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Den tance v Národním domě

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný téměř jarní čas, Vážení
spoluobčané.
Záměrně píši „téměř“ jarní. Astronomické jaro zahájí svoji pouť
jarní březnovou rovnodenností
20. března, a jelikož náš zpravodaj má čtvrtletní periodicitu,
pokaždé úvodní den daného
ročního období trošku předběhneme. Pokud si někteří z vás
archivují výtisky našich zpravodajů, asi bych z velké části mohl
na úvod tohoto použít ten loňský,
březnový. Horská střediska se
zřejmě nechala unést loňským
množstvím sněhu a stejná očekávání měla i letos. Ale příroda letos byla, bohužel, i na horách na
přívaly sněhu dosti skoupá. A tak
už nás média opět připravují na
další suchý rok. Snad nebude tak
zle. My z nížiny jsme si tak vlastně užili na sněhu jeden den a
hurá do jara. Vlastně nevím, jak
se k dané situaci postavit. Pro
spoustu firem odkázaných na
aktivitu v závislosti na počasí je
daný stav ideální a jejich produktivita může růst. I pro nás je takováto zima z technického i finančního hlediska samozřejmě
příjemnější, ale nejsou přeci jen
dny pod sněhovou peřinou hezčí?
Odpověď nechám na každém z
Vás. Za mě ano. Snad nám příští
zima nějaký sníh ukáže, aby se
z něj za chvíli nestal opravdu jen
výjimečný přírodní úkaz.
Na posledním veřejném jednání
zastupitelstva v roce 2019 byl
jedním z bodů programu návrh
rozpočtu obce na rok 2020. Tento
byl zastupiteli projednán a schválen, a tak Vás nyní mohu ve
zkratce seznámit s tím, jaké realizace by nás měly letos čekat. Největší položkou jak na straně výdajů, tak i příjmů, je samozřejmě
areál kláštera. Již od loňského roku zde souběžně probíhají dvě
velké akce: Záchrana a využití
konventu kláštera v Chotěšově a
Obnova kapitulní síně konventu
kláštera Chotěšov. Obě realizace
jsou podpořené z dotačních prostředků a měly by být v letošním
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roce dokončené. Částečné venkovní proměny jste měli možnost
posoudit při podzimních akcích.
Jsou to proměny vskutku velmi
zdařilé. Věřte mi, že velmi povedené jsou i ty vnitřní, ale jak už to
u historických památek bývá, vyskytla se samozřejmě i spousta
nečekaných problémů. Věřím, že
v osobě pana Bc. Filipa Hrubého
máme toho správného gestora a
oba tyto projekty budou i přes
sílící tlak na závěrečný termín
úspěšně, včas a v řádné kvalitě
dokončené. Co se týká další vyšší
položky na straně výdajů, je
schváleným záměrem obce odkoupit areál bývalého ACHP v ulici Karolíny Světlé, kde by mělo
vzniknout nové zázemí pro pracovníky provozně technického
úseku obce Chotěšov. Tím se uvolní hospodářské budovy pro
potřeby kláštera. Nového střešního pláště se dočká budova obecního úřadu i další část hospodářských budov v klášteře. V plánu
je oprava fasády bytového domu
č.p. 41 v Chotěšově. Již v říjnu
loňského roku se nám podařilo
získat dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „Modernizace sběrného dvora“, která bude
spočívat v doplnění nových kontejnerů a v instalaci nové buňky
pro obsluhu sběrného dvora.
Nejvýraznější novinkou však
bude instalace mostové váhy na
vjezdu do sběrného dvora. Co se
týče oprav místních komunikací,
které bývají nejočekávanějšími,
nelze v tuto chvíli přesně říci, které místo se v letošním roce dočká
nového povrchu. Jelikož je těsně
před dokončením akce „Obnova
návsi v Chotěšově“, po následném proúčtování bude radními
rozhodnuto, kam budou zbylé
rozpočtované prostředky směřované. Do konce měsíce dubna
bychom měli obdržet soubor projektů na úpravu několika míst
s nezpevněnými povrchy. Například v návaznosti úprav v urno-

vém háji spojených s výměnou již
dosluhujícího oplocení bude nutné opravit tamní chodník. V souvislosti s místními komunikacemi
bych ještě rád upozornil na skutečnost, že byl dokončen pasport
místních komunikací a dopravního značení v obci. V návaznosti
těchto dokumentů bude do 30.6.
tohoto roku na některých místech
doplněno chybějící dopravní značení, avšak jinde bude toto značení naopak odstraněno z důvodu
neopodstatněného umístění. Takže hlavně řidiči a účastníci silničního provozu: „Pozor!“.
V Losiné bychom rádi realizovali
úpravu místní vodoteče, kterou
jsme přesunuli z loňského roku.
Bohužel stále čekáme na kladné
vyjádření vodoprávního úřadu,
abychom mohli začít s výběrem
zhotovitele a se samotnou stavbou. Pokud bude naše žádost
z Programu stabilizace a obnovy
venkova pro rok 2020 podpořena,
mohla by se po povedené opravě
kapličky v Týnci dočkat letos též
kaplička losinská. Takže hlavně
losinští držte palce! Toliko hrubý
výčet toho co bychom rádi v roce
2020 zrealizovali. Určitě se zase
najde i řada drobnějších změn, o
kterých Vás budeme během roku
informovat a které Chotěšov a
jeho okolí zkrášlí a zpříjemní.

Přeji všem čtenářům Chotěšovského zpravodaje příjemný jarní
čas s úsměvem na tváři jako nekonečným zdrojem pozitivní
energie.
starosta obce Chotěšov
Daniel Koláček
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Děkujeme všem sponzorům za
podporu 2. obecního plesu
29.2.2020
AUTO ŠKARDA

Galileo Corporation s.r.o.

Květinka Chotěšov - Nováčková

Komerční banka, a.s.

Kamenictví Hasl + Nováček

Kovo Juházs spol. s r.o.

Podlahářství Aleš Pomahač

ČEVAK a.s.

rodina Jankova

STAVPARTNER spol. s r.o.

rodina Konopíkova

POKORNÝ Zdeněk

Květinka Blanka

Autodoprava Eduard Molek

PERILA top s.r.o.

Občanské a průmyslové stavitelství s.r.o.

Ota Procházka

JaK systém s.r.o.

Kadeřnictví Hana Hořká

BP STAVBY CZ s.r.o

Sportovní masáže Vladislav Kouřil

ROADFIN STAVBY s.r.o

Sportcentrum Losina – Jana Kusovská

DYBS Plzeň s.r.o

Truhlářství MIJA

Západočeská lesní s.r.o.

Cykloservex Janda

SOVT-RADIO spol. s r.o.

Restaurace Pod Klášterem

PasProRea PD s.r.o.

ZU-VI

VODASERVIS s.r.o.

Roman Hudec – zabezpečovací technika

Azenet s.r.o.

Martin Haváček – sádrokartonářské
práce

František Pondělík, malířské a
lakýrnické práce

Kovovýroba Jiří Nový

Plzeňský prazdroj, a.s.

Spolek Klášter Chotěšov

Dobřanské pekařství

Všelicos Alena Opplová

Zámečnictví Vladimír Rydz

Hospůdka ve dvorku

AB INTERIER – Václav Aubrecht

Pizza Point

Profi tree Work – Tomáš Hupač

Elektro Cmunt

Výroba reklam – Petr Kosť

Radbuza Net - Luboš Berka

EP Stavitelství

KARPEM Stod

Vše pro řemeslníky – ing. Miloslav Fichtl

PERSO Antonín Kolář

STOLFIG s.r.o.

Marek Hulinský

MD Elektronik s.r.o.

www.obec-chotesov.cz
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Informace o právě probíhajících stavebních akcích
Chybí již jen výsadba
Stavební práce na staré návsi
v Chotěšově jsou již prakticky
dokončeny. Nyní bude následovat závěrečná etapa, kterou je výsadba keřů a stromů v prostoru
samotné návsi a všech navazujících ulic. Studie, kterou připravila
firma ZahradyZahrady, počítá
s osázením v podstatě všech nezpevněných ploch tak, aby byl
zajištěn maximální komfort při
údržbě a zároveň aby navržená
zeleň dotvořila celkovou atmosféru místa.
Dle požadavků architekta pana
Ondřeje Bláhy by zeleň v prostoru
návsi neměla konkurovat historizujícímu rázu provedeného žulového dláždění. Na příjezdových
komunikacích, které jsou zpevněny pomocí asfaltových a betonových povrchů, je naopak žádoucí,
aby zvolená zeleň dané plochy
příjemně oživila. Výsadbové práce
by měly proběhnout koncem
měsíce dubna.

Posezení jako nové
Zaměstnanci technického úseku
obce Chotěšov provedli opravu a
přesun posezení v lokalitě Husího
rybníka. Nově vyrobené betonové
díly po následné montáži přemístili spolu se stříškou blíže k vodní
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Oprava střechy pokračuje
ploše. Došlo také k vyrovnání plochy na příjezdu od Hoříkovic, kde
původně posezení stávalo. Ta by
měla být na podzim doplněna další výsadbou.

Opět bychom Vás rádi vyzvali
k obezřetnosti při pohybu v okolí
areálu kláštera na Plzeňské ulici.
V měsíci březnu zde bude probíhat oprava další části střechy na
hospodářské budově č.p. 169.
V tomto případě by již nemělo dojít k uzavření komunikace, nicméně i tak je důležité dbát zvýšené
opatrnosti. I tentokrát dojde k sejmutí stávajícího krovu, výměně
napadených částí a uložení nové
krytiny. Stavbu opět realizuje rodinná firma pana Pokorného.

ZPRÁVY Z OBCE

Národní dům
Národní dům je místo, kde se
konají různé společenské akce
jako jsou plesy, bály, divadla,
přednášky, ale i rodinné oslavy.
Nově se zde pravidelně konají
různé sportovní aktivity.
Chceme, aby toto místo bylo pro
Vás příjemné a vypadalo hezky.
Na konci roku 2019 došlo k
rekonstrukci kanceláře, která se
nachází v 1. patře Národního
domu a nyní tam sídlí kulturní
referentka. Jako další se rekonstruovala bývalá klubovna TJ a
WC v prostorách knihovny. Na
konci února došlo k výměně
starých stolů ze sálu za nové a v
nejbližší době dojde i k výměně
židlí.
Nyní probíhá rekontrukce studia,
kde by měl vzniknout prostor
pro naše nejmenší, a to dětský
klub.
Do budoucna jsou naplánované
další rekonstrukce, které se postupně budou realizovat.

Nová kulturní referentka
Pracovní tým zaměstnanců obce
na konci roku posílila na pozici
kulturní referentky paní Bc. Hana
Karbanová. Pokud budete mít
jakékoliv dotazy týkající se
kulturního dění v obci, chodu
Národního domu, příspěvků do
Chotěšovského zpravodaje nebo
námět na pořádání nějaké akce,
neváhejte kontaktovat naši
novou kulturní referentku na emailové adrese kultura@obecchotesov.cz nebo na telefonním
čísle 722 519 102.

Pravidelné akce v ND
Pondělí
Kruhový trénink – ženy

18:00 – 19:00

Úterý
Jemná jóga

18:30 – 19:45

Středa
Taneční přípravka
Tanec – junioři
Kruhový trénink – ženy

16:00 – 16:45
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30

Čtvrtek
Knihovna
říjen – březen
duben – září

16:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Pátek
Kruhový trénink – ženy
www.obec-chotesov.cz
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Chotěšovští hasiči myslí na děti
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov myslí na zábavu a
povyražení dětí a to nejen těch
hasičských. Na jedné ze svých
prvních výborových schůzí letošního roku jsme odsouhlasili
záměr, pořídit pro pobavení dětí
na různých akcích, nejen námi
pořádaných, nafukovací „SKÁKACÍ HRAD“. Od záměru
chybělo jen málo k realizaci a
již počátkem února 2020 jsme
obdrželi atrakci, vyrobenou dle
našich požadavků firmou BabyKoutek Fun s.r.o. Kroměříž.
Možnost využití atrakce nabízíme všem místním spolkům a
společenským organizacím na
jimi pořádaných akcích. Atrakci
o rozměrech 3,9 x 3,7 x 3 m
zcela zdarma přivezeme, zprovozníme a po ukončení akce
sbalíme a zase odvezeme. Jedinou podmínkou je možnost
připojení do 220 V el. sítě.
Kontaktní telefon: 725042532.
Josef Tomášek – starosta SDH

Tradiční sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov provede v sobotu 4. dubna
2020 již tradiční sběr železného šrotu v obci Chotěšov. Svoz
zahájíme ráno v 8:00 hodin. Na požádání a po domluvě přijedeme
i do okolních částí obce. Žádáme občany, aby železo určené pro
hasiče připravili před svá bydliště pokud možno až v sobotu ráno.
Lze ho ponechat i na dvoře nemovitosti, pouze je potřeba
projíždějící skupinu na toto upozornit. Kontaktní telefon:
725042532. Děkujeme tímto všem, kteří svojí hromádkou podpoří
nás, naše Mladé hasiče a naši činnost.
Za SDH Chotěšov
Josef Tomášek – starosta SDH

Chotěšovský zpravodaj –březen 2020

STALO SE

Den tance
Dne 8.3. se v Národním domě v
Chotěšově konal Den tance. Sešlo
se zde několik tanečních skupin z
blízkého okolí, které předvedli
své tanenční umění. Přivítali
jsme zde Victoria talent academy,
která nám ukázala moderní tance. Dalším hostem byla TŠ Sheyla, která předvedla formace ve
standardních a latinskoamerických tancích. Ukázky závodního
tance si přichystali páry z TŠ
DANCE, moderní a latinské
tance předvedl taneční kroužek
Chotěšov. Jako hlavní host zde
vystoupila Veronika Lálová a
André. Vystoupení se neslo v
duchu brazilské samby, kterou
Veronika trénuje přímo v Riu de
Janeiru. Toto odpoledne bylo věnováno i nadaci Zdravotní klaun,
přičemž z každého vstupného šlo
50,- korun právě této nadaci.
Účast byla hojná a k Zdravotnímu klaunovi putuje 8 500,- korun. Tímto děkuji všem tanečním
skupinám za jejich účast, publiku
za vytvoření úžasné atmosféry a
doufám, že za rok se opět uvidíme!
Bc. Hana Karbanová

www.obec-chotesov.cz

6-7

STALO SE

Masopust 2020
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STALO SE

Myslivecký bál
Myslivecký bál pořádaný Mysliveckým spolkem Mantov-Losina
v Národním domě v Chotěšově se
stal již tradicí. Letos připadl na
sobotu 18. 1. O jeho oblíbenosti
svědčí každoroční vysoká návštěvnost. V letošním roce to bylo
více než 200 lidí a lístky v předprodeji byly vyprodány již dlouho před touto akcí. Celý večer
hrála již tradičně k tanci a poslechu kapela ToNic. Myslivci přichystali během večera několik
zpestření, jedním z nich bylo vystoupení uskupení Úžovky, které
předvedlo originální pojetí Labutího jezera.

Poté přišla na řadu bohatá zvěřinová tombola, zakončená losováním o cenu útěchy – let balónem od Šumavy na Vysočinu a
jeho následnou realizací, při které
se jistě návštěvníci bálu pobavili.
Balón byl nakonec ještě vydražen.
Věříme, že se lidé celý večer
dobře bavili a že v příštím roce
podpoří opět tuto tradiční akci
svou účastí. A aby nebyla jen
zábava, čeká i v tomto roce členy
MS Mantov – Losina po dohodě
s obcí každoroční úklid honitby, o
jehož výsledcích zde budeme také
informovat.
Václav Hofman

Hledáme své příbuzné :
Jedna část naší rodiny žila po generace
v Chotěšově čp. 232 - naše babička jménem
Emma Řezáčová nar 3.10.1915 Chotešov čp. 232,
pracovala jako děvečka na statku, babička měla 3
sourozence : sestru Annu Řezáčovou nar. 6.8.1909,
pak nevlastního bratra Otto Řezáče, jeho manželka
byla Věra za
svobodna Minaříková, též nevlastní sestru
Margaretu Řezáčovou.
Pokud někdo z pamětníků nebo i současných
obyvatel žijících v Chotěšově, či
okolí bude mít nějaké, jakékoliv poznatky o těchto
našich předcích budeme velmi vděční pokud nám
dá zprávu na emailovou adresu –
rezacoto@seznam.cz
www.obec-chotesov.cz
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NENECHTE SI UJÍT

XXII. STAROČESKÉ MÁJE CHOTĚŠOV
Spolek májovníků Chotěšov Vás zve ve dnech 9. a 10. 5. 2020 na Staročeské máje.
V sobotu 9. 5. 2020 od 10,00hod. bude obcházení dívek a mládenců královskými družinami. V neděli 10.
5. 2020 od 14,00hod. průvod obcí od Mantovského mostu do Chotěšovského kláštera. V zahradě
kláštera začíná program v 15,00hod.
Trasa průvodu povede ulicemi Mantovská, Nám. 1. máje, O.P.V. , Plzeňská.
V klášteře vystoupí děti z MŠ Chotěšov, Soubor Postřekov, Chotěšovské ženy – BABIDOU.
Na závěr májovníci a májovnické děti zatancují Českou besedu.
Vstupné: Dospělí - 100,-kč, Děti od 6 do 15let, ZTP
50,-kč,
A dovolte nám malou poznámku na závěr.
Staročeské máje nejsou o tom udělat co největší občerstvení a zaplatit co nejvíce za dceru nebo syna,
pokud tedy nechci, aby se stali královnou a králem Májů. Kdo nechce udělat občerstvení, tak ho nemusí
dělat a příspěvek na „vzácný stromeček“ může být také pouze symbolický. Proto žádáme ty, kterých se
Máje přímo týkají, aby se neodhlašovali a dovolili nám je navštívit, pronést řeč o Májích a potom už bude
záležet pouze na nich, jestli nás pozvou dále nebo ne. Jakékoliv rozhodnutí budeme respektovat. Za
několik let by se mohlo stát, že se odhlásí všichni a my nebudeme mít koho obcházet.
Jde nám hlavně o to, tradici Staročeských májů v Chotěšově udržet a nadále rozvíjet. Je sice pravda, že
Staročeské máje pořádají i jinde, ale nikde v takovém rozsahu jako u nás, a proto si myslíme, že by byla
škoda, kdyby tradice zanikla. Jakmile se jednou něco zruší, je velmi těžké to znovu obnovit.
Proto Vás žádáme, pomozte nám tuto více jak padesátiletou tradici v Chotěšově udržet.

PŘEDEM DĚKUJÍ A SRDEČNĚ ZVOU MÁJOVNÍCI OBCE CHOTĚŠOV
„ Planeta slepic“
90 minutová one man show Lukáše Pavláska
Planeta slepic je standupový speciál, ve
kterém se koukneme jaké vyhlídky má naše
slavná civilizace, která stále jen nakupuje
nepotřebné věci, kde si každý myslí že má
pravdu a kde vedle sebe žijí tak rozdílné
bytosti jako jsou ženy, muži a psi. Dozvíme se,
co strašného se stane, když si doma
zapomenete mobilní telefon, užijeme si svých
pět minut slávy v televizní soutěži, naučíme se
chovat v nákupním centru, zavoláme si
na horkou linku a koukneme se na to proč
přírodu každou sobotu čeká nápor idiotů
z města.A na závěr dojdeme k tomu, že na
téhle planetě nakonec přežijí jen slepice.
Přijďte se zasmát tomu co znáte ze života.
Přijďte se podívat na Planetu slepic.

KDY : 11.6.2020 v 19:00
KDE : Národní dům
Chotěšov
VSTUPNÉ:
PŘEDPRODEJ
NA MÍSTĚ
Chotěšovský zpravodaj – březen 2020

150,-Kč
200,-Kč

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Změna otevírací doby
posezení s občerstvením

Výstavy v klášteře Chotěšov v sezoně 2020

S ohledem na nárůst počtu
kulturně
společenských
akcí
plánovaných na návštěvnickou
sezónu roku 2020 se z provozních
důvodů mění otevírací doba
občerstvení v bylinkové zahradě.
Oproti loňsku bude pravidelně
otevřeno pouze o nedělích od
15:00 do 20:00 hodin. Občerstvení
bude dále otevřeno při akcích
typu letní kino apod. Výjimečně
je možné dohodnout využití občerstvení pro uzavřenou společnost po předchozí domluvě se
Správou kláštera. Děkujeme za
pochopení. Pro další sezóny již
bude rozšířena návštěvní doba na
několik dní v týdnu a předpokládáme, že i možnost občerstvení
bude tomuto přizpůsobena.

Irena Budweiserová

Eva Roučka

„ Potřebuji tvořit rukama, přitom
být nezávislá na konkrétním materiálu i pracovních prostorách.
Mozaiky mne svým způsobem
vždycky okouzlovaly a přitahovaly, takže stačilo si sehnat beletrii, nářadí, materiály a být otevřena vůči okolnímu světu. Vystěhování manžela z jeho pracovny už bylo jen posledním
drobným detailem „.
Takhle se zpěvačka Irena Budweiserová vyjadřuje o své práci
na barevných mozaikových obrazech, které bude vystavovat v
Chotěšově od 3.5. do 19.7. 2020.
Vernisáže se osobně zúčastní a
několika písněmi které přednese,
bude zahájena nová sezona letošního roku.

Do svých 28 let žila v Čechách,
kde vystudovala Hollarovu grafickou školu a Vysokou školu
UMPRUM, obor keramika a porcelán.
V roce 1979 odchází do Francie,
kde získala místo asistenta profesora na umělecké škole v Paříži.
Tam působila tři roky.Věnuje se
keramice, vytváří monumentální
dřevěné plastiky a pracuje s
kamenem. V roce 2014 se rozhodla vrátit do Čech. Nyní žije a
pracuje v Břasích na Rokycansku.
Velice často ale zajíždí nadále do
Francie. Paní Eva Roučka bude v
Chotěšově vystavovat od 25.7. do
27.9. 2020.

Bc. Filip Hrubý

Richard Kliment
Narodil se v roce 1972 v Havlíčkově Brodě. V letech 1990 – 1994
studoval na Katedře estetiky Filozofické fakulty Karlovi univerzity
v Praze. V letech 2000 – 2008 byl
kurátor a spolumajitel galerie K
+K, kde realizoval šedesát výstav.
Od roku 1998 se věnuje malbě.
Od roku 2010 vede soukromé
kurzy analogové fotografie.
Výstavy v rámci Svazu českých
fotografů (klášter Plasy).
Významným námětem fotografií
je Katedrála sv. Víta v Praze. Z
výtvarných realizací např. Filmové plakáty, knižní obálky či
ilustrace k básním.
Pan Richard Kliment bude v
Chotěšově vystavovat od 3.5. do
27.9.2020. Vážení návštěvníci, věříme že v letošním roce zavítáte
na některou z uvedených výstav
a zároveň si prohlédnete další
prostory našeho kláštera. Zároveň oceníte probíhající opravy
konventu. Budete srdečně vítáni.
Jiří Poslední
www.obec-chotesov.cz
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Probíhající rekonstrukce chotěšovského kláštera
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Co nás v letošním roce
v klášteře čeká?
Je velmi potěšitelné slyšet od
veřejnosti slova obdivu a uznání,
že za poslední roky se toho
u nás v klášteře událo opravdu
hodně a výsledky této práce jsou
viditelné. Ani letos v tomto
tempu nechceme polevovat, a
proto bych se chtěl s vámi čtenáři
podělit o naše smělé plány.
V první řadě bych se rád zmínil o
opravách a rekonstrukcích areálu. Na podzim by měla být po
třech letech dokončena největší
rekonstrukce v novodobých dějinách našeho kláštera, a sice akce
Záchrana a využití konventu
kláštera v Chotěšově podpořená
z Integrovaného regionálního operačního programu. O aktivitách tohoto projektu již bylo
v minulosti napsáno dost. Již od
loňska mohou návštěvníci obdivovat novou fasádu jihozápadního křídla konventu. S ohledem na fakt, že průvodcovská
(návštěvnická) sezóna končí obvykle na konci září nebo
začátkem října, budou opravené
vnitřní prostory s kompletním
vybavením zpřístupněny na slavnostním zahájení nové sezóny
roku 2021 (předpoklad v polovině dubna). Opravený interiér
by však mohl být návštěvníkům
zpřístupněn i při příležitosti
konání nějaké z letošních kulturně společenských akcí připravovaných na prosinec, o kterých se
budu následně zmiňovat v tomto
článku. Na konec roku je zároveň
naplánováno i dokončení restaurování kapitulní síně konventu.
V této chvíli již probíhají intenzivní práce na opravě maleb.
Dochází k jejich čištění, k tmelení
prasklin, k fixaci barev a k retušování.
Tato reprezentativní
místnost bude tedy od příští sezóny také připravena zejména ke
konání svatebních a slavnostních
obřadů, koncertů, seminářů a
konferencí. Jednáme s vysokými
školami i o možnostech konání
promocí jejich absolventů a o
dalším využití těchto prostor.
www.obec-chotesov.cz

Budeme pokračovat i v obnovách
poškozených střech, v roce 2020
to bude opět část budovy prelatury, a i hospodářská budova.
Věnovat se nepřestaneme ani
obnově odvodňovacích systémů,
čekají nás práce v severním křídle. Zprůchodnit by se měly
kanály na srážkovou vodu. Toto
je nezbytné pro další pokračování na opravách střechy
konventu v této části. Další letošní akcí bude zprůchodnění
areálu kláštera od obecního úřadu a vytvoření nové bezpečné
cesty dětí do školy. Věřím, že i
v dohledné době dojde k opravě
kostelních schodů a napojení
cesty z náměstí. Věnovat se
budeme i klášternímu kostelu.
Půjde zejména o „důkladný úklid“ spojený s odstraněním odpadávajících omítek, lokálním
výspravám poškozených zdí.
Zažádáno máme i o dotační příspěvek na obnovení původních
maleb kostelního presbytáře. V
kostele ještě uvažujeme o výměně a doplnění původních
oken. V plánu máme vybudovat
prostory pro ubytování včetně
vybavení. K tomu využijeme část
hospodářských objektů, kde bude
pokoj se šesti lůžky, kuchyňka a
sociální zařízení. Protože stále
zaznamenáváme velký zájem o
svatební obřady v klášteře a stupňují se i požadavky na možnosti
uskutečnění svatebních hostin,
budeme k těmto účelům upravovat prostory vestibulu prelatury. Chtěli bychom odstranit i
bývalé betonové vojenské rampy
na nádvoří kláštera, aby nekazily
estetický dojem při pohledu na
opravenou část konventu a přilehlé parkové úpravy. Po přestěhování zázemí údržby obce do
jiných prostor bude potřeba provést důkladný úklid hospodářského dvora. Zbývá nám též dokončit chybějící část fasády na
barokním pavilonku. Již v počátku roku byl vybudován nový dohledový kamerový systém

areálu. Bohatý rok nás čeká i
v závislosti na kvantitě naplánovaných kulturně společenských
akcí. Ještě před oficiálním zahájením letošní sezóny, které se
letos bude konat 3. 5., bude ve
dnech 28.3 – 1.4. uskutečněna
výstava mysliveckých trofejí. Na
třetí ročník Slavností vína se
můžete těšit o prodlouženém
víkendu v pátek 8. 5. Následně
v neděli 10. 5. bude klášter patřit
folklórní lidové tradici Staročeských májů. Zahálet nebudou
ani naši sousedé z areálu kláštera
(Šimkovi a Broučkovi), kteří
v termínu 6. a 7. 6. pořádají též již
tradiční akci – Víkend otevřených zahrad. Hlavní koncert
sezóny obstará zpívající právník
Ivo Jahelka v pátek 19. 6. Velmi
úspěšné promítání filmů pod
širým nebem chystáme již třetím
rokem v termínech 19. 6, 28. 6.,
3. 7., 14. 8., 21. 8. a 28. 8.
Novinkou letošního léta bude
Den s malými pivovary konaný
11. 7. Již 18. ročník benefiční akce
Večer pro klášter se bude konat
1. 8. Našim nejmenším návštěvníkům a nejen jim bude
věnováno Dětské barokní odpoledne v sobotu 29. 8. Pouť
v Chotěšově bychom chtěli zpestřit o nabídku klidné procházky
po zajímavých místech v obci
věnovaných
panence
Marii.
Záměrem této akce by bylo
připomenutí původního významu těchto slavností. Před adventním časem 28. 11. si budeme
moci pochutnat na vepřových
specialitách při zabijačkových
hodech. Otazníkem pro letošní
sezónu ještě zůstává přesné
datum Mikulášské nadílky
a konání akce vůbec. 6. 12. proběhne v klášterním kostele nebo
možná v již opravené kapitulní
síni adventní koncert. Adventní
prohlídka společně s akcí Slavnosti slunovratu zakončí letošní rok
v klášteře 12. 12.
Bc. Filip Hrubý
12 – 13

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Magičtí Lucemburkové
Tématem letošního setkání s
milovníkem historie, panem
Liborem Markem, byly osudy
čtyř českých panovníků z rodu
Lucemburků.Ve zhruba hodinovém programu se žáci 4.-9.
ročníku seznámili se zajímavostmi ze života Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV.
a Zikmunda Lucemburského.
Poutavé vyprávění bylo jako
vždycky doprovázeno projekcí
filmu a nechyběla ani závěrečná
proměna některých žáků a učitelů v historické postavy.
Děkujeme panu Markovi, že za
námi přijel a zpříjemnil nám
zajímavým povídáním čtvrteční
dopoledne.
Mgr. HanaDuffková.

Návštěva 9. třídy v MD
elektronik.
Po shlédnutí krátké prezentace o
firmě jsme se seznámili s výrobky, které firma dodává do
automobilů po celém světě. Pak
nám náš průvodce, pan Karel
Drozda,
ukázal
laboratoř
vybavenou různými specializovanými přístroji, např mikroskopem a rentgenem. Na závěr nás
čekala prohlídka výrobní haly,
kde se v hojné míře využívá
automatizace a robotů.

Konverzační soutěže v
angličtině
Ve středu 19.2.2020 se na
plzeňské Sportovní a podnikatelské škole konalo okresní
kolo Konverzační soutěže v
angličtině.Naše škola se této
soutěže zúčastnila po několikaleté pauze a všichni naši žáci
předvedli velmi slušný výkon.
Soutěž se skládala ze 2 částí nejprve poslech, poté konverzace
na vylosované téma.

Chotěšovský zpravodaj – březen 2020

V silné konkurenci žáků z celého
okresu Plzeň-jih si v kategorii
II.A nejlépe vedla žákyně Lea
Rosenbergerová (9.A) - 10. místo
a za mladší kategorii I.A to byla
Kristýna Rejtharová (6.A) - 8.
místo. Děkuji všem žákům za
výbornou reprezentaci naší školy
a přeji všem mnoho krásných
zážitků s angličtinou.
Mgr. Olga Čmolíková

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Dějepisná exkurze ,,Ať žije
středověk“
V pátek 21. února se žáci 7.A
vypravili do Plzně poznávat dějiny středověku.
Nejdříve nás čekala procházka
historickým centrem se zastávkou u zbytků městských hradeb,
náměstí s katedrálou sv. Bartoloměje a prohlídka mázhausu plzeňské radnice. Cestou k Západočeskému muzeu jsme ještě
nakoukli do kostela u kláštera
františkánů a pak už jsme honem
chvátali do teplíčka v muzeu, kde
byl pro nás připraven výukový
program Ať žije středověk.
Během hodinky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o středověku, prohlédli si
expozici a některé exponáty si i
sami vyzkoušeli. Kluky hodně
zaujala kroužková zbroj, svatováclavská přilba a meč, pro holky
zas bylo lákavé vyzkoušet si
středověké oblečení. Závěrečným
bodem programu byla prohlídka
Plzeňského historického podzemí. Na zhruba kilometrovém
okruhu ve druhém patře sklepů
pod plzeňskými ulicemi jsme
viděli např. archeologické nálezy
z plzeňských studní - nádobí,
nástroje, ale i třeba lebku koně,
dělové koule, originální dřevěné
potrubí a funkční maketu
dřevěného kola ve vodárenské
věži.
Mgr. Hana Duffková

Projektové dny UČÍME SE PRO ŽIVOT 12. a 13. února 2020
Ve středu 12. a ve čtvrtek 13.
února se žáci neučili ve svých
třídách, ale celé dopoledne
pracovali ve smíšených skupinách. Každou z 12 skupin tvořilo
zhruba 20 žáků napříč všemi
ročníky. Během dvou dnů prošla
každá skupina různými dílnami,
během nichž se žáci učili
spolupracovat a komunikovat,
vzájemně si pomáhali a sdíleli
společné zážitky.
S mým týmem jsme se sešli ve
středu ráno v 7.45 ve III.A. První
hodinu jsme hráli seznamovací
hry. Pak jsme šli na dílnu praktické matematiky, kde jsme měřili zdi třídy a vypočítávali obvod.
Na dramatické dílně jsme si povídali o lese a odpočívali jsme. Při
robotice jsme nakreslili na papír
fixem dráhu a pouštěli po ní
ozoboty. Na komunikační dílně
jsme ve skupinkách závodili, kdo
postaví nejvyšší věž z brček. Na
mediální dílně jsme si říkali o
nepravdivých zprávách a jak je
poznat a někteří zkoušeli mluvit
před kamerou.

médiích a dobrovolníci si i zkusili
rozhovor na kameru. V kuchyňce
jsme dělali tvarohový pohár a
mohli jsme si do něj něco přidat
podle chuti a také jsme si povídali o stolování a prostírání. Při
komunikační dílně jsme se seznamovali a stavěli rozhlednu. Na
dramatické dílně jsme se učili
odpočívat. Na keramické dílně
jsme vyráběli sluníčko z keramiky. Také jsme byli v tělocvičně,
kde jsme hráli minigolf a kinball.
Tohle všechno jsme stihli a docela se mi to líbilo.
Veronika Mlynáriková V.A

Tereza Kozová, V.A
Ve středu a ve čtvrtek se v naší
škole uskutečnily projektové dny
Učíme se pro život. Naše skupina byla na různých dílnách. V
mediální dílně jsme se učili o

www.obec-chotesov.cz
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8.květen 2020
12:00 – 22:00

Areál chotěšovského kláštera
Cimbálová muzika Majerán, moderuje Luděk Holý, mluvené slovo o víně
Jakub Průdek, večer zahraje plzeňská kapela Hibaj, pestrá gastrozóna,
možnost zakoupení extra vstupenky na komentovanou prohlídku budovy
konventu.
Celodenní vstupné 50 kč, prémiové vstupné 100 kč v jehož ceně bude
zahrnuta degustační sklenička s logem festivalu.

KULTURA

www.obec-chotesov.cz
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VOLNÝ ČAS

Spolek klášterní
rybníky Chotěšov
Zima se nám pomalu blíží ke
svému závěru a na dveře začínají
ťukat dny předjarní, i když asi
mnozí z Vás budou namítat, že
jako předjaří vypadala celá zima.
A máte pravdu, je tomu skutečně
tak, byla to jiná zima, než na
jakou jsme byli odmalička zvyklí
a ve které snad ani na jediný den
nebyla krajina oděna do zklidňujícího bílého hávu. Vodní
plochy nebyly uzamčeny ledovým krunýřem tak, aby se na
nich dalo prohánět na bruslích
nebo si s partou kamarádů zahrát
hokej.
Milovníkům
zimních
radovánek tato zima moc, vlastně
vůbec, radosti neudělala. Mnozí
hledají vysvětlení proč se tak asi
děje a názory klimatologů na toto
téma se různí. Jedním z vysvětlení může být, že nám vrcholí
doba meziledová, po které, jak je
historicky doloženo, vždy následovalo velké ochlazení s nástupem skutečně ledových zim.
Ale
prozatím
dost
těmto
úvahám, ty přenechme našim
vědcům. Příroda moc dobře ví,
co dělá. Nikdy se v ní neděje nic
nahodile, i když je do určité míry
ovlivňována lidskou činností, raději se zaměřme na to, co znamenal předchozí čtvrtrok ve
spolkovém životě našich rybářů,
kteří již netrpělivě vyhlíží nadcházející rybářskou sezónu.
Letošní mírné počasí umožňovalo rybolov téměř po celou
zimu. Zima bez sněhu ovšem
také ukázala, jakým množstvím
odpadků jsou zamořena některá
lovná místa na místních revírech
spadajících pod Český rybářský
svaz Stod, jehož členové i přes
neustálou
snahu
nepořádek
uklízet, nemohou vždy ovlivnit
chování některých rádoby rybářů
a někdy i nerybářů, pokud je
nechytí přímo za ruku. Členové
spolku tak nelenili a domluvili
se, že jim v jejich snaze pomohou, uspořádají předjarní úklid
www.obec-chotesov.cz

a vyčistí břehy okolo rybníku
Pinky. Jako sportovním rybářům
a ochráncům přírody jim není
lhostejný nepořádek okolo našich
vod. Co všechno se v přilehlých
křovinách našlo, můžete vidět na
fotkách na facebooku Spolek
klášterní
rybníky
Chotěšov.
Odpad roztřídili na sklo, plast,
kov a směsný, bylo toho několik
pytlů. Lovná místa by se neměla
stávat smetištěm. Apelují proto
na všechny, kteří navštěvují
revíry rybářského svazu, aby
udržovali pořádek nejen během
rybolovu, ale zejména po něm a
nebyli tak lhostejní ke svému
okolí.

Zimní úklid na Pinkách
První letošní pracovní schůze se
nesla v duchu naplánování spolkové činnosti pro rok 2020.
V plánu je samozřejmě počítáno
nejen s pokračováním úprav v
okolí rybníků Sakty a Drahouška, ale také s uspořádáním rybářských závodů a dalších akcí pro
veřejnost. Pro výlovy je potřeba
zkontrolovat a doplnit rybářské

náčiní a pro ryby na sezonu zajistit dostatečné množství pestrého
krmiva. Když poklesne teplota
vody pod 10° C, upadají některé
ryby, a mezi nimi i kapři, do jakéhosi zimního útlumu, kdy téměř nepřijímají potravu. Jakmile
stoupne teplota vody nad 10° C,
začne jejich aktivita postupně
narůstat a začínají ve větší míře
přijímat potravu. Z počátku je
potřeba krmit opatrně a jen takovým množstvím krmiva, které
jsou ryby schopné zkonzumovat,
aby krmivo ve vodě nehnilo a
neznečišťovalo ji. Hospodaření
na rybníce znamená především
mít zdravou rybí osádku a věnovat rybám a rybníku spoustu
brigádnické činnosti. Část členů
spolku opět okrášlilo letošní masopustní průvod. Krásným slečnám i jejich výběrčímu to moc
slušelo, v průvodu byli nepřehlédnutelní a kasička se rychle plnila. Společně s ostatními maskami tak peněžním výtěžkem podpořili Mantovské fotbalisty.
Lenka Čechová
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Cvičení pro ženy s
Míšou
Od ledna 2020 v Chotěšově probíhají skupinová cvičení pro ženy. Jedná se o cvičení formou
kruhových tréninků, které jsou
zaměřené jak na redukci tuků,
tak na zpevnění celého těla. Tréninky jsou vhodné jak pro úplné
začátečníky, tak i pro pokročilé.
Lekce probíhají pod vedením Bc.
Michaely Schafferové každé pondělí, středu a pátek. Nikdy není
pozdě začít a každý nový člen je
vítán. Přijďte si užít hodinu plnou nejen dřiny, ale také smíchu
a dobré nálady.
Cena lekce : 70 kč
KDY: PO 18: 00 – 19:00, ST 18:30
– 19:30, PÁ 18:30 – 19:30
KDE: Národní dům Chotěšov
Více informací naleznete na
facebookové stránce: Cvičení pro
ženy Chotěšov
V případě dalších dotazů můžete
kontaktovat trenérku na tel. čísle
773 623 763, která vám vaše
dotazy ráda zodpoví.
Bc. Michaela Schafferová

Jemná jóga
Od nového roku se v Národním
domě začaly konat kromě společenských akcí i akce sportovní.
Každé úterý od 18:30 – 19:45 se v
sále cvičí „Jemná jóga“. Cílem
tohoto cvičení je protažení a
rozhýbání zad a kloubů, jde o
odlehčenou formu cvičení v klidném tempu s důrazem kladeným
na dech.
Získejte lepší pružnost * zdraví *
vyrovnanou mysl.

Těším se na Vás
Gábina Nejedlá
tel. 723589357

Chotěšovský zpravodaj – březen 2020

Taneční kroužek latinsko-amerických a
standardních tanců
Na začátku roku se v Národním
domě otevřel kroužek latinskoamerických a standardních tanců
pod vedením Bc. Hany Karbanové. Kroužek je rozdělen na
dvě věkové kategorie. První
kategorií je taneční přípravka,
kterou navštěvují děti od 3 do 6
let. Tato kategorie je zaměřena na
taneční průpravu a pohyb
celkově. Děti se učí poslouchat
rytmus, ovládat jednoduché ta

-neční prvky, také hrají různé
kolektivní hry.
Druhou kategorií jsou děti od 7
do 15 let. Zde se vyučují tance
jako jsou samba, cha-cha,
waltz, valčík a další. Děti se také
učí poslouchat rytmus hudby a
postupně procházejí taneční
průpravou.
Každého nového člena rádi
přivítáme!
Bc. Hana Karbanová

VOLNÝ ČAS

OSPV
Vážení spoluobčané,
vychází první číslo Chotěšovského zpravodaje pro rok 2020 a
už je to i čas blížícího se jara. My,
milovníci zimních sportů, jsme
měli o zimě trochu jiné představy, ale přírodě, i kdybychom o
to někdy opravdu stáli, naštěstí
pro nás všechny, poručit neumíme a počasí neovlivníme.
Rádi bychom vás informovali
alespoň o tom, co ovlivnit můžeme. A to je činnost OSPV Chotěšov s nabídkami aktivit pro občany obce.
Začněme závěrem roku 2019,
kdy OSPV Chotěšov 26.12. uspořádala již tradiční Vánoční turnaj
ve volejbalu. Turnaje se účastnilo
12 družstev. O plynulý průběh
celého dne se staralo 5 pořadatelů. Úroveň jednotlivých zápasů
byla skvělá. Pro týmy byly
zajištěny diplomy, ceny a občerstvení. 1 x ročně pořádaná Valná
hromada OSPV byla svolána na
pátek 24.1. Účastnilo se 26 členů
a 4 hosté.
Byli zvoleni noví členové výboru

www.obec-chotesov.cz

OSPV a proběhly doplňující volby. Odstupujícím členům, panu
Gerhardu Tauschovi a panu Jaroslavu Retovi, patří veliké díky a
veliké uznání členů OSPV, ale
věříme, že i vás, občanů, kteří je
znáte osobně. Děkujeme za neuvěřitelně dlouhou aktivní činnost
a práci pro naši sportovní organizaci. Všichni věříme, že ve svých
aktivitách pánové definitivně neskončí a budou ještě dlouho a ve
zdraví podporovat činnost OSPV.
Další z akcí, již také tradičních,
byly únorové Šibřinky. Návštěvnost byla rekordní. 151 dětí a
195 dospělých.
Také na tomto maškarním veselí
OSPV zajišťovala pro děti a jejich

rodiče pestrý program, občerstvení a ceny pro děti. K tanci i
jen tak pro radost zahrála kapela
CULINKA A TANCOHRÁTKY.
Posledním naším příspěvkem je
pozvánka na již 8. ročník Běhu
Chotěšovem. Velkou novinkou
je, že závod bude prvně ve své
historii zařazen do Běžeckého
poháru Mikroregion Radbuza.
Běh se koná 25.4., zápis závodníků od 8,15 hod. Start hlavního
závodu v 11,00 hod a start doprovodných žákovských kategorií
od 9,30 hod. Přijďte podpořit
chotěšovské i přespolní sportovce, přijďte si sami zaběhat.
Občerstvení a doprovodný program pro účastníky i diváky
zajištěny. Více informací o pravidlech
závodu
najdete
na
www.ospvchotesov.webnode.cz.
Přátelé, těšme se společně na jaro
a udělejme něco pro dobrou
náladu a kondici.
Za OSPV Alice Celerová
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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 – březen 2020

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
14:00 – 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
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středa-sobota
pátek
sobota
pondělí
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota-neděle
pátek
sobota
sobota-neděle
čtvrtek
sobota
pátek
pátek
pátek
pátek
sobota-pondělí
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
pátek
pátek
sobota
pátek-neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
čtvrtek

1.-4.4.
3.4.
11.4.
13.4.
25.4.
25.4.
3.5.
8.5.
9.-10.5.
16.5.
30.5.
6.-7.6.
11.6.
13.6.
19.6.
19.6.
26.6.
3.7.
4.-6.7.
11.7.
18.7.
1.8.
14.8.
15.8.
21.8.
28.8.
29.8.
11.-13.9.
13.9.
17.10.
14.11.
14.11.
28.11.
29.11.
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
26.12.
31.12.

Výstava trofejí
Velikonoční jarmark
Extra band
Velikonoční koncert
Rybářské závody
Běh Chotěšovem
Zahájení sezony v klášteře
Slavnosti vína
Staročeské máje
Chotěšovská 30
Den dětí
Víkend otevřených zahrad
Lukáš Pavlásek - Planeta slepic
Rybářské závody dvojic
Letní kino
Ivo Jahelka - koncert
Letní kino
Letní kino
Fotovíkend
Den s malými pivovary
Kabát revival
Večer pro klášter
Letní kino
Neckyáda
Letní kino
Letní kino
Barokní odpoledne
Chotěšovská pouť
Pouťová procházka s Pannou Marií
Ledová show s Elzou
Podzimní pochod-Memoriál V. Mičana
Martinská zábava
Zabijačkové hody
Rozsvícení vánočního stromku
Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Zimní slunovrat
Adventní prohlídka
Volejbalový turnaj smíšených trojic
Chotěšovský zmrzlík

Českomoravská myslivecká jednota, z.s
Obec Chotěšov
Extra band
Obec Chotěšov
Spolek klášterní rybníky
OSPV Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
KČTO Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Klášterní zahrady
Obec Chotěšov
Spolek klášterní rybníky
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Miroslav Bernát
Správa kláštera premonstrátek
TJ Chotěšov
Chotěšovská vlna
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Mikroregion Radbuza
Obec Chotěšov
Správa kláštera pemonstrátek
Obec Chotěšov
KČTO Chotěšov
Obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Mikroregion Radbuza
Spolek klášter Chotěšov
OSPV Chotěšov
Obec Chotěšov

klášter
Národní dům
Národní dům
Kostel naroz. Panny Marie
velká Sakta
atletický stadion ZŠ
klášter
klášter
klášter
Chotěšov a okolí
Kalaberk
klášter
Národní dům
velká Sakta
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
velká Sakta
klášter
klášter
klášter
Chotěšov-Mantov
klášter a okolí
Národní dům
Chotěšov
Národní dům
klášter
náměstí 1.Máje
klášter
klášter
klášter
klášter
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza
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