síni Lesovny si bylo
možno prohlédnout obrázky s
hudební tématikou, které pro tuto
příležitost vytvořili děti ze II. a III.
A ZŠ Chotěšov. Nejen zpěvačky,
ale i ostatní návštěvníci zaplněné
síně ocenili nápaditost děl, které

Pozvánka na akce
v klášteře
Sezona pro rok 2019 bude v klášteře zahájena ve středu 1. 5.
2019. Vzhledem k tomu, že část
budovy konventu bude procházet opravnými pracemi, dojde
k některým drobným změnám
v přístupu do budovy a změní se
také místa kulturních akcí.
Ve středu 1. 5. 2019, proběhne
zahájení sezony v klášterním
kostele. Věříme, že se nám podaří zorganizovat „ První zvonění
„ nově pořízeného zvonu zasvěcenému ctihodné Vojslavě.V rám
ci zahájení sezony se uskuteční
krátký koncert, budou zahájeny
dvě výtvarné výstavy formou

s dětmi vytvořili pani učitelky
Foudová a Štrejlová.
V roce 2019 se budete moci těšit
na již připravované akce na zahradě Lesovny a v objektu bývavernisáže. Celý program bude
zahájen v 15 hodin.
Letošními vystavujícími jsou výtvarníci z Berouna. Paní Alena
Šustrová je pracovnice MKS města Berouna a zároveň známou
fotografkou i básnířkou. Na výstavě v Chotěšově představí fotografie mnoha historických objektů, mezi nimiž nebude chybět
ani náš klášter.
Dalším vystavujícím je ak. malíř
Viktor Žabinský, který tvoří své
práce jak v Berouně, tak v okolí
tohoto města. Jeho až snové krajiny budou doplněny psanými texty básní Aleny Šustrové.
Věřme, že se 1. 5. vydaří počasí a
program zahájení sezony bude
pro všechny přítomné příjemně
stráveným časem.

lého správního úřadu jako například na červnový Víkend otevřených zahrad, výstavy obrazů a
fotografií, podzimní Dýňové
slavnosti nebo adventní koncert.

Víkend otevřevřených
zahrad v kášteře
Víkend otevřených zahrad s nádechem středověku se uskuteční
v sobotu a neděli 8. a 9. června
2019. Akce naváže na tradiční
celonárodní událost a tentokrát
se propojí dvě klášterní zahrady
- spodní "U Šimků" a horní u
lesního úřadu "U Broučků". V
minulých letech jste měli možnost zde navštívit například
Zahradní slavnosti a nebo třeba
podzimní Dýňové slavnosti.
Motem tohoto ročníku Víkendu
otevřených zahrad je "Přijďte
ochutnat středověk s celou rodinou". Těšit se můžete na bohatý
doprovodný program jako například středověkou hudbu,
přednášku o životě, pěstování a
vaření ve středověku. Zejména v
horní zahradě u Lesovny bude
vyčleněn prostor pro zábavu
dětí.
Můžete tam přijít s dětmi na hry,
soutěže, dílničky, divadla a
podobně. A ve spodní zahradě
se můžete těšit na kvetoucí rozárium a také na vyhlášené zákusky a kávu v domácí zahradní
kavárně.
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Trocha čísel

Havárie

Když jsem se v roce 2006 poprvé podílel na přípravě obecního
rozpočtu na rok 2007, tak bylo kalkulováno s příjmy obce ve výši cca
26 mil. Kč. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že za dvanáct let už bude
obec rozpočtovat na příjmech částku 91 mil. Kč. Ohromný rozdíl,
co?
A díky této příznivé ekonomické situaci jste mohli zaznamenat
v rozpočtu obce na letošní rok u výdajů v položce Zachování a
obnova kulturních památek – klášter náklady v hodnotě 32,5 mil.
Kč!
Ti pozorní a zkušení si však zároveň jistě všimli, že i na
příjmech v položce Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
se objevila hodnota 26 mil. Kč. Tyto velmi vysoké částky jsou
způsobeny především dvěma projekty financovanými prostřednictvím Integrovaných regionálních operačních programů. Původně se
počítalo s tím, že si obec jako žadatel zajistí na financování těchto
projektů bankovní úvěr. Podařilo se však dodatečně dohodnout
s poskytovatelem na etapizaci projektů a průběžném financování
tedy i proplácení finančních příspěvků z dotace. Tímto počinem
bychom měli ušetřit původně plánované náklady bankovních
úroků.
Bylo by to pěkné, pokud by zase za dvanáct let narostli 3,5krát
současné příjmy. To by bylo 318,5 mil. Kč na rok 2031. Ale upřímně,
moc tomu zase nevěřím.
Filip Hrubý

Již řadu let se obec věnuje při záchraně kláštera obnovám poškozených
krovových konstrukcí a střech. Podle
finančních možností se postupuje na
objektech a jejich místech s největším
poškozením. Takto se třeba podařilo
kompletně zachránit střechu na barokním pavilonu (expozice historie
dobrovolných hasičů), z cca 80%
střechu budovy konventu a z 55%
střechu objektu prelatury.
Opomíjeny tak zatím zůstávali střechy hospodářských budov. I když se
dalo předpokládat, že některé konstrukce krovu budou napadeny dřevokaznými škůdci, nebylo zásadní
poškození odhaleno. Avšak letošní
napadaný těžký sníh způsobil, že u
dvou plných vazeb jsou zcela narušeny spoje sloupů, rozpěr a vazných
trámů. To způsobilo vznik silových
účinků na uliční obvodovou nosnou
zeď, která se vyklání o desítky centimetrů a hrozí její zřícení.
Filip Hrubý

Chotěšovský zpravodaj – březen 2019
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Propojení
V následujícím příspěvku se
pokusím
propojit
lékárnu,
kapitulní síň a barokního malíře
Petra Brandla, který v Chotěšově
nikdy nebyl.
Když se schylovalo k jaru, přepadla mne z toho aprílového počasí
rýma. Jak je známo, to je choroba
mužům velmi nebezpečná a tak
jsem se rozhodl neprodleně navštívit místní lékárnu, jako první
stupeň náročné léčby.
Postižených tam bylo více a dáma přede mnou spustila chřipkou zastřeným hlasem, jak že
léčení takových to nemocí probíhalo dříve. Vzpomínalo se na
odvary s cibule, bylinné čaje, inhalace různých nedobrot až po
klasické psí sádlo. Zkrátka, léčilo
se z toho, co bylo dostupné finančně, či na tehdejší dobu doporučeno vědecky. Tím myslím
místního felčara, bábu kořenářku
a později pana lékárníka. Dáma
pak svůj léčebný monolog zakončila konstatováním, co se dnes
spotřebuje zbytečných léků, jak
nám to často vytýkají i v televizi.
Pak dotyčnou zachvátil kašel a
fronta se konečně pohnula.
V kapitulní síni kláštera v Chotěšově je nad vstupními dveřmi
vyobrazení Panny Marie, která
právě stoupá k nebesům. Malíř F.
J. Lux, si jednoznačně vzal k této
malbě vzor z vyobrazení Nanebevzetí P. M. v pražském kostele
sv. Voršily. Tato malba je namalována význačným barokním
malířem
Petrem
Brandlem,
někdy kolem roku 1709. Samozřejmě, že mistři, jako P. Brandl,
byly pak vzorem malířům průměrnějším a ti často využívaly
jejich díla jako předlohy pro
práce vlastní.
Osobní život malíře Petra Brandla byl velice pestrý a bouřlivý,
tak jak to u velkých umělců často
bývá. Ostatně, jedno z jeho nejskvělejších děl, Křest Kristův
( 1715 – 1716), najdeme v nedalekém Manětíně. Mistr Brandl dokázal vydělat veliké peníze, které
se obratem rychle rozplynuly a

zbyly jen další dluhy.Ze stovek
finančních položek, které se dochovaly, je jednoznačně tou nejzajímavější položka mistra Brandla, jako dlužníka u apotekáře M.
Rumpelia, kde vyhledával medikamenty, které by paralyzovaly
následky přílišného pití, nemírného jídla a pomáhaly mu překonávat choroby stáří. Z léků, které
odebral, by bylo možno vybavit
malou lékárnu. Soupis uvádí na
tři desítky položek, z nichž alespoň deset uvádím na ukázku.
Jedná se o vermut jako lék podporující chuť k jídlu, mast na
žaludeční krajinu, podporující
chuť k jídlu. Dále vorvaní tuk,
prášek z drahých kamenů, afrodisiakum z jeleního parohu na
podporu mužné síly, kmínová
voda proti větrům, projímací
prostředek, esence proti kašli,
terpentinový olej jako mazání,
pročisťující
prostředek
proti
horečnaté nemoci a zakončím
tento přehled ještě opětným páleným jelením parohem posilující
mužnost. V seznamu pak dále
následuje kolem dvaceti dalších
léčebných medikamentů.
Tímto návratem do minulosti
chci připomenut, že i v tehdejší
době hrály roly peníze. Někdo si
mohl dovolit takovéto náročné
léčení a někdo zůstal u odvaru
z cibule.
Ovšem po pravdě, ten cibulový
odvar byl jistě zdravější, než
uvedený seznam drahých léků.
Jisté je, že kdyby tehdejší marodi
měli nabídku dnešních lékáren,
chovali by se zřejmě stejně jako
my dnes.
Toto je tedy mé propojení lékárny, kapitulní síně a malíře Petra
Brandla. Moje rýma byla rázně
ukončena mojí ženou. Prohlásila
že už toho bědování je tak akorát,
mám si vzít něco na pocení,
dobrou knihu a vlézt na půl dne
do postele. A jak řekla, bylo
uděláno a …… Vyléčeno !
Jiří Poslední
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY/ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Anglický jazyk

Seznamování s Aj probíhá vždy
dvakrát týdně s nejstaršími dětmi, které o něj projevily zájem.
Výuku zajišťují učitelky MŠ.
Učitelky seznamují děti s AJ formou her, písniček, říkadel, které
napomáhájí učit se Aj nenásilnou
formou. Témata v AJ jsou volena
s ohledem na věk dětí: např. tělo, hračky, barvy, zvířátka, jídlo...
Pomocí obrázků se učí novou
slovní zásobu, ale také opakují již
získanou. Poslechem z CD rozvíjí
zvukovou malbu jazyka. Dostatečně jsou zařazovány hudebněpohybové hry či aktivity. Využívany jsou didaktická pomůcky
MŠ.
Výuka je zpravidla rozdělena do
tří částí. V první části opakujeme
slovní zásobu nebo se seznamujeme s novou.
V druhé části jsou zařazeny
pohybové aktivity. Ve třetí části
jsou zařazeny výtvarné či
pracovní činnosti. Samozřejmě
nesmíme zapomenout děti pochválit a rozloučit se s nimi nějakou
pěknou písničkou.
J.Weberová

Pohádky ovčí babičky
V pátek 8.2.2019 navštívily děti
mateřské školy ze třídy Myšek,
Berušek a Rybiček plzeňské divadlo Alfa v Plzni. (Pozn.: Děti ze
třídy Ptáčků nejely, protože většina z nich by ještě nezvládla sledovat
celé
představení).
Odjížděly jsme po 8mé hodině od
mateřské školy autobusem. Od 9
hodin jsme shlédly představení
Pohádky ovčí babičky – ty, které
si mnozí pamatujeme z večerníčků s Jiřinou Bohdalovou. Jedna-lo
se o pět krásných pohádek: O
chytrém beránkovi, O tom, proč
se usmívá měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a
falešní beránci a O tom velkém

vlčím vystřelení. Příběhy byly zahrány s přispěním nejrůznějších
typů šitých loutek a herců v maskách. Z každé pohádky vyplynulo ponaučení -jak lze přemýšlením vyzrát nad vychytralostí
a hloupostí. Účinkující byli odměněni velkým potleskem dětí.
I nám dospělým se pohádky líbily, vrátily jsme se zpět do našich
dětských let. Po skončení představení se děti nasvačily v divadelním zázemí. Do mateřské školy jsme přijeli na oběd a děti ten
den nezvykle rychle usnuly
s úsměvem na rtech z krásně
prožitého dopoledne.
J.Š.

Tříkrálová sbírka

Na začátku ledna se již tradičně zapojilo více než 50 žáků naší školy do Tříkrálové sbírky. Za
zpěvu písně My tři králové se
skupinky koledníků vydaly od
domu k domu a přinášely radost a přání pevného zdraví a
štěstí do nového roku. Děkujeme všem, kteří koledníky přijali
a přispěli do kasiček na podporu charitních služeb. Výtěžek
sbírky byl opět o něco vyšší než
loni - cca 56 000,- Kč a bude věnován na podporu provozu
Centra sociální rehabilitace
Sv.Vavřince v Meclově
HD
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Konečně bílo
Letošní bohatou sněhovou nadílku využily i děti z naší školy.
Některé třídy vyrazily na boby,
jiné stavěly sněhové domečky a
sněhuláky. Pořádné koulovačce
neodolal vůbec nikdo. Letošní zimu jsme si opravdu užili.

Úspěch v okresním kole dějepisné
olympiády
Po loňském vynikajícím 2. místě
Lukáše Koláčka se nám i letos
podařilo dostat se na stupně vítězů v okresním kole dějepisné
olympiády. O úspěch se postarala žákyně VIII.B Lea Rosenberge-

rová, která v silné konkurenci obsadila bronzovou příčku. Velmi
dobře si vedli i její spolužáci
Adam Blahút ( 6. místo) a Daniel
Michal ( 15. místo). Děkujeme jim
všem za výbornou reprezentaci
naší školy.

Exkurze do
kadeřnictví
Děvčata z 8. tříd navštívila v
rámci hodin pracovní výchovy
ka-deřnický salón paní Petry
Noskové. Ta jim nejprve popsala
svou cestu k vysněnému povolání, vysvětlila jim, jak vypadá
příprava a praxe na odborné
škole a co všechno je zapotřebí,
než se člověk dopracuje k vlastní
firmě.
Samozřejmě
nesměly
chybět cenné rady a odpovědi na
dotazy ohledně péče o vlasy.
Nakonec přišel na řadu i samotný účes. Děkujeme paní Noskové
za vlídné přijetí a čas, který nám
věnovala, a přejeme jí hodně
kreativních nápadů a spokojených zákaznic.
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 14. 2. 2019 odpoledne
se na naší škole konala soutěž
v anglické konverzaci. Zúčastnilo
se více jak 20 žáků 2. stupně a všichni podali velmi slušný výkon.
Hodnotila se konverzace na vylosované téma, zvládnutí různých
komunikačních situací, poslech a
popis obrázku. V kategorii 6. – 7.
ročník zvítězil Nicolas Pálek
(7.A), na druhém místě byl Jan
Mastný (7.A) a třetí místo obsadil
Patrik Jamrich (7.A). V kategorii
žáků 8. - 9. ročníku se ve velmi
silné konkurenci nejlépe dařilo
Karolíně Šindelkové (9.A), druhý
skončil Daniel Michal (8.B) a třetí
místo patřilo Barboře Konopíkové (9.A). Děkujeme všem soutěžícím za účast a těšíme se opět na
příští rok. Mgr. Olga Čmolíková

Poslední Přemyslovci
Milovník historie, pan Libor
Marek, je v naší škole již stálým
hostem. 19. února jsme se v jeho
společnosti opět přenesli do středověku, tentokrát do doby posledních Přemyslovců. Seznámili
jsme se s osudy Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II. a Václava III.,
prohlédli jsme si repliky mincí a
pečetí a někteří se dokonce oblékli do dobových oděvů a částí
rytířské zbroje.
HD

Divadélko pro školy
V lednu k nám přijeli herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Protože k nám jezdí již několik let, bylo jasné, že nudit se
nikdo nebude.
Pro děti z 1. stupně sehráli
pásmo Ezopových bajek a žáky 2.
stupně seznámili se zlatým věkem španělské literatury. Kromě
celé řady vtipných hlášek a situací se již tradičně do představení
zapojili i sami žáci.
HD
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JÍME ZDRAVĚ
S novým rokem si řada lidí dává
předsevzetí, že začne se zdravým
životním stylem. K němu patří
především zdravé stravování.
Jeho zásady se snažíme vštěpvat
i našim žákům. Již řadu let
spolupracujeme s hnutím Zdravá
pětka, jehož lektorky do naší
školy zavítaly hned začátkem
ledna.
Program byl určen žákům 4. a 5.
tříd a jeho součástí byla i praktická příprava zdravých jídel. V pátých třídách se dětem příprava
svačinek tak zalíbila, že si kuchtění užily ještě jednou v hodinách
pracovní výchovy.
Práce v kuchyni všechny moc
bavila a po přichystaných
dobrůtkách se jen zaprášilo. Ke
zdravému stravování by měly
přispět též akce Mléko a Ovoce
do škol. Všechny děti dostávají
zcela zdarma jednou týdně, vždy
v úterý, mléčné výrobky a jednou
za 14 dní navíc ovoce nebo
zeleninu.
Bohužel se dost často stává, že
výrobky končí v odpadkových
koších, případně si je děti vůbec
nevyzvednou. Škoda!
HD

ZAŽIJ STŘEDOVĚK
Do středověké Plzně se v čase
přenesli žáci VII.A během návštěvy Západočeského muzea. Kromě krátkého povídání o životě
středověkých lidí je čekala archeologická dílna, kde si mohli
vyzkoušet práci s tiskařským li-

sem, psaní a pečetění středověké
listiny a výrobu šperků technikou drátkování. Po návštěvě
muzea následovala ještě krátká
procházka historickým centrem
města a návštěva Plzeňského
historického podzemí.

ČTENÁŘSKÉ KLUBY
Od ledna 2019 se pro děti, které
mají rády knížky a čtení, opět
otevřely dva čtenářské kluby.
Mladší čtenáři se scházejí pod
vedením paní učitelky Mgr.
Radky Šístkové, klub pro starší
vede Mgr. Hana Duffková.
Činnost čtenářských klubů probíhá v rámci projektu Podpora
úspěšné výuky - pokračování.
Na setkáních si čteme buď
společně, nebo každý sám, povídáme si o knížkách a hrajeme
různé hry. Knihy si může každý
donést z domova nebo využít
školní knihovnu. Užijeme si
spoustu legrace a už se moc
těšíme na společnou Noc s
Andersenem, která proběhne v
pátek 29. března.
HD
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Až se jaro zeptá
Ve fotbale pořád platí, že co nenatrénuješ v zimě, to už za celý
rok nedoženeš. A jelikož naši
borci chtějí být úspěšní ve všech
soutěžích, kterých se účastníme,
toto pravidlo si vzali náležitě
k srdci. A kdyby někteří náhodou
na tuto poučku zapomněli, obětaví trenéři jim jí včas připomněli. Proto než si staří bručouni i
mladá medvíďata pořádně uložili k zimnímu spánku, zvonil jim
budíček a zval je do další práce.
Protože až se jaro zeptá, co jsi
dělal v zimě, je potřeba mít připravené správné odpovědi.
Zimní příprava byla tento rok
velmi kvalitní a všichni doufáme,
že přinese očekávané ovoce. Žáci
a přípravky strávili většinu času
v tělocvičně, kde si pod dohledem trenérů Daniela Rydze, Eduarda Molka a Luďka Vargy roz-

víjeli pohybové schopnosti formou různých her a soutěží.
Dospělí a mládež podle počasí
střídali tréninky v tělocvičně, na
řadu přišly ne úplně oblíbené
výběhy do přírody a po vyhlášených chotěšovských schodech a
ve finální fázi se už s dostatečným počtem naběhaných kilometrů příprava přesunula na hřiště.
Aby se zocelil kolektiv a posílila
parta, vyrazili žáci, mládež i
dospělí na zimní soustředění do
krásného prostředí v okolí obce
Rybníky. Tam místní mohli vidět
kroužit a nabírat fyzičku týmy
žáků pod vedením Viléma Bednáře a Zdeňka Mastného, mládež
proháněl po svazích Zbyněk Hönig a dospělé měl pod kontrolou
Tomáš Brabec. Mezitím byly
opravené a dovybavené kabiny,
aby vstup do jarní sezóny byl po

všech stránkách zajištěný.
Pokud se chcete, stejně jako
jaro, přesvědčit, co jsme dělali
v zimě, rádi Vás přivítáme na
zápasech našich týmů přímo
na hřišti. Rozpisy jednotlivých
soutěží a termíny zápasů najdete na obvyklých místech ve
vývěskách a na prvním domácím zápase A týmu budou
k dispozici i na hřišti.
O další atraktivní podívanou
se postará tým TJ Sokol Lhota
A, hrající Krajský přebor mužů, který všechny jarní domácí
zápasy odehraje na našem
hřišti, protože ve Lhotě probíhá kompletní rekonstrukce kabin a zázemí.
Dále probíhají intenzivní práce
na …… ale to až v dalším čísle.
Těšíme se na podporu všech
fanoušků a příznivců.
Miroslav Mužík

OSPV informuje
Vážení spoluobčané, za malou
chvíli dáme sbohem zimě a tak
bych Vás chtěl obeznámit s plánem činnosti pro rok 2019.
Osmnáctého února se uskutečnila valná hromada OSPV z.s. za
účasti představitelů obce, základní školy a mateřské školy. Na valné hromadě byli naši členové a
veřejnost obeznámeni s činností
spolku v roce 2018 a s plánem
činnosti na rok 2019. Valná hromada se nám velice vydařila.
Dne 9.února se v ND Chotěšov
uskutečnil dětský maškarní bál v
režii nově pozvaného uskupení
CULINKA A TANCOHRÁTKY.
Dětského bálu se zúčastnilo 114
dětí a 141 dospělých.
Dne 27.dubna 2019 se bude konat
již sedmý ročník Běhu Chotěšovem. Jako každoročně závody
zahájí nejmenší účastníci z mateřské školky na nejkratší trati. Následovat budou jednotlivé věkové
kategorie dětí školou povinných
na tratích dle věkových kategorií. Vrcholem Běhu ChotěšoChotěšovský zpravodaj – březen 2019

vem bude tradičně závod hlavní
kategorie v přespolním běhu
dlouhý 5,68 km. Prezence všech
kategorií bude zahájena 8:15 a
start žákovských kategorií bude v
9:30. Hlavní kategorie bude odstartována v 11:00 hodin. Závod
se uskuteční pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.
Jako doprovodný program máme
nachystanou horolezeckou stěnu,
skákací hrad, paintball, malování
na obličej, stánek BESIP, koloběhsport Jun a především občerstvení. Srdečně zveme nejen sportovce, ale také širokou veřejnost.
Další námi připravovanou akcí

je v termínu 23.-26. května výlet
pro cyklisty do Veselí nad Lužnicí. Kapacita ubytováni je však již
plně obsazena.
Dále budou do konce školního
roku pokračovat všechna probíhající cvičení pod vedením našich cvičitelů.
Na konec září bychom chtěli
připravit výlet pro pěší na prodloužený víkend.
Poslední akcí pro rok 2019 by měl
být 26.prosince Vánoční turnaj,
kterého se v minulém roce
zúčastnilo 15 smíšených týmů.
Závěrem bych chtěl všem našim
příznivcům popřát krásné jarní
počasí.
Robert Puhman

Výstavy a divadlo
Spolek klášter Chotěšov
Vás srdečně zve na výstavu

Dalibor Říhánek
obrazy, kresby, grafika, gobelíny

19. 7. – 29. 9. 2019
Výstavní síň konventu kláštera v Chotěšově u Plzně
otevřeno každou neděli 14. – 16. hod. v rámci běžných prohlídek
ostatní dny po domluvě na telefonu 725 042 533
„Večer pro klášter“ – so – 3. 8. 2019 ( 14. – 24. hod.)
„Slavnosti baroka“ – so – 14. 9. ( 14. – 18. hod.)

Nerozumíte si s Vašimi dětmi?
Ocitla se Vaše rodina v krizi?
Zdá se Vám, že jste jako rodiče zklamali?
Máte pocit, že Vaši rodinu už nic nezachrání?

Divadelní soubor při MKIS
Poběžovice
má pro vás řešení:

KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ
autorky Šárky Fenykové

27.dubna 2019
od 19:00 Národní dům Chotěšov
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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: klemperovajitka@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00
- 7:00 - 8:00 pouze pro objednané
- pondělí 14:30 - 16:00 pro pracující bez objednání
- odpolední hodiny pouze pro objednané
- objednání na prohlídky pouze telefonicky

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
5:00 – 12:00
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: klafova@centrum.cz
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
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

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
15:00 – 18:30
Úterý
zavřeno
Středa
15:00 – 19:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
15:00 – 19:00
Sobota
17:00 – 19:00
Neděle
zavřeno
Liché týdny v PO, ST a PÁ dopoledne 9:00 –11:00.

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
17:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
9:00 – 16:00
Úterý
9:00 – 16:00
Středa
10:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 16:00

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
Provozní doba – zimní období (1.11. - 31.3.)
Pondělí
13:00 – 17:00
Středa
13:00 – 17:00
Pátek
13:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 13:00

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: tomaskova.i@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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Kulturní kalendář obce Chotěšov
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den
datum
sobota
27.4.
sobota
27.4.
středa
1.5.
středa
8.5.
sobota
18.5.
pátek - neděle 31.5 - 2.6.
sobota
8.6.
sobota- neděle 8.-9.6.
pátek
14.6.
sobota
15.6.
pátek
21.6.
pátek
28.6.
sobota
29.6.
neděle
14.7.
pátek
19.7.
sobota
27.7.
sobota
3.8.
pátek
23.8.
pátek
30.8.
pátek
6.9.
sobota
7.9.
sobota-neděle 7.-8.9.
sobota
14.9.
čtvrtek
19.9.
čtvrtek
31.10.
sobota
16.11.
neděle
1.12.
pátek
6.12.
sobota
7.12.
sobota
7.12.
sobota
7.12.
pátek
13.12.
sobota
14.12.
úterý
31.12.

název akce
Běh Chotěšovem
Divadlo Poběžovice
Otevírání kláštera, vernisáže výstav I.
Slavnosti vína
Chotěšovská 30
Fotovíkend
Koncert sezóny
Víkend otevřených zahrad
Letní kino
Slavnosti slunovratu
Letní kino
Letní kino
Cesta pohádkovým lesem
Konec výstav I.
Vernisáže výstav II.
Sraz vojáků
Večer pro klášter
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Neckyáda Chotěšov-Dobřany
Chotěšovská pouť
Slavnosti baroka - ukončení sezóny
Haydnovy hudební slavnosti
Halloween
Podzimní pochod-Memoriál V.Mičana
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční trhy
Adventní prohlídka
Zabijačkové hody
Mikulášská nadílka
Adventní koncert ZŠ
Adventní koncert
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
OSPV Chotěšov
Obec Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
obec Chotěšov
KČTO Chotěšov
Miroslav Bernát
Spolek klášter Chotěšov
Brána kláštera + Šimkovi
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
MAS Radbuza
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Chotěšovská vlna
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Mikroregion Radbuza
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášter Chotěšov
Brána kláštera Chotěšov
KČTO Chotěšov
obec Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek májovníků Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
stadion ZŠ Chotěšov
Národní dům
klášter
klášter
start rest. Pod klášterem
klášter
klášter
klášterní zahrady
klášter
klášterní zahrady
klášter
klášter
Kalaberk
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
Radbuza
Mantov - cyklostezka
klášter
klášter
zahrada lesovny
start rest. Pod klášterem
náměstí 1.Máje
sportovní hala ZŠ Chotěšov
klášter
klášter - prelatura
Národní dům
klášter
klášter
Radbuza
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Periodický tisk územně samosprávného celku.
Adresa redakce: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, DIČ: CZ00256706
www.obec-chotesov.cz, e-mail: zpravodaj@obec-chotesov.cz Redakce: pavel-malina@seznam.cz, tel: 723 571 826
Uzávěrka příštího čísla CHZ 2/2019 bude 1. června 2019.

