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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
v dnešním úvodníku bych se
chtěl zaměřit na události, které
na sebe relativně nedávno poutaly velkou pozornost a byly
častým tématem hovorů a diskusí většiny z nás. Jedna z nich
se týká celé naší společnosti, ta
druhá pak nenechala spát mnohým chotěšovským. Tou bych
s dovolením začal.
Na začátku bylo slovo. Vlastně
několik slov. Několik slov, možná
i vět, které zveřejnil jistý pan Šteffl na svém facebookovém profilu. Ta slova oznamovala světu
(čti uživatelům zmiňované sociální sítě), že k nám do Chotěšova
přijde v červnu 100 imigrantů,
jejichž domovem se stane bývalý
hotel Vakor, nyní ubytovna. A jak
už to v takových případech bývá,
okamžitě se vyrojila celá řada
spekulací, konspiračních teorií
a já nevím čeho všeho. Co vím je,
že tento zveřejněný blábol, téměř
na celý týden zahltil telefonní
linky a e-mailové schránky obecního úřadu. Nevím, co vede pana
Šteffl a a jemu podobné k tomu,
že takto zcela bezdůvodně rozsévají strach a obavy. Netuším,
co tímto svým počínáním sledují. Velmi rád bych si však od
nich poslechl, z jakého zdroje své
„zaručené“ informace mají a zda
znají § 199 trestního zákona, který říká, že šíření poplašné zprávy
je trestný čin, jehož se dopustí
pachatel, který úmyslně způsobí
„nebezpečí vážného znepokojení
alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá“…

Druhé velké téma k diskuzím
napříč celou naší republikou bylo
odhalení a zveřejnění šikany učitelky jazyků jejími žáky na jedné
pražské průmyslovce. Nechci se
pouštět do polemiky o tom, kdo
a jak mohl či nemohl situaci zabránit, kdo o celé situaci věděl
nebo měl vědět, kdo tomu celému mohl a měl zabránit. To velmi
rád přenechám odborníkům. Pokud dovolíte, pokusím se zde jen
stručně nastínit můj pohled na
současnou situaci ve školách.
Žijeme v době, kdy je téměř
vše dovoleno. Nebo aspoň většina z nás má ten dojem, že je
vše dovoleno. A to, podle mého
názoru, platí i o dětech. Ty často
žijí v jakémsi volnějším režimu,
bez většího dohledu a vedení
rodičů, kteří na ně – s ohledem
na pracovní vytížení, kariéry,
své zájmy – nemají tolik času.
Někteří tito rodiče pak mají
zřejmě představu, že za ně výchovu jejich dětí převezme
škola. Jsou přesvědčeni o tom,
že za nevhodné chování jejich
dětí a za jejich špatné studijní výsledky může právě škola,
učitel, učitelka. Není se tedy co
divit, že mnohdy a mnohde to
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na třídních schůzkách vypadá
jako v soudních síních, kde jsou
učitelé obviňováni z neschopnosti, z nedostatku autority a já
nevím, z čeho všeho ještě, jen
proto, že rodič není schopný si
připustit, že by chyba mohla být
třeba u něj… Je potřeba si uvědomit, že škola má děti učit, ne
vychovávat! Na toto téma jsem
měl nedávno možnost vidět
představení divadla Verze s názvem „Úča musí pryč“. Tak, jako
je pro žáky povinná četba, mělo
by být toto představení povinné
pro jejich rodiče.
Říkáte si, proč tady takto moralizuji, že se vše odehrálo „někde“ v Praze a nás se to netýká?
Mýlíte se. Z pozice zřizovatel
příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov vím, že i u nás se sem tam
najde nějaký ten rodič, který
učitele slovně napadá, zastrašuje, vyhrožuje. Jde zatím opravdu
jen o jedince, ale troufne si někdo odhadnout, kam až to může
dojít? Zkusme se nad tím, prosím, aspoň zamyslet.
Přeji krásné jarní dny a pohodu!
Luděk Rosenberger,
starosta obce

POZVÁNKA
Chotěšovský slunovrat 2016 klepe na dveře
Již počtvrté bude v letošním roce
pořádat MAS Radbuza ve spolupráci s místními spolky a obcí akci
s názvem Chotěšovský slunovrat.
V rámci tohoto festivalu budou
moci návštěvníci areálu kláštera
Chotěšov a přilehlých zahrad opět
zažít mnoho zajímavého. Stejně
jako v minulých letech, bude nosnou aktivitou celé akce folková
hudební scéna, kterou (s letošním
podtitulem „tvořivá síla žen“) zajistí téměř výhradně zpěvačky. Těšit se tak můžete na interprety jako
Kaya, Martina Trchová a Patrik
Henel, Marta Töpferová a Ernesto
Chuecos, Lucie Redlová, Beata
Bocek s doprovodem, LoukaBand
a jako hlavní účinkující letos vystoupí Lenka Dusilová.
Již tradičně bude návštěvníkům
zpřístupněn konvent kláštera for-

mou komentovaných prohlídek,
stejně tak bude možné si prohlédnout i podzemní prostory. Pro
dětské návštěvníky, ale nejen ty, je
přichystáno opět loutkové divadlo, svoji zručnost si mohou vyzkoušet v dětské dílně. Kdo bude
chtít, ten se bude moci posadit na
koňské sedlo a vyzkoušet si jízdu
na koni. Abychom neprozradili
úplně vše z programu, mohou se
návštěvníci těšit i na jedno překvapení. Návštěvníkům se rovněž
představí tradiční řemeslníci se
svými produkty. Výrobu některých z nich si budou moci sami
vyzkoušet. Po celý den bude pro
všechny přichystáno občerstvení
připravené z místních produktů
regionálních výrobců a pěstitelů.
Přijďte zažít příjemný den s rodinou nebo přáteli.
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Akce se koná za jakéhokoli
počasí. Vstupenky na akci budou k dispozici v předprodeji na
obecním úřadě a v MKS Dobřany a MKS Stod za zvýhodněnou cenu 100,– základní, 50,–
zlevněná. Na místě pak za ceny
130,– a 70,–, děti předškolního
věku mají vstup zdarma.
Veškeré informace k akci budou postupně zveřejňovány na
webových stránkách www.chotesovskyslunovrat.cz.

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
POMNÍK HORNÍKŮ
z roku 1918 na hřbitově v Chotěšově
Vejdeme-li hlavní bránou na hřbitov v Chotěšově, již z dálky vidíme
horní část rozlehlého pomníku.
Přes jeho značnou zchátralost, působí toto dílo stále dominantně.
Připomeňme si v krátkosti historii
i současnost tohoto pomníku. Vcelku vzato, zas tak moc toho nevíme.
Dne 28. 8. 1918 došlo na šachtě Austria I. V Týnci (dnešní část
obce Zbůch – Starý důl) k výbuchu
Jméno horníka
Dittrich Peter
Behemský Karl
Greif Anton
Havlíček Adalbert
Thúrl Johan
Waldhausel Karl
Theiss Johan
Resch Franz
Theiss Wenzel
Fritsch Josef
Kreim Johan

třaskavých plynů, což mělo za následek smrt 13 horníků, z nichž 11
je pohřbeno v Chotěšově v hrobech
pod pomníkem horníků. Dne 12. 9.
2015 jsme si připomněli tuto smutnou událost a zúčastnili jsme se položení věnců na pomník horníků.
Majitel pomníku. Těžařská společnost byl původně „Západočeský
báňský akciový spolek„ za druhé
světové války přešel pod jiné konsor-

bydliště
Chotěšov
Ouboč
Úherce
Chotěšov
Zbůch
Chotěšov
Chotěšov
Chotěšov
Chotěšov
Chotěšov
Chotěšov

narodil se
2. 7. 1897
26. 11. 1879
27. 9. 1890
11. 5. 1865
5. 4. 1874
13. 9. 1898
3. 5. 1882
26. 5. 1895
8. 8. 1880
9. 8. 1896
16. 1. 1893

stáří
21
18
28
53
44
20
36
23
33
22
26

cium v Německu, dále po válce byly
všechny doly znárodněny a opět
měnily majitele. Národní podnik se
do 90. let několikrát transformoval,
vedení se přesouvalo mezi Plzní,
Kladnem a Zbůchem, ale stále byl
majitelem stát. Je tedy potřeba, aby
se záležitost majitele začala řešit.
Popis pomníku. Na pomníku
jsou umístěny náhrobní desky od
leva v tomto pořadí:
zemřel
28. 8. 1918

následně dne 18. 10. 1918
následně dne 31. 3. 1919

Pod pomníkem v Chotěšově je pochováno 11 uvedených horníků, další dva jsou pochováni na hřbitově, pod
jejichž farnost spadala obec. Jsou to:
Červenka Vít
Bláha Vojtěch

Chalupy
Soběkury

11. 10. 1882
4. 5. 1881

Tak jako není jistý majitel pomníku, není jistý ani jeho autor. Pravděpodobně to byl Oldřich Starý, učitel
na průmyslové škole v Plzni.
V minulém roce vznikl Hornický spolek, který sídlí ve Zbůchu. Právě jeho členové mají zájem o opravu pomníku a je tedy
možné, že po takřka sto letech se
stav této památky změní.
Zpracovali J. Cuřín a J. Poslední
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36
37

28. 8. 1918
28. 8. 1918

Plán činnosti spolku Klášter Chotěšov na rok 2016
Pravidelné prohlídky kláštera

každou neděli od 8. 5. 2016 do 28. 9. 2016
ve 14 a 16 hodin.
sobota 7. 5 .

Otevírání kláštera

pátek 10. 6.

Noc kostelů

sobota 18. 6.

Chotěšovský slunovrat

sobota 23. 7

Koncert sezony
Vilém Veverka – hoboj,
Kateřina Englichová – harfa

sobota 6. 8

Večer pro klášter Chotěšov

pondělí 19. 9.

Zamykání kláštera

sobota 10. 12.

Adventní koncert

Výstavy

Mail z památkového ústavu Plzeň
Od: Bukovská Jana, Mgr.
<bukovska.jana@npu.cz>
Komu: jaroslav.curin@email.cz
Datum: 3. 12. 2015 16:37:36
Předmět: Pomník horníků

Dobrý den,
na evidenční kartě z roku 1970 je jako vlastník
uveden MNV Chotěšov, máme přiložený i výpis
z katastru nemovitostí na parcelu hřbitova ppč.
468/2, k.ú. Chotěšov - opět s uvedením vlastníka MNV Chotěšov. Tehdejší zpracovatel karty
evidentně vycházel z tohoto výpisu. Je však třeba říct, že v rámci evidenční karty se jedná o informativní údaj, který není právoplatným podkladem pro určení vlastnictví (NPÚ oficiálně
nevede údaje o vlastnictví a ani o něm nemůže
rozhodnout). Žádné informace ohledně autorství
pomníku karta neobsahuje. Pokud budete přesto
kartu potřebovat, zašlu emailem.
S pozdravem
Mgr. Jana Bukovská
vedoucí oddělení evidence,
dokumentace a informací
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7. 5.–17. 7.

Lucie Slavíková – obrazy, knižní
vazby
Bartoloměj Štěrba – sochy
Tomáš Tykal – fotografie
J. Sezama, J. Viták – textilní tapiserie

24. 7.–28. 9.

Milan Ďuriš – obrazy
Bartoloměj Štěrba – sochy
Vladimír Čech – obrazy
Jiří Jelínek – obrazy

Stálé výstavy:

Ludmila Seefried Matějková – sochy,
arch. Jan Soukup – Zničené kostely.

INFORMACE
Vážení spoluobčané,
v téměř uplynulém prvním čtvrtletí nového roku, náš místní odbor
sportu pro všechny absolvoval hned
dvě zásadní události, které se s železnou pravidelností opakují přibližně ve stejném období každým
rokem. První událostí byla lednová valná hromada, na které jsme
společně se zástupci našich členů
a pozvanými hosty zhodnotily
činnost a hospodaření odboru
za minulý rok a přednesli jsme
plán na rok 2016. Dostali jsme
vysvědčení od zástupců místní
samosprávy a vyvodili z něj,
doufejme, dostatečné závěry.
Dne dvacátého února se uskutečnila druhá z našich akcí, kterou
byly Šibřinky. Odpolední
dětské části moderované
již tradičně duem PIPI
A BAMBULA SHOW se
zúčastnilo 161 dětí a 199
dospělých. Nutno uznat,
že ND praskal ve švech.
Večerní části pro dospělé se
zúčastnilo 150 lidí a z toho
40 masek. Doufáme, že nám
všichni zachovají přízeň
i v dalších letech. Velké díky
patří všem dobro-
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volníkům, kteří se na přípravě a průběhu Šibřinek podíleli
a také všem našim sponzorům.
Další akcí, která nás v nadcházejícím období čeká, je již čtvrtý
ročník Běhu Chotěšovem. Pozor!!!! Tato akce byla přesunuta
na 30. dubna 2016 od 8.15 h.
Běh bude jako v předchozích ročnících startovat na atletickém
oválu u školního hřiště. Doufám,
že nám počasí vyjde alespoň tak
jako minulý rok. Podrobnosti
k Běhu Chotěšovem najdete na
http://ospvchotesov.webnode.cz/
Děkuji všem, kteří se na přípravě této akce nezištně podílejí
a věnují nemálo ze svého volného
času tomu, aby se v naší obci dělo
něco smysluplného, co přináší radost a potěšení široké veřejnosti
a možnost setkávat se se svými
sousedy nejen v obchodě nebo
v bráně okolních fabrik. Obzvláště
v dnešní době poplatné konzumu
si myslím, že tito lidé dělají něco
tak záslužného, že se před nimi
hluboce skláním. Všem běžcům
ladícím formu přeju mnoho pěkných zážitků v náruči sportu.
Těšíme se na Vás na trati.
Za OSPV Chotěšov z.s.
Robert Puhman

!!!Byl zahájen sběr žádostí o GDP obce Chotěšov na rok
2016 a to do 31.3.2016 do 12.00 hodin!!!
pravidla a žádosti naleznete na internetových stránkách

www.obec-chotesov.cz

v odkazu s názvem GRANTOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM
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POZVÁNKA

Pro informaci

Všem, kteří používají nebo by v budoucnu chtěli použít znak obce Chotěšov
upozorňujeme spolky, zájmové organizace a ostatní veřejnost,
že dle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, mohou
užívat znak obce pouze s jejím souhlasem. Znak je často používán i bez tohoto
souhlasu na různých propagačních materiálech a informačních tiskovinách.
(plakáty, zpravodaje, vstupenky, kalendáře apod.)
Žádáme všechny, kteří znak takto užívají o zjednání nápravy.
Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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