Chotěšovský
zpravodaj
Zpravodaj pro obce Chotěšov, Mantov, Losina, Hoříkovice a Týnec

Vydává obec Chotěšov

č. 3 – září 2019

Příměstské tábory Mikroregionu
Radbuza
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SLOVO STAROSTY
Příjemný skoro již podzimní
čas vážení spoluobčané,
Čas prázdnin a letního dovolenkování je pro letošek za námi
a nám nezbývá nic jiného, než se
s pomalu krátícími se dny nachystat na podzimní kolorit počasí. Myslím, že letošní léto bylo
celkem příjemné a pevně věřím,
že jste si ho všichni užili dle
svých představ a plánů. Úplná
extrémní vedra jako vloni se letos
nekonala a i mé přání z posledního úvodního slova o troše
toho tolik potřebného deště se
nakonec alespoň zčásti naplnilo,
byť pro deficit spodních vod
z předchozích let byly i letošní
deště slabé. Dalším přáním by
tedy mohlo být, aby ten toliko
potřebný déšť, byl pro příště
mírný a pozvolný a nezpůsoboval problémy, které bohužel
stále častější přívalové deště způsobují i u nás. Byť prozatím naštěstí bez extrémních škod a následků. Takže zpět ze sci-fi přání
a požadavků.
Zářijový čas patří především
školákům. Ať už jsou to ti úplně
nejmenší, kteří prvně vstupují do
pro ně neprobádaných vod mateřské školy a začíná jim období
nového poznávání a získávání
nových kamarádů. Nebo ti větší,
kteří se posunuli za vzděláním
základním a poprvé usednou do
školních lavic zdejší základní
školy pod vedením nové třídní
učitelky. Anebo ti úplně největší
pro jejichž většinu už asi není
první zářijový den úplně tím nejšťastnějším dnem jejich života,
byť letos to byl až ten den druhý.
Všem bez výjimky bych chtěl
prostřednictvím našeho zpravodaje popřát hodně štěstí, úspěchů
a radosti ze svého školního počínání. Pro ty nejmenší, poprosím
Vás rodiče čtenáře o přetlumočení tohoto přání. Děkuji.
Jelikož jsme zabrousili do
školství, ještě chvilku tady zůstaneme. Jen se přesuneme z oblasti
vzdělávání, kde nemíním všem
odborně zainteresovaným fušovat do oborů, na pole samotného
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zázemí naší mateřské a základní
školy. Pro obec, coby zřizovatele
těchto organizací, je jednou z
hlavních povinností řádně se o
tyto instituce starat. V základní
škole byl po velkých prázdninových rekonstrukcích z minulých
let klid a žádná velká investiční
akce nás nečekala. To ale neplatilo o škole mateřské. Havarijní
stav odpadů v zázemí kuchyně si
vyžádal naplánování opravy na
prázdninový čas. Následně po
zápisu dětí pro školní rok
2019/2020 bylo dle počtu žádostí
o přijetí zřejmé, že maximální
kapacita 112 dětí nebude dostatečná. Ano, existovala varianta
děti nepřijmout. S tímto rozhodnutím jsme se ale nechtěli
smířit. Po výjezdní inspiraci
vedení OÚ společně s vedením
MŠ do mateřské školy ve Stodu,
kde stojí stavebně téměř totožná
budova jako je ta naše, bylo
navrženo pokusit se v šibeničním
termínu rozšířit stávající kapacitu
MŠ v Chotěšově o jednu novou
třídu se sociálním zařízením a
navýšit tak kapacitu na 124 dětí.
Specifikace rekonstrukce těchto
objektů je dána právě jejich provozem a pokaždé se hraje opravdu o dny, tak aby byl minimalizován zásah do provozu před
jejich prázdninovým uzavřením
a už vůbec ne při jejich otevření
v září. Nyní již můžeme v klidu
konstatovat, že obě akce byly
úspěšně dokončeny a velké
„díky“ patří firmě PERILA TOP
s.r.o. ve spolupráci s panem Markem Hulínským, kteří poslední
dobou tráví léto v mateřské škole
a dovolená u moře se jim tímto
vždy odkládá až na období po
splnění daného úkolu.
Ani ostatní akce letní čas nijak
neomezil. Obnova staré návsi
v Chotěšově se již rozběhla na
plné obrátky a pokládka žulových kostek dává této stavbě
opravdu moc hezký ráz. V Hoříkovicích se po delší odmlce
spojené s akcí ČEZu, který zde

prováděl uložení vzdušného vedení do země, rozsvítilo nové veřejné osvětlení a dokončena byla
i slibovaná oprava povrchu cyklotrasy směrem k Vachtlovu
Mlýnu na Vstiš, která je součástí
mezinárodní cyklotrasy CT3 vedené po našem katastrálním území. Dovolte mi, abych ještě opakovaně upozornil všechny, kteří
by se tímto směrem chtěli případně do budoucna vydat autem, že
tato komunikace je označená dopravní značkou IP 10a – Slepá
pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou 1600m. Autem se
po této cestě dostanete pouze
před most u Vachtlova Mlýna,
což je pro rybáře a zemědělskou
techniku dostačující, dál opravdu
ne. Zde jsou osazeny dva ocelové
sloupky zabraňující průjezdu,
čímž by mělo být docíleno bezpečnějšího pohybu cyklistů a
procházejících se chodců na
předmětné komunikaci a zamezeno fungování této nově opravené cesty jako rychlospojky do
Vstiše pro osobní automobily.
Ano, někdo tohle rozhodnutí určitě ponese těžko, což už tak bývá, ale věřím, že do budoucna ho
většina ocení.
Přeji Všem příjemné čtení dalších článků Chotěšovského zpravodaje, pohodový podzimní čas,
příjemnou náladu a žádné chmury nad počasím, stejně ho neovlivníme .
Daniel Koláček
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE

Výzva všem místním spolkům a organizacím
I v letošním roce 2019 budou příspěvky na činnost vypláceny formou Vámi podaných individuálních
žádostí a tímto Vás vyzýváme k podání individuální žádosti o příspěvek na činnost do 18.10.2019.
Formulář individuální žádosti je ke stažení na internetových stránkách obce Chotěšov
www.obec-chotesov.cz v sekci "Dokumenty ke stažení"
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Informace o právě probíhajících stavebních akcích
Cyklotrasa CT3 Mantov Vstiš
Na konci měsíce srpna byly dokončeny práce na dalším úseku
dálkové cyklotrasy CT3, konkrétně mezi obcí Mantov a Vachtlovo
Mlýnem. Povrch je zhotoven z recyklovaného materiálu s asfaltovým
nástřikem
s podrcením
v délce 1600 metrů. U Vachtlova
Mlýnu je cyklotrasa doplněna patníky, aby bylo zamezeno využívání cyklotrasy automobilovou dopravou. Tuto akci podpořil Plzeňský kraj částkou 1.756.343,- Kč.

Hoříkovice v novém
světle
V srpnu byla dokončena rekonstrukce osvětlení v obci Hoříkovice. Tato akce byla provedena společně s překládkou vzdušného vedení kabelů NN soustavy, kterou
prováděla firma ČEZ. V obci byl
navýšen celkový počet stožárů ve
snaze zajistit rovnoměrné osvětlení všech komunikací. Otázkou je
ještě možné posílení osvětlení
v prostoru návsi.

Mantov
Po zdárné rekonstrukci povrchů
vozovky na objízdné trase vedené obcí Mantov došlo i na rekonstrukci chodníku v místě od křižovatky silnic II/230 a III/1801
směrem na Pančavu. Na podzim
by mělo v Mantově dojít k modernizaci pouličního osvětlení.
To stávající je místy již v naprosto
katastrofálním stavu. Obci se podařilo získat na tuto akci dotaci
z dotačního programu PSOV Plzeňského kraje ve výši 250.000,Kč. Vyměněna za nový typ tak
budou všechna stávající světla.
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Stará náves v Chotěšově
O prázdninách se naplno rozjely
práce na rekonstrukci staré návsi
v Chotěšově. Vzhledem k terénu
a poloze se jedná o jednu z náročnějších stavebních akcí, která
s sebou nese určitá omezení.
Firma D-Beton, která akci provádí, se snaží práce provádět po
etapách, aby nedošlo k znepřístupnění celé stavby zároveň.
První část, kterou je ulice Úzká,
by měla být hotova koncem léta.
Stavba je prováděna v kombinaci
betonové dlažby v imitaci žulových kostek a žulové přídlažby.
V prostoru návsi pak bude dlažba již přímo ze žulových kostek.

Zábava pro malé i pro
velké
V prostoru sídliště v Nové ulici
byla instalována nová skluzavka
s houpačkami. V Mantově za
mostem jsou nově k dispozici
dvě hrací plochy na nohejbal a
volejbal.

Průchod na Plzeňské ulici
obnoven
Po zajištění statiky zdiva na hospodářské budově v areálu kláštera Chotěšov byl obnoven průchod na Plzeňské ulici. Dočasné
přechody byly zrušeny a došlo
k demontáži dopravního značení.
K přecházení by mělo být nadále
využíváno již pouze původní
místo pro přecházení. Možnost
využívání cesty do školy areálem
klášterní zahrady i nadále zůstává. Rekonstrukce první části střechy objektu hospodářské budovy
by měla být dokončena do konce
měsíce září.

www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

Koncert plný pocitů
Stojím na kůru klášterního kostela, kterým se linou medové tóny
altového saxofonu. Ten nástroj je
jakoby pozlacený a také hudba,
kterou vydává je jako roztavená
zlatá cihla. Samozřejmě, musí být
někdo, kdo dokáže tuto krásu vytvořit, přetavit a vyslat do prostoru. V tomto případě je tím muzikantem pan Felix Slováček s
doprovodem.
S jeho jménem a uměním se setkáváme takřka padesát let, pořád
rádi a potěšeni. Jedna z prvních
desek, kterou jsem si koupil, byl
F. Slováček s orchestrem Ladislava Štaidla. Psal se rok 1974 a jedním z důvodů zakoupení této
desky byla podobnost jeho klarinetu s klarinetem mistra Acker
Bilka. Tento věhlasný klarinetista
zahrál na jazzovém festivalu v
Berlíně v roce 1963 skladbu s
názvem " Cizinec na pobřeží ".
Od té doby je ve mně tento jedinečný hudební " majstrštyk " uložený a po mnoha desítkách let
jsem jej slyšel v živém provedení
právě na kůru kostela kláštera v
Chotěšově. To jsou chvíle, které
se nezapomínají. S podobným
pocitem jsem se setkal v případě
koncertu Radky Fišarové, když
se konventem rozlehly první tóny písní Edith Piaf, kterou ona
dokázala tak jedinečně interpretovat.
Vraťme se ale k pátku 28.6. do
klášterního kostela a na koncert
Felixe Slováčka. Pan Slováček si
každou skladbu uvedl, případně
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Příměstské tébory
doplnil vzpomínkou, což v jeho
případě a věku je patřičné, jelikož
má o čem vyprávět. Všech patnáct uvedených skladeb bylo jakýmsi průřezem toho, co skvělého bylo složeno pány Morriconim, Svobodou, Vaculíkem, Hádlem a dalšími.
A již je v éteru další melodie a také jména jako Ennio Morricone,
Claudia Cardinale, Henri Fonda,
Charles Bronson, zkrátka " Tenkrát na západě ". Dlouho jsem
nevěřil, že mohl tento film natočit Evropan a také hudební počin
se stal převratem ve filmové
hudbě. Hudba doplněna zvuky
vrzajících dveří, much či cikád
ještě do té doby nikoho nenapadla. Ono je to vše nejvíce natočeno
ve Španělsku, dnes jako turistická atrakce, kterou tam předvádí "
kovboj " který je neuvěřitelně
podobný herci Henrimu Fondovi,
kdoví jak to všechno bylo. Ale
nezapomeňme ani na pěvecké
podání Věrky Špinarové.
Tak vidíte, jeden koncert a kolik
se přidá dalších vjemů. Rozhodně nesmím zapomenout na doprovodného pianistu, který svými klasickými vsuvkami obohatil
repertoár. Co napsat nakonec.
Bylo to skvělé, ale samozřejmě
jen pro určitou věkovou generaci.
To již takhle bývá. Zmíněná deska z roku 1974 byla mistrem podepsána, chlebíčky dojedeny, posluchači spokojeni. Jak by napsal
klasik " Bylo to nadoblačné odpoledne ".
Jiří Poslední

I v letošním létě byl Mikroregion
Radbuza velmi aktivní a připravil pro děti z území a blízkého
okolí osm turnusů příměstských
táborů. Realizace projektu s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza se uskutečnila díky finanční podpoře z první výzvy MAS Radbuza, z.s. na prorodinná opatření. Počet přihlášených dětí se oproti loňskému roku ještě zvýšil na 210 obsazených
míst. Děti si mohli během celých
prázdnin vyzkoušet tvorbu animovaného filmu, který byl zaměřen na téma: „Putování skřítka
Radbuzáčka“. Nechyběla ani
možnost si vyzkoušet velké
množství sportů a na přání z
loňského roku jsme přidali mimo
juda, raftů a lukostřelby i pasivní
sporty jako šachy a minigolf. V
rámci turnusu zaměřeného na
poznávání světa různých kultur
si děti mohly popovídat francouzsky nebo anglicky. Na některé dokonce čekalo překvapení v
podobě setkání se s dobrovolníky
z celého světa (od Mexika až po
Japonsko), kteří se vsoučasné době účastní workcampu v Kozolupech pod záštitou MAS Radbuza.
Cílem celého projektu, který bude pokračovat i příští rok (přihlašování bude zahájeno v březnu
2020), je nejen pomoci rodičům
školou povinných dětí vyřešit
problém, jak zaopatřit děti v době letních prázdnin, ale i poznat
území našeho mikroregionu. A
jelikož je o tento projekt velký
zájem, podařilo se nám získat
finanční prostředky v další výzvě
MAS Radbuza i na jeho pokračování v letech 2021 a 2022.
MR

STALO SE/NENECHTE SI UJÍT

Sraz veteránů a Večer pro klášter Chotěšov obrazem

Univerzita třetího věku v Chotěšově
Vážené dámy a pánové
co nejsrdečněji Vás zveme na studium
Univerzity třetího věku v Chotěšově
Těšíme se na stávající studenty i nové zájemce
První lekce se koná 2.10.2019 od 15:00
v zasedací místnosti v budově
obecního úřadu

www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Grant od Nadace
ČEZ
Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě 30 000,-Kč na
realizaci projektu “Posílení provozní vybavenosti NKP kláštera
v Chotěšově“ v grantovém řízení
Zaměstnanecké granty. Cílem
projektu bylo pořízení nového
mycího stroje na podlahy, který
bude využíván k úklidu nově
rekonstruované části konventu
kláštera. Symbolický šek byl předán zaměstnancem ČEZu panem
Michalem Jánským na akci Večer
pro klášter Chotěšov 3. 8. 2019.

Znovuobnovení průchodu do prelatury
Spolek klášter Chotěšov byl úspěšný při podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Plzeňského kraje Podpora spolkové
činnosti na venkově – opravy ne-

movitého majetku v roce 2019 na
projekt „Znovuobnovení průchodu do objektu prelatury kláštera
v Chotěšově“. Spolku byla přiznána dotace ve výši 77 000 Kč.

Letní kino v klášteře navštívilo letos více než 1 000
diváků

Kapitulní síň
U projektu Obnova kapitulní síně
konventu kláštera v Chotěšově z
Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1. výzvy MAS Radbuza – Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza probíhají práce na vybudování
nové elektroinstalace a práce na
restaurování podlahy. Zároveň
bylo zrušeno zadávací řízení na
výběr restaurátora maleb ze zákonného důvodu, kterým bylo
přihlášení pouze jednoho uchazeče. Po opakovaném vyhlášení výběrového řízení byl vybrán dodavatel, se kterým byla podepsána
smlouva o dílo a dne 3. 9. 2019
bylo předáno staveniště.
Chotěšovský zpravodaj – září 2019

Letní filmový festival v klášteře
se těšil značnému zájmu, a to nejen místních, ale i diváků z blízkého okolí. Festival byl rozdělen
na dvě části. První část proběhla
v červnu ve dnech 14., 21. a 28.6.
2019. Hned na prvním filmu LOVENÍ byl překonán návštěvnický
rekord z loňského promítání a
počet diváků byl 141. Zcela nečekaný zájem byl o druhý film Bohemian Rhapsody, který zhlédlo
neuvěřitelných 246 diváků. Tohle
číslo se zdálo pořadatelům jako
nepřekonatelné. Na třetím filmu
Po čem muži touží bylo prodáno
201 vstupenek. Druhá část festivalu proběhla na konci prázdnin
a v prvním týdnu školního roku
(23. 8., 30. 8., 6. 9.). Fenoménem
letošního filmového léta se stal
film Ženy v běhu, kdy se v prostoru křížové zahrady dobře bavilo 304 diváků! V pořadí pátém
filmu Teroristka obdivovalo excelentní herecké umění paní Ivy
Janžurové 180 diváků.

Posledním filmem byla pohádka
Čertí brko, kterou s námi zakončilo promítání pod širým nebem
v Chotěšově 99 návštěvníků.
Letošní ročník festivalu finančně
podpořila obec Chotěšov z Grantového dotačního programu obce
a Plzeňský kraj z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na
podporu a oživení uměleckých
aktivit pro rok 2019. Slušností je
poděkování všem dobrovolníkům z týmu pořadatelů, kteří se
podíleli na organizaci akce.
Obrovský dík taktéž zaslouží
všichni návštěvníci. Pořadatelé si
velmi váží a oceňují jejich přístup
s úklidem židlí po představení a
úklidem odpadků do vyhrazených nádob.
Už nyní se těšíme na příští ročník
a věříme, že stejně jako letos se
pro hodně z nás stane letní kino
v klášteře tradiční kulturní
zábavou v naší pěkné vesnici.
Filip Hrubý

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V mateřské škole se opět
budovalo
2. května proběhl v mateřské
škole zápis dětí na školní rok
2019/20. Mohlo by se říci: „Běžná
záležitost – jako vloni, jako předloni“, ale řada dětí se svými rodiči, kteří přišli k zápisu, nebrala
konce. Ještě jsem čekala na zázrak, že si někteří rodiče svůj
záměr s přijetím do MŠ rozmyslí
nebo se třeba přestěhují, ale zázrak se nekonal. Všichni, mimo
dvou, doručili vyplněné přihlášky zpět do školy s vyjádřením, že
do mateřské školy chtějí přijmout. Po zjištění, že i v dalších
letech je reálné, že dětí bude
hodně, začal kolotoč vyjednávání, plánování, povolení, stěhování, kolotoč, který byl dost časově
stísněný. Vše se ale zdařilo, slíbené termíny byly dodrženy, slíbené práce byly vykonány. Všem
zúčastněným děkuji. Všichni –
zaměstnanci obecního úřadu, firmy řemeslníků, zaměstnanci ma-

teřské školy – své úkoly spolehlivě a včas splnili.
Prostory, které byly využívány
občas, budou nyní využívány
denně. Vznikla totiž nová nízkokapacitní třída, třída Motýlků, se
svojí šatnou a se svým sociálním

zařízením. Takže nyní naše mateřská škola může přijmout 124
dětí! Teď už jen popřát zejména
novým dětem, aby si v mateřské
škole bez maminky a tatínka co
nejdříve zvykly a aby se do školy
každý den těšily.
J. Weberová

Přírodní učebna ZŠ Chotěšov
V rámci výzvy 16/2017 získala
naše škola od Státního fondu životního prostředí podporu ve výši 382 370,- Kč, ze zdrojů zřizovatele bude uhrazeno 67 477,- Kč na
přeměnu školní zahrady v přírodní učebnu. V ní se budou
vzdělávat nejen naši žáci, ale počítáme i s aktivitami zaměřenými
na veřejnost.
Na jaře byly provedeny terénní
úpravy, následovalo rozšíření
stávajícího jezírka (celková plocha nyní činí 35 m2 a vodu čistí
filtrace), vybudování vyvýšených
záhonů, hmatové stezky, trojkomorového kompostu, informačních tabulí a geostezky. V prostoru za halou roste louka osetá
Českou květnicí. Již od jara funguje digitální meteostanice s výstupem na web školy. K jezírku
jsme zakomponovali kameru – ta
bude sloužit pro pozorování ptáků v krmítku. Pro pěstitelské
www.obec-chotesov.cz

práce bylo z projektu zakoupeno
nové nářadí, pro výuku přírodních věd pomůcky a literatura.
V nejbližších týdnech nás ještě
čeká sestavení zahradního altánu, v němž budou umístěny stoly
s lavicemi pro výuku, umístění
tří zahradních lavic a pořízení
rostlinného materiálu (jedná se
především o jedlé plodiny). V dílnách žáci vyrobí budky, krmítka
a hmyzí hotely.
Cílem projektu je návrat ke Komenského
myšlence
„Škola
hrou“ – žáci se mnohem více
naučí poznáváním přírody, pozorováním, sledováním, bádáním a
vlastní zkušeností, než sezením
v lavici. Každý si zapamatuje, že
kytka vyroste ze semínka, pokud
si ji sám zasadí a sleduje její vývoj – a každý si vzpomene, jak
vypadá brouk, kterého měl v ruce.
Mgr. František Halada
ředitel ZŠ
8–9
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Zahájení školního roku
2019/2020
Nový školní rok 2019-20 začal tradičně před budovou základní
školy. Po státní hymně pozdravil
učitele, žáky, rodiče a hosty starosta obce pan Daniel Koláček a
všechny přivítal ředitel školy
František Halada.
Zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Studničková představila jednotlivě nové prvňáčky, kteří za
potlesku ostatních žáků přecházeli ke své nové paní učitelce.
Škola přivítala své žáky čistá a
vymalovaná. O letošních prázdninách se poprvé za 11 let nic nového ve škole nestavělo, pouze v zahradě školy vzniká unikátní přírodní učebna, která bude dokončena během roku.
Vyučování v prvním dnu bylo
krátké, v 9 hodin všichni žáci budovu školy opustili. Od úterka a
středy již začíná běžná výuka
podle rozvrhu.

Chotěšovský zpravodaj – září 2019

Mezi nové netradiční aktivity
školy na podzim letošního roku
patří akce Edison (mezinárodní
studentská organizace AIESEC).
Druhý týden v říjnu se šest zahraničních studentů z celého světa
zúčastní výuky v naší škole. Vě-

řím, že akce bude přínosem pro
všechny žáky i pedagogy školy.
Přeji žákům, učitelům i rodičům
pohodový školní rok, hodně
zdraví a úspěchů všem.
Mgr. František Halada
ředitel ZŠ

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Návštěva z 28. ZŠ
Ve školní družině plzeňské základní školy každoročně probíhá
celoroční projekt. Tentokrát se
žáci vydávali strojem času do
různých etap minulosti i budoucnosti a jak už bývá zvykem, celý
školní rok byl završen tzv. výletem za odměnu. Žáci, kteří obstáli nejlépe v celoročním bodování,
se každý rok mohou těšit na nějaké zajímavé dobrodružství mimo objekt jejich základní školy. I
v letošním roce tento závěr nechyběl. Probíhaly dlouhé diskuse
a paní vychovatelky dlouho vymýšlely nejlepší místo pro naši
cestu časem. Nakonec bylo rozhodnuto a jak se zpětně ukázalo
velice úspěšně, že tentokrát zvolíme místo mimo Plzeň a bylo
dohodnuto, že se pokusíme oslovit Správu kláštera premonstrátek v Chotěšově u Stoda.
Podmínky programu jsme začali
dojednávat s panem Filipem
Hrubým a když jsme s kolegyní
poprvé přijely na schůzku do
kláštera, přivítal nás tento velmi

www.obec-chotesov.cz

příjemný a ochotný pán s úsměvem a pozitivním přístupem
k naší myšlence.
Domluvili jsme se na spolupráci
velmi rychle a bez problémů.
Přípravy mohly začít. Výlet probíhal ve třech etapách, pro celkem devadesát žáků. Velké vzrušení panovalo už v budově školní
družiny v Plzni, kdy žáci začali
dostávat dopisy od řádové sestry
Vojslavy (sestra Blahoslaveného
Hroznaty) a museli postupně
přijít na to, jak a kam se vlastně
pojede. Velké nadšení vzbudila
informace, že pojedeme vlakem.
Na Hlavním nádražív Plzni, dostaly děti za úkol najít správný
směr, čas a nástupiště odjezdu.
Jízda západočeským žralokem
rozhodně neměla chybu a žáci
během jízdy museli zjistit, kde
budeme vystupovat.
Po výstupu na chotěšovském nádraží objevili mapu a podle té se
vydali k místní dominantě obce –
Chotěšovskému klášteru. Již u
brány je čekala blahoslavená ses-

tra Vojslava a zadala jim první
úkol. Děti obdržely celkem devět
úkolů a otázek, za jejichž splnění
dostaly indicie, které je postupně
dovedly až do nově zrekonstruované východní věže, kde se setkaly s blahoslaveným Hroznatou, zakladatelem kláštera, který
jim předal ukrytý poklad.
I přes horké počasí bylo v klášteře příjemně a žáci s nadšením
plnili připravené úkoly, mezi něž
patřilo např. tvoření z přírodnin,
stavba živých obrazů, nebo stezka odvahy v prostorách gotických sklepů. Během těchto devíti
úkolů se opět vrátili do dob, kterými během celého školního roku
procházeli.
Následná zpětná reakce od
kolegyň i dětí byla velmi pozitivní a my tímto děkujeme za krásnou možnost strávit v klášteře
dobrodružné odpoledne.
Děkujeme panu Filipovi Hrubému za velmi vstřícné jednání a
domluvu.
Pavla Celerová
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Cvičení OSPV v roce 2019/2020
Vážení spoluobčané,
léto utíká mílovými kroky tak, že
se až nestačíme divit. Dětem nastávají školní povinnosti a i my
dospělí se po prázdninových
toulkách zase musíme vrátit k realitě všedních dnů.
Abychom ale neztratili kondici
nabytou v létě, co takhle pustit
se do trénování našich tělesných
schránek i v novém školním roce.
Když už ne venku, tak alespoň
v tělocvičně
pod
vedením
zkušených cvičitelů.

Přijďte a začněte s námi cvičit!
Předkládáme vám seznam pravidelných aktivit pro letošní školní rok,
které pro vás připravil OSPV Chotěšov a kam vás, občany, srdečně
zveme.
Tělocvična bývalé školy:
Ženy

Po 19,00 – 20,00

Jana Hesová

Joga

St 17,30 – 18,30

V. Honalová

Zdravotní tělovýchova

Čt 18,00 – 19,00

Gerhard Tausch

Čt 18,30 – 20,00

Robert Puhman

Sportovní hala:
Volejbal

Začínáme 9. září 2019
Dále bychom vás chtěli informovat, případně nabídnout účast na těchto dvou akcích, jež proběhnou do konce
roku 2019:
27. – 29. 9. 2019 školení (doškolení) zaměřené na pěší turistiku – místo konání Železná Ruda.
26. 12. 2019 turnaj smíšených družstev ve volejbalu – hala Základní školy, začátek 13,00hod.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a začátek školního roku a poslední třetina roku 2019 bude pro všechny
bez stresů a v pohodovém duchu. Všem a nejen těm, co mají rádi sport, ale i ostatním spoluobčanům, přejeme
krásný konec léta a neméně příjemný podzim.
Za OSPV Alice Celerová

Klub Magnet slaví 2 roky
Již druhým rokem dojíždí Klub
Magnet pro děti a mládež zřizovaný Diakonií Západ do lokality
Chotěšova. Jedná se o terénní
nízkoprahovou službu pro děti a
mladé lidi ve věku od 6 do 20 let,
kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a chtějí se setkávat s vrstevníky. Zároveň jako sociální
služba nabízí i pomoc či podporu
při řešení běžných či mimořádných situací v jejich životě. Klub
dojíždí do Chotěšova každý čtvrtek v čase od 12 do 17 hodin, a to
zejména díky finanční podpoře
od Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux
Foundations.
Za dva roky působení klubu
Magnet v lokalitě se podařilo
oslovit děti a mladé lidi, kteří využívají služby klubu a navázat
spolupráci nejen s místní základní školou. Také se nám podařilo
získat prostory klubovny pro případy nepříznivého počasí a vy-
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tvořit fotbalový tým, který reprezentuje Klub Magnet v Lize férového fotbalu v Plzeňském kraji.
Několikrát do roka tak vyráží
týmy z nízkoprahových zařízení
na zápasy ve fotbalu, podobně
jako je tomu u profesionálních
hráčů. Avšak s rozdílem, že v této
lize se dbá především na fair play
a respekt. Díky fotbalu se nám
podařilo vytvořit skupinu dětí a
mladistvých, jenž vzájemně spolupracují, vycházejí a jdou za
stejným cílem – využít fotbal pro
něco dobrého, užít si zábavu a
být součástí něčeho smysluplného, co je naplňuje. Navíc díky
podpoře ze strany žáků, učitelů a
vedení Základní školy Chotěšov
byl předán Klubu Magnet finanční dar, na kterém se podílelo několik tříd školy. A za to jim patří
velké díky! Z daru byly pořízeny
například fotbalové dresy, díky
nimž se nám podařilo vytvořit
pocit opravdového fotbalového

týmu, který se přibližuje k profesionálnímu fotbalu.
Pokud chcete sledovat, co se
v Klubu Magnet děje, najděte si
ho na facebookové stránce Klub
Magnet pro děti a mládež, popř.
na webových stránkách www.
diakoniezapad.cz, příp. se obraťte
na koordinátorku Klubu na tel.
734 640 492 nebo e-mail:
klubmagnet@diakoniezapad.cz.
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Letní dovolená seniorů
2019
17.08.2019 v ranních hodinách
odjížděl z Chotěšova autobus
směrem jižní Čechy. Cílem cesty
bylo městečko Borovany. Účastníci dovolené se již předem těšili
na nové poznatky a zážitky. A
bylo vskutku co obdivovat. Při
cestě do míst ubytování jsme se
zastavili v Třeboni, kde se konaly
rybářské slavnosti. Viděli jsme po
hrázi rybníka Svět jet kočár s Jakubem Krčínem a jeho chotí. Za
nimi šel průvod uniformovaných
rybářů s holemi a podběráky.
V Borovanech jsme navštívili
místní klášter, kde na závěr se
náš řidič proměnil v kněze. Jeli
jsme parníkem po Vltavě, vystoupali na Kleť, viděli jsme pomník
Jana Žižky z Trocnova navštívili
jsme jeho muzeum, zastavili jsme
se v Nových Hradech v historické
kovárně a poslechli si povídání o
Zevlovo mlýně, na Hluboké jsme
si prohlédli lovecký zámeček
včetně ZOO. Navštívili jsme výstavu Země Živitelka. Uprostřed
týdne jsme udělali zábavný večer
s muzikou, s různými převleky a
tanečními kreacemi, další večer
jsme se pobavili při soutěži s balonky. Pak už se šlo balit a ráno
jsme odjížděli domů. Cestou jsme
se zastavili na výstavě květin
v Čimelicích.
Velký dík patří p. Haně Peprné,
která dovolenou vybírá, zajišťuje
a připravuje, a všem ostatním
kteří jí pomáhají.
Anna Fišerová

Věk ani stav nerozhoduje!!
S koncem června končí nejen
školní rok, ale i zdravotní cvičení
OSPV Chotěšov. Poslední červnový čtvrtek byl zároveň naším
posledním cvičebním dnem. Leckterá cvičenka již nepočítala s
řádnou hodinou poctivého cvičení a přišla bez sportovního úboru
a bot. Důsledný cvičitel Geňa
Tausch však rozhodl jinak. Připravil pro nás soutěžní klání.
Soutěžili jsme ve čtyřech disciplínách. Vyhlášení vítězů spojené s
ukončením cvičení se již přesunulo k Anince na zahradu. Rozjařeni ze soutěžního klání jsme vydrželi až do úplného setmění.
Po celý cvičební rok, bez ohledu
na věk, občasné bolení kloubů,
nebo když nás zmáhala rýmička ,
jsme poctivě cvičili. Proto jsme se
rozhodli účastnit se zářijových
Sportovních her seniorů 2019 v
Plzni. Věříme si!!! Držte nám
palce!!!
Nový cvičební rok startujeme
druhý zářijový čtvrtek od 18,00
hod.
JH+JŠá

Seniorské lámání rekordů
Pan J. Macháček zahájil 05.06.
2019 v 15.00 hod. nultý ročník
SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE
SENIORŮ.
Motto tohoto sportovního odpoledne bylo: Nejde o výkony a rekordy, ale o zábavu a smysluplné
prožití volného času seniorů. A to
se povedlo. Každý z účastníků si
na šesti disciplínách vyzkoušel
své sportovní dovednosti.

1. hod na nízké koše velkým a
malým míčem
2. překračování tyčí v různé výšce
3. slalom mezi kuželkami
s nesením míčku na pálce
4. srážení postavených kuželek
5. prolézání obručí
6. hra petanque

Mnozí své sportovní výkony nejen splnili, ale i překonali. Po
skončení bylo malé občerstvení,
posedělo se venku před pečovatelským domem. Zahráli jsme si
Člověče, nezlob se, Žolíky, Prší,
nebo si jen povídali. Bylo to pěkné odpoledne nejen se soutěžícími, ale i s diváky.
Poděkování patří všem, kteří se
na organizaci podíleli, a také
Mateřské škole Chotěšov za zapůjčení sportovního náčiní.
Anna Fišerová
www.obec-chotesov.cz
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Jak TOMíci prožili
prázdniny

Ani o hlavních prázdninách chotěšovští Tomíci nezaháleli a vydali se hned na několik výletů.
Hned první prázdninový den
jsme se vydali vlakem do Horní
Břízy a přes Záluží došli až do
Plzně k Boleveckým rybníkům,
kde jsme vyzkoušeli kvalitu vody
a trochu se schladili.
Druhý prázdninový výlet byl na
konci července a vyrazili jsme na
Chodsko. Z Domažlic jsme se vydali po zelené turistické značce
ke kapli svatého Vavřince. Poté
následovala obec Pasečnice s nově postavenou kapličkou a 400
let starou lípou. Dále jsme došli
k přírodní památce Salka (jedná
se o pozůstatek bývalé štoly, který je nyní zaplněn vodou a žijí
tam žáby a netopýři) a odtud
pokračovali do cíle dnešního
výletu, kterým byla Česká Kubice.
Potřetí jsme se sešli kvůli návštěvě rozhledny Na Vrchách u obce
Břasy. Tato rozhledna byla postavena v roce 2013 a ve stejném roce se stala stavbou roku Plzeňského kraje. Vystoupali jsme 60
schodů na vrchol rozhledny, kde
se nám naskytl výhled na Plzeň,
Radyni nebo Český les.

Poslední prázdninovou akcí byl
výlet na Blovicko. Nejprve jsme
hned v Blovicích navštívili zámecký park a nádvoří zámku Hradiště
a pak po zelené značce pokračovali
k Chocenické velké skále. Odtud
jsme přes přírodní park Buková
hora – Chýlava došli do pro nás
neznámé vesničky Srby a doufali,
že nám zde zastaví vlak, neboť
místní zastávka je na znamení –
měli jsme štěstí, vlak zastavil.

Také v novém školním roce budeme o víkendech vyrážet na organizované turistické pochody
nebo vlastní akce. Děti, které by
se k nám chtěly přidat, mají možnost kdykoli přijít a vyzkoušet si,
zda by se jim naše společné putování líbilo. Závazné přihlášky a
platba členských příspěvků na
rok 2020 proběhne začátkem prosince. Informace a fotografie z
akcí naleznete ve vývěsní skříňce
u základní školy nebo na webových stránkách
Kct-chotesov.webnode.cz v sekci
TOM "Borovice".
Za TOM Chotěšov
Jana Skořená
Chotěšovský zpravodaj – září 2019
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www.obec-chotesov.cz
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Chotěšovská třicítka 2019
Chotěšovská třicítka je událost,
při níž se pokaždé zúročí celoroční úsilí místního turistického odboru. Je nejen vyvrcholením turistické sezóny, ale současně i
prezentací celé obce Chotěšov. Ta
se má stále čím chlubit, protože
než se jedna třicítka sejde s druhou, pokaždé tu najdete mnoho
změn k lepšímu. Pochodu se zúčastňují turisté nejen místní a
z blízkého okolí, ale přijíždějí sem
i z daleka. Také letos začalo hemžení pořadatelů na místě startu již
před šestou hodinou ranní a nahlédneme-li do historie chotěšovského turistického odboru, bylo
to již po pětačtyřicáté. Tento pochod má dlouholetou tradici a
stal se mezi turisty vyhledávaným. Letos se start a cíl pochodu
přestěhoval z restaurace Pod
klášterem do objektu Starého
pivovaru, jehož majiteli jsou
rovněž Marie a Herbert Tuschlovi. První zmínka o něm pochází
ze 17. století a o jeho zřízení a povznesení pečoval podle místních
kronik probošt Badhauer.

Start i cíl pochodu se odehrávaly
v historických sklepeních tohoto
objektu. Jako obvykle se tu sešli
pořadatelé v osvědčené sestavě
v čele s předsedou odboru Václavem Mičanem. Nechyběl ani místopředseda Tomáš Váchal, manželé Eduard a Anička Rosenbergerovi, naši krasopisci diplomů
Jaroslav Ret a František Vachan,
Václav Bočan, Jana Hošková, Jana
Skořená a Hana Dufková.
Cyklistické silniční trasy startoval
Gerhard Tausch, sám aktivní cyklista, kterému by mladí mohli jeho kondici závidět. Později se přidaly Pavlína Váchalová a Anička
Balážová, které měly letos na staChotěšovský zpravodaj – září 2019

rosti dětskou trasu a také František Berka, Milan Hranák a Jiří
Vaněk. Ten společně s Tomášem
Váchalem obsluhoval kontrolní
stanoviště v Nedražicích.
Do
akce se zapojili i naši TOMÍCI,
z nichž tři vypomáhali v prostoru
startu a cíle a tři na kontrolním
stanovišti.

Chotěšov se sice ráno probudil do
pochmurného jitra, ovšem ko-lem
poledne již vysvitlo slunce a den
se nakonec vydařil. Na start
pochodu nastoupilo celkem 442
účastníků. Je to docela pěkné číslo, které však mohlo být ještě
vyšší. Bohužel ve stejném termínu probíhá pochod Klatovský
karafiát, takže pořadatelé se museli o účastníky rozdělit. Ti, kteří
jeli do Klatov, by v případě, že by
se termíny nepřekrývaly, do
Chotěšova určitě přišli. Dalším
fenoménem je, že od doby, kdy
jsme my staří kozáci pověsili
dálkovou pěší turistiku na hřebík, má účast na delších trasách
sestupnou tendenci. Na dětskou
trasu v délce tří kilometrů nastoupilo celkem 105 účastníků.

Na pěší dvanáctikilometrové
trase bylo 93 účastníků, na patnáctikilometrové 60, na třiadvacetikilometrové 25, na sedmatřicetikilometrové 4 účastníci a na
padesátce jenom jeden. Ani letos
nechyběl tradiční účastník pochodu pan René Kazda z Řevnic
se svými čtyřnohými kamarády –
chodskými hraničářskými psy
Vukem a Eliášem. I oni se v průběhu let stali neodmyslitelnou
součástí Chotěšovské třicítky.
Pro všechny letošní trasy byla
zvolena tzv. severní varianta.
Pěší padesátka měla obrátku u
kláštera v Kladrubech, stejně jako
padesátka MTB. Sedmatřicítka
MTB vedla přes Nedražice a Lochousice, pětašedesátka silniční
cyklo přes Stříbro a Kladruby a
pětaosmdesátka silniční cyklo
přes Pernarec, Trpísty a Erpužice.
Já jsem si tuto trasu prodloužil
jako dárek ke svým třiasedmdesátinám až do Oplota, takže jsem
jí zaokrouhlil na celou stovku.
Ani se nenašel tak velký diplom.
Chotěšovská třicítka se již dlouhá
léta mimo jiné vyznačuje i vynikajícím občerstvením na trase.
Jen velmi těžko byste hledali
v celé oblasti tak šikovná děvčata, jakými jsou při provozu bufetu Klára Hejlová a Hanička
Seidlová. Protože provoz bufetu
potřebuje i mužskou sílu, nechyběli ani Jarda Seidl a Vlastík Hejl.
Všichni podali skvělý výkon.

SPORT A VOLNÝ ČAS
Gastronomické zajištění v prostoru startu a cíle proběhlo i tentokráte ve vynikající režii majitelů
Starého pivovaru manželů Marie
a Herberta Tuschlových. Starty i
cíle v restauraci Pod klášterem
měly vždycky vynikající zázemí,
ovšem přemístit je do historického objektu Starého pivovaru byl
nápad k nezaplacení. Nejen že je
tu krásné prostředí, ale ze všech
koutů na nás dýchá historie. Účastníci tuto změnu uvítali, protože na zahradě pod monumentem kláštera se jim relaxovalo po
podaném výkonu ještě lépe. Zakladatel probošt Badhauer by měl
zcela jistě radost.

A tady už nastal čas pro závěrečné bilancování toho, co jsme udělali dobře a co příští rok uděláme
ještě lépe. V té době už mezi nás
také přijela naše členka a někdejší
dlouholetá starostka Chotěšova
Jaruška Mathesová.

Říkám to úplně stejně každý rok,
ovšem neumím jinými slovy vyjádřit skutečnost, že Chotěšovská
třicítka není jen obyčejný turistický pochod, nýbrž je to především společenská událost přesahující hranice Chotěšova. Akce,
která ho zviditelňuje, akce pro
děti i dospělé, kam se nejen místní, ale i lidé z daleka rádi vracejí a
budou ještě dlouho vracet. Pětačtyřicátý ročník Chotěšovské třicítky se úderem sedmnácté hodiny stal minulostí. Nezbývá tedy
nic, než se těšit na ten šestačtyřicátý a přát si, aby se nás tady ve
zdraví opět sešlo co nejvíce.
Ing. Jan Hošek

liště na ocelových lankách k zabránění jeho odcizení. Realizací
projekt došlo k doplnění infrastruktury na trase CT3. I pro příští rok uvažují zástupci mikroregi-

onu o realizaci obdobného projektu na zkvalitňování služeb na
mezinárodní trase, a to vybudováním stanovišť s nabíjecími stojany pro elektrokola.
Mikroregion Radbuza

Cyklisti pozor
Stanoviště s vybavením na opravu jízdních kol na území Mikroregionu Radbuza.
V tomto roce jsme dokončili projekt s názvem „Stanoviště s vybavením na opravu jízdních kol na
území Mikroregionu Radbuza“,
který byl spolufinancovaný z rozpočtu Plzeňského kraje. Celkem
bylo pořízeno šest stanovišť v našich členských obcích (Dobřany,
Chotěšov, Stod, Hradec, Holýšov,
Kvíčovice) na mezinárodní trase
CT3 s vybavením na opravu jízdních kol, která zdarma slouží
všem projíždějícím cyklistům.
Konkrétně se jedná o dřevěné
informační tabule s mapou mikroregionu znázorňující aktuálně
proznačené cyklotrasy a cyklostezky na území Mikroregionu
Radbuza s odkazy na navazující
trasy. Každá informační tabule je
zastřešená a navíc vybavená
samoobslužnou lištou obsahující
základní sadu nářadí pro nouzové opravy na cyklostezkách. Jednotlivé nářadí je připevněné na
www.obec-chotesov.cz
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Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Rybáři samozřejmě nezapomínají
ani na ryby. Pravidelně kontrolují
stav a kvalitu vody v rybnících.
Aby byla voda dostatečně okysličená, zbudovali čeřidlo. Přesto,
že přirozenou potravou ryb a
rybího plůdku je především bentos a plankton, což jsou malé
vodní organizmy jako například
beruška vodní, nitěnka obecná,
perloočky a nejrůznější larvy
hmyzu, přilepšují rybáři pravidelně rybí obsádce kvalitním obilným nebo kukuřičným krmivem. To, zda se rybám a rybímu
potěru daří dobře, sledují kontrolními odlovy pomocí velkého
čeřenu.
Lenka Čechová
V době, kdy vzniká tento článek,
léto pomalu končí, ale počasí nám
stále svými horkými dny připomíná spíše jižní země tohoto kontinentu, nežli Česko. Jednou z
možností, jak se s počasím vypořádat, je zavítat někam k vodě,
třeba k místním rybníkům. A abyste si chvilky strávené na procházce kolem nich mohli lépe vychutnat, připravili pro Vás členové spolku na březích rybníka Sakta zbrusu nové lavičky. Pan Jiří
Fryč vybral vhodné klády, ze kterých se postupně vyrobily 3 lavičky, které byly příhodně rozmístěny okolo břehu. Posezení u klidné
hladiny rybníka zpestřené občasným šplouchnutím nějakého toho
kapra a krásným výhledem nabízí klid a odpočinek.
Také během celého léta rybáři nikterak nezaháleli. Břehy Sakty
zpevnili kameny, dokončili úpravu a srovnání terénu okolo rybníků a vyseli trávu. Především osazování břehů kameny, které zajistila obec Chotěšov, byla pořádná fuška. Tam, kde již těžká technika nedosáhla, musela nastoupit
lidská síla. Jednou z posledních
prací je provedení úpravy povrchu cesty, na které se obec podílela dodáním štěrku a kterým za
pomoci techniky pana Molka byla celá cesta zpevněna.
Chotěšovský zpravodaj – září 2019
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Nešikovné a líné
dětičky
V loňském školním roce jsem
spustil ve škole projekt/kroužek
fotbalu. Mým cílem bylo přivést
děti k fotbalu, protože se náš fotbalový oddíl dlouhodobě potýká
s nedostatkem nových kluků a
holek ve věku od 5 do 9 let.
Na kroužek se mi přihlásilo 16
dětí z 1. až 3. třídy. Byl jsem velmi potěšen zájmem dětí i rodičů.
Co jsem pak ale zjistil, mě moc
nepotěšilo. Pohybové dovednosti
a kondice dětí byla až na vyjímky
špatná. Hodit si míčem o zeď a
chytit ho - pro většinu problém a
hlavně nová věc. Uběhnout v kuse tři kolečka v tělocvičně (cca
250m) - problém. Kotrmelec dopředu - problém, dozadu jsem
hned v úvodu raději nezkoušel,
aby nedošlo ke zranění. Stojka na
rukou o zeď - zcela neznámá věc.
Dal jsem si tedy za cíl, že tohle
děti naučím a musím říct, že děti
byly úžasné a spoustu věcí se naučily a někteřé dokoknce začaly
trénovat s přípravkou na fotbalovém hřišti a postupně se z nich
stávají noví členové TJ Chotěšov.
Naše fotbalová budoucnost.

Ale co ostatní děti a děti, které v
kroužku skončily a na fotbal na
hřiště se jim nechce nebo se nechce rodičům? Což je v některých
případech taky pravda a je to tedy dost smutné. Jaká je kondice
dětí všeobecně? Proč je tak špatná? Kdo je viníkem? Co s tím?
Recept, jak ratolestem zlepšit
kondici a pohybové dovednosti je
opravdu jednoduchý. Děti by se
měly od pěti let aktivně hýbat,
hrát kolektivní a míčové hry, to
vše alespoň 2 hodiny denně. Výsledky pak znásobí zdravá strava
s minimem sladkostí.
Kdo však může za to, že to tak
často není? Společnost, škola,
rodina?
www.obec-chotesov.cz

Společnost?
Rádi vše házíme na společnost.
Koukněte se ale kolem sebe, kolik
za posledních dvacet let vyrostlo
sportovišť, dětských hřišť, cyklostezek, in-line stezek a dalších
prostorů pro volný čas! Takže
společnost to asi nebude.

Škola?
Rozhodně by se měla škola a
učitelé podílet na přípravě dětí
do života. Učit je novým věcem a
dovednostem dle osnovy a následně tyto dovednosti ověřovat.
Ano, určitě je ve škole co zlepšovat, ale ruku na srdce, rodiče. Co
uděláte, když dostane vaše dítě
pětku ze šplhání, protože nevyšplhalo? Uděláte to samé, jako
když má pětku z matematiky?
Půjdete se s ním doučovat? Půjdete s ním běhat nebo se učit
kotrmelec? Ano, mělo by to tak
být a za mě v tomto škola selhává
na plné čáře. Pokud je dítě zdravé a neumí kotrmelec, neuběhne
určitou vzdálenost, nepřeskočí
určitou vzdálenost odpovídající
věku, měla by být vzkazem od
učitelů rodičům tomu odpovídající známka, stejně jako v té matematice. Možná, kdyby dítě mělo
na vysvědčení v pololetí čtyřku z
tělocviku, přinutilo by to rodiče k
nějakému řešení situace. Takže
ano, škola má určitý podíl viny,
ale spíš přístupem k hodnocení,
než skutečným naučením se
hýbat.
Dost často slýchávám, že děti
málo čtou, špatně počítají, neznají dějiny a musí umět několik jazyků, aby se prosadily. Ano, ale
zároveň si položme otázku, k čemu bude našim dětem, že si ve
třiceti přečtou o infarktu v angličtině a v němčině, budou znát historii vývoje medicíny ve starém
Římě, když už budou mít dávno
dva infarkty za sebou?

Rodina?
Ano, nepěkně se to poslouchá,
ale je to tak. Největší podíl na
tom, v jakém stavu je dnes poměrně dost dětí po pohybové
stránce, v jaké jsou kondici a jestli
mají nadváhu, nesou rodiče. To,
že děti více sedí u počítače, tabletů a telefonů, není jejich vina. Je
to problém rodiny. Děti si ty věci
většinou nekoupily sami. A házet
to na školu či společnost, jen jen
zakrývání neschopnosti rodičů s
tím něco udělat. Dětem chybí
vzory a někdy i tvrdší ruka.
V příštím školním roce chci opět
při škole dělat kroužek fotbalu
tak, abych umožnil dětem se hýbat, rozvíjet jejich pohybové dovednosti a možná zde našel nové
hráče pro náš fotbalový oddíl.
Zároveň se pokoušíme s klukama
z výboru TJ Chotěšov a s vedením obce o vybudování nového
hřiště na malou kopanou s umělou trávou pro celoroční provoz.
Chceme také dál rozvíjet a budovat areál fotbalového hřiště tak,
abychom i v budoucnu měli kam
přivést naše nové fotbalisty.
Avšak bez pomoci rodin a rodičů, kteří nám dají možnost ukázat dětem fotbal jako jednu z
možností využívání volného času, to opravdu nepůjde.
Stále hledáme kluky a holky ve
věku od 5 do 9 let pro náš oddíl.
A pokud by se našli i rodiče, kteří
by nám dobrovolně, a stačí jen
občas, pomohli s trénováním, bylo by to ještě lepší.
Pokud vám tedy není lhostejná
současná a budoucí kondice vašich dětí a hledáte řešení, mrkněte na naše webové stránky TJ
Chotěšov z.s. a tam najdete kontakty na trenéry a další kontakty
na členy našeho oddílu, kterým
můžete zavolat a domluvit se.
Vilém Bednář
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Měsíc náborů
V měsíci květnu přesně 23. května jsme uspořádali pod záštitou
Fotbalové asociace České republiky (FAČR) na fotbalovém hřišti
akci “Měsíc náborů/můj první
gól”.
Tato akce je zaměřena na děti ve
věku od 5 do 7 let a má za úkol
ukázat dětem fotbal jako možnost zábavy. Děti na akci dostaly
občerstvení, propagační materiál
a informace pro rodiče, kde a jak
se můžou fotbalu začít věnovat
pravidelně. Akci jsme uspořádali
ve spolupráci s TJ Zbůch, základní školou a školkou z Chotěšova
a ze Zbůchu.
Počasí nám v tento den naštěstí
vyšlo a tak nic nebránilo tomu,
aby se přibližně 200 dětí mohlo
rozběhnout po chotěšovském
trávníku a vyzkoušet si různé
fotbalové a pohybové aktivity.
Míra Janda jakožto zástupce
FAČRu přivezl spoustu pomůcek
a vybavení, takže celá tréninková
plocha vypadala jako jedno velké
dětské hřiště. Akce se celkově
vyvedla a nutno podotknout, že
ihned po akci se nám na tréninku
těch nejmladších objevilo spousta
nových tváří.
Ještě je třeba poznamenat, že celou akci financoval FAČR, včetně
autobusů, občerstvení a pronájmu plochy. Navíc jsme díky této
akci získali pro fotbalový oddíl
mnoho nových pomůcek, které
již využíváme pro naše nejmenší
i ostatní fotbalisty.
Video z akce můžete najít na
YOUTUBE pod názvem “Měsíc
Náborů" - Chotěšov 2019
Vilém Bednář
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Nejmladším fotbalistům
začíná sezona
Naši nejmladší fotbalisté zahájí
novou sezónu domácím dvojutkáním v pátek 6.9. od 16:30.
Letos jsme přihlásili do soutěže
dvě družstva starších minižáků a
žádné mladších. Ti však budou
starší podle potřeby doplňovat a
případně hrát přátelská utkání se
stejně starými hráči. I když si
nemůžeme stěžovat na nedostatek hráčů, přesto bychom další
kluky a holky uvítali. Zejména
ročníky 2012 a mladší, abychom
v dalších letech mohli pravidelně přihlašovat děti do soutěží a
pokračovat tak v relativně úspěšné výchově mladých hráčů. To,
že nejsme bez úspěchů, potvrdila
minulá sezona, kdy se mladší
přípravka stala vítězem okresního přeboru. Děti tak mohli při
prvním mistrovském utkání dospělých 24. srpna převzít medaile
a pohár pro vítěze.
Abychom děti inspirovali, uspořádal oddíl ve spolupráci s panem Herbertem Tuschlem na
konci minulé sezóny výlet na
trénink české reprezentace, samozřejmě díky trenérovi a chotěšovskému rodákovi Jaroslavu
Šilhavému. S 25 dětmi jsme na-
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vštívili síň slávy české reprezentace, pak jsme si prošli kabinu a
přípravné prostory na strahovském tréninkovém stadionu.
Nato děti skoro dvě hodiny sledovaly samotný trénink. A na
konci tréninku přišlo pro děti to
nejdůležitější. Mohly si s hráči
povídat a hlavně dělat společná
selfie, nechávat si je podepsat na
trička, telefony, šály, boty a batohy a samozřejmě na holé ruce.
Myslím, že všechny děti si to užily a rády se mohly doma pochlubit i různými suvenýry, neboť
pan Šilhavý nám donesl šály reprezentace, podepsané karty reprezentantů a další předměty.
O tom, že nám na výchově nejmenších dětí záleží, svědčí i to,
že jsme si od fotbalu dali přestávku pouze tři týdny a od 15.
července už jsme opět trénovali.
Sice to nebylo zcela naplno, ale
myslím, že dvakrát v týdnu pobyt na hřišti dětem prospěje a dá
jim náskok před ostatními soupeři.
Případní zájemci mohou za námi
přijít každé pondělí a středu od
16:30 hodin na fotbalové hřiště.
Trenér D. Rydz
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Jitka Klemperová
telefon: 377 900 411, 723 038 660
email: klemperovajitka@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00
- 7:00 - 8:00 pouze pro objednané
- pondělí 14:30 - 16:00 pro pracující bez objednání
- odpolední hodiny pouze pro objednané
- objednání na prohlídky pouze telefonicky

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Kateřina Láfová
telefon: 734 249 679
email: 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

Chotěšovský zpravodaj – září 2019

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
zimní období
Provozní doba
(1.11. - 31.3.)
Pondělí
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Středa
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Pátek
11:00 – 18:00 (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: jidelna@zschotesov.eu

Mateřská škola Chotěšov
Luční 590, Chotěšov
Telefon: 377 900 969, 739 456 410
email: ms.chotesov@seznam.cz
www.ms-chotesov.zestoda.net
22 – 23

Kulturní kalendář obce Chotěšov
2019

den
čtvrtek
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
neděle
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
úterý

datum
26.9.
19.10.
19.10.
31.10.
16.11.
1.12.
6.12.
7.12.
7.12.
7.12.
7.12.
13.12.
14.12.
31.12.

název akce
Haydnovy hudební slavnosti
Drakyáda
IFA ROCK - křest alba
Dýňové slavnosti v Lesovně
Podzimní pochod-Memoriál V.Mičana
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční trhy
Adventní prohlídka
Zabijačkové hody
Mikulášská nadílka
Koncert Carmina Přeštice
Adventní koncert ZŠ
Adventní koncert
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Spolek klášter Chotěšov
Baník Mantov
IFA ROCK
Brána kláštera Chotěšov
KČTO Chotěšov
Obec Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek májovníků Chotěšov
Brána kláštera Chotěšov
ZŠ Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
klášter
fotbalové hřiště Mantov
Národní dům
zahrada Lesovny
start rest. Pod klášterem
náměstí 1.Máje
sportovní hala ZŠ Chotěšov
klášter
klášter - prelatura
Národní dům
zahrada Lesovny
klášter
klášter
Radbuza

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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www.obec-chotesov.cz, e-mail: zpravodaj@obec-chotesov.cz Redakce: pavel-malina@seznam.cz, tel: 723 571 826
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