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ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych na úplný
začátek psaní mého prvního
úvodníku na stránkách Chotěšovského zpravodaje, poděkoval
Vám všem, kteří jste v říjnu přišli
k volebním urnám, protože kdyby tomu tak nebylo, nemohl bych
takto dneska učinit. A i proto tento můj premiérový článek pojmu
tak trošku jako představení nových a staronových tváří Zastupitelstva obce Chotěšov, protože
s akcemi a s realizovanými plány, máte možnost se seznámit
v dalších našich článcích. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Chotěšov, které se konalo 31.října letošního roku, jsem
byl jednohlasně zvolen jmenovitě
sedmým starostou obce Chotěšov
od roku 1989. Jak jsem již zmínil
ve svém úvodním proslovu na
zmiňovaném zastupitelstvu, říká
se, že sedmička je šťastné číslo
tak doufám a věřím, že tomu tak
bude i v mém případě a že důvěru Vás voličů a Všech zastupitelů
vloženou do tohoto rozhodnutí
nezklamu. Když jsem před čtyřmi lety nastupoval na post místostarosty obce, nastupoval jsem
bez jakýchkoliv zkušeností s komunální politikou. Čtyři roky
ovšem utekly jak voda a já myslím, že po boku zkušeného lektora, jakým mi teď již bývalý pan
starosta Luděk Rosenberger byl,
nemohu říct, že jsem dozrál do
role zkušeného, ale do role o čtyři
roky zkušenějšího komunálního
politika. Ona totiž komunální
politika jako ta naše, je otevření
sama sebe Vám všem, ztrácíte
anonymitu a před žádným rozhodnutím se neschováte… a já a
ani nově nebo staronově zvolení
zastupitelé se schovávat určitě
nechceme a nebudeme.
Než Vám představím dalších

čtrnáct zastupitelů naší obce, dovolte mi ještě krátké poděkování
za skvěle odvedenou práci pro
obec a pro nás pro všechny dnes
již bývalému panu starostovi panu Luďkovi Rosenbergerovi. Ten
kdo se zamyslí, rozhlédne a překročí svůj pomyslný práh, mi musí
dát za pravdu, že se z Chotěšova
a jeho okolí stalo zase o něco příjemnější místo a já věřím, že i Vy
to dokážete ocenit.
Novým místostarostou obce,
byl na následující čtyřleté období
zvolen pan Pavel Malina, který
již předchozí čtyři roky působil
jako zastupitel obce. Pro některé
z Vás je to možná neznámý muž,
byť tady u nás žije více jak deset
let, ale věřte, že je to člověk plný
pozitivní energie, kterou chce věnovat právě Vám a Chotěšovu a
to je určitě dobrý vklad.
Pětičlenná Rada obce, které
pracuje ve složení pan Daniel Koláček, pan Pavel Malina, pan Luděk Rosenberger, pan Pavel Svítil
a paní Michaela Zahradníková,
se pro následující období obměnila právě jen na jednom jediném
postu, kdy nový místostarosta
pan Malina nahradil jejího dlouholetého člena pana Václava Konopíka.
První pětici tedy již známe a
nyní mi dovolte ještě představit
Vám zbylých deset jmen, nejvyšších představitelů obce, protože právě Zastupitelstvo obce
Chotěšov, je tím vrcholným orgánem obce, není to starosta, jak si
někteří lidé mylně myslí. Staronovými a zkušenými tvářemi
jsou paní Jaroslava Mathesová,
pan Bc. Filip Hrubý, pan Bc. Zdeněk Šuster a pan Bc. Kamil Lukáš. Nováčky na zastupitelském
poli jsou paní Michaela Wilhelmová, paní Zuzana Šimanová,

slečna Bc. Nikola Konopíková,
slečna Lucie Křenková, pan Václav Celer a pan Martin Wizovský.
V tuto chvíli znáte všechna
jména těch, kteří byli zvoleni, splnili slib zastupitele a budou po
čtyři roky pracovat pro naši obec.
Chtěl bych nám všem v našem
dalším konání popřát odvahu,
štěstí, moudrá rozhodnutí a hlavně zachování si zdravého rozumu. Těm, kteří již zastupiteli nejsou, se sluší poděkovat za jejich
odvedenou práci, ochotu a čas,
který tomuto věnovali. Děkujeme.
Jen bych ještě rád za sebe upozornil i na skutečnost, že kdykoliv napíši pro naši obec, nebo pro
Chotěšov v obecném měřítku,
mám samozřejmě na mysli i Mantov, Hoříkovice, Losinu i Týnec,
které k nám neodmyslitelně patří
a vnímám je jako jeden společný
celek.
Toliko z dnešního představení
nově zvolených zastupitelů. Naším tajným redakčním přáním je
vytvořit sloupeček „Slovo Zastupitele“, kde by Vám oni sami
prostřednictvím zpravodaje mohli sdělit svoji myšlenku, radost,
nápad…prostě cokoliv…a jelikož
ne vždy je vše jen pozitivní, tak
třeba i výtku nebo něco co je tady
u nás trápí. Uvidíme.
Vážení spoluobčané, třetí adventní neděle je za námi, Vánoce
a konec roku se nezadržitelně blíží. Je třeba tento úvodník zakončiti pozitivně a nelze jinak než
přáním jejich klidného, šťastného
a veselého prožití v okruhu Vašich nejbližších a do roku 2019
Vám všem přeji Štěstí a Zdraví,
to jediné jde ruku v ruce s dalším
úspěšným konáním.
„Veselé vánoce Vám všem“
Daniel Koláček, starosta obce

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce přeje Obec Chotěšov.
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

ZPRÁVY Z OBCE
UPOZORNĚNÍ
OBECNÍ ÚŘAD Chotěšov oznamuje občanům
změnu pracovní doby od 2. 1. 2019.

OBECNÍ ÚŘAD
oznamuje občanům,

Pondělí

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00

Úterý

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

vánoc a nového roku

Středa

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00

tj. od 27.12. do 1.1.2019

Čtvrtek

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

Pátek

7:00 – 11:30

12:00 – 14:30

že v období

bude úřad UZAVŘEN.

úřední den

úřední den

pro veřejnost zavřeno

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu
o Vánočních svátcích v obcích
Mantov, Losina, Hoříkovice a
Týnec bude přesunut z pravidelného pondělního svozu
24. 12. na předchozí den –
neděli 23. 12. 2018.

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2019

Oznamujeme všem občanům,
že v sobotu 5. 1. 2019 proběhne
Tříkrálová sbírka v Chotěšově
a přilehlých obcích.

SVATEBNÍ VÝROČÍ

VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
LEDEN – ! 02.01.2019 ! středa
ÚNOR – 05.02.2019
BŘEZEN – 05.03.2019
DUBEN – 02.04.2019
KVĚTEN – 07.05.2019
ČERVEN – 04.06.2019
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

Chcete po letech společného manželského života obnovit
manželský slib?
Plánujete uspořádat zlatou, stříbrnou, bronzovou, platinovou svatbu svou, či svých rodičů nebo prarodičů?
Zavolejte matrikářce OÚ Chotěšov, tel. 377 900 717.
Rádi Vám vaše přání splníme…
2–3

ZPRÁVY Z OBCE

Informace o právě probíhajících rekonstrukčních akcích
Mantov

Podzimní počasí není venkovním
pracím již příliš nakloněno, i tak
v měsíci listopadu započali práce
na rekonstrukci návsi v Mantově.
Rekonstrukce bude řešit celkovou
úpravu návsi, opravu stávající
komunikace, vybudování parkovacích stání i doplnění zeleně
v okolí kapličky. Dojde ke zpevnění a opravě zídky, místo bude
doplněno lavičkami, odpadkovým košem a informační tabulí.
Plánovaná rekonstrukce by měla
být dokončena na přelomu roku.
Do konce roku by také měla být
provedena rekonstrukce Husího
rybníka v katastrálním území
obce Hoříkovice. Stavebními pracemi by mělo dojít ke zlepšení
stavu na současně neudržované
vodní ploše a k úpravě okolí.
Stavební práce byly posunuty na
konec roku z důvodu ochrany
místních živočichů.

U hřiště

V měsíci listopadu byla dokončena rekonstrukce ulice U Hřiště.
Opět se jedná o zpevnění komunikace betonovou dlažbou a úpravu
okolních ploch, které byli osety
travním semenem. Věříme, že
proběhlá
rekonstrukce udělá
radost nejen místním, ale i návštěvníkům fotbalového hřiště, ke
kterému zmiňovaná ulice slouží
jako přístupová komunikace.
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

Za Seidlem
K úpravám rovněž došlo v ulici
Za Seidlem a přilehlých komunikací směrem k náměstí 1.máje
a Mantovské ulici, které byly
zpevněny za pomoci recyklovaného asfaltu. Do budoucna by
ještě mělo dojít k úpravě zelené
plochy v místě, kde dříve stával
trafikový stánek.

Nová zeleň na Plzeňské ulici
Plzeňská ulice se po loňské proběhlé rekonstrukci dočkala nových stromů. Ve středu 28.11.
firma Jaroslava Červenky přivezla a zasadila 55 stromů odrůdy
Prunus fructicosa Globosa, neboli třešeň křovitá. Těšit se můžete
nejen na jarní bílé květy, ale i na
podzim, kdy se drobné tmavě
zelené listy přebarvují do bronzově červených až oranžovožlutých
barevných tonů. Višeň křovitá
má kompaktní velmi pravidelnou
korunu kulovitého tvaru s průměrem okolo čtyř a ž pěti metrů.

Během výše zmiňovaného sázení
stromů na Plzeňské ulici, se počítá i s přesazením 4 lip v soukromém vlastnictví paní Slámové.
Tyto lípy budou přesazeny do
klášterní ulice, kde doplní již
stávající výsadbu v blízkosti
klášterní zdi. Přesazen bude
i malý ořešák, který by měl své
nové místo nalézt na konci cyklostezky v Mantově.
Tímto paní Slámové děkujeme.
Vedení obce
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Hospicová péče

Univerzita třetího věku
bude i v Chotěšově
Pro naše aktivní spoluobčany
v seniorském věku připravil
Obecní úřad ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze od 28. ledna
2019 virtuální Univerzitu třetího věku.
Pokud se chcete dozvědět něco nového napříč různými obory, jednou za dva týdny
strávit hezké dopoledne a třeba i získat diplom, tak Vás
rádi uvidíme na informační
schůzce, která se bude konat
9.1.2018 od 17:00 v Národním
domě. Zde se dozvíte více o
studijních tématech i podmínkách studia.
Nemusíte mít obavy, není třeba se nic učit zpaměti, toto je
učení pro radost.

Cyklotrasa CT3

Dobrá zprávou nejen pro cyklisty. Město Stod na konci listopadu
dokončilo další části dálkové cyklotrasy CT3 v úseku D4. Tato
trasa, která propojuje Prahu –
Plzeň – Regensburg, je z našeho
pohledu zajímaví tím, že propojuje Dobřany – Chotěšov – Stod.
V příštím roce, by měla být na
tahu opět naše obec, kdy by mělo
dojít k vybudování další části,
která rozšíří stávající část této cyklotrasy v Mantově, směrem na
Vachtlův mlýn.
Pavel Malina

www.obec-chotesov.cz

Hospic svatého Lazara byl založen před 20 lety (v dubnu 1998)
jako v té době teprve třetí hospic
v ČR. Nejde o dům s pečovatelskou službou, léčebnu dlouhodobě nemocných ani domov pro seniory. Hospic je specializované
zdravotnicko-sociální
zařízení,
doprovázející umírající v závěru
jejich života a poskytující podporu také jejich rodinám a blízkým.
V současné době je Hospic svatého Lazara pro celý Plzeňský kraj
jediným lůžkovým zařízením (existují ještě domácí neboli mobilní hospice), poskytujícím hospicovou a paliativní (tj. na léčbu
bolesti zaměřenou) péči. Tým,
složený z lékařů, zdravotních
sester, ošetřovatelů, ergoterapeutky, sociální pracovnice, v případě vyžádání i psychoterapeutky a duchovního zde doprovodí
za rok okolo 300 lidí v konečném
stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Cílem hospicové a paliativní péče
je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin –
zajišťuje se ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, pacienti mají garanci, že
v posledních chvílích nezůstanou
osamoceni a za všech okolností
zůstane zachována jejich lidská
důstojnost.
Hospic svatého Lazara nespadá
pod město Plzeň ani Charitu.
Jako u většiny ostatních hospiců
v ČR jde o nezávislou nestátní
neziskovou organizaci (zapsaný
spolek), která musí z důvodu legislativního vakua k zajištění
svého fungování spoléhat na přízeň dárců z řad jednotlivců, firem, obcí a nadací, pomoc dobrovolníků.
Téma umírání je často tabu. Zároveň mnoho lidí o hospicích nemá
ani základní povědomí, a tak se
o možnosti využití naší péče někdy nedozví ti, pro které je především určena. Chtěli bychom se
pokusit to obojí změnit, informovat co nejširší veřejnost o existenci a smyslu hospicové a paliativní

péče, být dostupní všem nevyléčitelně nemocným v Plzeňském
kraji a jejich rodinám. Budeme
moc rádi, pokud nás navštívíte a
budete sledovat na Facebooku
www.facebook.com/hsl.cz nebo
si otevřete naše webové stránky
www.hsl.cz, kde se dozvíte další
podrobnosti o tom, co již 20 let
děláme.

Podìkování
a pøání
Dovolte nám, abychom prostřednictvím Chotěšovského zpravodaje jménem SDH Chotěšov poděkovali Obecnímu úřadu Chotěšov, zejména pak emeritnímu starostovi obce Luďku Rosenbergerovi za vstřícnost, kterou nám
projevili ve svém volebním období, nezměrnou podporu naší činnosti a skvělou spolupráci. Nově
zvolenému starostovi obce Danielu Koláčkovi, místostarostovi
Pavlu Malinovi, členům Rady obce a členům Zastupitelstva obce
přejeme k jejich další práci hodně
sil, pevné zdraví a jen ta správná
rozhodnutí, vedoucích k úspěchu, rozkvětu a prosperitě celé
obce.
Josef Tomášek – starosta SDH
Petr Skořený – velitel SDH
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Tajemství bývalé
půdy

Jak si jistě většina z nás všimla,
u náměstí 1. Máje zmizela budova č.p. 224. Ti mladší toto místo
mají spojené s firmou Refeka, ti
dříve narození vědí, že právě
v tomto domě byla po desetiletí
mateřská škola a navštěvovalo jí
několik generací chotěšovských
dětí.
Stavební povolení bylo vydáno
ve Vídni v roce 1910 a je uloženo
na stavebním oddělení obecního
úřadu. Po zakoupení budovy
současným majitelem, bylo rozhodnuto o jejím osudu a začalo
vyklízení objektu. Cizojazyčně
hovořící uklízeči nalezli v půdním prostoru starou skříň, která
obsahovala několik krabic s tajemným obsahem. Naštěstí u této
činnosti byli místní lidé, kteří se
postarali o to, aby se tento nález
zachránil. Za tento počin jim dodatečně děkuji.
Po otevření krabic se celý jejich
obsah může zhodnotit následujícím souhrnným popisem. Jedná
se o administrativu školky od
roku 1945, která končí přibližně
v letech šedesátých. Nejvzácnější
jsou třídní knihy s každodenními
zápisy o náplni vyučování. Dále
evidenční lístky jednotlivých žáčků, někdy i zdravotní karty. Hojně jsou zastoupeny ročníky narozené na počátku padesátých let.
V ostatních krabicích jsou snad
stovky objednávek na potraviny
pro provoz školky, tam jsou zajímavá úřední razítka tehdejších
státních podniků. V mnoha případech se zachovaly i každodenní seznamy obědů či svačin.
Mohu vás ujistit, že z osmdesáti
procent papáme pořád stejné
dobroty. Hojně byly podávány
například paštiky a chléb.
Celý tento nález byl přebrán a
opět uložen do nových obalů.
Následným krokem bylo jeho uložení do archivu obecního úřadu v Chotěšově. Za dalších padesát let to bude opět zajímavé čtení.
Jiří Poslední
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

První zabijačkové hody
v klášteře

Bývalá vojenská kuchyně a jídelna vybudovaná v objektu prelatury chotěšovského kláštera byla
po více jak 45 letech opět provoněna dobrým jídlem a pitím. To
proto, že se tu konal 1. ročník
zabijačkových hodů. Tomu samozřejmě předcházelo velké úsilí
a řada odpracovaných hodin pár
nadšenců. Těm všem za to moc
děkuji. Oni jistě dobře ví, komu
to poděkování patří.
Nutno přiznat, že nás trošku zaskočil velký zájem veřejnosti a
zejména těch, kteří neměli dopředu objednané výrobky. A tak
se hned po otevření brány kláš-

tera začali tvořit u výdejního pultu fronty, jaké pamatuji za minulého režimu na citrusové ovoce.
Ale z chyb je třeba se poučit a
věřte, že se nenecháme některými popichujícími poznámkami
návštěvníků odradit od toho,
abychom celou akci příští rok
nezopakovali. Již nyní přemýšlíme o řadě vylepšení při odbavování zákazníků.
Celkově se však jednalo o velice
úspěšnou akci včetně doprovodného programu v podobě turnajů
v karetní hře Prší nebo výrobě
adventních dekorací.
Bc. Filip Hrubý

Zábavné odpoledne v DPS
Jako každý rok, tak i letos byl na
3. října naplánován Den otevřených dveří v DPS Chotěšov. Dopoledne se mohou zájemci seznámit s podmínkami bydlení, které
ochotně sdělí pečovatelka paní L.
Jandíková. Popřípadě mohou nahlédnout do nějakého bytu se
souhlasem nájemce. Na odpoledne je připraven kulturní program
ve společenské místnosti. Vše zajišťuje CPOS město Touškov.
Bylo to ale trochu jinak. Na ohlášený den se nic nekonalo a jako

náhradní termín byl zvolen 8. říjen. Avšak odpolední program
zůstal a stál za to.
Přijela hudební skupina Mišmaš
z Holýšova ve složení paní Z.
Kračmerové a pánů R. Gellana a
V. Konopíka. A to byl šrumec.
Zpívalo se odzačátku až do konce, ba se i tancovalo. Prostě bezva
nálada. Díky jim jsme se dobře
bavili a pro ten daný okamžik
i „omládli“. Na závěr patří poděkovat OÚ, který celou akci
finančně zajistil.
Obyvatelé DPS

NENECHTE SI UJÍT

Myslivci informují

Chotěšovští hasiči
zvou na bál

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Chotěšov si dovoluje srdečně pozvat širokou veřejnost
na již tradiční Hasičský bál.
V roce 2019 se bude konat v sobotu 2. února v sále Národního domu v Chotěšově. Začátek bude
ve 20:00 hodin, přičemž vstup do
sálu bude umožněn již od 18:30
hodin. K tanci zahraje populární
„Malá muzika Nauše Pepíka“.
Nedílnou součástí bálu bude tradiční tombola a dámská volenka.
O víkendu, týden před konáním
bálu, provedou hasiči tradiční
pochůzkou osobní pozvání občanů, spojené s předprodejem vstupenek na tento bál.
- předprodej 50,- Kč
- na místě 100,- Kč.
Těšíme se na Vaši účast, setkání s
Vámi a Vaši podporu.
Za SDH Chotěšov
Josef Tomášek – starosta

Hasiči se budou
bavit

Chotěšovští hasiči spolu s Okrskem č. 2 Dobřany pořádají v sobotu dne 9. března 2019 v sále
Národního domu v Chotěšově
v pořadí
již II. okrskový bál
Okrsku č. 2 Dobřany. Začátek
bude ve 20:00 hodin, vstupné činí
100,- Kč. K tanci zahraje hudební
uskupení „DUO MY DVA“.
Součástí bálu bude tombola a
dámská volenka.
Zváni jsou nejen hasiči ale i široká veřejnost. Přijďte se s námi
pobavit, těšíme se na Vás.
Za SDH Chotěšov
Josef Tomášek – starosta
www.obec-chotesov.cz

Myslivecký spolek Mantov-Losina, pořádá dne 19.1.2019 od 20 hodin
v Národním domě myslivecký bál.
Předprodej s rezervací je možné domluvit na tel. 608 140 920
A co Vás čeká
- k tanci a poslechu hraje skupina Tonic
- soutěž o ceny: divočák, srnčí, zajíci, jiná zvěřina a mnoho dalších cen
- půlnoční překvapení
- cena útěchy

Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza
I na příští rok připravujeme na
jarní i letní měsíce příměstské
tábory Mikroregionu Radbuza,
na které je možné se přihlásit už
od 3.12.2018 – jarní turnusy a od
1. 3. 2019 – letní turnusy. Díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost se můžete těšit na dva jarní turnusů
pro oblast Domažlicka (11. 2. - 15.
2. 2019) a Plzeňska (25. 2. - 1. 3.
2019) a na osm letních turnusů.
Projekt má pomoci zaměstnaným
rodičům školou povinných dětí
vyřešit problém, jak zaopatřit své
děti v době prázdnin.
Na děti čeká opět putování po území našeho mikroregionu, což je
společným tématem pro všechny
turnusy. Tábory budou zaměřeny
na putování světem sportu, putování světem různých kultur a putování animovaného filmu.
Maximální kapacita turnusů je 30
dětí, které budou vyzvedávány
na svozových místech po území
mikroregionu a autobusem přepraveny do místa konání tábora.

Prozradíme, že na letních turnusech zaměřených na sport nebude chybět trenér fotbalu, softbalu,
výuka tance, různá bojová umění, florbal, basketbal, ani oblíbené
rybaření. Po úspěchu z letošního
roku přidáme do dvou turnusů
i splutí řeky Radbuzy. Při poznávání zemí různých kultur se setkáme s rodilými mluvčími a ochutnáme speciality např. anglické, francouzské, italské nebo japonské kuchyně. Na své si přijdou i děti s tvůrčími dovednostmi, pro které bude vyhrazen první letní turnus, v rámci kterého si
vyzkouší animaci filmu.
Naším záměrem není za jeden
týden udělat z dětí přeborníky
v daném sportu nebo jazyce, ale
chceme, aby si čas strávený s námi a na území Mikroregionu
Radbuza všichni pořádně užili a
něco nového se dozvěděli a
vyzkoušeli!
www.mikroregion-radbuza.cz
6–7

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Objevení nové podzemní štoly

Již v některém z předchozích čísel zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že v rámci údržby objektu kláštera se snažíme zprůchodnit, respektive vyřešit odvod
srážkových vod ze střech. Ve většině případů byla sice krásně opravena střecha a doplněny okapy se svody, ale voda z nich často
odtékala pouze na terén a přirozeně si našla cestu přímo pod budovy. Nejvíce jsme si lámali hlavu tím, kudy asi odtékala původ-

ně voda ze severního křídla konventu a z barokní části střechy
prelatury. Z dochovaných archivních plánů jsme vytipovali jedno
místo, na kterém jsme se pokusili
ručně vykopat sondu. Ta celodenní námaha s krumpáčem a
lopatou stála za to. Skutečně jsme
objevili novou štolu, která nám
do budoucna velmi pomůže s obnovou objektů kláštera.
Odměnou byla pro nás i pochvala od skutečných odborníků
v problematice historických štol
kláštera, a to od bratrů Řeháků
z firmy SPELEO. Věříme, že společně s nimi budeme moci pokračovat v postupných nezbytných
opravách těchto štol. Tyto práce
sice nejsou běžným návštěvníkům na první pohled zřejmé jako
nová střecha, okna nebo fasáda,
ale pro záchranu stavebně technického stavu objektů jsou naprosto zásadní.
Bc. Filip Hrubý

Do štol pod chotěšovským klášterem zavítal i starosta obce pan
Daniel Koláček, kde mu Stanislav
Řehák z firmy SPELEO vysvětlil
postup při dalších opravách kanalizačního systému, jehož dobrý
stav a funkčnost jsou naprosto
zásadní pro zamezení devastace
této jedinečné památky.
Pavel Malina

Podzim plný barev
Podzimní čas je v parku kláštera
v Chotěšově časem krásným a
barevným. Je pravdou, že ten letošní podzim je s počátkem začínajících stavebních prací trochu
méně klidným, ale jak pozoruji,
veverkám ani sojkám to nevadí.
Jenže pak se jednou otevře hlavní
brána a do parku se vplazí had
střední délky a barevnosti. Tím
myslím automobily, přívěsy či
bublavý motocykl. Neznalý divák by znejistěl a hledal záchranu v korunách kaštanů, ovšem
my zasvěcení víme, že právě
přijela firma Speleo. Takhle ve
středověku do opevněných měst
vstupovali kejklíři, později cirkusáci. Chybí jen hudba kutálka,
tím myslím, že v koloně jsou
i drobná zvířata. A tradá, usazují
se na jednom z rozlehlých palouků, kde pak vyrůstají různé plechové boudičky, obytné přívěsy,
kontejnery, vše protkáno množstvím housenek přívodních kabeChotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

lů. A protožetaké vidím malé nákladní auto přetížené dřevem na
topení, je jasné „budou u nás jistě
přezimovat“. Karel Gott by mohl
zapět „Přijela pouť“.
Za tímto představením stojí tři až
čtyři lidé, kteří takhle již léta objíždí historické objekty celé republiky a kteří se nezalekli ani klenotu nejvyššího, pražského hradu. Tam všude se pak spouštějí
do útrob země a léčí zažívací potíže, či neprůchodnosti střev a
trávicích ústrojí hradů, zámků,
klášterů nebo měšťanských domů. Zkrátka, po jejich klystýru
začíná vše opět správně přitékat,
nebo odtékat.
Takto blahodárně v Chotěšově
působí již mnoho let a také v tomto roce zde pracují na několika
místech, kdy odvádějí dešťové
vody správným směrem do odtokových systémů pod konventem.
Jednou z prací je také prohloubení jedné ze studní ve sklepení

konventu, s cílem nalézt vodu,
která by pak pomáhala v bezplatném zalévání budoucí parkové
úpravy mezi budovou konventu
a letním pavilonem.
A tak se trpělivě spouští do jícnu
studně, o které se začíná soudit,
že může pocházet již ze středověku. Na povrch pak vyvážejí metráky nánosů, ale také množství
různých předmětů, které se do
studní vždy nenávratně „uklízeli“. Jedna z asi dvou metrových
vrstev byla zřejmě vrstvou vojenskou. Následující vysvětlení prosím berte jako moji dedukci a celou pravdu již nikdo nezjistí.
V čelním křídle konventu, v prostoru prvních nadzemních sklepů, se dle vyprávění v období
druhé války nacházelo oddělení,
pro staré a nemohoucí pacienty.
Tedy zařízení, kde bylo potřeba
množství zdravotnického materiálu.
Bylo nalezeno mnoho desítek

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
krásných skleniček lékovek, nejrůznějších velikostí, barev a určení. A považte, v několika z nich
byl ještě původní obsah. Mnohé
nesou i názvy výrobců, či názvů
léků, které obsahovaly. Dále se
vyneslo několik plechových nočníků krásné modré barvy, zbytky
nádob zvané bažanty, ale také
porcelánový obrázek dívky, tak
jak je známe ze starých náhrobků. Zkrátka je to žeň nálezů a
dýchnutí období doby minulé.
Myslím, že slušně vybavená lékárna zde byla po celou dobu působení řádu Navštívení Panny
Marie.
Jako archeologický dozor zde při
realizaci projektu v rámci IROP
dohlíží pracovník ZČM v Plzni.
Po dohodě s ním, jsem vybral
několik desítek nejzajímavějších
lahviček, které si on odvezl na
své pracoviště s příslibem jejich
navrácení a hlavně odborného
posouzení.

Jelikož těchto lékovek dnes máme několik set kusů, mohla by
z nich v budoucnu být krásně
barevná stálá výstava v klášterním muzeu. Ono i nočník může
být okrasou, když se správně vystaví. Jak píši v úvodu, letošní

podzim je krásný a barevný také
pod zemí.
A pro toho, kdo má rád čísla, momentálně je studna prohloubena
přibližně do čtrnácti metrů a začíná být již vlhko.
Jiří Poslední

chovního a zvonícího by v očích
veřejnosti toto místo posunulo a
ke klášteru toto patří. Pozval se
mistr nad mistry, zvonařský kouzelník pan Petr Manoušek ze
Zbraslavi, který po obhlédnutí
místa určil přibližnou váhu a rozměry budoucího zvonu.
Alarmující byl ale stav věžičky.
Dřevokazný brouk si tam pochutnával po generace a také občasné zatékání dešťové vody udělalo své. Další krok byl tedy jen

nutností. Odborná firma pod vedením majitele pana Zdeňka Pokorného povolala mnoha nápravovou Tatrovku, která vysunujíc
své chapadlo jeřábu jako pravěký
drak, snesla celý ten dřevěný poklad během půl hodinky na matičku zem. A pak se potvrdilo to,
co se tušilo, bude nejlépe vytvořit
věž celou nově. Píši úmyslně slovo vytvořit, ono to totiž umění
opravdu je.
Zatím co pan zvonař v dalekém
Nizozemí odléval a ladil zvon
pro Chotěšov, tady vznikal zázrak v podobě nové věže. Ale ještě došlo k jednomu rozhodnutí.
Budoucí zvon bude věnován ctihodné Vojslavě, sestře zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. Vojslava v Chotěšově prokazatelně žila a zřejmě i zemřela.
Nesmíme zapomenout ani na pana Špinku, pracovníka ZČM
z Plzně. Ten do vosku vytvořil
všechny nápisy pro zvon a hlavně reliéf samotné Vojslavy.
Při demontáži původní věže byly
nalezeny dva plechové štítky se
jmény. Ten první obsahoval jmé-

Znovuzrození
V chotětovském klášteře máme
dámu, která se zde v tomto roce
dožila sto sedmnácti let. Pokud
se po této první větě rozmýšlíte,
že se do kláštera nastěhujete také,
prosím čtěte dále. Ta krasavice
má tělo ze dřeva a ošacení z blyštivého měděného plechu, na hlavičce pak pozlacený křížek. Pozor, není to ani marioneta, jak si
mnozí myslíte, je to docela velká
pětimetrová věž.
Nad klášterním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně se vypíná věž,
na kterou jsme si po létech zvykli
a jen tak občas k ní vzhlédneme.
Bývá to pohled líbezný zvláště ve
chvíli, kdy na jejím křížku sedává
holub a celá ta scéna je prodchnuta romantikou a klidem. Velice často si pomyslíme, kde asi je
původní zvon, po kterém na půdě zbylo jen závěsné zařízení a
v podlaze otvory po laně pro
zvonění.
A tak předseda Spolku Klášter
Chotěšov pan architekt Jan Soukup vyslovil návrh, proč si takový zvonek nepořídit, jelikož je
zřejmé, že něco takového du-
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na německá a datum roku 1901,
kdy byl kostel dokončen. Druhý
štítek zřejmě pochází z meziválečného období a jméno bylo české.
No a pak se jednoho dne objevil
pan Petr Manoušek i se zvonem
z jedné strany a pan architekt
Soukup ze strany druhé, v kapitulní síni konventu si podali ruce,
vyměnili podpisy, přihlížející
zaslzeli a škoda, že alespoň nezazněla nějaká fanfára. Jako svědci
přihlíželi z vymalovaného stropu
Panna Marie, Hroznata a také obdarovaná Vojslava. Co si můžeme více přát?
Opět přijela Tatra dračice a věžička i se zvonem se pomalu a obřa-

dně začala odpoutávat od země,
ladně a důstojně, jako ta nejkrásnější raketa a po dvaceti minutách dosedla na své původní místo. Je ovšem celá nová, krásná a
připravená nejméně na život dalšího jednoho století.
Byly navráceny plechové štítky a
do nově pozlacené kulové báně
pod křížkem vložena dvě pouzdra s poselstvím pro generace
příští. Vše zdokumentováno a
nafoceno.
Zvon je zatím bez srdce, to se doplní počátkem příštího roku a
stejně tak se zavede elektrické digitální zvonění. Tudíž, zvon se
s jarem roku 2019 oživí elektrickým šokem, na což se všichni

moc těšíme. Zvon váží 42 kg, má
průměr 40 cm a výšku kolem 50
cm. Co ale ještě nevím, v jaké tónině bude naladěn. Proto si jej
v příštím roce přijďte společně
s námi poslechnout. Třeba se
nám to podaří uhádnout.
Jiří Poslední
29. 10. 2018

strátkami. Někdy roku 1197
Hroznata převzal rodový majek
v Čechách. Tehdy také vznikl zásadní dokument, díky kterému
víme, jak velký majetek spravoval. Rozhodl se v té době zúčastnit křížové výpravy a v případě,
že by se z ní nevrátil, nechal sepsat testament, který řešil rozdělení majetku a v němž už na Vojslavu pamatoval. Citace: "Moje
sestra,která je v Polsku, jestliže
přežije manžela a bude se chtít
vrátit do vlasti, dokud zůstane
vdovou, bude vlastnit Chotěšov
se vším příslušenstvím. Jestliže se
však znovu vdá, nebo zemře jako
vdova, zmíněné statky se vrátí
klášteru". Tím je míněna Teplá.
Po založení ženského premonstrátského kláštera v Chotěšově,
který byl vystavěn jako ženský
protějšek Teplé, se do něj ovdovělá Vojslava ve věku asi 40 let
uchýlila.
Vojslava podle legendy žila zbožným životem v těsné blízkosti sester. Jelikož se však jednalo o řád
přísně panenský, nemohla složit
příslušné řeholní sliby, ani nosit
řeholní oděv. Vykonávala vůči
komunitě zakladatelská a patronátní práva a měla tedy v komunitě vedoucí postavení. V klášte-

ře žila také její sestra Judita, která
sem přišla spolu s prvními sestrami z premonstráckého kláštera
v Doksanech. Vojslava zemřela
v Chotěšově ve věku kolem 70
let. Pohřbena byla na nejčestnějším místě uprostřed kněžiště
klášterního kostela. Za husitských bouří však byl její hrob
poničen a znesvěcen a až za opata Tristrama někdy kolem roku
1485 byl pořízen nový, pozdně
gotický náhrobník.Ten je v současné době osazen na čestném
místě za oltářem farního kostela
v Chotěšově. Vojslaviny ostatky
jsou v současné době uloženy
spolu s Hroznatovými v klášterním kostele v Teplé.
Od smrti Vojslavy uplynulo bezmála 800 let, ale klášter žije dál.
Po jeho zrušení v r.1782 se do
něho nastěhoval řád Navštívení
Panny Marie a po jeho násilném
odchodu se po létech pustnutí
začíná probouzet k životu a začíná sloužit obci Chotěšov, která
celou tu dobu prožila s ním a pro
níž se klášter stal jejím symbolem. Až uslyšíte hlas nového zvonu, vzpomeňte si na Vojslavu,
která se zasloužila o jeho založení...
Václav Celer

Ctihodná Vojslava
Klášter v Chotěšově má nový
zvon Vojslava a proto by bylo
vhodné připomenout, kdo vlastně Vojslava byla a čím je pro
Chotěšov významná.
Vojslava byla starší sestrou zakladatele Chotěšovského kláštera
blahoslaveného Hroznaty. Podle
dostupných zdrojů by měl být
jejich věkový rozdíl asi 5 až 7 roků. O jejím životě se dozvídáme
hlavně díky legendě o Hroznatově životě, kde se píše například
toto: "Když jela Hroznatova matka s Vojslavou a synem ve voze a
nechala podržet malého Hroznatu starší sestře, stalo se , že nepozorná dívka nechala chlapce
spadnout na zem. Z rozkazu božího se však chlapci pod koly
rychlého vozu nic nestalo."
Později, když již byla Vojslava
vdaná za krakovského kastelána
Henryka Kietlicze, byl jí svěřen
tehdy ještě malý, asi desetiletý
Hroznata do péče. Jejich otec Sezema totiž roku 1179 padl v bitvě
u Loděnice. Lze předpokládat, že
Hroznatovi se v Krakově dostalo
kvalitního vzdělání na tamní katedrální škole. Vojslava tam jistý
čas žila v Klášteře Zwierzinec
(Zvěřinec), který byl osazen sestrami z Doksan, tedy premonChotěšovský zpravodaj – prosinec 2018
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Chotěšov za 1. světové války a vzniku republiky
28. října jsme oslavili 100. výročí
založení Československa. Většina
z nás si pamatuje tuto historii ze
školních lavic nebo z toho, co jsme
pochytili z televizních obrazovek
nebo z novin. Uplynulé výročí by
ale také mohlo sloužit i jako ohlédnutí za tím, co se dělo v místě, kde
žijeme. V Chotěšově a jeho okolí.
Je pochopitelné, že na tuto historii
existují rozdílné názory a rozdílné
vzpomínky. Ty, které jsou popsány
v tomto článku, čerpají z chotěšovské
kroniky, sepsané kronikářem Adolfem Hofmanem.
S netrpělivostí se sledovala situace po vraždě dne 28.června 1914
rakousko-uherského následovníka trůnu Františka Ferdinanda a
jeho manželky, vévodkyně Sofie
z Hohenburgu, jaké následky asi
přinese. Výstřel jednoho Srby
jménem Princip z revolveru měl
stačit na to, aby vypukl nelidský
zápas na život a na smrt. Jistěže
to nebyl důvod k válce, ale je třeba jej hledat v letech trvajících
rozepří mezi Rakousko-Uherskem a malým Srbskem. Netrvalo ani tak dlouho a už 28. července 1914 dal příkaz rakouský ministr války k mobilizaci celé rakousko-uherské armádě na zemi
i na moři.
Dokud nebyli hlášeni žádní mrtví, bylo nadšení nad nadšením,
ale jakmile se vraceli první frontoví bojovníci jako zranění nebo
nemocní do svých domovských
obcí a vyprávěli o svých válečných strastech, plížil se pomalu
pokles nadšení a vlastenectví do
některých mateřských a manželčiných srdcí, když musela žít
v nejistotě, zda ještě jejich syn
nebo manžel je na živu.
Také ženy nebyly z toho vyňaty,
musely se starat, aby zítra měla
její rodina co jíst a v továrnách,
jako náhrada za muže, kteří bojovali v poli, neboť byly také nuceny obstarat výdělek pro hladovějící rodinu, neboť podpora, kterou dostávaly, nebyla měřena
zlatem.

V klášteře a ve škole byly zřizovány nouzové špitály, neboť nemocnice ve městě už nemohly
pobrat zraněné a nemocné vojáky. Také uprchlíků z Haliče, z válečných bojišť nebyl Chotěšov ušetřen. V červenci 1916 bylo evakuováno dvacet rodin železničářů z Černovic, které našly útočiště jednak v klášteře, jednak
v soukromí. Od 1. ledna 1917 do
února 1918 byli na zdejším statku
ubytovány rodiny Kostineka
Václava, Kyszka Joje a Kyszka
Tekla.
Už trvala vražedná válka skoro
dva roky a půl, když v Rusku byla svržena monarchistická vláda
a vláda Kerenského převzala řízení státní správy, která po krátkém čase byla vystřídána bolševickou mocí. Tím se učinil první
krok k příměří, ale jenom s touto
říší. Ostatní státy vedly dále vražednou válku se všemi vymyslitelnými zbraněmi.
V Rusku, ve Francii a v Itálii se
tvořily ze zajatých Čechů legie,
které si vzaly za úkol vytvořit
samostatný český stát a který také za podpory Francie, Itálie a
Ameriky po dlouhých politických bojích v 1918 byl zřízen.
Monarchie
Rakousko-Uhersko
vydechla svou duši.
Nezměrně stoupl hlad v posledních měsících světové války jak
v zázemí, tak také na frontě. Ve
městě vypukly hladové vzpoury.
Také v poli byly vzpoury, aby se
vražedné válce učinila přítrž. Veřejně se žádal konec bojů a mír.
Po dlouhém mírovém vyjednávání byla světová válka ukončena.
Ale docela jednoduše byl učiněn
konec vraždění a bojům. Vojsko
přes výhrůžky a napomínání
důstojníků
opustilo
zákopy,
branná moc směřovala k domovu, kdo nestačil, stal se válečným
zajatcem. Stovky branných mužů
a jinochů z Chotěšova bylo povoláno, z nich mnozí s vyznamenáním, zranění nebo nezranění se
vraceli domů, mnozí se dostali
do ruského nebo italského zajetí.

Podle seznamu v kronice padlo
z Chotěšova 41 mužů. Není to
úplný výčet. Ne všichni padlí a
nezvěstní jsou zde uvedeni, mnohé rodiny se odstěhovaly a nezanechaly žádné údaje.
1918
Mír přišel tak rychle, jako vypovězení války, nepřinesl však lidu
to, co čekal. Během války vybudované průmyslové odvětví pro
válečné účely (jako Škodovy závody v Plzni) bylo kvůli nedostatku objednávek zastaveno.
Zbývající továrny kvůli nedostatku zahraničních surovin během válečných let se zastavily.
Masy dělníků a zaměstnanců
zůstaly bez chleba, k nim se přidružili demobilizovaní muži.
Štěstím bylo, že nově vzniklý stát
dával nezaměstnaným aspoň
tolik podpory, že nemuseli zemřít hladem. Ale ti, kteří měli movitý majetek, nedostali nic. Tyto
podpory v nezaměstnanosti byly
vypláceny ve Stodě u pracovního
úřadu každé úterý a čtvrtek. Tam
putovaly stovky lidí, aby si vyzvedly několik korun.
K čemu byla lidu podpora po finanční stránce, když za tyto peníze nedostali nic koupit, neboť válečný rozdělovací systém ještě
nebyl zrušen a hrabivost dosáhla
svého vrcholu. Kdo měl hodně
peněz, dostal všechno, což nakonec vedlo k plenění obchodů
(také v Chotěšově) dokonce byly
prováděny nucené prodeje. K tomu se ještě přidaly různé politické nejednosti.
Neznámými osobami byl jeden
večer v 7 hodin kameny přepaden vlak, který přijížděl z Plzně,
při čemž měla být rozbita okna a
zraněny osoby. To přivedlo drážní správu k tomu, aby vlaky, které jezdily do Chotěšova, byly
střeženy vojenskými hlídkami,
také Sokoly, při čemž někdy na
zastávce docházelo k různým nacionálním třenicím.
pokračování na následující straně
10 – 11

Z HISTORIE/ZPRÁVY Z MATEŘINKY
pokračování z předešlé strany
Jednou se objevil v Chotěšově
oddíl se strojními puškami, postavili dvě strojní pušky, aby se
chotěšovským buřičům zchladila
krev. V tento den se stalo, že jeden chotěšovský mládenec s odznakem
německého
spolku
v knoflíkové dírce, klidně šel
svou cestou, když praporečník
popřevratové armády k němu
přišel a chtěl mu odznak vzít. To
chtěl zadržený zamezit tím, že
dal svou ruku na odznak. Důstojník zřejmě mínil, že ruka je při-

pravena k úderu, zatkl mládence
a byl jako těžce politicky podezřelý odvezen do Plzně, kde byl 14
dní internován. Když se ale přišlo na to, že je bezvýznamný Němec, byl zase puštěn na svobodu.
V Chotěšově samém se neukázala nenávist proti všemu německému, celkem vůbec ne, jako
v místech s českou většinou, kde
se nesmělo promluvit nahlas
německy.
Nejenom válka si vyžádala oběti
v těchto letech, ale také pod vojenskou službou horníci se denně
dívali smrti do očí. Bylo to dne

28. srpna 1918, když strašlivá
exploze na Austria-Karlově dolesi vyžádala 12 obětí. Dvě byly
převezeny a deset bylo pohřbeno
na zdejším hřbitově. Náhrobek
o tom vydává svědectví. Mezi 10
oběťmi, které nalezly v Chotěšově věčný klid, jsou čtyři z jiné
vesnice a šest je místních. V tomto hrobě jsou také pohřbeni dva
smrtelně zranění horníci ze dne
18. 10. 1918.
Pro zpravodaj připravil
Jiří Poslední

Mikulášská nadílka v mateřské škole
Přiblížil se zimní čas, Mikuláše
bude zas, čerti letos jako loni
přišli mezi nás a s nimi i andílkové s plnými koši sladkostí,
kterými byly obdarovány všechny děti naší mateřské školy. I ty
děti, které nebyly celý rok hodné
Mikuláši a andělům slíbily, že se
polepší. Nejenom slib byl součástí nadílky, ale i taneční a pěvecké
vystoupení dětí na jednotlivých
třídách. Zároveň touto cestou
děkujeme žákům deváté třídy
základní školy, kteří oblékli tyto
kostýmy a tím obšťastnili naše
malé děti. Všem dětem malým

i velkým přejeme krásné prožití
vánočních svátků a také radost
z dárků.
Jaroslava Weberová

Děti z MŠ přejí všem šťastné a veselé vánoce.
Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Recyklohraní
Třída IV. A za přispění paní učitelky Šístkové uspořádala pěknou akci na téma třídění baterií a
vysloužilých elektrospotřebičů.
Děti vytvořily plakáty, které se
zaobíraly touto tématikou, nafotily je a zaslaly do soutěže, aby
byly splněny podmínky úkolu.
Za splnění podmínek žáci obdrželi body, za něž mohou získat
věcné ceny. Děti plnění úkolu
bavilo a ještě se něco přiučily.
Mgr. Petr Koňařík

100PY

Interaktivní výstavu ke 100. výročí založení republiky navštívili
koncem září žáci 5. tříd a na začátku října též vybraní osmáci a
deváťáci. V areálu DEPO 2015 se
mohli na chvíli přenést do prvorepublikové kavárny, panelákové
koupelny ze 70. let, zámečnické
dílny nebo plechové garáže, v níž
parkovala otřískaná škodovka.
Na příběhu fiktivní rodiny Němcových pak bylo možné sledovat
nejdůležitější události našich mo-

Přírodní učebna

derních dějin. Součástí výstavy
byla i expozice originálních předmětů spojených přímo s Plzní Skupův Spejbl a Hurvínek, zlatá
olympijská medaile Martina Straky z Nagana a další. Všechny bavilo vyzkoušet si projít improvizovanou železnou oponou, aniž
by se spustilo signální zařízení.
V poslední místnosti pak byl prostor pro zamyšlení nad naší budoucností, o které rozhodneme
my všichni.
Mgr. Hana Duffková

V letošním roce podala naše škola s laskavou podporou OÚ Chotěšov žádost o dotaci na vybudování přírodní učebny v prostorách školní zahrady. Státním
fondem životního prostředí byl
projekt schválen, dokončen by
měl být do srpna roku 2020.
V současné době probíhají přípravy – jednak uzavírání smluv,
jednak samotná práce na zahradě, do níž se zapojují zejména
žáci 2. stupně.
Na zahradě postupně vznikne
nové jezírko s vodními rostlinami, geostezka, hmatová stezka,
zastřešený altán pro výuku v přírodě, vyvýšené záhony, záhony
s trvalkami, bylinkami a dřevinami s jedlými plody, přibydou
nové lavice, krmítko s kamerou…
Žáci v rámci výuky vytvoří hmyzí domečky, krmítka a budky.
Přírodní učebna bude sloužit nejen k relaxaci, ale zejména k pozorování a bádání ve výuce přírodovědných předmětů.
Na jaře 2019 rovněž oslovíme rodiče, kteří by byli ochotni při budování zahrady pomoci, proběhnou i workshopy pro veřejnost. Těšíme se na Vaši účast a
předem děkujeme.
Mgr. Jaroslava Studničková
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Halloween v 1. A
jsme si strašidelný příběh, ve kterém se objevovala čísla. Během
hudební výchovy jsme si zazpívali, zatančili a zahráli různé hry.
Na konci dne nás neminula ani
sladká odměna. Celá 1. A si tento
den náramně užila.
Mgr. Kateřina Rubášová

V pátek 2. listopadu proběhla celodenní výuka v 1. A na téma
Halloween - Dušičky.
Na začátku dne jsme se vydali
kouzelným vlakem do strašidelné školy, kde každý představil,
za jaké ,,strašidýlko“ dnes dorazil.

V českém jazyce jsme četli slabiky z duchů, hledali jsme písmenka ve strašidlech, podívali
jsme se na pohádku a popovídali
jsme si o dušičkách. Při matematice jsme počítali a matematice
jsme počítali a porovnávali dýně,
pracovali s kaštany a poslechli

Spolupráce se Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni

Již od ledna loňského školního
roku jsme partnerem SPŠ dopravní v Plzni, která se zapojila
do projektu Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji. Na
jaře jsme navštívili areál školy
v Plzni na Lochotíně, kde pro nás
připravili zajímavý projektový
den, dvacítka našich žáků pak
spolu se středoškoláky vyrazila
do Prahy do Národního zemědělského muzea a Království
železnic. Také v letošním školChotěšovský zpravodaj – prosinec 2018

ním roce jsou pro nás nachystány
zajímavé akce. 23. října se vybraní žáci 8. a 9. tříd podívali do Autocentra Šmucler v Plzni a užili si
notnou dávku zábavy v plzeňské
Techmanii.

V únoru nás čeká projektový den
zaměřený na ekologii, kdy pravděpodobně navštívíme spalovnu
v Chotíkově. Veškeré aktivity
spojené s projektem jsou pro naše
žáky zdarma.
Mgr. Hana Duffková

SPORT A VOLNÝ ČAS

Výlet do Tábora
MS Červeného kříže Chotěšov
uskutečnila v tomto roce v měsíci srpnu pro 46 seniorů již po
šestnácté společnou dovolenou.
Našim cílem bylo město Tábor a
jeho okolí.
Autobusem jsme vyjeli směrem
na Nepomuk, první zastávka byla v Písku, prohlédli jsme si památky města. U Putimské brány
jsme si společně zazpívali Tou
Putimskou branou. Zastavili jsme
se v cukrárně na dobrou kávu a
v restauraci Kozlovna na dobrý
oběd. Dále jsme se vydali směr
Strakonice, kde se konal Mezinárodní dudácký festival. Sledovali jsme vystoupení zahraničních i našich dudáckých kapel.
Následně městem procházel krojovaný průvod všech dudáckých
kapel, kde nás zaujali kroje zahraničních dudáků. Večer jsme
nastoupili do autobusu a vydali
se k městu Tábor do hotelu U Drsů, kde na nás ve večerních hodinách čekal velmi příjemný personál a pěkné ubytování na pět

nocí. Pro následující dny byl připraven program, poznání Tábora
a dalších míst v okolí. Začali jsme
návštěvou zámku Bradlín, kde
nás provedl sám majitel, a pak to
pokračovalo dále, Milevsko návštěva Premonstránského kláštera,
Sezimovo Ústí prohlídka letního
sídla manželů Edvarda a Hany
Benešových a přilehlého parku,
Poutní místo Klokoty s barokním
kostelem a křížovou cestou vedoucí k městu Tábor. Zajeli jsme
se podívat na řetězový Stádlecký
most (jedná se o Podolský most,
který byl v roce 1960 rozebrán a
přemístěn nedaleko obce Stádlec,
zde začal znovu sloužit v roce
1975), další naše cesta vedla po
naučné stezce na hrad Kozí Hrádek kde pobýval a kázal Mistr
Jan Hus.
Nezapomněli jsme na individuální program, který si každý využil dle svého. Jako každý rok
jsme uspořádali večerní společenské posezení s harmonikou a
bubny, jídelnou zněly známe pís-

ničky a někteří z nás překvapili
přítomné zábavnými převleky.
Při zpáteční cestě domů byla zastávka v obci Zvíkovské podhradí. Prohlédli jsme si okolí, občerstvili v místní restauraci a následovala cesta ke Zvíkovskému
hradu, a dále do přístaviště, kde
nás čekala plavba lodí proti proudu bývalého řečiště Otavy. Na
konci plavby se nám otevřel krásný pohled na celý komplex královského hradu Zvíkov, který byl
oblíbeným místem Karla IV.
Na parkovišti jsme nastoupili do
autobusu a náš směr byl domov.
Pan řidič i autobus to zvládli na
výbornou. Účastníkům dovolené
bylo poděkováno za zájem o program a dobrou náladu.
Všichni byli s ubytováním a náročným programem spokojeni a
těší se na společnou dovolenou
v roce 2019.
Hana Peprná
členka MS ČČK Chotěšov

OSPV Chotěšov informuje
Vážení spoluobčané,
rok se pomalu chýlí ke svému
konci a než se rok s rokem sejde, čeká nás poslední letošní
akce a tou je již tradiční Vánoční turnaj ve volejbalu smíšených trojic.
Turnaj se uskuteční jako obvykle druhý svátek Vánoční,
tedy 26. prosince od 12:15
prezence a od 13:00 zahájení
turnaje v hale ZŠ Chotěšov.
Přijďte si když ne zahrát, tak
alespoň zafandit a pochlubit
se se svým cukrovím (stejně
by Vám doma oschlo).
Přihlášky na turnaj směřujte
na Roberta Puhmana.
tel.: 602611785

Nadále bude pokračovat cvičení
dle rozpisu:
PONDĚLÍ 19:00 hod. - 20:00 hod.
- malá tělocvična - budova OÚ
- cvičení žen
- cvičitelka Jana Hesová
STŘEDA 17:30 hod. - 18:30 hod.
- malá tělocvična - budova OÚ
- cvičení jogy
- cvičitelka Vlaďka Honalová
ČTVRTEK 18:00 hod. - 19:00 hod.
- malá tělocvična - budova OÚ
- zdravotní cvičení
- cvičitel Gerhard Tausch
ČTVRTEK 18:30 hod. - 20:00 hod.
- sportovní hala při ZŠ
- volejbal
- Robert Puhman

18. ledna bych rád pozval všechny naše členy a přispěvatele na
valnou hromadu, která se bude
konat v salonku ND Chotěšov od
19:00 hodin.
Následující akcí bude Dětský
maškarní karneval, který se uskuteční dne 9. 2. 2019 v sále ND
Chotěšov od 14:00 hodin. Program zajišťuje „CULINKA A
TANCO-HRÁTKY“.
Poslední plánovanou akcí, na
kterou bych Vás rád pozval, je
tentokrát již sedmý ročník Běhu
Chotěšovem. Ten se bude konat
dne 27. dubna 2019.
Na závěr mého příspěvku bych
popřál všem čtenářům krásný
advent, klidné prožití Vánočních
svátků a hodně štěstí v novém
roce 2019.
Za výbor OSPV Chotěšov
Robert Puhman
14 – 15
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Klub Magnet funguje již více než rok
Klub Magnet pro děti a mládež
zřizovaný Diakonií Západ dojíždí do lokalit - Stod a Chotěšov
- již přes rok, a to zejména díky
finanční podpoře od Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundation.
Od září roku 2017 se tak pro děti
a mladé lidi otevřela další možnost, jak aktivně trávit svůj volný
čas, setkávat se se svými vrstevníky, ale i prostor, kde si lze říct
o pomoc či podporu v běžných
i mimořádných situacích v jejich
životě. Pracovníci Klubu Magnet
pro děti a mládež dojíždí do Stodu každou středu v čase od 12 do
17 hodin, v Chotěšově se Klub
nachází ve čtvrtek ve stejném
čase.
V uplynulém roce navázali pracovníci Klubu Magnet spolupráci
s místními základními školami a
přiblížili tak fungování terénní
sociální služby nejen dětem a

zané z lokality Chotěšov dokázaly sestavit fotbalový tým a utkat
se s jinými nízkoprahovými kluby z Plzeňského a Karlovarského
kraje. Postupně dochází k navázání spolupráce i s občany, místními spolky a organizacemi na
pořádání akcí pro veřejnost.

mladým lidem, ale i jejich rodičům. Nastartovalo se také zapojení do Ligy férového fotbalu nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež, v rámci které děti navá-

V případě Vašeho zájmu o spolupráci lze kontaktovat koordinátorku Klubu, tel. 734 640 492
nebo e-mailu:
klub.magnet@diakoniezapad.cz.
Pokud chcete sledovat, co se
v Klubu Magnet děje, najděte si
ho na facebookové stránce Klub
Magnet – NZDM či na instagramovém účtu klub_magnet, případně na webových stránkách
www.diakonizapad.cz.
Monika Malátová
Klub Magnet pro děti a mládež

Tým Klubu Magnet zabodoval v lize férového fotbalu
Klub Magnet pro děti a mládež,
zřizovaný Diakonií Západ, opět
vyrazil za fotbalem do Plzně.
V pondělí 29. 10. 2018 se uskutečnil v prostorách TJ Lokomotiva
akční den Ligy férového fotbalu.
V Plzni se tentokrát sjely týmy
nejen z Plzeňského a Karlovarského kraje, ale přibyl také kraj
Středočeský se svým týmem
z Příbrami. Po stanovení pravidel
se hrála samostatná utkání rozdělená na tři skupiny. Tým mediátorů, který vedl po každém utkání diskuzi s účastníky, tvořili také
mladí lidé z Francie a Španělska.
Oproti jiným zápasům Ligy, kdy
se sbírají body v průběhu zápasů
(vstřelené branky, diskuze po utkání, fair-play hra, tým z kluků a
holek), se v tento den rozdávaly
body ještě nakonec. Tyto body si
mezi sebou dávaly jednotlivé týmy podle toho, jak se jim s ostatními hrálo. I přes to, že byl tým
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Klubu Magnet věkem jeden z nejmladších, posbíral nejvíce fairplay bodů od ostatních týmů, vyhrál tak první místo a s ním vyhrál i pohár západočeské ligy.
Všichni jsme si fotbalový den
v Plzni moc užili a těšíme se na
další hrací dny, na které se tým
usilovně připravuje. Klub Magnet dojíždí do Chotěšova každý

čtvrtek od 12:00 do 17:00.
V případě jakýchkoliv dotazů se
můžete obrátit na koordinátorku
zařízení, Moniku Malátovou, na
tel. č. 734 640 492 nebo e-mailu:
klub.echo@diakoniezapad.cz
Bc. Vojtěch Starý
Klub Magnet pro děti a mládež

SPORT A VOLNÝ ČAS

PLESOVÁ SEZONA 2019
CHOTĚŠOV
19.1.
MYSLIVECKÝ PLES
Národní dům
2.2.
HASIČSKÝ BÁL
Národní dům
(pořádá SDH Chotěšov)
9.2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Národní dům
16.2.
HAVÍŘSKÝ PLES
Národní dům
9.3.
HASIČSKÝ PLES
Národní dům
(pořádá okres Plzeň-jih)

Základní škola
Chotěšov zve na

OSLAVU VÝROČÍ

100 LET ČESKÉ ŠKOLY

sobota 16. 2. 2019
od 9:00 hodin
16 – 17

INFORMAČNÍ PŘEHLED

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
18 – 19

Baník Mantov zve na Masopustní

průvod
sobota 2. 3. 2019
Průvod vychází v 10:00
z mantovské návsi.
Sraz masek v 9:00 v restauraci V Rohu.
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