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ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Příjemný zářijový den všem
čtenářům našeho zpravodaje
Na tvrzení, že čas běží jako zběsilý, opravdu něco bude. Dnešní
úvodník nebude jen tříměsíčním
ohlédnutím a nahlédnutím pod
pokličku příprav nových akcí.
Bude ohlédnutím téměř čtyřletým. Když jsem před necelými
čtyřmi lety psal svůj první starostovský úvodník, ve kterém jsem
vám představoval staronové a
nové tváře v zastupitelstvu obce
Chotěšov, asi by ani mě nenapadlo, že vše uběhne tak rychle.
Úvodník, který právě držíte v rukou, má své pořadové číslo 16. a
před blížícími se zářijovými volbami je načase trochu bilancování
jaké to čtyřleté období vlastně bylo.
Pokud bych ho shrnul ve zkratce,
tak první rok seznamovací a ještě
normální, dva roky kovidové a
poslední rok válečný spojený s uprchlickou a energetickou krizí.
Pokud bych ho trochu více rozvinul řečí čísel, tak i přes nepříliš
pozitivní
úvodní
zkratkové
shrnutí se tady u nás v obcích
podařilo na investicích a opravách proinvestovat úžasných
192.000.000,- korun. Nebudu zde
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vypisovat
konkrétní
seznam
všech akcí, které se o tyto investiční prostředky podělily, byl by
opravdu dlouhý. Z těch nejvýznamnějších to byla 1. etapa rekonstrukce chotěšovského kláštera,
byl pořízen nový areál technických služeb obce, byla rozšířena
vodohospodářská infrastruktura,
došlo ke zpevnění několika nových parkovacích ploch i do té
doby nezpevněných ulic, ani
oblast sportovní a volnočasová
nezůstala opomenuta. V kontextu
objemu investic je určitě zajímavá
i informace, že z dotačních programů se do rozpočtu obce
podařilo získat rovněž skvělých
95.500.000,- korun. Ostatně blíže
se seznámit s finanční bilancí obce
za čtyřleté období se můžete na
dalších stránkách dnešního zpravodaje v článku nezávislého ekonoma Ing. Luďka Tesaře a je to
opravdu příjemné čtení.
Čtyři volební roky jsou tedy téměř
u svého konce, ale na žádnou velkou nostalgii v tomto životním
cyklu opravdu není čas. Spousta
projektů je v běhu a čeká na své
dokončovatele. Dovolte mi tedy

prostřednictvím stránek našeho
zpravodaje dnes poděkovat všem
současným zastupitelům obce za
jejich práci, za jejich odpovědnost
a odvahu přijímat rozhodnutí,
kterými se podíleli na v mých
očích pozitivním rozvoji našich
obcí. V nastávajících volbách
budeme opětovně vybírat 15
nových zastupitelů obce Chotěšov. Přijďte k volbám a využijte
své možnosti zvolit si toho svého
správného zástupce v komunální
politice. Ona totiž komunální
politika jako ta naše, je otevření
sama sebe Vám všem, ztrácíte
anonymitu a před žádným rozhodnutím se neschováte. Pozorní
už vědí. Ano, končím větou, kterou jste měli možnost číst před
téměř čtyřmi roky v premiérovém
úvodníku poprvé a teď ji mohu
s čtyřletým odstupem za sebe jen
potvrdit, že to nebyla věta vyřčena jen do prázdna.
Krásný podzimní čas vám všem.
Daniel Koláček
starosta obce

NENECHTE SI UJÍT

www.obec-chotesov.cz
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Parkoviště u fary
V návaznosti na demolici bývalé
školní jídelny došlo na výstavbu
nové parkovací plochy pod obecním úřadem. Projekt v sobě propojil jak výstavbu nových parkovacích míst, tak vybudování přístupové komunikace do areálu
bývalé fary. Došlo na propojení
komunikace pro pěší z ulice Úzká
ve směru na Plzeňskou ulici a
zároveň i směrem k obecnímu
úřadu přes park, kde je nová mlatová cesta. Počítáno je rovněž
s dodatečnou výsadbou zeleně,
která by měla proběhnout na podzim.
PM

Stará náves - 2. etapa
Aktuálně probíhají práce na zpevnění komunikací v prostoru mezi
Dobřanskou ulicí a starou návsí
v Chotěšově. Stavba komplexně
pojme napojení těchto komunikací
na Dobřanskou ulici, vybudování
několika parkovacích míst, přeložky inženýrských sítí i napojení
objektů na kanalizaci. Vzhledem
k přeložce sítí nicméně bude nutné stavbu přerušit a počkat, až
dojde k jejich napojení ze strany
společnosti CETIN. To se víceméně týká pouze chodníku pro pěší
ve spodní části stavby. Obslužnost
komunikace bude plně zajištěna.

Volnočasová zóna Mantov
Po dostavbě in-line okruhu, která
proběhla koncem jara, bylo zázemí sportovní zóny v Mantově rozšířeno o výstavbu hřiště na nohejbal a plážový volejbal. Ta jsou již
hojně využívána. Okolní terén byl
srovnán, oset travním semenem a
byly instalovány lavičky. Po odstranění náletových dřevin a provedení terénních prací je rovněž
snaha o údržbu pravého břehu
řeky Radbuzy, který je hojně využíván k venčení psů. S rozvojem
této lokality počítáme i v dalších
letech.
PM
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Nová vodoteč
Během léta proběhly rovněž stavební práce na úpravě vodoteče
v obci Losina. Dosluhující žlab
z betonových dílců byl nahrazen
novým korytem z lomového kamene. Firma Potenec, která stavbu
prováděla, rozdělila vodoteč na
několik úseků, které přehradila
stavítky na zadržování vody a
rovněž vybudovala na několika
místech přístup k vodě. Akce byla
podpořena z dotačního titulu
PSOV PK 2022 – Projekty obcí na
akci ve výši 280.000,- Kč.

Hřiště Losina
V červenci bylo vybudováno nové
dětské hřiště v obci Losina. Po
dohodě s místními občany bylo
instalováno přibližně v prostoru,
který dříve sloužil jako hřiště na
nohejbal. Hřiště se povedlo vhodně umístit do příjemného prostoru
obklopeného vegetací. Jednotlivé
herní prvky od firmy Palis byly
instalovány na dopadových plochách vysypaných kačírkem. Dětem tak hřiště nabízí skluzavku,
věž, houpačky nebo síť na lezení.
Objednáno je také i nové pískoviště.
PM

Rekonstrukce zázemí v
objektu hasičské zbrojnice
Po opravě fasády hasičské zbrojnice v obci Losina se nového vzhledu dočkal i interiér této budovy.
Po vybudování sociálního zázemí
a jeho napojení na obecní vodovod došlo také na opravu druhé z
místností, která se využívá v průběhu voleb. Tato místnost bude
po instalaci nových regálů využívána rovněž jako místní knihovna.
Prostory prošly kompletní rekonstrukcí podlah, omítek i osvětlení.
Pavel Malina

www.obec-chotesov.cz
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Nezávislá finanční analýza hospodaření obce Chotěšov - Zpracovatel Ing. Luděk Tesař
Fenomenální opravy a investice, Chotěšov byl aktivní a
dosáhl nejlepší finanční
kondice v historii
Podrobná finanční analýza obce,
která proběhla na základě vyhodnocení mnoha ukazatelů uvádí,
že finanční kondice Chotěšova
dosáhla rekordů viz Graf 1.
Obec Chotěšov předváděla vysoce aktivní a schopnou finanční
politiku založenou na trvale skvělých investicích a vysokých opravách v kombinaci s excelentními
výsledky provozního hospodaření. Dařilo se také získávat dotace
na opravy.
Samospráva Chotěšova poslala za
poslední 4 roky do roku 2021 na
investice a opravy sumárně neuvěřitelných 192 mil. Kč (téměř
65 tis. Kč na obyvatele).
Obec prosperovala, když jí přibývalo obyvatel, zaměstnanců pracujících na území obce i žáků
v zařízeních obce. Chotěšov dokázal aktivně využívat svůj finanční
potenciál a nehromadil nadbytečně finance.
Analýza mj. uvádí řadu dalších
konkrétních údajů. Např. opakující běžné příjmy obce postačily
k pokrytí běžných provozních výdajů a stále zbývalo v roce 2021
cca 52 mil. Kč, tj. excelentních cca
17,6 tis. Kč na obyvatele. Na reprodukci majetku bylo zapotřebí
cca 10 mil. Kč ročně. Obec splatila
dluhy a na účtech měla na konci
roku 2021 cca 70 mil. Kč.
Celkově analýza vyslovila uznání
za finanční politiku obce a bylo by
skvělé takto pokračovat i do budoucnosti. Ač je doba nejistá a
nikdy jistá nebyla, analýza financí
jasně ukázala skvělé finanční řízení obce, správný kurz financí, díky kterému může obec realizovat
další rozvoj svého majetku, infrastruktury a zlepšovat podmínky
pro život svých obyvatel.
Ing. Luděk Tesař, ekonom
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Graf 1: Vývoj finanční kondice Chotěšova ukazuje excelentní trend a
dosažené rekordy

Majetek obce a dosavadní financování údržby a rozvoje
majetku.
Do obnovy majetku obce směřovaly opravy a investice (viz další
graf). Červená čára představuje
odpisy, tedy minimální potřebnou
částku na obnovu majetku z
účetnictví, zeleně jsou opravy a
udržování (bez oprav realizovaných příspěvkovými organizacemi, případně obchodními společnostmi) a modré sloupce jsou investice. Chotěšov za poslední 4

roky vynaložil do svého majetku
více než 192 mil. Kč (prakticky
vše investicemi, v opravách prakticky nic). Na pouhou reprodukci
majetku by dostačovalo za tu dobu z účetnictví dle odpisů cca 36
mil. Kč. Zajištění financí na reprodukci a budování majetku obce
bylo fenomenální (investice +
opravy, viz graf).

Graf 2. Financování obnovy a budování majetku Chotěšova v tis. Kč
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Dýňové slavnosti v Lesovně
29.10.2022
Vstup zdarma
Nezapomeňte si vzít
strašidelné převleky a něco
na opékání
- vyřezávání dýní
- stezka odvahy
- malování na obličej
- dílny pro děti
- soutěž o nejhezčí dýni
- občerstvení

Vánoční koncert v Lesovně
Jana Rychterová a spol.
Tento rok přislíbila účast známá písničkářka Jana Rychterová a
spol.Tato písničkářka, která si jak praví klasik, píše slova i text,
hudbu i melodii. Skládá písničky o životě, takže na jejích koncertech
je veselo i smutno, protože i život takový je. Doprovází se na kytaru,
ale po jejím boku stojí houslista (někdy i houslistka) a basista
(někdy basistka). A jaký je to styl? Folk, šanson, zkrátka písničky
"vo něčom". Písničky Jany Rychterové jsou malé příběhy, které
prožívají všichni. O lásce i nelásce, o jídle a pití, o starostech i
radostech. Jsou to písničky k smíchu i k pláči - někdy se publikum
válí smíchy, jindy ztichne při básnických textech, ovšem za chvíli už
si všichni podupávají v rytmu další dryáčnické písně. Kapacita akce
je omezena, takže doporučujeme včasný příchod. Přesný začátek
vánočního koncertu najdete na www.klasterchotesov.cz

11.12.
2022

Vstup zdarma.
www.obec-chotesov.cz
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STALO SE

TJ Baník oslavil 75 let činnosti a obec Mantov 750 let od první písemné zmínky
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Pan kouzelník
Pokud si čtenář pod dojmem názvu tohoto článku představuje pána s knírem a cylindrem, zahaleného do černého pláště, je to naprostý omyl. Tento pan kouzelník
netahá z klobouku králíky či papírové růže. Jedná se o renomovaného akademického malíře a restaurátora Martina Martana z Prahy.
Důvodem jeho příjezdu a krátkého pobytu v Chotěšově bylo provedení odborného posouzení stavu nástropních maleb ve dvou
rozměrných sálech konventu. V
rámci další plánované opravy
konventní budovy bylo nezbytné
provést sondy do dnes již poškozených nástěnných maleb, které
všichni pravidelní návštěvníci
kláštera znají. V přízemí je to sál s
malbou zcela zčernalou, kde pouze „Boží oko“ dávalo naději, že
strop skrývá ještě další překvapení. V prvním patře pak malba s
andílky, sluncem a železnou traverzou.
Další informace tohoto článku
jsou již citovány ze „Zprávy o
provedeném
restaurátorském
průzkumu“, který proběhl v červnu tohoto roku. Dalším zdrojem
informací je pak knižní monografie malíře F. K. Palka.
Malby v přízemním sále (refektáři) jsou doslovným překvapením.
Nástropní malba je provedena
olejovou technikou, což není u
freskové tvorby zcela běžné. Na
jejím povrchu se nachází vrstva
zhnědlého celoplošného nátěru.
Ten nepochází z období vojenské
přítomnosti, ale je zřejmě daleko
starší. Nejedná se zde o úmysl
zatření malby, ale byla to zřejmě
jedna z fází při opravě malby v
období možná i devatenáctého
století.
Po rozpuštění a odstranění této
vrstvy nastalo jedno z kouzel. Z
malby vylézají nádherní andílkové, ale také hlava Panny Marie.

www.obec-chotesov.cz

Výtvarný styl této malby je naprosto odlišný od ostatních maleb
v klášteře. Tento malíř byl jednoznačně na vyšší technické úrovni.
Zcela neoficiálně zatím bylo vyřčeno jméno barokního a rokokového malíře Františka Karla Palka
(1724 – 1767). Je to jeden z malířů
pracujících na výmalbě chrámu
sv. Mikuláše na Malé straně v
Praze. Kolem roku 1754 pracoval
Palko pro premonstrátky v klášteře v Doksanech. Zde by mohla být
souvztažnost s jeho možnou přítomností v Chotěšově. Spojitost
Doksan a Chotěšova se prokazuje
po několik století.
V sále prvního patra (tělocvična)
je naopak autor malby zcela jasný,
je jím F. J. Lux. Malba se nazývá
„Zrození dne“. Na této malbě byla prokázána silná přemalba. Nezměnil se námět, pouze v případě
nebe došlo k jeho zjednodušení.
Celkově se po odstranění přemalby ukazuje mnohem jemnější původní barevnost námětu.
A zde již může pracovat naše fantazie. Mnoho let se traduje vyprávění o jakémsi vojínovi, který při-

bližně v šedesátých letech v klášteře na freskách „pracoval“. Námi
dlouhou dobu omílaná myšlenka,
že to bylo v kapitulní síni, byla
opravou maleb síně v nedávné
době vyvrácena. Je tedy možné,
že to mohlo být na této „méně důležité“ malbě sálu? Restaurátor
tuto možnost připouští. Dále onen
voják nemohl být v tomto oboru
úplným laikem.
Pan kouzelník pracující v respirátoru (důvodem nebyla přítomnost
C 19) nám vykouzlil během několika dní skutečnosti dosud neviděné, snad jen občas tušené. Pokud se bude realizovat ona zmíněná další etapa opravy konventní budovy, budou opraveny také
obě malby. Věřím také, že i pokud
by se v nejbližší době tato oprava
neuskutečnila, bude se usilovat o
restaurování obou maleb v podobě samostatné akce. Klášter by si
tím zvýšil svoji přitažlivost a oběma malířům by byly přičteny další objevené a dosud neznámé práce.
Jiří Poslední
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Příběh jedné výstavy
Do 25. září můžete v klášteře navštívit výstavu fotografií a obrazů
chotěšovských rodáků Petera a
Štěpánky Šťastníkových. Chtěl
bych ale nejdříve napsat něco o
náhodách, které snad nejsou ani
náhodami. V minulém Chotěšovském zpravodaji psal o podivuhodných náhodách Ing. Arch. Jan
Soukup. Náhodou paní Jaroslava
Mathesová potkala před rokem
na hřbitově potomky známého
chotěšovského rodáka, stavitele
20.století, F.X.Margolda a díky
tomuto setkání se podařilo vytvořit Margoldovu stálou expozici
v klášteře. Podobnou náhodou
máme i výstavu členů rodiny
Šťastníkových.
Někdy v roce 2020 jsem na FB dal
foto východu slunce s klášterem,
který jsem vyfotil z vylézáku za
naším komínem. Byl jsem překvapen, když se mi přes messenger
objevil tento vzkaz. „Ahoj Venco,
nechci to psát do komentáře, bydlíš v
baráku kde kdysi měl dílnu Eman
Matousek? Já jsem jako kluk bydlel
vedle v tom velkým domě, říkali mu
"Solerhaus". V dílně u Emana jsem
byl pečenej vařenej. Líbilo si mi, jak
lítaly jiskry, když brousil… Hezkej
večer. Petr“.
A tak začala tato konverzace:
„Dílnu jsem nechal tak jak byla. I s
transmisema a sto let starým soustruhem. Není mi jasný ten Solerhaus. Zajímám se o místní dějiny a s
tímto názvem jsem se ještě nesetkal.
Mělo to patřit p. Staňkovskému, který tu za C+K vyráběl provazy. Chodil jsem tam na návštěvy k p.Havlíčkovi.“
A pokračování. „Ahoj Václave,
mluvil jsem telefonicky s babi a mohu
vnést světlo do mlhy, kterou jsem
nechtěně vytvořil. Tak Solerhaus je
zkomolenina, která se vytvořila ze
správného názvu v němčině Seilhaus,
což znamená dům, kde se vyrábí
provazy (lana). Proto prý taky měly
ty spodní byty klenuté stropy, aby to
asi uneslo to zatíženi. Takže jsi měl
pravdu. Čau Petr“
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A tak to nějakou dobu pokračovalo, a protože Peter často publikoval na FB nádherná fota ptáků na
skutečně profesionální úrovni,
začali jsme domlouvat výstavu.
Jenže pak přišel kovid a na dva
roky byl konec. Nyní tedy máte
konečně možnost jeho fotografie a
obrazy jeho dcery Štěpánky vidět.
Za fotografiemi ptáků jsou doslova stovky hodin vytrvalého čekání, neboť jak jsem posléze zjistil,
jejich velká část vznikla na Pete-

rově chatě, kam je láká na vše, co
si jen dokážete představit. Vždyť
komu z vás se povedlo vidět datla
či strakapouda ze čtyř metrů.
Velkou cenu má i to, že většina je
focena na jednom místě, a tak
vlastně dokumentuje vše, co je
možné v této oblasti spatřit.
Průvodní slovo na vernisáži měl
herec pan Marek Vašut a velmi
mě potěšila poměrně hojná účast
Chotěšováků. Bylo vidět, že Šťastníkovi zde stále mají své kořeny.

Nebudete-li vědět, co vám v létě lítá po zahradě či v zimě navštěvuje
krmítko, na Peterově stránce jistě odpověď najdete.
Václav Celer

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Peter Šťastník
Chotěšovský rodák, fotograf přírody, civilním zaměstnáním vývojový inženýr. Momentálně žije
se svojí milovanou ženou v Německu v Regensburgu. Začal fotografovat už v pubertálním věku
na černobílý film, který si pak
sám vyvolával v domácí černé
komoře. Kamarádi běhali za sukněmi, ale Petr raději číhal na Saktě
na labutě, pozoroval přírodu a
fotil její kouzlo. Po roce 2000
podlehl kouzlu digitální fotografie. Nejdříve byli jeho oblíbenci
foťáky značky Canon a později
přesedlal na Olympus. Nejčastějšími náměty jsou ptáci a hmyz.
Většina fotografií vzniká v Hradci
u Stoda a nedaleko Chotěšova,
jehož součástí je i tento impozantní klášter. Vzpomínky na něj má
už z mládí. První bobříci odvahy,
když lezli s kamarády přes klášterní zeď. Kromě okolí Chotěšova
často fotí v okolí Regensburgu,
hlavně u Dunaje a v Bavorském
lese. Zúčastňuje se fotografických
soutěží a jeho snímky se publikují
v časopisech „ Naturfoto „ v Německu, v Rakousku např. ve fotografické soutěži „Trierenberg Super Circuit“. V období coronaviru byly jeho fotografie součástí
výstavy očkovacího centra v Regensburgu.
Štěpánka Šťastníková
Do svých šesti let žila s rodiči v
Chotěšově. Lásku k malbě a kresbě projevovala už od dětství. Absolvovala základní uměleckou
školu v Rokycanech a většinu
volného pubertálního času trávila
běháním po stadionu a malováním obrazů. Dostat ji za zábavou
byl nadlidský výkon, i když se její
maminka moc snažila. Když došlo na volbu povolání, byla umělecká škola jasnou volbou. Tatínek
ji však dobrou radou nasměroval
na vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích,
obor toxikologie a životního pro-
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středí. I když ji víc jak kreslení
chemických vzorců bavilo malování, školu úspěšně dokončila a
teď pracuje jako manažer ve far-

maceutické firmě. Nejvíce se věnuje akrylu na plátno. Její obrazy
zdobí nejednu domácnost a ordinaci lékařů.
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Okřídlená vzpomínka
Tato krátká vzpomínka není nostalgií, ale opravdu jen připomenutím. V souvislosti s momentálními
zprávami o výstavbě průmyslové
zóny v areálu bývalého vojenského letiště v Líních, hledal jsem
nějaké datum, které by se případně mohlo využít ke vzpomínce na
čtyřicetiletý provoz tohoto letiště.
Využívání tohoto letiště se oficiálně uznává mezi lety 1951 až
1991. Tudíž tudy cesta nevedla.
Pak jsem ale vyčetl rok 1952, kdy
byl zahájen letecký provoz nově
vzniklého 5. stíhacího leteckého
pluku a tak v letošním roce 2022
je tomu 70 let. Samozřejmě, že
mnozí z nás, kteří jsme provoz
letiště zažili, mohou podotknout,
že je jedině dobře je-li tato doba
minulostí. Ti mladší, narození po
roce 1989 si již nedovedou představit, co obsahoval jeden letový
den i pro Chotěšov.
V žádném případě se nebudu rozepisovat o založení 5.slp k tomu
mohu doporučit například knihu
„Psohlavci letectva“ od autorů
Miroslava Lančiho a Stanislava
Brašny. Několik číselných údajů
ale uvedu.
Důvodem výstavby letiště byl
přechod našeho vojenského letec
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tva na proudovou techniku. Stávající Borské letiště v Plzni již nemohlo plnit adekvátní úlohu k
této moderní letecké technice. A
tak vzniká na zelené louce letecká
základna 3,5 km od Dobřan v
nadmořské výšce 364 metrů. Délka vzletové dráhy byla 2000 x 60
m a později došlo k jejímu prodloužení na dnešních 2 500 metrů.
Za celé trvání provozu letiště zahynulo 17 pilotů tohoto útvaru.
Nejblíže naší obci byla letecká
nehoda 4. června 1971. Kapitán
František Beran při návratu z letu
zjistil poruchu jednoho z motorů
svého MIGu 19. Při komunikaci s
věží letiště, která trvala 9 sekund
se propadl pod minimální výšku
pro katapultáž. Tu provedl ve 100
až 150 metrech. Pilot dopadl i se
sedačkou a nepřežil, bylo mu 35
let. Letoun dopadl na pole mezi
železniční vlečku u lesa Dubovce
a naší obcí. Mám dojem, že kapitán Beran bydlel na Sulkově v bývalém „vochtru“ při sinici na Plzeň. Dnes je tam odbočka na dálnici.
Vraťme se ale ještě na chvíli zpátky na letiště. Provozování tak velkého letiště, které je obestavěno

jedním velkým krajským městem
a desítkami obcí, není nic jednoduchého. Je obdivuhodné, že se
nikdy nestala žádná vážná letecká
nehoda s obětmi na životech civilního obyvatelstva. A na závěr ještě jedna vzpomínka. „Před povodněmi v roce 2002 byl dělán
rozhovor v Praze Karlíně s bývalou nadporučicí Eleonorou Báčovou.“ Tato pilotka létala v Líních
na proudovém letounu Mig – 15 a
4. září 1955 předvedla své umění
na leteckém dnu v Praze. Obdržela vyznamenání za statečnost a
převelice dlouhou dobu byla jedinou pilotkou bojových proudových letadel. Vdala se také za pilota a i jeden ze synů se stal pilotem civilní letecké dopravy. Několik let pracovala na MNV v
Líních.
Další velkou postavou mezi piloty
byl podplukovník Jaroslav Krýda,
který jako zalétávací pilot provedl
dvě nouzová přistání s Migem –
21 bez běžícího motoru.
Poslední velitel tohoto letiště
pplk. Miroslav Lanči oznámil
tajným rozkazem, že 5. slp v
Líních je zrušen ke 30.11. 1991.
Přiložená kresba tohoto článku je
od jedinečného kreslíře Pavla
Rampíra. Zobrazený Mig – 21 MF
opravdu létal pod uvedeným imatrikulačním číslem. A zde se
musím přiznat, v této kresbě trochu nostalgie jistě bude.
Jiří Poslední

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Zahájení školního roku
2022/2023
Nový školní rok jsme slavnostně
zahájili 1. září na školním hřišti.
Paní ředitelka Jaroslava Studničková přivítala rodiče, zaměstnance školy, všechny žáky, především prvňáčky a letos poprvé také děti z přípravné třídy. Úspěšný
školní rok všem popřál také starosta obce, pan Koláček.
Doufáme, že školní rok 2022/2023
všichni prožijeme v klidu a pohodě a že nám přinese spoustu nových zkušeností a krásných společných zážitků.
Hana Duffková

Tomíci na cestách
Členové turistického oddílu mládeže se o víkendech vydávají
poznávat různá místa nejen v Plzeňském kraji. Každý rok již tradičně zahajujeme účastí v Tříkrálové sbírce. O víkendech a prázdninách pak pořádáme další akce.
Zúčastňujeme se nejen organizovaných turistických pochodů,
např. Staňkovský nezmar, Kolem
Starého Plzence, v roli pořadatelů
také Chotěšovské 30, ale především si sami plánujeme pěší
výlety na zajímavá místa. Letos
už jsme navštívili zříceniny hradů
Libštejn, Vlčtejn, Gutštejn a Buben, pozorovali jsme divoké koně
na Janovském mokřadu u Nýřan,
prošli jsme turistické stezky kolem Vejprnického potoka a řek
Střely, Mže a Otavy, vystoupali
jsme na Křížový vrch u Stříbra a
na Kamýckou skálu nedaleko
Švihova. Nesměla chybět návštěva Úherecké pouti a tradiční Velikonoční výlet, tentokrát do Mariánských Lázní, kde jsme se pokochali pohledem na město z
několika vyhlídek a rozhledny
Hamelika. Prázdninová výprava
k Havlovickému akvaduktu a ke
koupališti Babylon se náramně
vydařila, plánovaná návštěva
hráze Hracholuské přehrady díky
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staveništi a uzavřené cestě naopak nevyšla, a navíc celý den
pršelo. To nám ale nevadí a za
každého počasí se vždycky najde
pár nadšenců, kteří s batohy na
zádech a dobrou náladou dorazí
na chotěšovské nádraží, kde většina našich putování začíná. Rádi

mezi námi přivítáme nové členy
z řad kluků a holek, kteří mají rádi přírodu, historii a hlavně pohyb na čerstvém vzduchu.
Informace a fotografie z našich
akcí najdete ve vývěsní skříňce u
základní školy.
Hana Duffková
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OSPV
Vážení spoluobčané, scházíme se
opět na stránkách Chotěšovského
zpravodaje. Dny už se pomalu
krátí, brzy přijde čas dlouhých
podzimních večerů, a tak již tradičně přichází začátkem září doba, kdy se postupně vracíme ke
sportovním aktivitám s organizací
OSPV.
Pro vás, kteří chcete trochu potrénovat, nabízíme tyto sportovní
činnosti pro rok 22/23.

Kdy?

V kolik?

Co?

S kým?

Kde?

pondělí 19,00-20,00

Ženy, posil. cvičení

J. Hesová

tělocvična OÚ

úterý

18,30-20,00

Volejbal

R. Puhman

sport.hala ZŠ

středa

18,45-19,45

Joga

P.Kočová

tělocvična OÚ

čtvrtek

18,00-19,00

Zdravotní TV

J. Škardová

tělocvična OÚ

Kromě těchto kurzů pořádá OSPV
ještě 26.12.22 pravidelný turnaj ve
volejbalu pořádaný v hale ZŠ, jako obvykle v tříčlenných smíšených družstvech. Užívejte si v pohodě a dobré náladě poslední dny
pozdního léta.
Alice Celerová

Spolek klášterní rybníky
Na rybníce velká Sakta proběhl v
polovině července další ročník
akce nazvané Plavba netradičních
plavidel. Členové spolku ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza
připravili regatu na paddleboardech, přejezd rybníka ve dvojicích
na trakaři po lávce a plavbu netradičních plavidel minimálně
dvoučlenných posádek. Zlatým
hřebem pak byl přejezd lávky na
bicyklu. Zástupci Mikroregionu si
spolupráci s místními rybáři velmi pochvalovali a uvažují o tom,
že by se i příští ročník této povedené akce konal opět v Chotěšově.
PM

Ve fotbalovém areálu TJ Baník Mantov vzniklo nové hřiště pro děti
TJ Baník Mantov vybudoval ve
svém areálu nové dětské hřiště.
Herní prvky byly zakoupeny z
prostředků TJ, montáž a úpravy
povrchů provedli členové TJ
vlastními silami – zde největší dík
patří především Bohumilovi, Danielovi a Lukášovi Koláčkovým.
Cílem je, aby hřiště sloužilo nejen
návštěvníkům našich domácích
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utkání z řad dětí, ale též široké
veřejnosti. Náš areál je otevřený a
tudíž volně přístupný široké veřejnosti. Přijďte tedy i vy se svými
dětmi vyzkoušet nové průlezky,
skluzavku či pískoviště. Protože u
nás je také hezky!
Za TJ Baník Mantov
Luděk Rosenberger

ﾨﾨﾨﾨ
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TJ Baník Mantov ocenil v rámci oslav výročí své členy
V sobotu 27.8.2022 proběhla na
fotbalovém hřišti v Mantově společná oslava dvou krásných výročí – 750 let od první písemné
zmínky o obci Mantov a 75 let od
založení TJ Baník Mantov.
V rámci tohoto výročí ocenil Baník některé své členy za dlouholetou aktivní činnost ve prospěch
oddílu.
Pojďme si představit ty, kteří za
svojí práci pro TJ převzali ocenění
v podobě pamětní plakety:
Josef Plahs – v minulosti byl velkou oporou Baníku mezi třemi
tyčemi, býval i kapitánem mužstva. Podílel se na chodu klubu i
jako člen výkonného výboru. Nyní aktivně vypomáhá při domácích utkáních jako pořadatel.
Zdeněk Franta - v minulosti patřil
také do hráčského kádru. Podílel
se též na brigádnické činnosti pro
klub. Nyní aktivně vypomáhá při
utkáních jako pořadatel.
Eduard Molek - v minulosti pat-
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řil do hráčského kádru a platil za
velmi rychlé a obávané křídlo. Jeho góly pomáhaly k dobrým výsledků mužstva. Nyní aktivně a
nezištně pomáhá s údržbou a úpravami sportovního areálu především bezplatným poskytnutím
stavební techniky.
Eduard Korčík – bývalý dlouholetý hráč a kapitán týmu. Patřil
mezi nejobávanější útočníky v
okrese, jeho góly mnohokrát držely mužstvo nad vodou. Eda je historicky nejlepším střelcem klubu –
jen v sezónách, kdy se stal nejlepším střelcem klubu, nastřílel úctyhodných 155 branek. S jeho odchodem do fotbalového důchodu
odešla z Baníku obrovská útočná
síla, kterou se doposud nepodařilo nahradit a v dnešní době bude jeho střelecký rekord již jen
těžko překonán.
Luboš Housar – přišel do Mantova z Líšiny a ihned se zapojil do
činnosti oddílu jako hráč a později
též jako funkcionář. V současnosti

stále ještě nastupuje za mužstvo
mužů (jako nejstarší aktivní hráč),
je členem výkonného výboru TJ,
stará se o chod občerstvení na hřišti. Velmi výrazně se též podílí na
brigádnické činnosti a na organizaci mimosportovních aktivit TJ.
Luděk Rosenberger – členem TJ
již od svých15ti let. Luděk je bývalým dlouholetým hráčem, nyní
aktivním funkcionářem - iž dlouhou řadu let je členem výkonného
výboru a též hospodářem TJ. Třetí
sezónu je také trenérem mužstva
mužů, tento post zastával již v
minulosti. Aktivně se zapojuje do
brigádnické činnosti a je hlavou a
mozkem většiny mimosportovních a kulturních aktivit TJ.
Všem oceněným gratulujeme, děkujeme za jejich práci a přejeme
mnoho úspěchů do dalších let v
TJ Baník Mantov!
Pavel Svítil
předseda TJ Baník Mantov
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Kluturní přehled pro rok 2022

sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
pátek
neděle
čtvrtek

17.9.
23.9.
1.10.
15.10.
29.10.
12.11.
12.11.
26.11.
27.11.
11.12.
17.12.
10.12.
23.12.
25.12.
31.12.

Oslavy výročí 750 let obce Losina
Obec Chotěšov
Hudební festival
Správa kláštera premonstrátek
Street food festival
Dobré jídlo světa
Rybářské závody
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Dýňové slavnosti
Brána kláštera Chotěšov, ops
Podzimní pochod-Memoriál V. Mičana KČTO Chotěšov
Martinská zábava
Obec Chotěšov
Zabijačkové hody
Správa kláštera premonstrátek
Rozsvícení vánočního stromku
Obec Chotěšov
Vánoční koncert, Jana Rychterová Brána kláštera Chotěšov, ops
Adventní koncert
Spolek klášter Chotěšov
Zimní slunovrat
MAS Radbuza
Prodej vánočních kaprů
Spolek klášterní rybníky Chotěšov
Volejbalový turnaj smíšených trojic OSPV Chotěšov
Chotěšovský zmrzlík
Obec Chotěšov

sportcentrum Losina
klášter
klášter
klášterní rybníky
Lesovna
Chotěšov a okolí
Národní dům
klášter
náměstí 1.Máje
Lesovna
klášter
klášter
klášterní rybníky
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza Mantov
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