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Dětský maškarní bál
v Národním domě
se letos opravdu vydařil

nově zdarma

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
kdy Vám někdo naposledy vyprávěl nějaký pohádkový příběh?
Já bych pro Vás jeden měl. Není
to ale žádná Božena Němcová,
kde má každá pohádka šťastný
konec. Tento příběh by se spíše
hodil mezi pohádky bratří Grimmů. Vypadá to totiž, že nebude mít konec úplně šťastný.
Je to příběh o záměru výstavby
okružní křižovatky na silnicích
I/26 a II/230 ve Stodu a vedení
objízdné trasy s touto výstavbou
související…
Náš příběh začíná v srpnu roku
2017, kdy jeden z úředníků Krajského úřadu Plzeňského kraje
usoudil, že by zástupci naší obce
asi měli být u oficiálního předání výše uvedené stavby zhotoviteli a tak trochu potají přeposlal
na obec pozvánku. Do té doby
obec nebyla účastníkem jednání
(stále není) a ani jí nikdo o stavebním záměru a hlavně o plánovaném vedení objízdné trasy
neinformoval. Není tedy divu, že
neplánovaná účast zástupců obce
na schůzce k předání staveniště,
vyvolala u ostatních zúčastněných (správce komunikace I/26,
projektant, zhotovitel…) značnou nervozitu. A není divu. Až
na této schůzce se zástupci obce
poprvé dozvěděli, že v rámci
stavby se počítá s takovou objízdnou trasou, kdy veškerá doprava
ze směru od Domažlic má být
ve Stodě před mostem odkloněna
na Mantov. V praxi to znamená,
že by cca. 6.000 aut denně (osobní i nákladní) projíždělo Pančavou, Mantovem, Chotěšovem
po Mantovské a Dobřanské ulici,
kde by se napojovali zpět na Plzeňskou (I/26) a pak již v původní trase pokračovali ve své cestě

dále. Je samozřejmé,
že zástupci obce proti
takto vedené objízdné
trase začali velmi hlasitě protestovat. Nejen
že by stavbou na území jiného města byli
velmi výrazně zasaženi občané našich obcí,
ale především technické parametry komunikace – především šířka
komunikace a nepřehlednost v některých úsecích - takový provoz prakticky vylučuje.
Na veškerá tato úskalí zástupci
obce upozornili. Je s podivem,
že souhlas s popisovaným záměrem vydal zcela bez problémů Dopravní inspektorát Policie
ČR. Marně se ptát, kde v tu chvíli zůstala bezpečnost účastníku
provozu, hlavně pak cyklistů
a chodců… V této fázi se záměr
úplně nelíbil ani správci komunikace III/18045, který potvrdil, že
komunikace není na takový provoz stavěná – ostatně již nyní je
na komunikaci v úseku Mantov-Stod zákaz vjezdu vozidel nad 5t
hmotnosti. Též úředníci krajského úřadu, odboru dopravy, jasně
deklarovali, že se s vedením objízdné trasy neztotožňují a považují ho za nesmyslné. Avizovali,
že souhlas k tomuto nevydají.
Pro vedení obce to bylo zjištění
pozitivní a dávající naději. Jenže…
Od té doby proběhlo několik dalších jednání a vyjednávání. Jejich průběh zkrátím pouze
na tato konstatování: správce
komunikace III/18045 problém s vedením objízdné trasy již nemá po slibu investora,
že následně dojde k její celkové
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opravě; úředník PK již je ochoten objízdnou trasu tolerovat
za jistých podmínek. Lze jen spekulovat nad tím, co změny k postoji k věci způsobilo.
Ano vážení spoluobčané, vypadá to, že jsme v tom zůstali
zcela sami. Máme v ruce posudek dopravních expertů, který
jasně hovoří o objízdné trase
jako o nesmyslu, který nebude
fungovat a přinese celou řadu
problémů a komplikací. S ním
také budeme dál bojovat s „větrnými mlýny“. Obávám se, že
to bude boj marný. Vydá-li příslušný úřad souhlas s vedením
objízdné trasy, obci nezbývá, než
toto rozhodnutí strpět. Takto hovoří zákon.
Náš příběhu ještě není zcela
dopsán. Jaký bude jeho konec?
Bude pohádkový, nebo se pro
nás změní v horor? Odpověď
na tuto otázku přinese následujících pár dnů, možná týdnů. Držme si společně palce!!!
Přeji pokud možno krásné
a příjemné jarní dny!

Luděk Rosenberger

starosta obce

zprávy z obce
Tradiční “Železná sobota”
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 podpoří.

Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov provede v sobotu 7. dubna 2018 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

Výbor SDH Chotěšov

Chotěšovské řeznictví – pro Vaši chuť a pro Vaši radost

Pro Vaše Chotěšovské řeznictví se snažíme nakupovat
od regionálních chovatelů a především se snažíme dávat
na pult pouze maso ze zvířat z českých chovů, protože
bychom měli jíst to co vyrostlo v našem okolí.
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tevřeli jsme již před rokem
bez reklamy i propagace.
A děkujeme Vám, že jste k nám
našli cestu.
Zaměstnáváme vaše sousedky a sousedy a tak věříme, že
jste spokojeni, když vidíte známé tváře, které již znají Vaše
chutě a požadavky.
Budeme rádi, když nám sdělíte své nápady a připomínky
k sortimentu, obsluze a ostatním věcem, které vás napadnou

v souvislosti s Vaším Chotěšovským řeznictvím
Neostýchejte se nám říci, jakýkoliv požadavek, co se týká
objednávky masa, který jste
u nás nenašli, protože jen Vy
víte na co máte chuť.
Připravíme pro Vás na objednávku např. Španělské ptáčky,
kuřecí roládu, plněný bůček,
plněné papriky, aspikový dort,
chlebíčky, játrovou zavářku …..
prostě všechno na co nemáte

čas nebo si s tím nevíte rady
anebo se Vám prostě nechce.
Každý den pro Vás vaříme
dva druhy polévky a 4 – 5 druhů teplých jídel. V teplém pultu
vždy najdete sekanou od našeho řezníka a také řízky.
Zaparkujte u nás ve dvoře
jsou pro vás připraveny parkovací místa.
Víme, že se dá ještě spoustu
věcí zlepšit. A tak Vás žádáme
pomozte nám, protože bez Vás
to nezvládneme.
Pokud jste dočetli až sem.
Děkuji a budu ráda když zajdete do Vašeho Chotěšovského
řeznictví. Rádi Vás uvidíme.

Poděkování

Vánoční posezení v DPS

Jako Každý rok, tak i v prosinci roku 2017,
uskutečnila MS ČČK vánoční posezení
v DPS.
Kdo jiný dokáže naladit na vánoční
„Vlnu“ a rozzářit tvář, než vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ.Zpívaly se koledy a vánoční písně
a písně se zimní tématikou těmi nejmenšími dětmi. Školáci pak předvedli „Živý Betlém.“ Vše bylo perfektně připravené. Děkujeme p. ředitelce MŠ. J. Weberové a řediteli
ZŠ p. Haladovi, že umožňují učitelkám vše

nacvičit a vystoupit na veřejnosti. Děkujeme Za dárky, které děti samy vyrobily a rozdali všem přítomným. Poděkování patří též
starostovi p. l. Rosenbergerovi a místostarostovi p. D. Koláčkovi za účast na tomto
posezení. Věříme, že se s námi dobře bavili, hlavně v druhé části, kdy hrál na klávesy p. J. Toman z Holýšova. Děkujeme též
p J. Macháčkovi za dopravu účastnic a muzikanta.
Za MS ČČK

Fišerová Anna
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Hasiči oslaví 130. výročí založení
Dobrovolných hasičů v Chotěšově
V letošním roce si všichni připomeneme 100. výročí založení
Československé republiky. Také
chotěšovští hasiči si v letošním
roce připomenou jedno významné výročí. V roce 2015 Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov oslavil 70. výročí založení českých
Dobrovolných hasičů v obci,
na letošní rok připadá 130. výročí založení Dobrovolných
hasičů v obci Chotěšov a to dle
historického složení místního
obyvatelstva, dobrovolných hasičů německých. I toto výročí

se chystáme důstojně zviditelnit
a náležitě oslavit.
Při této příležitosti proběhne v sobotu 26. května 2018
od 12:00 hodin na fotbalovém hřišti
v Mantově „Okrsková soutěž v klasice“, to znamená štafeta 7 x 50 metrů a požární útok. Soutěž proběhne
v kategoriích muži a ženy, vystoupí
a svoji troškou do mlýna přispějí
i mladí hasiči SDH Chotěšov.
Oslavy pak budou pokračovat 9. června 2018 od 16:00 hodin na Náměstí 1. máje v Chotěšově slavnostním shromážděním.

V rámci tohoto shromáždění se
uskuteční pochod a nástup hasičských sborů se slavnostními prapory, vystoupí mladí hasiči SDH
Chotěšov a děti z Mateřské školy
Chotěšov. Bude představen nový
slavnostní prapor SDH Chotěšov
a proběhne jeho požehnání. Poté
bude následovat předání stuh
k 130. výročí založení Dobrovolných hasičů obce Chotěšov.
Tímto zveme na obě akce nejen
členskou základnu ale i širokou
veřejnost nejen z řad místních
obyvatel. Svou účastí přispějete nejen k důstojnému průběhu
oslav, ale podpoříte i zájem o dění
v naší obci.
Výbor SDH Chotěšov

Po Plzni a Přešticích zavítá festival vína také
do atraktivních prostor chotěšovského kláštera!
razů Miloslava Čelakovského a Jožky Osoby, stálá
výstava soch Ludmily Seefried Matějkové a výstava
leteckých fotografií Chotěšova a jeho okolí od Václava Celera. Otevřena pro veřejnost bude rovněž
stálá expozice historie hasičské techniky, výzbroje
a výstroje a dalších historických předmětů a dokumentů dobrovolných hasičů.
Festivalem bude provázet moderátor Luděk
Holý, kterého doplní odborník na víno, pan Jiří
Hudec. Oblíbená dvojice svým nezaměnitelným
způsobem představí všechny přítomné vinaře, doporučí nejzajímavější vzorky a současně se podělí
alespoň o trochu svých bohatých znalostí.
Otevírací doba areálu bude 12:00 – 22:00.
Vstupné na akci bude činit 50 Kč.

Oslavy Dne vítězství v Chotěšově se ponesou
ve znamení hudby, jídla a především dobrého vína.
V úterý 8. 5. 2018 se totiž v areálu kláštera Chotěšov uskuteční 1. ročník Chotěšovského festivalu
vína!
V atraktivních prostorách kláštera se představí
12 pečlivě vybraných, výhradně malých a středních vinařství z Moravy a z Čech. U jejich stánků
budou moci návštěvníci ochutnávat degustační
vzorky toho nejlepšího, co tuzemská produkce
v současnosti nabízí. K dispozici budou vína bílá,
červená i růžová, suchá i sladká, tichá i perlivá.
Na své si zkrátka přijde úplně každý. Kromě vína
bude k zakoupení také široký sortiment tematického občerstvení.
Organizátoři akce připravili pro návštěvníky bohatý
doprovodný program. Tu
správnou vinařskou atmosféru navodí v odpoledních
hodinách Cimbálová muzika
Trnka, večer zas pro změnu
rozproudí publikum jižanské
rytmy v podání kapely Ocho
Ríos. Pro zájemce budou
v průběhu odpoledne připraveny též komentované
prohlídky interiérů kláštera.
K vidění bude též výstavy ob4

Víkend otevřených zahrad 2018

Také v letošním roce bude spodní
zahrada kláštera Chotěšov zapojena do celostátní oblíbené akce
„Víkend otevřených zahrad“. Tento rok proběhne akce v termínu 9.
– 10. 6. 2018. Zahrada bude otevřena pro veřejnost oba dny od
10:00 do 19:00 hod.
Můžete se těšit na domácí
dobroty z naší zahradní kavárny,
v sobotu odpoledne pak na živou
hudbu v rozáriu a děti se mohou
povozit na koni. Rádi bychom

zajistili i odbornou přednášku
o růžích nebo bylinkách v klášterních zahradách. V současné
době probíhají jednání o možnostech. Upřesnění programu bude
k dispozici na stránkách www.
vikendotevrenychzahrad.cz a na
informačních plakátcích před zahájením akce.
Naše zahrada bude zpřístupněna veřejnosti i během všech tradičních akcí pořádaných v areálu
kláštera.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Míla Lukášová a Lubor Šimek

Petr Novák zazní
v Chotěšovském klášteře

Ano je to skutečně tak. Chotěšovský klášter ožije skladbami Petra Nováka v podání kapely Petr
Novák forever. Kdo by neznal písně jako Já budu
chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Náhrobní
kámen nebo Povídej. Tyto a další písně můžete
slyšet v neděli 10. 6. 2018 od 15:00 hod. v kapitulní síni kláštera. Seskupení Petr Novák forever tvoří renomovaní hudebníci a jejich koncerty
jsou vždy velkým zážitkem. Všechny zveme na
tento jedinečný koncert.
Lenka Čechová
Tajemnice Spolku Klášter Chotěšov

„Koníčkáři 2018“

Přihláška „Koníčkáři 2018“
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Stručný popis vystavených exponátů:

V minulém čísle Chotěšovského zpravodaje jsem
uveřejnil článek o možném zorganizování výstavy
na téma koníčkaření. V tomto čísle zpravodaje již
mohu všem zájemcům sdělit, že výstava se uskuteční. Ovšem taková akce musí mít svá pravidla
a hlavně se vším začít včas.
Doplňkem tohoto článku je přihláška. V případě
zájmu je možné doručit přihlášku v uvedeném časovém rozmezí do schránky Národního domu, či se
elektronicky přihlásit na uvedeném kontaktu.
Samotná výstava se uskuteční od 10. 11.
do 17. 11. 2018 v prostorách ND. Přímé místo výstavy vyplyne z množství exponátů a možnosti instalace. Dovoz exponátů a jejich předání v ND proběhne v týdnu od 5. 11. do středy 7. 11. 2018 mezi
15 a 18 hodinou.
V první den výstavy 10. 11. prosím vystavující
o osobní přítomnost po celou dobu výstavy. Není
nad vysvětlení přímo od majitele. Sraz v ND bude
v 10 hodin, ukončení prvního dne v 17 hodin. Stejný

Přihlášku je možné v této formě doručit do ND
(schránka) nebo na mail: posledni.j@volny.cz.
Přihlášky zasílejte od 3. 4. 2018 do 27. 9. 2018!
čas výstavy bude také v neděli 11. 11. Ve všedních
dnech bude možnost prohlídky od 14. do 17. hodin,
pro školy pak na objednávku i dopoledne. Posledním dnem výstavy bude sobota 17. 11 a v neděli
18.11. pak nastane odevzdávání exponátů majitelům. Vzhledem k tomu že budeme ve vzájemném
kontaktu, nebude jistě problém k případnému doladění některých detailů.
Již předem děkuji za zájem.

J. Poslední
5

nenechte si ujít
Seznam akcí pro následující období
Keltský
telegraf
24. 3. 2018
Tradiční akce na křížovém vrchu

Oslava 130. let založení
SDH v Chotěšově
9. 6. 2018
Kulturní akce k výročí SDH

Běh Chotěšovem
28. 4. 2018
Tradiční běžecké závody

Víkend otevřených
zahrad
9. – 10. 6. 2018
Celostátní akce

Otvírání
kláštera
6. 5. 2018
Zahájení turistické sezóny
Chotěšovský festival
vína
8. 5. 2018
Oslavy Dne vítězství

Koncert kapely
Petr Novák Forever
10. 6. 2018
Revival písní oblíbeného zpěváka
Slavnosti slunovratu
16. 6. 2018
Tradiční akce v klášterní zahradě

Základní škola Chotěšov
připravuje ve dnech
9.-11. května projektové
DNY REPUBLIKY
ke 100. výročí založení
Československa.
Prosíme pamětníky, kteří
by byli ochotni přijít dnešní
mladé generaci povyprávět
„o starých časech“ nejen
prvorepublikových, ale
i o druhé světové válce
a následném období do roku
1989, případně zapůjčit
dobové předměty a fotografie,
aby se ozvali na tel. číslo
377 900 342 /sborovna 401 Mgr. Duffková nebo na e-mail
duffkova.h@zschotesov.eu.

klášter chotěšov

Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově
V minulém čísle Chotěšovského zpravodaje jsi nám nastínil obecné informace
o projektu. Událo se od té doby něco zajímavého?
Bohužel, co se týče našeho projektu,
tak se toho za mezidobí mezi vydáními
CHZ moc nezměnilo. Vyřizovali jsme

opět další připomínky (v pořadí již třetí) k připravené zadávací dokumentaci,
respektive k některým rozpočtovaným
položkám. Už mi to však přijde jako
obstrukční jednání ze strany řídících
orgánů. My dostaneme pěti denní lhůtu na odstranění připomínek a oni mají
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pomalu tři měsíce na to, než se k tomu
zpětně vyjádří. Avšak nezbývá, než abychom byli i nadále trpěliví. Podobných
projektů je totiž celá řada a o kvantitě
a kvalitě pracovníků provádějící jejich
kontroly mám svoje mínění. Předpokládám však, že až budete číst tyto řádky, tak již bude výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno a uveřejněno.
Většina místních asi ví, že jsi v minulosti působil ve vedení obce coby starosta.
Můžeš nám blíže přiblížit své působení
v Chotěšově?
Do Chotěšova jsem začal jezdit za tehdejší přítelkyní (současnou manželkou) ještě před nástupem na základní
vojenskou službu někdy před rokem
1994. Po svatbě v roce 1998 jsme se
snažili v Chotěšově najít vhodnou nemovitost pro trvalé bydlení. To se nám
podařilo a po celkové svépomocné rekonstrukci rodinného domu jsme se
v roce 2002 do Chotěšova přestěhovali

klášter chotěšov
z Plzně. V tehdejší době jsem ještě aktivně hrával lední hokej, o čemž se dozvěděly místní fotbalové kluby a já tak
začal „kopat“ v Hoříkovicích a v krátké
epizodě i v Mantově. V TJ Chotěšov
jsem navíc nějakou dobu působil ve vedení klubu.
Ve snaze zapojit tehdy mladší generaci občanů do dění v obci jsem s několika přáteli roce 2006 založil sdružení nezávislých kandidátů Perspektivní
pro Chotěšov. Tady už to blíže nechci
popisovat, aby to na někoho nepůsobilo jako předvolební kampaň. V tomto
okamžiku mě tedy asi řada čtenářů následně poznala ve funkci místostarosty
a starosty.
Po svém rozhodnutí ukončit svoje
působení ve vedení obce jsem se vrátil na své původní místo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, odkud jsem
tehdy k obci odcházel. Byť se jednalo o jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů u nás s nadstandartním
zázemím, začalo mi po půlročním
psychickém „odpočinku“ chybět pracovní nasazení, kde by byly výsledky více vidět. Přihlásil jsem se proto
do konkurzního řízení a poté nastoupil jako zaměstnanec hospodářského
a investičního odboru města Starého
Plzence. A po pár měsících jsem byl
jmenován vedoucím zmiňovaného
odboru. Práce byla dost podobná
tomu, čemu jsem se věnoval ve funkcích místostarosty nebo starosty
v Chotěšově. Zajímavé pro mě osobně
bylo i srovnávání života v malém městě a v naší obci a práce mě skutečně
bavila a chodil jsem do ní rád.
Odtud tedy opět tvá profesní cesta vedla
zpět do Chotěšova?
Přesně tak. I když mi občas někdo
předhodí, že nejsem rodilý „Chotěšovák“, ale náplava, tak jsem tu našel
svůj domov. Vychovávám tady společně s ženou dvě děti, mám tu rodiče
a prarodiče a další příbuzné z manžel-

činy strany. To hlavně kvůli nim jsem
měl touhu udělat pro Chotěšov něco,
aby se nám tu společně žilo lépe. To
jsou mé hlavní pohnutky pro tuto práci. Osobně pak cítím, že tím získávám
bohatství ve formě životních zkušeností. To je pro mě největší hodnota,
kterou mi nikdo nemůže vzít. Ztratil jsem asi dost času na své koníčky,
tedy zejména sportování. Často jsem
měl i pocit, že nemám dost prostoru
pro péči o rodinu. To za mě zastávala moje žena, které za to moc děkuji.
Když se tedy naskytla příležitost vrátit
se do Chotěšova a pomoci s obnovou
naší dominanty - kláštera, tak jsem
tuto výzvu přijal.
Teď tedy opět zpátky k současnému projektu. Jak budou vypadat jeho jednotlivé
fáze, co vše do toho spadá? Jaký je časový horizont pro využití dotace?
V rámci projektu budou provedeny
stavební úpravy objektu konventu
kláštera v jeho jihozápadním křídle.
Bude se jednat o obnovu a zpřístupnění průchodu do vnitřního dvora,
opravu schodiště do 2. NP, obnovení
fasády a klášterní zahrady. Dále bude
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odstraněn havarijní stav podzemního kanalizačního systému pro odvod
srážkových vod, budou vybudovány
vnitřní prostory pro muzeum a expozici pro záchranu barokních soch
Plzeňska, bude vybudováno sociální
zařízení v I. a II. NP, bude vytvořeno zázemí pro účinkující při kulturních akcí a bude vložen ekologický
výtah pro bezbariérové zpřístupnění
2. NP. Bude restaurováno 7 barokních
soch z Plzeňska, které budou uloženy
v nově vytvořeném depozitáři. Bude
provedena digitalizace památky pomocí moderních technologií a bude
vybudována nová expozice o historii
kláštera. Ukončení realizace projektu jsme předpokládali do konce roku
2019. Z důvodu uvedených v tomto
článku však, budeme nuceni požádat
o posunutí termínu dokončení, reálně
to vidím do konce roku 2020. Výsledkem projektu by měla být plně vybavená u funkční část konventu, na kterou budeme moci nalákat daleko více
návštěvníků než za současného stavu.
Na otázky odpovídal Filip Hrubý
Koordinátor projektu Záchrana
a využití konventu kláštera v Chotěšově

z historie
Výročí

Když se řekne datum 8. březen, zvláště ti
dříve narození automaticky poznamenají
MDŽ, a očka se rozjasní. V chotěšovském
klášteře je toto datum spojeno se zrušením
kláštera řádu premonstrátek a je tomu letos
již předlouhých 236 let. Dne 8. března roku
1782 byl vydán císařem Josefem II Dvorní dekret nejvyššího rozhodnutí ve Vídni,
o zrušení následných ženských klášterů :
Doksany, Chotěšov, klášter sv. Jiří na Hrad-

čanech v Praze, klášter na Novém městě
v Praze či klášter v Mostě. Tímto byla odstartována dlouhá éra devadesáti šesti let chátrání a zmaru kláštera, kdy k dalšímu naplnění
dochází až v roce 1878, příchodem Řádu Navštívení P.M. a zřízením dívčího penzionátu.
Jen pro zajímavost, dne 18. března 1782, kdy
do Chotěšova přijíždí Kazimír Wiedersperger
s touto neblahou novinou, teplota ovzduší byla
- 3 stupně.
J.P.

pozvánka

Rozhodně se přijďte podívat !

N

a letošní klášterní sezonu je
připraveno sedm výtvarných
výstav. Výstavou dnes již stálou, je
sochařská expozice Ludmily Seefried Matějkové. Tato výstava se
za krátkou dobu svého trvání stala
populární a někteří návštěvníci se
opakovaně k těmto sochám vracejí.
Zahájení letošní klášterní sezony
proběhne v neděli 6. května. Součástí zahájení je také společná vernisáž tří výstav, které budou končit
8. července. Pro druhou část sezony se výstavy zahájí 14. července
a tyto výstavy potrvají do posledního víkendu měsíce září.
Pojďme se blíže podívat na některé jednotlivé výstavy i jejich
tvůrce. Začneme Miloslavem Čelakovským, který se narodil v roce
1937 v Plzni. V letech 1956 až
1961 studoval na Vyšší pedagogické škole v Praze, obor výtvarná
výchova a ruský jazyk. Dále pokračoval studiem na Filosofické
fakultě UK v letech 1966 až 1971.
Hlavně ale celý život byl výtvarníkem, malířem a také učitelem,
dnes žijícím v Sušici.

Pro krátkou charakteristiku
jeho tvorby si dovolím vypůjčit
slova PhDr. Bronislava Losenického, která zazněla v katalogu
k výstavě M. Čelakovského k výstavě v galerii Díla Plzeň. Bronislav Losenický v katalogu píše
„M. Čelakovský maluje krajinu,
ve které žije. Krajinu lidských příběhů, krajinu příbytků lidí, krajinu přetvářenou člověkem. Setkání
s příběhy lidí v krajině je střídáno obrazy seskupení vesnických
staveb rozkývaných nerovnostmi
kopcovité krajiny. Za štítem dveří
uzavírajícím stromořadí nejasně
tušíme zakončení cesty krajinou
vzpomínání.“
V posledních několika letech
M. Čelakovský zpracoval ve svých
obrazech rozsáhlé téma lomů,
například lomu na Rabštejně. Při
výstavě k jeho osmdesátinám,
v Trnkově galerii v Plzni, se před
vchodem galerie tvořila fronta
návštěvníků, kterou nevěřícně
okukovali (lépe monitorovali),
městští strážníci, střežící neposkvrněnost plzeňské radnice.
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Takřka na každé vernisáži v Plzni
se mihne osoba, která jako by vyšla
z obrazů přelomu devatenáctého
a dvacátého století. Takhle vypadali
tehdejší umělci, šedivé vlasy stažené
do copánku, černý baret a hlavně
debatér. Tato osoba je Jožka Osoba. Narodil se v roce 1943 v Praze
a vysloví li se dnes jeho jméno, každý odpoví jedním slovem „námořník“. Ano, Jožka se mnoho let plavil
jako námořník ČS. námořní plavby
a na nákladních lodích obeplul svět.
Ale každá loď jednou zakotví i se
svojí posádkou, ovšem zapomenout
se nedá. A tak Jožka Osoba maluje

pozvánka
lodě, cizí kraje a dnes jej můžete najít v malé galerii U Andělíčka ve Veleslavínově ulici. Tam žije mezi
krásnými obrazy, které já osobně
bych všechny vykoupil.
Třetím vystavujícím je v Chotěšově dnes již známý fotograf, člen
Spolku Klášter Chotěšov a zájemce
o vše, co souvisí z historií našeho regionu, Václav Celer. Je to již jeho několikátá výstava v prostoru kláštera.
Pokud občas zaregistrujete nad vašimi hlavami červený hlučný vírník,
je pravděpodobné, že druhým pasažérem je právě on. Neomylným
okem svého fotoaparátu časozběrně
snímá klášterní areál a tím nám zaznamenává nejen jeho různá roční
období, ale také postup pokračujících oprav. A tak on tím rybím
okem vidí z výšky všechnu tu krásu, ale i nekrásu v podobě černých
skládek. Toto všechno nám na své
výstavě v Chotěšově předvede.
Každý z nás si nosí ve své peněžence malou obrazovou galerii.
Po dni branosti větší, takřka národní a s přibývajícími dny pak
jen malý antikvariát. Ano, jsou to
bankovky. Ty naše jsou nádherné,
vytvořil je Oldřich Kulhánek a jsou
závidění hodné. K takové tvorbě je
neodmyslitelný talent, ale hlavně
bravurní kresba. Právě takové kresby tvoří Elen Kudrová, žijící v Plzni.
Narodila se v roce 1965 v Zavolžsku
a mezi lety 1981 až 1985 vystudovala obory grafiku, kresbu a restaurování na SUŠ v Čeboksaru.
Kresebná virtuosita Elen Kudrové je nadoblačná, a po celý čas prohlídky její výstavy se nabízí otázka,
„jak se tohle lidskou rukou může
dokázat“. Mnoho kreseb pak zasazuje do starých obrazových rámů,
které svými tvary a povrchy jsou tou
konečnou tečkou, kdy nás toto hotové výtvarné dílo ohromí, uzemní
a člověk se nemůže vynadívat. Kres-

by Elen Kudrové jsem viděl instalované jak na režných zdech kostelů,
tak na uhlazených barevných plochách hotelů a vždy „to bylo ono“.
Jistě to bude ono i na její výstavě
v Chotěšově.
Svařovací hořák, bomba s plynem, plameny, plech, který se pod
teplotou několika set stupňů barevně proměňuje a najednou to již není
jen plech, ale je to obraz. Tak takhle
tvoří svá díla Ladislav Vlna. Narodil se v roce 1976, v letech 1999
až 2005 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v oborech
restaurování a polychromie plastik
u profesora K. Strettiho.
Způsob tvorby Ladislava Vlny
je bez nadsázky unikátní a je tam
podezření na kouzelnictví, či spojení s nadpozemskými silami. Výsledkem jsou například jedinečné
portréty. Tato tvorba se nedá popsat, musí se vidět. Pokud to bude
možné, mistr přiveze krátké video,
které se při vernisáži promítne. Ale
pokud si do vyhledávače vašeho
počítače zadáte jeho jméno, můžete tento zázrak spatřit ihned. Myslím, že toto pak bude tím správným
nasměrováním na výstavu, kde to
všechno můžete vidět doopravdy.
Anna a Karel Kocourkovi
z Plzně, fotografové. Paní Jola-
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na Moravcová ve své práci o této
fotografické manželské dvojici,
položila tehdejšímu řediteli Galerie města Plzně Václavu Malinovi
otázku: „Kdo je Anna Kocourková?“ Václav Malina odpověděl
„Aničku Kocourkovou si nedovedu vybavit bez Karla Kocourka, je
to dokonale sehraná dvojka, oba
jsou ověšeni fotoaparáty a fotí si
každý po svém. Anička je skvělá přes portrétní umění, Karel je
perfekcionista a zabývá se především dokumentem.“
Výčet aktivit manželů Kocourkových by byl takřka nekonečný.
Proto lze zmínit jen několik ocenění A. Kocourkové. Jako první cizinka a první občan ČR, byla oceněna medailí spolkové země Horní
Rakousy. Dále obdržela cenu St.
– Anna Preis za duchovní a kulturní sblížení tří sousedních zemí Rakouska, Čech a H. Rakous. Anna
Kocourková je dosud jedinou Češkou, která tuto cenu obdržela.
Tohle je tedy pozvánka na letošní klášterní výstavy. Je potěšitelné,
že mnozí z uvedených autorů si
ke své výstavě vybraly klášter sami
a někteří si jej vybrali po shlédnutí na stránkách spolku či obce.
Proto ještě jednou „Přijďte se
podívat.“
J.P.

zprávy z mateřinky

Už
ji máme !!!
A dokonce: už je máme! Jste alespoň trochu zvě-

daví, co vlastně máme? Již dva roky jsme šetřili
finanční prostředky a také sháněli informace, protože jsme měli konkrétní představu, jak by měla
vypadat. A když jsme našetřili dost peněz a dostali jsme se k dodavateli, který splňoval naše představy, tak jsme je tedy objednali a koupili. Ano,
ve dvou třídách u předškolních dětí máme dvě veliké interaktivní tabule !!! Je to i interaktivní stůl.
Ta tabule je totiž sklopná a má opravdu velikost
klasického jídelního stolu, děti ji mohou obstoupit dokola, společně nahlížet a maximálně tři děti
současně mohou pracovat. Děti jsou samozřejmě
nadšené, učitelky také. Učitelky ale ještě musí
postupně prozkoumat všechny funkce, které jim
3PANEL (to je správný název výrobku) nabízí. Děti
na tabuli kreslí, skládají puzzle, třídí předměty, poslouchají a rozlišují zvuky, trénují pohotovost, ale
také se musí sebeovládat, vzájemně se domlouvat, respektovat druhého. Můžeme se připojit
na internet, a proto si postupně budeme ověřovat
možnost připojení na různé vzdělávací, hudební
a podobné programy a ty po té využívat za účelem
většího rozhledu, rozvíjení vědomostí a dovedností dětí. Můžeme si stáhnout různé programy, pohádky, písničky apod. na flash nebo na DVD a ty
pak využívat na tabuli. A zatím jedna zajímavost:
děti, které dosud nerady kreslily, již nemají žádné
zábrany. Když se obrázek nepovede, tak se snadno vymaže a dítě se může pokusit o další umělecké dílo a když se obrázek povede, tak se vymaže
také a zkusí se zase jiný.
J.W.

Výlet do věděcko-technického centra Techmania
V druhé polovině ledna se děti
ze třídy Berušek a Rybiček
vydaly na výlet do vědecko-technického centra Techmania. Děti byly natěšené nejen
na cestu vlakem, ale samozřejmě na návštěvu zábavného
vědeckého centra. Pro některé
z dětí to byla premiéra. Naše
návštěva začala expozicí „Malá
věda“, která je vhodná pro děti
předškolního věku. Děti měly
radost nejen z veslování, lezení po stěně, chůzi po lávce, ale
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také z hrajících schodů, hradního podzemí, objevování principu kladky a šíření zvuku pomocí trubic. Též expozice „Vodní
svět“, jejíž jednou součástí je
rýžování zlata, byla pro děti novinkou. Na závěr našeho zkoumání a objevování jsme byli
pozváni na vědecko-technickou show, kde „hlavní roli“ hrál
dusík, pomocí něhož se dají oblíbené bonbony Marshmallow
roztříštit kladívkem, které jsou
v běžné podobě pěnové.

zprávy ze školních lavic
Ať žije středověk!

Ve čtvrtek 8. února se třídy 7.
A a 7. B pod dohledem paní
učitelky Hany Duffkové a paní
učitelky Olgy Čmolíkové sešly
na vlakovém nádraží v Chotěšově. Jejich cílem bylo město
Plzeň. Na dějepisnou exkurzi
pod názvem Ať žije středověk!
se všichni těšili, čemuž nasvědčovala všudypřítomná dobrá nálada během cesty. Po příjezdu
do Plzně nás čekala společná
procházka historickým centrem prošli jsme si Mlýnskou strouhu,
Malou ulici a náměstí, kde jsme
nakoukli do kostela sv. Bartoloměje. U mříže s andělíčkem
Osahánkem jsme se rozdělili. 7.
A se vydala do Plzeňského historického podzemí a 7. B zamířila do Západočeského muzea.
Na začátku prohlídky na nás
čekala expozice Pravěku a archeologie. V ní nás zaujal např.
bronzový štít, jediný nalezený
na území Evropy, nebo model
mohylového hrobu. Druhým obdobím, o kterém jsme se mohli
mnoho zajímavého dozvědět, byl
středověk. Většinu otázek paní

průvodkyně jsme bystře zodpověděli a odměnou nám byla vojenská expozice z období třicetileté války. Tím prohlídka muzea
skončila a my jsme mohli vstřebávat dojmy ve Křižíkových sadech u zbytků středověkých hradeb, kde jsme se opět setkali se
žáky 7. A, abychom se vyměnili.
Naše třída 7. B zamířila do býva-
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lého právovárečného domu, kde
dnes sídlí Pivovarské muzeum
a zároveň je zde vstup do podzemí. Jelikož jsou v podzemí rozdíly ve výšce stropů, obdržel každý
z nás u vstupu helmu. Cestou
podzemím byly k vidění sochy
vytvořené studenty Střední umělecké školy Zámeček, původní
středověké předměty - nádobí,
sklenice, boty, ale i např. lebka
koně, nalezená v jedné ze zasypaných středověkých studen.
Průvodkyně nám ještě znovu
připomněla legendy vážící se
k plzeňskému znaku. Nejzajímavější, alespoň pro kluky, pak byly
pravé husitské zbraně a dělové
koule z dob, kdy byla Plzeň dobývána husity. Krátce po 14. hodině jsme se opět všichni sešli
v Křižíkových sadech a společně
vykročili k nádraží, abychom se
vydali na cestu domů. Den strávený poznáváním středověku se
všem líbil a věříme, že nebyl poslední.
Adam Blahút 7.B

zprávy ze školních lavic
Naše základní škola, projekty a blížící se výročí.
Letošní rok je významným mezníkem české státnosti. I české školství
v Chotěšově má svou zajímavou
historii, kterou chceme důstojně
oslavit akcemi se žáky i zvyšování
kvality školy. Na konci roku 2017
a během prvního čtvrtletí 2018
jsme podali žádosti do projektů
celkem za více jak 6,5 milionu Kč.
Zástupkyně ředitele Mgr. Studničková zpracovala a podala
na Ministerstvo životního prostředí projekt Přírodní učebna
za téměř 600 tisíc Kč. V případě
schválení žádosti budeme během
dvou let revitalizovat všechny zelené plochy kolem školy a vytvoříme zde praktickou ekologickou
a přírodovědnou učebnu.
Ředitel školy ve spolupráci
s TeChup s.r.o., Stod a poradkyní

pro školní projekty M. Eliášovou
vytvořil podklady, případovou
studii a žádost v informačním
systému pro finance z prostředků Evropské unie -MS2014+
pod názvem Odborná učebna
digitálních technologií a přírodních věd. Projekt zahrnuje nejen
dobudování půdních prostor, ale
i dokončení bezbariérového přístupu ze zvýšeného přízemí až
do 2. patra. Vestavba učebny, její
špičkové technologické vybavení
a zbudování plošin je vypočteno
na více jak 5 milionů Kč.
Ministerstvo školství vyhlásilo pokračování tzv. Šablon,
proto třetím projektem je Podpora úspěšné výuky II. Prakticky se jedná o pokračování práce školní psycholožky, činnost

Spolupráce se středními školami

čtenářských klubů a rozšíření
počtu projektových dní ve škole
i mimo ni. V tomto případě se
jedná o částku 850 tisíc Kč.
Cílem všech našich aktivit
je zatraktivnit výuku pro děti
chotěšovské školy, udržet a rozšířit vysokou úroveň vybavenosti školy a maximálně využít
prostory, které pro práci školy
máme k dispozici.
Všechny činnosti k získání nemalých částek na zvelebení a modernizaci školy vyžadují vysoké nasazení všech zaměstnanců
školy. Všichni se pak společně se
žáky těšíme, že k 90. výročí budovy české školy a k 100. výročí českého školství v Chotěšově
budeme mít skutečně důvod být
na naši školu právem hrdi. FH

vu zapojujeme v rámci spolupráce se středními
školami jako partnerská škola. V příštích 3 letech
budeme spolupracovat se Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni. První
akce jsou již naplánovány na duben,
kdy se vybraní žáci
5. a 6. ročníku podívají do Prahy do expozice
Království
železnic a do Národního zemědělského
muzea na program
Voda v krajině. Pro
žáky 7. a 8. tříd je připraven projektový den
přímo v budově Střední průmyslové školy dopravní zaměřený na práci
s technickými stavebnicemi.

HD

Začátkem března čekal na žáky 8. ročníku projektový den na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni.
Byly připraveny různé aktivity z oblasti
fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
Zájemci si mohli
vyzkoušet netradiční výrobu šperků
pomocí pájky, zajímavé byly optické
klamy nebo pokusy
se studeným plamenem. Většině se
tradičně nejvíce líbilo pití pomocí 2 m
dlouhého brčka nebo
práce s mapou na počítači.
Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání letos končí, ale my se zno-
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pozvánky, inzerce
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci, i Vy ostatní,
s nesmírnou radostí si Vám
dovolujeme oznámit, že stopy běžeckého spolku Seal´s RUN opět
můžete spatřit na nejrůznějších
místech a mnohdy i jinde. Spatříte je dokonce i na místech, kde
dříve k vidění nebyly.
Pokud stopy nikde nespatříte,
je čas navštívit očního lékaře, neb
tým Seal´s RUN pracuje dnem
i nocí na tom, aby se nesmazatelně vryl do Vašich myslí. Zejména
pak pozitivně.
Sportovní nadšenci správně
propukají v jásot v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně.
Letošní rok přinese několik novinek, zlepšováků a vychytávek.
Krom nových tratí a překážek
jsou to i nové druhy závodů.
Naprostou novinkou je překážkový závod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení spřežení“.
V tříčlenném týmu se bude muset s krátkou, sprinterskou tratí
vyrovnat každý sám, ale zároveň
budete hoblovat za celý tým.
Máte-li navíc nervy z ocele,
můžete poměřit síly přímo s organizátory závodu a zesměšnit je
před zraky všech ostatních účastníků a škodolibých diváků. Taková výzva se nedá odmítnout.
Dalsí novinkou je noční běh
skrývající se pod názvem „Kasi-

opea“. Kdo by se nechtěl plahočit
v noci lesem, sám, přes překážky
a trochu se u toho bát? Přijďte si
na krátké trati vyzkoušet nástrahy
překážkového běhu, které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody. Na své si
přijdou jak předškoláci, tak i dorostenci. Délky tratí a obtížnost
překážek budou úměrné věku.
Přijďte unavit potomky a vypít
něco zlatavého moku. V pivovaru
Bizon připravili sládkové závodní speciál „Tulení pot“. To musíte
ochutnat!

Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že budou vykoupené slzami, krví a potem. Nee, teď
přeháníme. Ale zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se přesvědčit
a dokázat sami sobě, že ve Vás
dřímá bojovník, který překážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu
štěstíčku naproti. Odměnou Vám
bude slastný pocit vítězů, neb
v našem závodě neexistuje poražených!
Šanci máte 25. – 26. 5. 2018
ve Stodě a 28.9.2018 v Měčíně.
Tuleň s námi a zlé pryč!

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých
článků odpovídají autoři.
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