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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
dříve, než se rozjedeme na vytoužené (a jistě i zasloužené) dovolené, mi dovolte, abych se s Vámi
podělil o několik informací a novinek z dění v naší obci. První novinku jistě již zaznamenali mnozí
z Vás, kteří pravidelně navštěvují
naše webové stránky. Pro vlastníky tzv. chytrých telefonů zde nově
nabízíme možnost instalace aplikace „V OBRAZE“, která Vás bude
v okamžiku informovat o novinkách na oficiálních internetových
stránkách obce. V praxi to znamená, že pokud se na stránkách objeví cokoliv nového, Váš telefon Vás
na to upozorní a Vy již žádnou důležitou informaci z úřední desky
nepropásnete. Budete tak skutečně
vždy v obraze…
Další informace, kterou bych
Vám rád sdělil a zároveň Vás v této
věci požádal o spolupráci, je vytvoření „Profilu obce Chotěšov“.
Co všechno v sobě slovo „profil“ ukrývá? Nehledejte v tom žádné složitosti a záludnosti. Jedná se
o strategický dokument založený na veřejném mínění Vás, občanů obce. Měl by pojmenovat silné
a slabé stránky obce, poukázat na
problémy, které nás zde trápí, nebo
naopak vyzdvihnout to, co se nám
daří. Základním stavebním kamenem vzniku tohoto dokumentu je
otevřená komunikace, a to jak formou workshopů, různých anket
a dotazníků, tak i přímým setkáváním s Vámi. Na tento dokument
by měl plynule navázat Plán rozvoje obce, který by měl jasně definovat další směřování a vývoj naší
obce směrem k budoucnosti. Jistě
chápete, že bez Vaší pomoci, Vašich názorů (ať kritických či pozi-

tivních) a bez Vaší aktivní účasti se
tento proces neobejde. Proto prosím – budete-li osloveni, nestyďte
se a nebojte se vyslovit svůj názor
na věc!
S létem k nám již tradičně přichází také řada kulturních akcí.
Dovolte mi, vážení spoluobčané,
abych Vás aspoň na některé z nich
pozval. Já osobně mám velkou radost z toho, že se nám letos poštěstilo být součástí projektu Kinematograf bratří Čadíků. Tento charitativní projekt brázdí již 25 let Českou republiku a letos se na chvíli zastaví i u nás. Od 25.6. do 28.6.
se tak po čtyři filmové večery bude
moci společně bavit u českých filmů promítaných pod širým nebem
v atraktivním prostředí areálu chotěšovského kláštera. Nádhera! Silný kulturní zážitek slibuje i koncert zářivé osobnosti české hudební
scény – kytaristy Lubomíra Brabce.
Na něj Vás do kapitulní síně kláštera společně se Spolkem Klášter
Chotěšov zvu v sobotu 22. července. No, a samozřejmě nemohu nezmínit ani akci největší a nejvyhlášenější – Večer pro klášter Chotěšov. Letošní ročník, již 15. v pořadí, opět nabídne pestrou škálu hudebníků a umělců. Hvězdou nejzářivější (pro mne určitě) bude čerstvý sedmdesátník Vladimír Mi2

šík. Jste zvědaví, jestli při jeho vystoupení dojde i na hitovky Stříhali do hola malého chlapečka, Sluneční hrob, nebo třeba Proč ta růže
uvadá? V sobotu 5. srpna se přijďte
sami přesvědčit!
Přeji všem pohodu a vydařené
léto!
Luděk Rosenberger,
starosta obce
PS: Už jste si vyzkoušeli jaké to
je, když pošlete dárcovskou SMS
a svými třiceti korunami podpoříte
dobrou věc? Já už ano. Skvělý pocit!
Pokud chcete i Vy přispět k záchraně Chotěšovského kláštera, zašlete prosím DMS ve tvaru DMS klasterchotesov na číslo 87 777. Cena DMS je pouhých
30 Kč!

ZPRÁVY Z OBCE
TŘÍDĚNÍ
odpadu

je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, textil, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad
podle své materiální podstaty, který lze
posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve
speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (papír, sklo, textil, bioodpad apod…)
Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký
ekologický význam.
Druhy odpadu
Papír – do modrých kontejnerů na papír je možno vhazovat noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), Do kontejnerů
na papír se nehází mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly. Tento odpad
je také možné z domácností likvidovat
formou mobilních svozů, které provádí
Obecní úřad Chotěšov každé druhé úterý v měsíci.
Sklo – do kontejnerů na sklo je možno vhazovat nevratné láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv,
žárovky, zářivky a výbojky…
V naší obci je zaveden oddělený sběr
čirého a barevného skla, kdy jsou na
15 stanovištích umístěny 2 samostatné

kontejnery pro čiré (bílý kontejner) a barevné (zelený kontejner) sklo.
Čiré sklo – pouze čiré láhve, sklenice
a jiné čiré sklo bez zbarvení.
Barevné (směsné) sklo – hnědé, zelené, šedé, modré lahve, lahvičky od
léků, tabulové sklo, bílé (mléčné) sklo
Pozor! – tabulové sklo (i čiré) nepatří
do čirého skla, ale do barevného (směsného) skla, může za to jeho chemické
složení.
Plasty – v obci zaveden mobilní svoz
plastů vždy každé druhé úterý v měsíci.
Do plastů je možno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, Do plastů se nehází novodurové trubky, guma,
molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv.
NOVINKA
Od července letošního roku je možné do
plastů nebo samostatně vhazovat i nápojové kartony.
Nápojový karton je obecně obal vyrobený z kompozitních materiálů pro uchování tekutin. Karton se skládá z několika
vrstev. Vnitřní vrstva, chrání kvalitu produktu obsaženého uvnitř. Je většinou
zhotovena z polyethylenu. Vnitřní vrstvy
zajišťují zachování tvaru kartonu. Vnější
vrstva zabraňuje navlhnutí celého kartonu a jeho následnému porušení, je také
vyrobena z polyethylenu. Nápojové kartony jsou obaly na bázi Tetra Pak. Jsou
složené z několika vrstev. Nápojové kar-
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tony se dělí na aseptické, používané pro
uchování trvanlivých výrobků a neaseptické, používané pro pasterizované výrobky. Rozdíl je v tom, že aseptické mají
6 vrstev (1 papír, 4 polyethylen, 1 hliník)
a neaseptické mají jen 4 vrstvy (1 papír
a 3 polyethylen).
Bioodpad – do kontejnerů na bioodpad patří např. zbytky ovoce, zeleniny,
slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze
zahrady – tráva, listí, větve a uvadlé květiny. Nepatří do něj maso, kosti, plastové sáčky a ostatní nerozložitelný odpad.
Kontejnery jsou zaváženy vždy v pátek
na určená místa a svážena vždy v pondělí.
Textil – v obci jsou rozmístěny 4 kontejnery na textil a obuv, kam je možné
ukládat nepotřebné šatstvo, obuv apod.
Stanoviště: Národní dům, u Mountfieldu, náměstí 1.máje a v ulici Nová (zatím u bytovek). Po úpravě povrchu bude
přemístěn.

Hasičárna má nový kabát
Chotěšovští dobrovolní hasiči se dočkali a v květnu letošního roku byla ukončena postupná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Ta začala již v březnu 2015
opravou podlahy garáže pro parkování vleku a vozidla Opel Vivaro, kterou provedla místní firma
Molek a stála 57 000,– Kč. V prosinci téhož roku, na základě výběrového řízení, provedla firma
Windoor z Klatov výměnu oken
a vchodových dveří, nákladem
cca 60 000,– Kč.
V dubnu 2016 dostala budova zbrojnice novou střechu, včetně části nového krovu a v květnu
2016 nová garážová vrata. Rekonstrukci střechy vyhrála místní firma Tesařské a pokrývačské práce
Jindřich. Výměnu garážových vrat

pak znovu firma Windoor z Klatov. Montáž elektroinstalace k vratům a osvětlení provedl místní
podnikatel Roman Hudec. Oprava
střechy a výměna garážových vrat
stála celkem 653 619,– Kč. V polovině roku 2016 bylo svépomocí
dokončeno obložení stěn chodbičky, klubovny, umývárny a WC.
Rekonstrukce vyvrcholila v letošním roce, kdy se hasičárna oblékla do nové fasády, která stála 250 000,– Kč. Její zhotovení
v průběhu března a dubna provedla firma Hozman z Plzně, která vyhrála výběrové řízení. Nová
fasáda pak byla opatřena nápisem se znaky obce a znakem dobrovolných hasičů a byla osazena oválným smaltovaným štítem
s vyznačením letopočtu založení
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dobrovolných hasičů obce Chotěšov.
Rekonstrukce zdárně proběhla díky vstřícnosti a pochopení
Obecního úřadu Chotěšov, který
jí financoval ze svých prostředků
a zcela bez dotací. Za to děkujeme
zejména starostovi obce Luďkovi
Rosenbergerovi a místostarostovi
Danielu Koláčkovi.
Samotní místní dobrovolní hasiči se na této rekonstrukci podíleli odpracováním bezmála 1250
hodin a to zdarma a ve svém volném času.
Největší porci z toho odpracovali Walter Skořený, Petr Skořený
a Jiří Davídek. Za to jim patří rovněž veliké poděkování.
Josef Tomášek –
starosta SDH Chotěšov

Svátek matek
v DPS
Dne 10. 5. 2017 od 14 hodin
jsme oslavili v DPS den matek.
Na naši oslavu přijali pozvání
zástupci OÚ starosta p. L. Rosenberger a místostarosta p. D. Koláček.
Spolu s předsedou MSČČK
p. Macháčkem rozdali všem
přítomným ženám karafiáty,

řekli několik slov a oslava mohla začít.
Jako vždy, s velkým zájmem, bylo sledováno vystoupení dětí. Tentokrát to byly
děti ze 3.A ZŠ, pod vedením
pí. učitelky Mgr. Radky Šistkové a pí. Mgr. Hudcové. Připravily si básně a písně pro maminky a o maminkách, sehrály dramatizaci pohádky o zvířátkách a zaujaly hrou na kytary. Děkujeme za pěkný záži-

tek, který byl odměněn velkým
potleskem.
Po vystoupení dětí bylo malé
občerstvení a již byla připravena
živá hudba v provedení p. Tomana z Holýšova. Přítomné ženy si
zazpívaly, některé dokonce i zatancovaly. Byla vytvořena příjemná atmosféra, která vydržela až
do úplného konce.
Děkujeme sponzorům: OÚ
a p. Macháčkovi.
MS ČČK

Zapomenutý fantom
Někomu se může zdát po přečtení
nadpisu, že toto už někde slyšel či viděl. Ano, takto byla nazvána publikace, kterou v roce 2007 vydalo Občanské sdružení „Klášter Chotěšov“
o Chotěšovském rodákovi Františku
Xaveru Margoldovi. V letošním roce
si připomínáme 130 let od jeho narození (5. 7. 1887) a 50 let od jeho úmrtí (16. 10. 1967).
F. X. Margold v Plzni studoval vyšší
průmyslovou školu stavební, kde vynikal v kreslení a deskriptivní geometrii, a již jako student dostal příležitost
vypomáhat takovým architektům,
jako byl Tetmajer nebo Fürstenau. Po
studiích začal pracovat u Západočeského důlního sdružení a později u stavitele Karla Mastného. Stal se zakladatelem Kroužku přátel starožitností, známým pod jménem Mha. Díky
tomu se seznámil s architektem Kamilem Hilbertem, který mu nabídnul
práci asistenta v jeho pražské kanceláři a kterou Margold přijímá. Zapojil se s velkým nadšením do projektu
dostavby Svatovítské katedrály. Často
zůstával v katedrále až do večera a zakresloval si různé stavební prvky. Postupně se stával vynikajícím znalcem
v oboru středověkého umění. Dokázal u kamene určit nejen místo těžby, ale podle jeho tvaru i dobu opracování. Do této jeho milované práce
zasáhla 1. světová válka a musel narukovat do armády. Naštěstí ne na fron-

tu, ale do stavební kanceláře vídeňského Arsenálu. Ve volném čase měl
možnost malovat si historické stavby Vídně, rád chodil studovat architektonické detaily do chrámu Sv. Štěpána. Po válce se Margold vrací zpět
k architektu Hilbertovi, byl jmenován
jeho zástupcem a v této funkci měl
dokončit dostavbu Svatovítské katedrály, což pro něho byla veliká pocta.
Jako výraz poděkování za dokončení dostavby chrámu byl zde Margold
22. 2. 1930 oddán se svojí snoubenkou PhMr. Zdeňkou Maruškovou.
V roce 1935 byl již jako uznávaný odborník osloven Dr. Wirthem,
aby se podílel na stavebně – historickém průzkumu Karolina. Zde setrval do roku 1944. Za tu dobu vytvořil nesčetné množství náčrtů a skic,
napsal 53 zevrubných deníků, do
kterých pečlivě zaznamenal veškeré
dění v Karolinu. Za protektorátu nebyla situace v Karolinu nijak příznivá. Veškerý dohled nad univerzitou
převzali Němci a začali z Karolina
budovat budovu reprezentující říšskou říši. Veškeré deníky byly Margoldovi zabaveny. Dr. Wirth mu sliboval, že po válce mu budou navráceny, to se ale nakonec nestalo. Po
válce už nebyl k těmto pracím povolán, věnoval se průzkumu pouze soukromě, a trpěl do konce života představou nezaslouženého nepochopení
a často ho pronásledoval pocit, jako-
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by veškeré jeho úsilí v tomto směru
přišlo vniveč.
S malováním se Margold setkává
už v Chotěšově jako malý chlapec.
Měl možnost seznámit se s belgickým malířem Julesem Ruinartem de
Brimontem, který měl v klášteře zřízený atelier. Pozoroval ho při práci,
Brimont ho naučil řadu výtvarných
technik. Margold si oblíbil složitou
techniku akvarelu, kterou tvořil nejčastěji, ale vyzkoušel si i ostatní techniky, jako temperu, olej nebo dokonce nástěnnou malbu. Margold měl
během svého života tři výstavy, dvě
v Plzni a jednu v Praze společně s výtvarníkem Tomášem Blažkem. Vystavoval 45 obrazů, které zachycovaly
především architekturu. Šlo o pohledy Terstu, Benátek, Sarajeva, Splitu
a Bernu, kde za svého mládí pobýval,
představil i řadu pohledů na chrám
sv. Víta a to jak interiéru, tak exteriéru. Ve svých obrazech profesi architekta nezapře. Vždy cílil na pečlivost
a detail stejně jako to měl ve zvyku ve
svých stavebních plánech.
Spolek Klášter Chotěšov u příležitosti výročí jeho narození i úmrtí připravil druhé rozšíření vydání knihy
Zapomenutý fantom. Zároveň se připravuje výstava s připomenutím jeho
malířské tvorby. Jako poctu významnému rodákovi jsme rovněž připravili vstupenky s jeho obrazem, kde
zpodobnil Chotěšovský klášter.

STALO SE
Velikonoční
posezení

To vám
ale byla krása
Art Centrum Galerie 4 v Chebu pořádala fotografický workshop MÓDA – LEPŠÍ CESTA –
KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Fotografický workshop byl
určen studentům umělecké
fotografie a vyspělým amatérům, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti práce s modelem, s používáním denního
i umělého světla, s vyhledáváním vhodné lokace pro fotografování.
Cílem workshopu byl kreativní přístup k fotografování
módy a výstupem je kolekce
fotografií pro výstavu.
Lektoři:
Fotografie: MgA. Tono Stano
Modeling: Mgr. Iva Kubelková
Výtvarník: Georg Jirásek
Oděvní kreace: Katarína
Chvalová
Zbyněk Illek
ředitel Galerie 4

V sobotu 8. 4. 2017 v 16 hodin se konalo první velikonoční posezení v Hoříkovicích. Přišlo celkem 15 obyvatel, 10 dospělých a 5 dětí. Uvařili jsme si
odpolední kávu a podávali k ní
velikonoční mazanec a jiné donesené dobroty.
Pan Svoboda si připravil povídání o významu Velikonoc
a velikonočních tradicích.
Při tomto zajímavém čtení
jsme se dali do práce a začali vyrábět velikonoční zápichy
a malovat vajíčka. Všechny výrobky se nám moc povedly. Nakonec jsme si vše vyfotografovali na památku. Když jsme se
rozcházeli, dostal každý na zub
velikonoční perníček. Máme
před sebou další akce : májku,
den matek, pečení buřtů na zahájení prázdnin, už se moc těšíme na další setkání a doufáme ve větší účast!!!
Hezké jaro přejí z Hoříkovice.
Za Osadní výbor Peštová
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XXI. Staročeské máje v Chotěšově
Pořádáním Staročeských májů
ve dnech 6. a 7. 5. 2017 jsme
oslavili již 50. výročí od založení
této krásné tradice v naší obci.
A tak nám dovolte vzpomenout si a poděkovat všem zakládajícím nadšencům, kteří se více
či méně podíleli a podílejí na organizaci májů, a že jich za ta léta
bylo nespočítaně. Kdybychom je
měli všechny vyjmenovat, nestačili by nám stránky tohoto zpravodaje. Někteří už bohužel nejsou mezi námi a tak posíláme
jen tichou vzpomínku.
Děkujeme všem sponzorům,
pořadatelům, ČČK, obecnímu

úřadu za podporu, děvčatům
z Babidou za skvělá vystoupení,
učitelkám z MŠ za nacvičení vystoupení s mrňaty a v neposlední řadě kapele Dupalka, která to
s námi táhne, už několik let. Všem
lidem, kteří se v dnešní uspěchané době s radostí obléknou do
kroje a jdou si zatancovat a zazpívat lidové písničky. Letos nás bylo
i s královskými družinami, zpěvačkami, pivaři a muzikanty víc
jak dvě stovky. To je veliký rozdíl
od prvního ročníku, kdy tancovali jen tři kolony a to ještě s pomocí vojáků, kteří v té době sloužili
v klášteře. Co říkáte?
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Těší nás, že se k nám přidává stále více mladých lidí, a že je
to baví.
Všem děvčatům, mládencům a jejich rodinám, kteří byli
ochotni přivítat nás ve svých domovech a ještě navrch nás bohatě pohostili. Moc si toho vážíme.
Děkujeme.
Letošní královnou májů se
stala Kristýna Karbanová a kralevicem Jarda Vacek ml.
A i když si s námi počasí letos zase pěkně pohrálo, v sobotu jsme se opálili a v neděli promokli na kost, pořádně jsme si
ty letošní máje užili a už teď se
těšíme na ty XXII. Staročeské
máje.

Zábavné odpoledne pod širým nebem pro děti i dospělé
Již několik let po sobě, vždy
první sobotu v červnu, pořádá Spolek májovníků „Zábavné odpoledne pro děti i dospělé“.
V letošním roce děti opět
mohly na 14 stanovištích plnit různé úkoly na cestě Pohádkovým lesem a po jejich
splnění dostaly od Tří švadlenek balíčky s odměnou. Úkoly
byly připraveny pro všechny
děti, od úplně maličkých, až
po ty velké. Skákalo se v pytlích, skládaly se různé puzzle,
hledala se obydlí pro zvířátka, chytaly rybičky, shazovaly plechovky, lezly po provaze, zatloukaly hřebíky a mnoho dalších.
Hned na startu se děti setkaly s postavičkami ze Čtyřlístku, od kterých dostaly
startovací kartičky a musely zároveň splnit první dis-
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ciplínu. Dále je na trase čekaly další pohádkové postavičky. Letos to byly Včelka
Mája a Vilík, Ovečky Shaun,
Mimoňové, Mickey Mouse
s Minnie, Čarodějnice, Rusalky, Shrek s Fionou, Ivan, ale
i Dědeček Hříbeček, Marfuša
a Mrazík, Mat a Pat, Rumcajs
s Mankou, Vodníky a nakonec se děti mohly setkat s hajným, Karkulkou a babičkou.
Po zdolání „náročné“ pohádkové cesty, pokračovala zábava na palouku u Jezu.
Tam se malovalo na obličej, byla připravena ukázka stromolezectví a záchrany
zraněného, jezdilo se na koni
a hasiči na závěr připravili
show se spoustou bublinek.
Celý den na nás krásně svítilo sluníčko a tak se přišlo
vyřádit 185 dětí.
Všem děkujeme za účast.

NENECHTE SI UJÍT
AKCE:
Výstava – KRAJINOU BAROKNÍHO PLZEŇSKA
1. 6. – 30. 6. 2017
Mezinárodní výtvarně-architektonický projekt Hraví stavitelé chrámů zahajuje první ze tří výstav
Slavnosti slunovratu
17. 6. – 18. 6. 2017
Oslava slunovratu
Kabát Revival Plzeň
22. 7. 2017
Taneční zábava pod širým
nebem
Koncert Lubomíra Brabce
22. 7. 2017
Hlavní koncert sezóny
Sraz bývalých vojáků
29. 7. 2017
Setkání vojáků sloužících
v chotěšovském klášteře
Večer pro klášter Chotěšov
5. 8. 2017
Benefiční akce na podporu
chotěšovského kláštera
Zamykání kláštera
24. 9. 2017
Ukončení sezóny
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Přijďte se podívat

V sobotu 6. 5. 2017 byla zahájena klášterní sezona tohoto roku.
V následujících řádcích vás seznámím s výstavním programem
této sezony.
Alice a Václav Celerovi „Toulky
Gruzií“ výstava fotografií. „Troufám si říct, že Gruzie je jednou se
zemí, které se mi vepsaly do srdce
nejhlouběji,“ píše V. Celer ve svém
vyznání, okouzlen tímto překrásným koutem světa. Jeho fotografie tomu vyznání napovídají. Široké pohledy do horských kaňonů, zříceniny prastarých hradů,
detaily přírody s květinami a motýly. Gruzie jsou ale také pohostinní lidé, kde pozvání ke stolu
jsou vnímána jako čistá pohostinnost a odmítnutí se mnohdy stává
urážkou. Do Gruzie se letos ještě jednou vrátíme Tato nádherně
barevná výstava fotografií Alice
a Václava Celerových potrvá do
konce sezony.
Zrcadlové obrazy a benátská
zrcadla Marie Skolkové a Libora Vopata, jsou jedinečnou ukázkou spojení výtvarné a řemeslné dovednosti v oboru zpracování zrcadlových skel. Tyto práce
je možné umístit jak do bytového interiéru, tak i do prostoru výstavní galerie. V obou případech
budou vynikat. Jen namátkou některé z názvů jednotlivých prací,
Příkaz a povinnost, Slunce, Ztracené ideje, Smíření či Souhvězdí anděla. Již tato pojmenování
předznamenávají hloubku myšlenky, kterou oba výtvarníci dovedou přetvořit a povýšit i v předmětech denního užívání. Tuto silnou, ale zároveň křehkou výstavu
můžete navštívit také až do konce
letošní sezony.

Mgr. Milan Čihák je současný profesionální výtvarník a pedagog žijící v Příbrami. Vystudoval Pedagogickou fakultu Karlovy University v Praze a výtvarné vzdělání nabyl pod vedením
Dr. R. Preissové, žákyně C. Boudy. Milan Čihák si pro výstavu
v Chotěšově připravil dvacet obrazů, na kterých nám předvádí
svoji pestrou paletu. Pracuje olejem či akrylem a velice často používá k nánosu barev špachtli. Divák se může potěšit jak s lesními zákoutími Šumavy, které jsou
až filmařsky barevné, ale může se
nechat vtáhnout do neméně barevného světa abstrakce. Výstava
Milana Čiháka potrvá do konce
první poloviny výstavní sezony.
Již druhou sezonu je možné navštívit stálou sochařskou expozici L. S. Matějkové. Minulá sezona
jednoznačně prokázala, že volba
umístění těchto prací v Chotěšově byla správná a expozice je celkovým přínosem. Autorčiny náměty, spolu s dokonalím zpracováním, jsou dále umocněny svými rozměry. Odezva na tuto výstavu je ze strany návštěvníků ve
velké míře kladná.
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Expozice historie dobrovolné požární ochrany Plzeňska, je
umístěna v letním pavilonu kláštera již třetím rokem. V letošní
sezoně byla tato expozice rozšířena o první nadzemní patro. Právě
zde vznikla velice úhledná a poučná ukázka hasičské techniky,
historických fotografií, ale také
modelů hasičské kolové techniky.
Toto jistě ocení jak malí, tak velcí
kluci. Ve vstupním rondelu pavilonu jsou k vidění jedinečně zrenovované stříkačky, kdy data výroby (1895, 1934, 1943) napovídají, že se jedná opravdu o historické kuriozity v oboru hasící
techniky. Každopádně si tuto prohlídku nenechte ujít.
Ve druhé polovině výstavní klášterní sezony pak návštěvníci uvidí například velkoformátové snímky barokní architektury našeho kraje, ale také vzpomeneme dvou životních výročí našeho rodáka F. X. Margolda. Vážení návštěvníci, tímto pojednáním
jsem si vás dovolil pozvat na přepestrý pelmel výstav a věřím, že
se opravdu přijdete podívat.
J. P.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
MŠ na „májích“
Staročeské máje jsou pro mnoho
občanů Chotěšova neoddělitelnou součástí života. A mohlo by
se říci, že staročeské máje jsou
i součástí akcí mateřské školy.
V kronice mateřské školy Chotěšov je písemně doložena účast
dětí MŠ na staročeských májích
již v r. 1984.
Nyní se píše rok 2017. V únoru se učitelky mateřské školy dozvěděly, že letos opět „májovníci“ budou pořádat „máje“, že
opět uvítají naše zapojení do jejich programu a z toho plynuly
povinnosti, bez nichž bychom na
veřejnosti neobstály. Vše začalo
přípravou choreografie s rozdílnou náročností pro mladší a starší děti, pak jsme informovali rodiče, že se této akce zúčastní celá
naše mateřská škola. Následovaly nácviky v každé volné chvilce,
secvičování tříd, zkoušení a rozdávání krojů, generálka v klášteře a pak již slavnostní vystoupe-

ní s naparáděnými dětmi a s velkým přáním, aby rodiče neodradilo nejisté počasí. Všechno nakonec vyšlo, včetně počasí – alespoň pro děti z MŠ a jejich vystoupení. Přímé ohlasy rodičů
byly kladné, což samozřejmě potěšilo všechny pedagogy.
Nyní jsou již opět kroje vyprané a uložené v krabicích
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a čekají na další slavnostní příležitost.
Aby se naše účast na 21. staročeských májích k 50. výročí jejich založení podařila, muselo
spolupracovat mnoho lidí – zaměstnanci MŠ, rodiče dětí, zaměstnanci OÚ a májovníci. Velká věc se opět podařila!!
J.W.

Čarodějnický rej v MŠ
Byl pátek 28. 4. 2017 a v naší MŠ se
to již od rána hemžilo malými čaroději a čarodějnicemi. Některé děti přišly
již v kostýmech oblečené a nalíčené
z domova. Všem dětem to moc slušelo a nepostradatelným doplňkem
jejich kostýmů byl „dopravní prostře-

dek“ v podobě koštěte. Samozřejmě
paní učitelky též oprášily své kostými
a košťata a vydaly se s dětmi užít zábavný čarodějnický den. Pro děti byly
připravené čarodějnické hry, jako létání na koštěti, házení myší do kotle,
lezení mezi pavouky, vaření lektvaru
z bylin, které si děti předem nasbíraly a jeho ochutnávka. Z důvodu ne-

V MŠ se začalo budovat
Na zahradě mateřské školy se začalo s budováním multifunkčního hřiště. Hřiště máme vyměřené, je již hotová skrývka povrchového materiálu,
zabetonované sloupy oplocení celého hřiště. Než toto vydání CHZ budete číst, předpokládáme, že práce na hřišti budou o velký kus dál. V dalším
čísle CHZ se snad již budeme moci pochlubit fotografií, která bude vystihovat konečnou úpravu hřiště.
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příznivého počasí nebylo možné opékání uzeniny na ohni a proto byla dětem připravena na pánvi. Po čarodějnické svačině následovalo létání na
košťatech v okolí sídliště a školní zahrady. Pestré dopoledne bylo ukončeno čarodějnickým obědem, kdy je
zvykem obědvat bez lžic a příborů,
jako skutečné čarodějnice.

Duatlon v MŠ
Ve středu 24. května proběhl v MŠ již druhý ročník duatlonu – kombinace běhu a jízdy
na čemkoliv, co má kola. Tento
sportovní den začal nástupem
u stožáru, kde jsme vztyčili vlajku mateřské školy a společně zazpívali školkovou hymnu.
Pak se děti přemístily na zahradu, kde byly připraveny dvě závodní dráhy – kratší pro mladší a delší pro starší děti. Děti se
vzájemně povzbuzovaly a fandily si. Závod všichni úspěšně
dokončili a na závěr byli odměněni medailemi. Duatlonovou
dráhu na přání dětí jsme nechali vyznačenou ještě několik
dní, aby si děti mohly zopakovat závod i bez závěrečného vyhodnocení.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Branný den
Dne 10. 5. se uskutečnil Branný den.
Cílem projektu bylo, aby se žáci naučili
účelně rozhodovat a jednat v situacích
ohrožujících jejich zdraví a bezpečnost, ale i jak těmto situacím předcházet. Důraz byl kladen na rozvoj spolupráce ve skupině, na společném řešení
problému a na prohloubení vzájemné
komunikace. Ráno si děti nacvičily, jak
se chovat v případě napadení vnějšího
nepřítele. V přírodě si na jednotlivých
stanovištích procvičily techniky první pomoci, resuscitace, naučily se základům zdravovědy a osvojily si chování v případě požáru a povodní. Naučily se přenášet zraněného, vědět, co
mají sbalit do zavazadla v případě evakuace obyvatelstva. Všechny úkoly plnily zábavnou formou v přírodě za velmi příznivého počasí a domů si odnesly spousty poznatků.
Děti k celému programu přistupovaly velmi zodpovědně, spolupracovaly a uvědomovaly si praktické využití získaných znalostí a dovedností.
Mgr. Jarmila Koubková

Zahradní slavnost
Dne 12. května bylo dlouho očekáváné datum ve III. A. Na tento den jsme připravili Zahradní slavnost ke Dni matek, která
byla pro maminky, babičky, tetičky a nejen pro ně. Nacvičili jsme
krátké pásmo básniček, scének
a písniček. Také jsme jim zahráli
na flétnu a kytaru. Vyrobili jsme
maminkám malé dárečky jako
poděkování za to, že se o nás
starají. Nezapomněli jsme ani
na babičky a tetičky.
Bohužel nás překvapilo počasí, kvůli kterému jsme si nemohli opéci „buřty“ a zasoutěžit. Příští rok nám snad počasí
bude přát.
III. A
14

Týden čtení dětem
První červnový týden se ve většině tříd hodně četlo. Své oblíbené knihy představili dětem
někteří učitelé, ale číst přišli
také rodiče a prarodiče. Někteří žáci vyšších ročníků se již celý
rok těšili, až budou moci předčítat dětem z 1.,2., a 3. tříd. Týden
čtení dětem se vydařil a určitě si
ho zopakujeme také příští rok.

EVVO
Sběr papíru má na naší škole už několikaletou tradici. I letošní školní
rok nebyl výjimkou a do 31. 5. 2017,
kdy sběr druhotných surovin končí, jsme nasbírali 1250 kg papíru,
337 kg žaludů, kaštanů a 10 kg vosku. Papír jsme odvezli do sběrného dvora, za utržené peníze jsme
koupili odměny pro nejlepší sběrače. Kaštany a žaludy jsme předali s místnímu mysliveckému sdružení. Doputovali do krmítek zvěře
v zimním období, kdy zvířata v lesích strádají. Vosk jsme recyklovali
a vytvořili z něho nové svíčky.
Akce Ukliďme Česko (spadající pod mezinárodní spolupráci Ukliďme svět) proběhla dne

8. 4. 2017. Za součinnosti obce
a učitelů školy se této akce zúčastnilo velké množství žáků. Vzhledem k příznivému počasí se nám
podařilo nasbírat množství odpadu, který jsme následně i třídily.
Akci Ukliďme Česko můžete najít na facebooku nebo webu školy i s bližšími informacemi o účasti naší školy.
Dne 10. 5. 2017 se konal Branný
den – ten byl zaměřen zejména na
pohybové dovednosti dětí v terénu, jako například – záchrana zraněného, poplašné signály, střelba
z luku a vzduchových pušek, orientace v terénu i mapě a různé jiné
pohybové dovednosti v přírodě.
Dne 11. 5. 2017 byl Den Země –
v tomto projektovém dni jsme se za-
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měřili na zahradu a okolí naší školy.
Vysázeli jsme mnoho nových druhů okrasných květin a keřů, vyčistili jezírko, naistalovali nové zábavné atrakce na dětském hřišti – kolotoč, stolní tenis, prolézací tunel atd.
V naší škole máme chovatelský
kroužek – žáci, kteří navštěvují tento kroužek, se zde naučí jak správně
krmit a pečovat o drobná zvířátka.
Enviromentální výchova žáků
je jednou z našich priorit, otázka
vzdělávání k udržitelnému rozvoji
(VUR) je pro nás jedna z těch hlavních. Jaký svět odevzdáme příštím
generacím, můžeme ovlivnit jen
my sami. Uvítáme, když nám pomůžete naši planetu chránit :)
za Ekotým
Lucie Holubová a Petr Koňařík

Santiniho Mariánskou Týnici na Plzeňsku
obsadily děti v barevných čepicích
Tisková zpráva
Praha/Mariánská Týnice,
2. června 2017
Děti z pěti základních škol Plzeňského kraje se včera zúčastnily slavnostní vernisáže výstavy Krajinou barokního Plzeňska, kterou jako první ze tří organizuje v rámci mezinárodního výtvarně-architektonického projektu Hraví stavitelé chrámů spolek Hravý architekt. Záštitu nad akcí převzal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a plzeňská
diecéze, k dětem tak promluvil i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
Hraví architekti z Bělé nad Radbuzou, Dobřan, Chotěšova, Plas
a Tachova zamířili na Mezinárodní
den dětí na vernisáž svých obrázků,
které kreslili v rámci projektu Hraví
stavitelé chrámů, a to do Mariánské
Týnice. Tamější poutní areál je místo, z něhož na každém kroku dýchá
baroko a Santiniho mystika. Skoro by se zdálo, že přítomnosti dětského smíchu tu bude nežádoucí,

ale opak je pravdou. „Každé z více
než sto dvaceti dětí, které se projektu účastnily, dostalo barevnou čepici s logem Hravého architekta, a tak
bylo v budově bývalého proboštství
i v jeho zahradách opravdu veselo
a barevno. Řekla bych ale, že jsme si
to užili všichni, nejenom děti,“ popisuje akci Sylvia Hanáková, ředitelka spolku Hravý architekt.
Na malé umělce si našel čas i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, jenž svou zahajovací řeč pojal
jako rozhovor, a dozvěděl se tak, že
děti kreslily především památky ve
svém okolí, na které se byly nejprve podívat a teprve potom je v rámci hodin výtvarné výchovy kreslily.
Šest nejlepších obrázků z každé třídy se objevilo na výstavě. Jejich výběr byl na dětech.
Spokojený s průběhem akce byl
i doc. Václav Podestát, kurátor Muzea a galerie severního Plzeňska,
kde se výstava koná. „Děti si s muzejními průvodci prošly jednotlivé
expozice, prohlédly si kostel i kláš-
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terní ambit. Myslím, že v našich zahradách už dlouho nebylo tolik barevných hlaviček jako 1. června při
slavnostní vernisáži. Ačkoli v kostele si čepice všichni sundali,“ dodává s úsměvem Václav Podestát.
Do projektu bylo v Plzeňském
kraji přihlášeno šest základních
škol, obrázky jejich žáků je možné si v ambitu kláštera v Mariánské
Týnici prohlédnout až do 30. června. „Už pátý rok se nám ukazuje, že
podobné projekty mají smysl. Tyto
dětské práce poputují v rámci letošního ročníku ještě na výstavy
do Paříže a do Prahy, kde se potkají s dalšími dětskými pracemi s barokní tematikou, tentokrát ovšem
z celého světa,“ uzavírá Petr Ivanov,
předseda spolku Hravý architekt.
KONTAKT:
Sylvia Hanáková,
ředitelka spolku Hravý architekt
tel. +420 725 932 162
e-mail: hanakova@hravyarchitekt.cz
www.hravyarchitekt.cz

Atletické závody v Přešticích 24. 5. 2017
Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme! S touto filmovou
hláškou odjížděli mladí sportovci z 1. stupně naší školy na atletický trojboj do Přeštic. Konal se za
poměrně příznivého počasí, neboť
bylo lehce pod mrakem, na atletiku tak akorát.
Závodů se zúčastnilo 18 družstev ze základních škol okresu Plzeň – jih. Naši školu reprezentovalo 12 žáků od druhé do páté třídy.
A ty medaile jsme opravdu přivezli! Bylo jich celkem pět! Filip Koláček (V.A) ve skoku dalekém získal zlatou, na stříbrný stupínek vystoupilo celé družstvo starších žáků
ve složení Pavlína Kubešová, Magdaléna Braunová, Filip Koláček
a Martin Tomášek, kteří tak nechali za sebou i takové školy, jako Přeštice, Štěnovice či Dobřany. Na první Blovice ztratili pouhých 17 bodů.
A ve sbírce nechyběly ani bronzové
medaile, které byly hned tři: Martin
Tomášek (V.A) v běhu na 50 metrů a Pavlína Kubešová (V.A) získala
dokonce dvě – v běhu na 50 m a ve
skoku dalekém.
V celkovém hodnocení jednotlivců pak Pavlína Kubešová obsadilo výborné druhé místo, tady se
už medaile ale nerozdávaly.
Všichni naši sportovci podali výborné výkony, ti mladší zatím
sbírali potřebné zkušenosti do dalších závodů. Poděkování za reprezentaci školy patří úplně všem!
Mgr. Alice Jindrová

Úspěch naších žáků – výtvarná soutěž Hroznata
Plzeňská diecéze si letos připomíná 800 let od smrti svého patrona – blahoslaveného
Hroznaty. K tomuto výročí vyhlásila v místě své působnosti (Karlovarský a Plzeňský kraj)
pro žáky a studenty literárně-výtvarnou soutěž věnovanou jeho životu a dílu. Díla dvou našich žáků zaujala porotu, jejich práce byly vybrány mezi tři nejlepší v kategorii. Gratulujeme Adrianě Bernátové a Ondřejovi Hrbasovi.
Mgr. Irena Hudcová
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Nový web
ZŠ Chotěšov
Na začátku června jsme
spustili nový školní web, který klade důraz zejména na informace pro rodiče.
V horních liště záložek jsou
rozbalovací menu, v niž naleznete některé původní názvy ze starého webu a také
nové členění. Například v záložce rubriky se po najetí myší
zobrazí dalších 8 podrubrik,
jejichž rozkliknutím se dostanete do detailu.

Zpět na hlavní obrazovku
můžete zvolit kliknutím na název školy v levém horním rohu.
Na novém webu naleznete nejen články ohledně chodu školy, ale také například zajímavosti z environmentální výchovy, přírodních věd, či zajímavé odkazy k volbě povolání.
Úpravou prošel i kalendář, jehož události se nyní zobrazují na úvodní stránce a rodič tak
má přehled, jaké akce se konají. Přidali jsme i odkaz na Facebook a Twitter pro rychlejší zobrazení příspěvků a fotografií.

Závěrečné zkoušky
žáků IX. A
I v letošním školním roce absolvovali žáci deváté třídy závěrečné zkoušky. Forma zkoušky
v podobě maturity je pro všechny svým způsobem nová a je
současně informací, jak budou
vypadat další studentská léta
mnohých z nich.
Žáci prošli zkouškou z českého jazyka a literatury, matematiky, angličtiny a všeobecně
vzdělávacích předmětů (zeměpis, dějepis, přírodopis). Doplňující otázky mohly být z fyziky
a chemie.
Ve dvou učebnách před tříčlennou komisí probíhaly vlastní
zkoušky.
A výsledky? V letošním roce
velmi rozdílné. Třetina žáků
uspěla poměrně pěkně, třetina
velmi průměrně až slabě a třetina v některých předmětech neprospěla.
Známka z jednotlivých zkoušek se žákům připočte do celkového průměru předmětu na závěrečném vysvědčení.
František Halada, ředitel školy
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Úplně ve spodní části stránky lze vidět odkazy na jiné
chotěšovské weby a na naše
sponzory a příznivce. Jsou
zde informace o velkých realizovaných projektech a v neposlední řadě informace o lidech ve škole.
Věříme, že se Vám budou
nové stránky líbit, rychle si
zvyknete na modernější design a jiné uspořádání, a budete se k nám rádi vracet.
Mgr. Pavel Káčerik,
učitel, technik ICT

Pohár rozhlasu
I v letošním školním roce se naše
škola zúčastnila atletických závodů „Pohár rozhlasu“, které se konaly 9. 5. 2017 v Přešticích. V konkurenci s dalšími osmi školami okresu Plzeň-jih se naši žáci neztratili.
Soupeření probíhalo od 9 h do 14 h
na atletickém stadionu ZŠ Přeštice,
a i přes téměř zimní teploty podali naši reprezentanti kvalitní výkony. Mezi nejlepší atlety patřily žákyně 6. třídy Anna a Aneta Beránkovy,
které se ve svých disciplínách umístily na předních příčkách. Anička
vybojovala 1. místo ve skoku dalekém a v běhu na 60 m, Aneta získala 1. místo v běhu na 600 m a 3. místo v běhu na 60 m. Díky těmto vý-

konům se družstvo mladších žákyň
umístilo na 3. místě. Vydařeného
výkonu dosáhl ve své disciplíně i žák
9. třídy Ondřej Hrbas, který v běhu
na 1500 m obsadil 3. místo.

Poznávací exkurze Přimda – II.B, III. A, III. B

Dne 23. 5. se žáci II. B, III. A a III. B vydali autobusem a to
směr Přimda, kde na ně čekal pan průvodce s připraveným
programem. Hned po příjezdu nám pan průvodce rozdal štíty,
helmy, luky, kuše a další středověké zbraně, abychom mohli
hrad dobýt.
Z parkoviště jsme se vydali úvozovou cestou, během níž
jsme se dozvěděli pověsti spojené s hradním kopcem. Po
zdolání kopce nás čekala prohlídka hradní zříceniny s dobrodružným výkladem a ukázkou archeologických nálezů. Nechyběla ani střelba z luku a kuše. Pak jsme vyrazili k vyhlídce, odkud jsme viděli Český les a Šumavu. Vyhlídka byla pro
odvážnější.
Nakonec jsme naši exkurzi ukončili opékáním „buřtů“ na
grilu a nákupem suvenýrů.
Mgr. Radka Šístková
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Věříme, že v příštím roce nezklameme a podáme minimálně
stejné výkony, ba i lepší.
Sportu zdar!
Mgr. Gabriela Nejedlá

Mimoškolní činnost
při ZŠ Chotěšov
I školní rok 2016/2017 byl bohatý na mimoškolní činnost
při ZŠ. V tomto školním roce
bylo žákům nabídnuto 24 zájmových kroužků, z nichž se
16 kroužků dostatečně naplnilo, a mohly se otevřít. Do všech
kroužků se přihlásilo 178 žáků
z celkového počtu 265 žáků
naší školy. ZŠ nabízí velkou variabilitu zaměření těchto zájmových útvarů (jazykové, sportovní, kreativní, naučné), které probíhaly od října do května.
Jako již tradičně, i letos se
koná letní dětské soustředění, které už je v pořadí dvanácté. Již bylo vyzkoušeno mnoho
míst a největší oblibu si získaly Kunkovice na Klatovsku, do
kterých letos jedeme již potřetí. Tématem letošního soustředění je „Lesní olympiáda“, kterou si vyzkouší 54 přihlášených
žáků, 6 praktikantů a několik
zaměstnanců školy. Věříme, že
i letos toto soustředění sklidí
pozitivní ohlasy.
Mgr. Miroslav Sedláček

SPORT A VOLNÝ ČAS
Chotěšovská třicítka 2017

Chotěšovská třicítka je událost, na
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 v restauraci „Pod Klášterem“ už před šestou
hodinou ranní a nahlédneme-li do
historie chotěšovského turistického odboru, bylo to již po třiačtyřicáté. Tento pochod má tedy dlouholetou tradici a stal se mezi turis-

ty vyhledávaným. Stejně jako v minulých letech, musel být „na place“
jako první majitel restaurace „Pod
klášterem“ pan Herbert Tuschl. Za
startovními stoly seděla dlouhodobě osvědčená sestava Anička Rosenbergerová, Jana Hošková, Gerhard Tausch, Eda Rosenberger, Vašek Bočan, Jarda Ret, Franta Vachan, Bohuslav Štěpánek, Jana Levorová, Boženka Lässlerová a na
vše bedlivým okem dohlížel předseda odboru Vašek Mičan. Premiérově se za pořadatelským stolem objevila Anička Balážová, odchovankyně chotěšovských TOMÍKŮ. Odstartovat tak velký počet účastníků a připravit pro ně diplomy je totiž docela pěkná fuška. Kontrolu na
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rozcestí „Za Hůrkou“ zajišťovali Tomáš Váchal a Milan Hranák.
Před každým pochodem panuje mezi pořadateli značné napětí, protože špatné počasí nelze vykompenzovat ani sebelepším zázemím. Není to jen chotěšovské specifikum. Vzpomínám si na nestora
líňských turistů Františka Brabce,
který před „Líňským maratónem“
rázoval ještě za šera po dvoře a starostlivě pozoroval oblohu. Chotěšov se tentokrát probudil do zamračeného rána, které nedávalo mnoho důvodů k optimismu. Vypadalo
to, že začne pršet a i když se počasí
přes den alespoň trochu umoudřilo,
bylo to stále na vážkách. Účasti na
pochodu letos nesvědčilo ani pře-

krývání termínů turistických akcí,
protože ve stejný den se konal oblíbený Klatovský karafiát. Ten tentokrát odlákal i některé stabilní účastníky Chotěšovské třicítky. Pořadatelé připravili celkem 6 tras pro pěší
a čtyři trasy pro cyklisty. Letos byla
použita jižní varianta přes Křížový
vrch. Padesátka měla jako obvykle obrátku v Bukové. I přes nejisté počasí se na startu sešlo celkem
450 účastníků. Snad nejpotěšitelnějším zjištěním bylo 85 účastníků
na dětské trase. Že se odbor věnuje i výchově mladé generace, svědčí účast 10 dětí z „Asociace turistických oddílů mládeže,“ tzv. TOM
pod vedením Jany Skořené. Nejstarším účastníkem byl devadesátiletý nestor chotěšovské turistiky
Václav Kohout, který je stále plný
elánu a se aktivně zapojuje do života odboru. Nejvzdálenější účastnící paní Jaroslava Suvová z Prahy.
Nejmladšími byli v kategorii cyklo Petr Kośt z Mantova a v kategorii
pěší turistiky Anna Hesová z Chotěšova. 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.
Ta se 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 a oheň na opékání špekáčků,
nechyběli ani Jarda Seidl a Vlastík
Hejl. Občerstvovací tým pod Křížovým vrchem tedy pracoval na
plné obrátky.
Jako velmi prospěšné se ukázalo rozhodnutí pořádat chotěšovské
pochody právě v restauraci „Pod
klášterem.“ Je tu vynikající zázemí
nejen pro agendu startu a cíle, ale
i pro rodiny s dětmi. A hlavně pro
účastníky pochodu. Tady si mohou
posedět venku až do pozdního večera, cyklisté si mohou zaparkovat
kolo v areálu restaurace tak, aby na
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něho viděli, a ještě si při tom v klidu
pohovořit s kamarády. Když k všem
těm kladům připočtu salonek, kde
má odbor každý měsíc pravidelné členské schůze, musím uznat, že
zázemí chotěšovského turistického
odboru nemá chybu. Je obecně známo, že život má své smutnější i veselejší stránky. Letos to bylo poprvé,
kdy na přátelské posezení po skončení pochodu mezi nás na svém invalidním vozíku nepřijel dlouholetý člen našeho turistického odboru
pan Jiří Zahradník. Je velká škoda,
že nepřijede už nikdy. 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. Tak tedy „Ať
žije 44. ročník Chotěšovské třicítky!“
Ing. Jan Hošek

Dětská trasa
Chotěšovské třicítky
Také letos byla součástí tradiční
Chotěšovské třicítky 5 km dlouhá dětská trasa. Malí pochodníci pátrali po stopách stonožky Jožky a postupně vybarvovali její obrázek. Na trase je čekal
ještě palouk plný her, kde pro
ně členové turistického oddílu
mládeže převlečení do pohádkových kostýmů připravili různé soutěže. Počet těch nejmenších turistů byl opět o něco vyšší než v předchozích letech
a všichni byli moc šikovní. Doufáme, že příští rok přijdete zase.

Velikonoční prázdniny v Broumově
Chotěšovští TOMÍCI strávili tři
dny velikonočních prázdnin na
základně v Broumově u Tachova. Notoricky známá cesta na trati Chotěšov – Plzeň utekla rychle
a všichni se těšili na jízdu pendolinem do Plané u Mariánských Lázní. Po nástupu do rychlíku jsme
s hrůzou zjistili, že asi půl republiky se rozhodlo strávit Velikono-

ce v lázních a museli jsme se smířit s tím, že celou cestu si postojíme v uličce mezi luxusními sedadly. Jelikož jsou mezi námi turisté vynalézaví, poradili si i s tímto
problémem a zasedli na podlahu
vedle batohů, případně zalezli do
přihrádek na velké kufry.
V Plané jsme celí rozlámaní
a zelení vystoupili z vlaku a vydali
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se prozkoumat město. Po menším
tápání jsme našli cestu na Bohušův vrch a vyšplhali na zdejší rozhlednu. Na zpáteční cestě jsme si
prohlédli náměstí a udělali nájezd
na místní infocentrum za účelem nákupu turistických známek,
vizitek, magnetů a orazítkování
vandrovních knížek. Linkový autobus nás pak dovezl do vesničky
Broumov, která leží těsně u hranic s Německem.

Po celodenním putování ve vlaku, autobusu i po svých byli všichni
rádi, že se mohou začít zabydlovat
ve dvou dřevěných srubech. Přestože byla docela zima, neodolali jsme
a k večeři si opekli špekáčky na
ohni a za zpěvu všemožných písní
a při různých zábavných hrách první večer rychle utekl.
Druhý den ráno jsme se vydali
na pěší výlet do okolí. Počasí nám
přálo, zima už nebyla tak hrozná, a dokonce vykouklo i sluníčko. Navzdory tomu, že celá trasa
vedla lesem a po loukách, objevili
jsme v jedné zapadlé osadě slušně
vybavené dětské hřiště a pořádně
si zařádili. Putování po broumovských lesích se nám malinko protáhlo, takže zpět na základnu jsme
přišli pořádně unavení. Většina
se ale zase rychle probrala při vaření pozdního oběda a při večerním sezení u táboráku opět nabrala síly. Těch bylo tento večer ještě
potřeba, protože nás čekala noční
hra – po setmění se bylo nutné vydat k místnímu kostelíku na starý
hřbitov a tam se podepsat. Zvládly
to úplně všechny děti, ale roztržité
vedoucí si zapomněly tužku a znovu již se jim mezi kamenné ná-

hrobky nechtělo, takže jejich podpisy na listině chyběly.
V sobotu ráno vypuklo velké
balení a uklízení, které vystřídalo
vaření naší speciality – špagety a la
žraso. Po vydatném obědě jsme se
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nasoukali do aut a nechali se popovézt do Plané. Tady nám do odjezdu vlaku zbývala ještě spousta
času, takže se konečně dočkali milovníci nakupování a vzali útokem
jeden z místních supermarketů.
Pak jsme se společně vydali k hornickému muzeu do štoly Ondřej
Šlik. Hodinová prohlídka v podzemí byla dost zajímavá zejména
díky naší sympatické průvodkyni,
která prošla před prohlídkou rychlým pětiminutovým školením –
pan průvodce se asi zalekl naší
početné skupiny a předal pokyny
a informace k exponátům „ naší
Janině“. Docela rádi jsme se vrátili na denní světlo a zamířili k nádraží. Tentokrát nás vezl obyčejný osobák, takže všichni pohodlně
seděli na sedadlech a ne na zemi.
Podvečerní příjezd domů byl velkolepý. Skoro na každého čekala na nádraží delegace příbuzných
natěšená na naše zážitky. A že jich
bylo za ty tři dny opravdu hodně!

Zhodnocení běhu Chotěšovem
Vážení spoluobčané, dne 29. dubna
2017 se v naší obci konal již čtvrtý
ročník Běhu Chotěšovem.
Počtem účastníků jsme opět překonali předchozí ročníky. Celkem
se běhu účastnilo 169 běžců. Z toho
45 dětí z MŠ a 70 dětí školou povinných. V hlavní kategorii běželo
54 závodníků. Doposud platný traťový rekord hlavního závodu v přespolním běhu na 5,68 km, který byl
21min a 13 sec, byl překonán Martinem Šmídem jenž musel přijet až
z Brna, aby stanovil nový traťový rekord v hodnotě 19 min a 42 sec. Nejrychlejší Chotěšovačkou byla Pavla
Bednářová a nejrychlejším Chotěšovákem byl Vladislav Kouřil. Nejmladším účastníkem běhu byl Daniel Bárta ročník 2006, jenž zaběhl
náročnou trať za 33min a 34 sec. Velice děkujeme všem sponzorům za
jejich podporu.
V neposlední řadě bych rád poděkoval všem pořadatelům. Musím

uznat, že každým dalším ročníkem
se organizace stává rutinou a pořadatelé už mají své posty najeté, takže přípravy na běh i úklid po jeho
ukončení běží jak na drátkách.
Od 25. do 28. května jsme pořádali cykloexpedici tradičně do Jižních Čech. Ubytováni jsme byli
v penzionu Bašta v Lipnici v Jižních
Čechách. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 15 lidí. Každý den se na kole najelo šedesát až sedmdesát kilometrů.
Penzion se nacházel na hrázi Podřezanského rybníka, kde jsme si mohli zapůjčit pramice k projížďkám
mezi kapry. V pátek jsme navštívili
Tvrz Žumberk s hospodou a instalovanými dřevěnými sochami. Dále
jsme v pátek ještě stihli ZOO Dvorec, kde hroch Bubu na pokyn otvíral hubu. Každý večer jsme dělali
ohýnek, abychom si mohli očmudit
buřta, nebo výbornou klobásu od
Pavly Bednářové. V neděli jsme měli
poznávací výlet bez kol. Navštívi-

li jsme Státní hrad Nové Hrady, Terčino údolí s vodopádem. Dále jsme
v neděli navštívili kovárnu s ukázkami uměleckého kováře.
V červnu bude ukončeno cvičení s vyjímkou volejbalistů, kteří pokračují přes léto ve Zbůchu každý
čtvrtek od 18:00 za hospodou u fotbalového hřiště. Budeme rádi pokud by se k našemu plácání volejbalu chtěl přidat někdo nový, mladý, svěží. Zájemci se mohou hlásit
na tel.: 602 611 785 R. Puhman
Dále přes léto probíhají každé
pondělí vyjížďky na kolech v naše
blízkém okolí. Odjezd je většinou
od Moutfieldu, nebo od zastávky
u hřbitova v 18:00. Kontakt na kola
tel.: 608 572 674 J. Chramostová.
Zahájení nové sezóny všech cvičení bude podle stávajících rozvrhů v září po pouti. Těšíme se na
vás při našich akcích v tělocvičnách
i mimo ně.
Za OSPV Robert Puhman
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