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Restaurátorské práce v kapitulní síni

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný červnový čas, Vážení
občané.
Dnešní úvodník našeho obecního
zpravodaje bych rád rozdělil do
několika částí. Částí, které jsou jakýmsi pomyslným průřezem posledních tří měsíců. Poodkryji jejich
spojitost s děním v naší obci. Byly
to měsíce postižené vyhlášením
nouzového stavu.
Pomíjivost času - Když jsem začátkem měsíce března tvořil úvodník a psal o tom, co nás na
základě schváleného rozpočtu v
letošním roce všechno čeká a i
další články tohoto vydání zvaly
na akce, které se u nás v obci měli
konat. V dané chvíli nenasvědčovalo vůbec nic tomu, co 12.3.
opravdu nastane. Plánování, realizace, schůzky, prostě do té doby
vcelku běžný, hektický, ale vlastně
normální kolorit každodenních
pracovních dnů se během chvilky
vyhlášením nouzového stavu zbortil jak domeček z karet. Když jsme
spolu s panem místostarostou 10.3.
navštívili vystoupení cimbálové
muziky Réva pro naši základní
školu a pan ředitel během vystoupení ohlásil žákům, že od druhého
dne je škola dočasně uzavřena,
zazněly ovace hodné věhlasných
světových skupin. Prvotní zprávy
o viru v Číně asi nikdo z nás nebral tak, že nás vlastně na téměř dva
měsíce absolutně paralyzují z jakéhokoliv společensky pracovního
prostředí. Na řadu přišlo škrtání
v kalendáři a schůzky byly postupně rušeny či odkládány na neurčito. Nastalo období pro naši současnou společnost absolutně nepoznané a neočekávané. Omezování a izolace na kterou nikdo
z nás není připraven. Myslím, že
ani ti žáčci v té chvilkové radosti
nečekali, že někteří půjdou zpátky
do školních lavic zřejmě až v září.
A v tuhle chvíli si uvědomíte, že
vše související s časem je najednou
pryč. Nikdo nevěděl, jak dlouho
bude tento stav skutečně trvat.
Zdraví – Je prioritou č.1. V důsledku prvotních zpráv přicházejících z Číny, a bohužel i bližších
evropských zemí jako byla Itálie a
Španělsko, nastalo období obav o
zdraví obyvatel, rodinných příslušníků, našich blízkých a znáChotěšovský zpravodaj –červen 2020

mých. Ano, je určitě dobře že nepatříme mezi země s tak rozsáhlým postižením jako výše jmenované státy i přesto jsme z obav z
neznámého přes nějaké to brblání
dokázali vcelku všichni dodržovat
státem nařízená opatření. Bylo by
asi dost divné, kdybychom v naší
nátuře nepolemizovali, zda byla či
nebyla dostatečná, zda se mělo
udělat to či ono a měl to udělat ten
či onen. Čísla dokazují, že naše
zdravotnictví, které prošlo zátěžovou zkouškou, obstálo na výbornou a je na kvalitní úrovni. Reakce
obyvatel byla příkladná v tom, že i
přes nedostatek ochranných pomůcek, jsme je dokázali improvizovaně nahradit a jehly šicích strojů se pod náporem šití roušek barvily téměř do červena. Před krámy
galanterie se tvořily fronty jako už
dávno ne a sehnat tkaloun byl nadlidský výkon. Doufejme, že probíhající současné rozvolnění opatření
již nebude mít za následek žádné
fatální dopady pro společnost a
nás všechny.
Ekonomika – Z velké části ochromena. Je zcela evidentní a bylo by
hodně naivní si myslet něco opačného, než že dopad na ekonomiku
státu a samospráv bude a bude
dost velký. Zcela jistě jste zaznamenali informaci a politické
handrkování o kompenzačním bonusu pro OSVČ. Tento příspěvek
bude hrazen ze sdílených daní a
tedy i z peněz určených pro rozpočty obcí a krajů. Výpadek v rozpočtovém určení daní, které je
jedním z klíčových zdrojů rozpočtu obce, zcela jistě omezí naplánované investice. Jen pro představu ve srovnání s květnem roku
2019 registrujeme propad došlých
financí ze státního rozpočtu ve
výši 38% (1.192.359,28 Kč). Osobně
tomhle vidím trochu neshodu
s tvrzením vládních představitelů
obcím o neomezování naplánovaných investic. Obce jsou v posledních letech hodnoceny jako nejlepší hospodáři a málokdo se proto
pustí do masivních investic a
rozvoje na tenkém ledě současné
nejisté finanční situace. Právě tohle
dělá obce těmi dobrými hospodáři.

Upřednostněny budou probíhající
dotační projekty se spoluúčastí obce a zasmluvněné projekty. U dalších investičních záležitostí se uvidí, jaký se provede ekonomický
restart.
Obec – V tomto odstavci nelze začít jinak než poděkováním. Nejprve poděkováním všem dobrovolným švadlenkám, které svými výrobky podpořily naši obec. Opravdu moc velké „Díky“ za všechny, ke kterým se vaše výrobky
dostaly. Další „Dík“ patří dobrovolníkům, kteří se nabídli, že jsou
ochotni svými silami kdykoliv obci
pomoci. Je opravdu potěšující,
když vám zazvoní telefon s tímto
oznámením a zjištění, že se stále
najdou lidé, kterým není daný stav
lhostejný. Naše nabídka služby
místním občanům spojená s
nákupem a donáškou potravin či
léků byla využita sporadicky. Zřejmě dobře zafungovaly rodinné
propletence a asi i pocit starších
občanů
neobtěžovat
někoho
zbytečně. Veškeré došlé či námi
pořízené ochranné pomůcky jako
roušky a dezinfekce jsme rozdali
lékařům, hasičům, příspěvkovým
organizacím a nezapomněli jsme
ani na všechny nájemce domu s
pečovatelskou službou.
Současnost – Co bude dál ?? To asi
v dané chvíli neví vůbec nikdo. Život se pomalu začíná vracet do
normálních kolejí. Kalendář se zas
plní, máme za sebou první „koronavirové“ zastupitelstvo, svatbu i
otevření prohlídek v klášteře.
Opatření se každým týdnem rozvolňují. To nejhorší období máme
snad za sebou a je třeba věřit, že
nás zase čeká příjemnější budoucnost a slova o druhé podzimní vlně
se nenaplní.
Užijte si paprsky letního slunce.
Přeji všem zdravý, šťastný, klidný
a úsměvný letní čas.

starosta obce Chotěšov
Daniel Koláček
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Nový areál pro technické
služby
Na 10. veřejném jednání zastupitelstva obce Chotěšov, které se
konalo dne 29.4.2020, bylo schváleno uzavření kupní smlouvy
mezi obcí Chotěšov a akciovou
společností Agro Přeštice o prodeji zemědělského areálu v ulici
Karolíny Světlé za kupní cenu
10.000.000,- Kč. Tento areál nacházející se ve strategické části obce
by měl do budoucna sloužit jako
zázemí pro technické služby obce.
Ty mají aktuálně své sídlo v areálu kláštera. Tímto krokem se podaří v podstatě vyřešit dva problémy zároveň. Jedním je tedy
vznik samostatného areálu pro
potřeby technických služeb, druhým je jejich odchod z areálu národní kulturní památky. Vzhledem k
očekávanému nárůstu
turistického ruchu v chotěšovském klášteře je nepřípustné, aby
zde trvale byly složeny kontejnery
a stavební materiál. V obou případech se jedná o velkou výzvu.
Nově koupené prostory od společnosti Agro odpovídají stavu, který byl běžný u obdobných objektů
před rokem 1989. Bude zde nutná
investice především do zázemí
pro zaměstnance. V areálu chotěšovského kláštera se pak otevře
šance ke zpřístupnění další části
nádvoří a především k jeho úpravě, aby do budoucna i tento prostor svým vzhledem odpovídal
statusu národní kulturní památky.

U Pumpy bez pumpy?
Jednou z častých otázek vztahujících se k rekonstrukci staré návsi
v Chotěšově, jsou dotazy týkající
toho, jak to bude s onou pumpou,
po které se ulice U Pumpy jmenuje. Během rekonstrukce byla v blízkosti bývalé pumpy vytažena
přípojka obecního vodovodu. Ta
by měla sloužit k napojení pitné
vody pro pumpu novou. Stará
pumpa byla dlouhodobě nefunkční a byla zdemontována. Veřejná studna, na které pumpa byla
osazena, musela být během prací
vzhledem ke svému havarijnímu
www.obec-chotesov.cz

stavu zajištěna a bylo upraveno
její zhlaví. Aktuálně probíhá řízení
s vodoprávním úřadem, na jehož
konci, jak věříme, bude vyřešena

otázka nepovoleného odběru vody z této obecní studny a zároveň
i její budoucí podoba.
Pavel Malina
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Nové bydlení na Werku
Bývalá hornická kolonie na Werku
je již pouhou historií, aktuální ale
zůstává snaha obce o ucelení těchto pozemků a jejich získání do
majetku obce. Situace se jistým
způsobem zpřehlednila po ukončení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území obce
Mantov. I tak ale v této lokalitě
stále figurují dva další vlastníci.
Jedním je Česká republika a druhým společnost Sokolovská uhelná a.s. Zastupitelstvo obce na
svém dubnovém zasedání schválilo nabytí několika pozemkových
parcel od České republiky.
Věříme, že nabytím těchto pozemků se posuneme dále v jednání o
prodeji i zbylých pozemků v této
lokalitě. Obec Chotěšov má již
zpracovánu studii, jak by toto
území mohlo do budoucna vypadat. Předpokládáme, že by na celé
této ploše mohlo vzniknout až 10
nových stavebních parcel, které by
byly nabídnuty zájemcům o stavbu rodinných domů.

Odpočívka u jezu
Obec Chotěšov děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
úpravě prostoru u jezu, především pak panu Eduardovi Molkovi a to za bezplatné zapůjčení
techniky a provedení finálních
prací při úpravě terénu. Záměr
obce je jednoznačný. Chceme, aby
toto místo, tak jak tomu bývalo
v minulosti, sloužilo k rekreaci
pro místní občany i návštěvníky
Chotěšova. Při návštěvě jsme zde
zastihli děti z prvního stupně ZŠ
Chotěšov, které sem přišli oslavit
letošní den dětí. Především dětem
a jejich rodinám by toto místo
mělo sloužit k zábavě a odpočinku. Ve výrobě je dřevěné posezení, které by mělo být doplněno
novým ohništěm. Uvažujeme
rovněž o instalaci herních prvků.
Vzhledem k tomu, že na tento
obecní pozemek není povolen
vjezd automobilům, byla u příjezdové komunikace pro návštěvníky vytvořena provizorní odstavná
plocha.
Chotěšovský zpravodaj – červen 2020

Stezka kolem Křížového
vrchu
Obec Chotěšov podala žádost o
dotaci na realizaci další části stezky kolem Křížového vrchu. První
část byla vybudována přibližně
před čtyřmi lety jako přístupová
cesta na Křížový vrch směrem od
města Stod. Následně byla vytvořena druhá část stezky, která vede
směrem na hranici katastru s obcí
Černotín. Během letošního jara
byla naznačena zbývající část
trasy, která návštěvníky zavede
na vrchol Křížového vrchu z východní strany a dotvoří tak turistický okruh vedoucí v této části
poněkud prudším svahem listnatého lesa. Také zde se počítá
s mlatovým povrchem a instalací
herních a naučných prv-ků
s tématikou lesa a přírody.
Uvidíme, jak to dopadne se zmíněnou dotací, nicméně na procházku krásnou přírodou v okolí
Křížového vrchu můžete vyrazit
již nyní.
Pavel Malina
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám poděkovat Vám všem, kteří jste nevzali situaci v naší zemi, v naší obci na lehkou váhu a
dodržovali jste nastavená pravidla. Nelíbí se nám, když nás někdo omezuje a limituje, což je přirozené, ale
tenhle boj lze vyhrát asi právě jen tímto způsobem. Buďme odpovědni k sobě, svým blízkým i ke všem
ostatním a i nadále respektujme vydaná nařízení, určitě mají smysl.
Velké speciální poděkování patří všem dobrovolným švadlenkám a to jmenovitě Thi Mai Nguyen, Romaně
Cihlářové, Gabriele Schweinfurterové, Olze Vápeníkové, Aleně Baxové, Karolíně Mastné, Tereze Mastné,
Haně Karbanové, Haně Kouřilové, Elišce Kouřilové, Ivanu Blyznets, Míle Lukášové, Zdeně Suché a
Drahoslavě Pogádlové. Oni naši obec podpořili výrobou vlastních roušek pro naše spoluobčany, jste všichni
úžasní. Děkujeme moc.

V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás
chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší
obce.
Už nějaký čas máme možnost
používat mobilní aplikaci V
OBRAZE, která Vám umožňuje
dostávat novinky a zprávy z naší
obce přímo do svého mobilního
telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově
vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle
postupu, který najdete i na našich
obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je
pro všechny občany zcela zdarma.
O mobilní aplikaci V obraze i o
tom, jak si aplikaci stáhnout do
svého mobilu se dozvíte více na
www.aplikacevobraze.cz .

www.obec-chotesov.cz
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Děkujeme Vám všem, kteří se takto staráte o veřejná prostranství.

Chotěšovský zpravodaj – červen 2020

STALO SE

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Abychom do tohoto času vnesli
alespoň nějakou pozitivní energii, vyhlásili jsme na facebooku
velikonoční soutěž, které se zúčastili všichni malí i velcí malíři.
Úkol byl pro všechy stejný, a to
nakreslit nebo vytvořit jakýkoli
velikonoční motiv. Přišlo nám
několik krásných výtvorů a my
se rozhodli vyhlásit vítěze tři. V
nejmladší kategorii od 3 do 5 let
měla nejhezčí obrázek Emily
Šantorová, v kategorii od 6 do 10
let zvítězil Jan Hes a kategorii od
11 do 15 let vyhrála Amálie
Šindelková. Děkujeme všem za
účast a výhercům ještě jednou
gratulujeme!

www.obec-chotesov.cz
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OHLÉDNUTÍ
Dvanáct let uplynulo jako voda. V roce 2008 jsem poprvé usedl na školní ředitelskou židli
- ještě na Plzeňské 88. Ve spolupráci se všemi starosty ve volebních obdobích naše
škola rostla do krásy a patří mezi jednu z nejlepších vesnických škol v Plzeňském kraji.
Pro mou práci však byli vždy nejdůležitější lidé. Bez výborného týmu nelze nic pořádného
dělat. Proto největší zásluhu na tom, kde dnes naše škola je, mají všichni zaměstnanci
školy.
V roce 2008 nás bylo celkem (učitelů, provozních zaměstnanců a THP) asi 25. Dnes
čítáme 40 lidí a škola se rozrostla i díky tomu.
V nejlepším je třeba odejít a předat kormidlo někomu mladšímu. Přeji nové paní ředitelce
Mgr. Jaroslavě Studničkové skvělý tým lidí, výbornou spolupráci s obcí, skvělé žáky a
rodiče.
Děkuji všem, kteří se školou spolupracovali, pomáhali jí a tvořili tak společně se mnou
budoucnost ve vzdělání pro mladou generaci.
Mgr. František Halada, MBA

KOROVERNISÁŽ
Opět jedno nově vytvořené slovo,
které vyjadřuje situaci jara tohoto
roku. O měsíc později, než bývá
zvykem, byla v sobotu 30. 5. zahájena turistická a kulturní sezona v našem klášteře.
Také pro letošní sezonu byly připraveny dvě výtvarné výstavy,
které byly zahájeny společnou
vernisáží v klášterním kostele.
Své práce technikou štípané mozaiky nám představuje zpěvačka
a výtvarnice Irena Budweiserová.
Jedná se mnohdy o barevně náročná díla, která umělkyně vytváří na téma lidského života,
duševních rozpoložení a sepětí s
pochody přírody. Ostatně, jedna
z prací s názvem „ Strom života „
je jakýmsi zastřešením této výstav.
Druhým vystavujícím je malíř,
fotograf
a
grafik
Richard
Kliment, který dokázal rozzářit
velký výstavní sál jedinečně
barevnými abstraktními krajinami.

Chotěšovský
www.obec-chotesov.cz
zpravodaj – červen 2020

Abstraktní malba, pokud je malbou kvalitní a upřímnou, je výtvarně náročnou disciplínou.
Richard Kliment to ve svých
mnohobarevných ale decentních
tónech dokládá na třech desítkách svých obrazů.
Na sobotní vernisáž se přišlo podívat kolem třiceti návštěvníků, z
Chotěšova bohužel jen jedna

rodina , všichni ostatní byli
„ přespolní „. A jelikož paní Irena
Budweiserová je hlavně zpěvačkou, také nám vernisáž zpestřila přednesem dvou písní. Jen
tak, bez hudebního doprovodu,
ale skvěle.
Obě výstavy je možné v konventu kláštera shlédnout do 29.9.
2020. Přijďte se podívat.
J. Poslední

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

ROZHOVOR S RESTAURÁTORY
Takřka po celý letošní rok budou
v kapitulní síni konventu kláštera
v Chotěšově probíhat restaurátorské práce na rozměrné malbě
od F. J. Luxe. Naskytla se tak
jedinečná příležitost uskutečnit
krátký rozhovor s některými z
restaurátorů. Jen pro zajímavost,
poslední práce tohoto typu se v
klášteře prováděly při opravě
malby nad hlavním schodištěm
konventu. Bude tomu již neuvěřitelných dvacet let od slavnostního odhalení této jedinečné
fresky. Tato malba patří k jedné z
velkých nástropních maleb v
Západočeském kraji.
Vraťme se ale k rozhovoru do
kapitulní síně.
Jak jste se k oboru restaurování
dostala ?
Jako absolventka oboru propagační grafika jsem přemýšlela,
kterým směrem se mám vydat
dále. V té době jsem se dozvěděla
o vzniku restaurátorské školy v
Litomyšli. Školu založila v polovině devadesátých let skupina
restaurátorů, která v té době
pracovala na nástěnných malbách
od Josefa Váchala.

Restaurátoři jsou často také výtvarníci. Tvoříte nějaké vlastní
práce ?
K volné tvorbě se dostanu zřídka,
obor restaurování je časově velmi
náročný.
Jak hodnotíte celkově klášter v
Chotěšově?
Místo má velké kouzlo, které přitahuje lidi se srdečným přístupem
a snahou vdechnout tomuto místu nový život.
Co můžete říci k samotné rozměrné malbě v kapitulní síni ?
Je zajímavé sledovat rukopis autora a jeho odvážnou a temperamentní práci s barvou. Pro nás
jako restaurátory je také cenné, že
malba je dochovaná ve své autenticitě.
Můžete ve stručnosti pro neodborníka vysvětlit postup práce na malbě ?
Malba se musí celoplošně očistit a
uvolněná barevná místa zafixovat
k podkladu. Trhliny a jiné defekty v omítkových vrstvách se
musí hloubkově stabilizovat injektáží. Finální fází je retuš barevné vrstvy s maximálním respektem k dochované originální
malbě.
Viděli jste již velké množství
maleb. Oslovila vás některá mimořádně ?
V nedávné době nám udělal
radost nález autenticky dochované románské malby sv. Kryštofa s Ježíškem, který byl objeven
při rekonstrukci domu na Staroměstském náměstí v Praze.
Kam řadíte F.J. Luxe po stránce
malířské ?
Historici umění ho neřadí mezi
špičky dobových malířů, ale oceňujeme jeho širokou škálu realizací v tomto regionu. V jeho malbách vyniká jeho smysl pro krajinomalbu a již zmíněný temperament rukopisu.
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Našel by se také dnes umělec,
který by byl schopen od základu
stvořit takto rozměrnou práci ?
Domníváme se, že tato doba nepřeje vzniku takovýchto děl a málokterý výtvarník by byl schopný
takovéto umělecké realizace.
Kolik dalších let vydrží takto
obnovená malba ?
Restaurováním se proces stárnutí
jistě zpomalí ale nezamezí. Na to
vše má vliv spousta okolností.
Ale vzhledem k tomu, že objekt
prochází částečnou stavební obnovou, vytvářejí se podmínky
pro co nejdelší zachování těchto
maleb.
Opravené malby v kapitulní síni
se veřejnosti představí v květnu
2021. V rámci oprav tohoto místa
se již realizovala obnova podlahy
a bylo vybráno nové osvětlení,
které představuje šest bodových
stojacích osvětlovacích těles. Do
kapitulní síně se pak navrátí
svatby či koncerty.
J. Poslední
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Akce „ Ř „ jako řeholnice
Velikonoční svátky před sedmdesáti lety, v roce 1950, nebyly
šťastné a veselé pro většinu klášterů po celé tehdejší republice. Byly to svátky smutné, přímo osudné
na příštích čtyřicet let. V noci ze 13.
na 14. dubna 1950 byla tehdejší
komunistickou mocí spuštěna akce
„ K „ obsazení 247 klášterů a rozvozem řeholníků do předem určených internačních míst. Dalším
pokračováním byla pak další akce
„ Ř „ obsazení 670 klášterů ženských. V obou těchto záborech bylo postiženo kolem 14 tisíc osob.
Mimo jiné bylo zabaveno 152 knihoven, přibližně jeden a půl milionu svazků knih. Vrchním velitelem byl osobně soudruh Rudolf
Slánský, generální tajemník ÚV
KSČ. Jen o několik let déle se také
on ocitl na té „ špatné „ straně a
byl popraven.
Podle mého názoru, bylo již o náplni kláštera v Chotěšově rozhodnuto před rokem 1950. V nájemních bytech bývalého lesního úřadu se objevují také důstojníci.
V roce 1950 byla představená kláštera Marie Štruncová povolána do
Prahy , kde jí bylo sděleno, že sestry společně s jejich chovanci musí
klášter opustit. Chotěšovský klášter byl zrušen a státem nařízeno
vystěhování ke dni 31.7. 1950.
V roce 2009 nám tehdejší matka
představená zaslala dopis, kde ve
stručnosti popisuje další anabázi
sester řádu Navštívení Panny Marie, které byly z Chotěšova vystěhovány. Ve stejném roce matka
představená ve věku 84 let umírá.
Využiji těchto informací k tomu,
abych vám další osudy a místa pobytu přiblížil. V dalším dílu podzimního čísla Chotěšovského zpravodaje si pak osvětlíme vznik a
pravidla tohoto řádu, který v našem klášteře působil od roku 1878
do roku 1950.
Vraťme se ale do roku 1950 a začněme ještě několika číselnými údaji. Do německého odsunu bylo zařazeno, či odešlo dobrovolně kolem 20 sester. V roce 1950 opouští
Chotěšov 31 řádových sester. Společně se sestrami odjíždí na 80 nemocných osob (vážnější případy
Chotěšovský zpravodaj – červen 2020

odvezeny do nemocnic) do zcela
nezařízené budovy v Litoměřicích.
Tam vznikl Ústav sociální péče pro
staré a nemocné obyvatelky pod
vedením České katolické charity.
Mladší sestry byly jeho zaměstnankyněmi. Postupně byly přidělovány k pomoci Milosrdné sestry
sv. Kříže z různých ústavů a továren. V roce 1950 umírá matka
představená Marie Štruncová.
Po devíti letech dne 15.9. 1959 přichází další stěhování. Poblíž Litoměřic v obci Liběšice, byla uvolněna budova po mládežnících z
Koreje, kde měl vzniknout velký
ústav pro nemocné. Bylo tam přijato 19 řeholnic a mnoho civilních
pracovníků. V roce 1960 přechází
všechny ústavy České katolické
charity pod státní správu. V Liběšicích se ale sestry nezdržely dlouho. Již koncem roku 1960 jsou poslány do Domova důchodců v
Chlumci u Ústí nad Labem. V tomto místě pak vydržely 47 roků.
Tento domov tvořila jedna velká
budova a dva menší domky se
zahradou. Jeden malý domek byl
určen pro těžší pacienty s trvalou
denní i noční službou. Většina sester a prádelna byla umístěna v
dalším domku s názvem „ Marianum ´´.
Pokud se týká našich představených kláštera, po Josefě Štruncové
byla zvolena Vojslava Lobkowiczová a to od 19.10. 1950 d 10.10.
1951. Již v Chlumci byla zvolena
Benigna Consoláta Bulínová, která
vytrvala jako představená do své
smrti 15. 12. 1987. Zemřela po náhlém záchvatu a převozu na nervové oddělení Krajské nemocnice
v Ústí nad Labem. Tato matka
představená byla spoluvychovatelkou všech sester poválečné doby a prožila mnoho těžkých životních situací.
Ještě v posledním roce života bylo
na ni naléháno k dalšímu stěhování řádu do soustřeďovacího Domova pro řeholnice v Oseku u
Duchcova. Za předsednictví presidentky federace Marie Reginy
Czerné byla zvolena další matkou
představenou Imelda Maria Bezděková. Svoji církevní dráhu zapo-

čala v Chotěšově v roce 1945.
Ovšem léta ubíhala a nastalo období k přemýšlení o další budoucnosti našeho společenství. ,,Poslaly
jsme dotaz na všechny kláštery naší vlasti, zda by některá komunita
byla ochotná, přijmout nás do své
péče a ochrany. V červenci roku
2006 jsme přijaly laskavou nabídku
Milosrdných sester sv. Kříže z
Kroměříže.
Naše domky se podařilo odprodat
a ráno 15.7. 2007 jsme měli v naší
kapli poslední mši svatou. A pak
odjezd po mnoha desetiletích směr
Morava–Kroměříž. Byly jsme ubytovány v jedné přízemní části kláštera, na dveřích nápis „ Klauzura
sester Navštívení P.M. ´´.
Tolik tedy z dopisu poslední matky představené Imeldy Bezděkové
z roku 2009. Po jejím odchodu na
věčnost se již další představená
tohoto společenství nevolila. Shodou okolností, setkal jsem se několikrát s ošetřující lékařkou matky
představené. Nikdy by nebyla připustila případnou operaci srdce,
které ji zlobilo. Zkrátka, Bůh dalBůh vzal. Natočení EKG bývalo
posledním jejím ústupkem s přemlouváním. Myslím, že dnes žijí
v Kroměříži pouze dvě sestry řádu
Navštívení P.M. o které se řád
Milosrdných sester sv. Kříže vzorně stará.
Jiří Poslední

Historie dolování uhlí v okolí
Chotěšova, Mantova a Losiné
Důlní činnost v okolí našich obcí
natrvalo změnila tvář krajiny, ve
které žijeme. Následkem hlubinné
těžby černého uhlí vznikaly rozsáhlé propadliny a odvaly odtěžené horniny. Ze zemědělských obcí
se staly hornické obce. To, co ve
své době zcela jistě vypadalo jako
ekologická katastrofa, se časem
projevilo jako něco, co vlastně pomohlo zvýšit zajímavost ,pestrost
našeho okolí a zadržet vodu v krajině. Historii těžby uhlí, geologii a
stavebnímu vývoji hornických objektů Chotěšovska se v poslední
době věnovaly dvě publikace.

HISTORIE
V loňském roce vyšel ve vydavatelství Západočeského muzea v
Plzni Sborník Příroda č. 122, který
se detailně věnuje geologii, historii
hornictví a vzniku propadlin kolem centrálního dolu Austria v
Mantově. Současně se věnuje vegetaci a avifauně těchto důlních propadlin. Uveřejněny jsou rozsáhlé
seznamy nalezených rostlin a ptáků. Text je doplněn řadou rekonstrukčních kreseb, historických fotografií. Sborník je výsledkem práce kolektivu autorů, část k historii
těžby a vzniku propadlin v okolí
obce Mantov a Losina zpracoval
Jan Bureš, Jakub Bacík a Josef
Kroc.
Druhou knihou je Krajina nad pokladem od Jana Drnka. Kniha vyšla v roce 2012 nákladem pouhých
200 ks. To bohužel znamená, že je
prakticky nemožné si ji opatřit. Lze
jenom doufat, že se povedou sehnat peníze na její dotisk. Autor mi
dovolil použít části týkající se našeho okolí. Nejedná se jen o suchá
data popisující těžbu, ale Jan Drnek se zamýšlí i nad změnami, které těžba znamenala pro život obyvatelstva v původně zemědělském
regionu.
Nyní již citace z knihy. „Dlouho mi
trvalo, než jsem pochopil, že horník či prospektor vnímá krajinu
úplně jinak, než lidé žijící na povrchu. Hornina a půda pro geologa
neznamená to pevné a neměnné
pod nohama. Prospektor vidí, že
hornina má různou tuhost a prostupnost, že horniny v čase tečou a
proudí jako atmosféra, ale pomaleji. Lidé jsou tvory povrchu a hlubiny v nich vzbuzují děs, ale v
hlubinách se skrývají poklady a tajemství. Sedláci a zemědělci jsou
lidé povrchu a studna či hluboká
orba pro ně představují nejodvážnější průnik do hlubin. I dvoumetrový hrob je symbolem zániku a
nenávratna. Když do selského kraje přijdou horníci, jedná se o vetřelce, o cizince z jiné planety, o představitele docela jiné kultury, docela
jiného světa.“ Konec citace.
Z roku 1760 jsou hlášeny první nálezy u Sulkova. Je zde mnoho šachtiček, které nejsou ani statisticky
podchyceny. Z počátku v této uhelné pánvi těží vrchnost – kníže
Thurn Taxis, hrabě Schönborn a
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před nimi hrabě Waldstein. Po roce 1850 jsou u Mantova otevřeny
stále malé, ale hlubší šachty Josef –
Malý důl (v jižní části Mantova při
silnici na Losinu) a Mariahilf –
Marie Pomocná (na poli východně
od Pančavy). V roce 1853 kupuje
hraběcí důlní míry velkotěžař z
Nýřanska H. Lindheim. V roce
1856 otevírá poblíž Losiny ještě důl
Hůrka, který dosáhne hloubky 100
m. V roce 1860 Lindheim umírá již
jako akcionář Pražské železářské
společnosti. Ta v roce 1861 staví
průmyslovou železnici Plzeň –
Brod nad Lesy, která prochází Stodem, Chotěšovem i Nýřany. Hned
v roce 1862 hloubí Lindheimovi
dědicové u Mantova dva hlubší
doly (kolem 100 m) Dittrich a Hermann (Lindheimova křestní jména), kde se těží kamenné uhlí ve
třech vyskytujících se slojích. V
roce 1863 Lindheimovi dědici prodávají doly nové místní společnosti
Mantovskému těžařstvu (MT).
Doly jsou napojeny důlní vlečkou
na dráhu do Stoda. MT brzy uzavírá důl Hůrka u Losiny. Ten bude
znovu otevřen, ale až za 60 let. Roku 1877 je otevřen důl Radbuza u
řeky severně od Mariahilf. Další
změna se v oblasti odehrává až v
roce 1889, kdy majetek MT přebírá
mocnější ZBAS (Západočeský Báňský Akciový Spolek). Fúze je spojena s otevřením nového slibného
dolu Austria severně od Losiny a
východně od Mantova (v dnešním
průmyslovém areálu Metálka).
Austria je 250 m hluboká, jako výdušní jáma je využita těžní šachta
dolu Dittrich a také šachta uzavřeného dolu Hůrka u Losiny, která
slouží k odvětrávání třaskavých
plynů, jež se na Austrii často vyskytují. V roce 1892 je na dole Austria postavena nová koksovna, která má koncem roku 1895 již 83 pecí. Ve Vstiši zakládá ZBAS roku
1893 důl Bayer. V roce 1902 je v
Mantově otevřena vedle koksovny
i briketárna ke zpracování mouru.
Ta vyrobí za 24 hodin až 10 vagónů briket. Z komínů se na celé okolí valí hustý dým. Mnohem důležitější je ale dostatek práce a výdělku
v kraji. S přelomem století dochází
k dotěžení mělčích a výchozových
dolů ZBAS. Bayerka je zavřena roku 1904. Celé území mezi Manto-

vem a Losinou je provrtáno jako ementál. Doluje se na zával a právě
zde se o pár let později vytvoří
mokřinaté propadliny tzv. pinky,
vzniklé sesedáním terénu nad zavalenými slojemi. Pinky se zaplní
postupně vodou a na místo polí již
navždy zůstanou mokřiny a rybníky. Důl Austria je dotěžen a uzavřen v roce 1920 a Dittrich v roce
1921. Těžba ZBAS se nyní soustřeďuje na velké a hluboké, výnosné
doly, jako je týnecká Austria I a
Austria II nebo Austria Jubilejní.
V tomto období nastává poslední
příležitost pro drobnější těžaře.
Důl Radbuza si po světové válce
pronajímá a těží podnikatel Löw
ze Stoda. Roku 1921 otevírá
podnikatel Valter Vogelhuber na
místě bývalého dolu Hůrka důl
Hůrka II hluboký 100 m. I ten ale
těží jen do roku 1929. Se vznikem
Československa se mění politické
poměry a také názvy některých
dolů. Austria Jubilejní se mění na
důl Masaryk Jubilejní a týnecká
Austria II na důl Masaryk. Poměry
se ale mění dále a ve Zbůchu náhle
těží důl Adolf Hitler (1940) a v
Týnci důl Hermann Göring. Po
roce 1945 pokračují proměny Austrií v Doly obránců míru a Pokrok.
Stejným způsobem se z Krimichu
II v Tlučné stává důl Antoníny Uxy. Na závěr - v roce 1951 byla u
Chotěšova podnikem Západočeské
uhelné doly hloubena šachta Ostrová, která sloužila jako výdušná
jáma dolu Masaryk (Austria 1) u
Týnce a měla hloubku 288.4 m.
Zasypána byla v roce 1965.
To je ve zkrácené formě část z knihy Krajina nad pokladem. Dnes
můžeme jen při procházkách objevovat poslední zbytky staveb této
doby. Například pomník obětí důlního neštěstí z r. 1918 na Chotěšovském hřbitově, Vilu v Matově,
nebo i propadlý jez na Radbuze zásobující kdysi vodou starý Vachtlův mlýn . Kniha se také nachází v
knihovně Václava Hataje v Chotěšově.
Václav Celer
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BUDEME JINÍ?
Tento příspěvek byl psán v první
polovině měsíce dubna, kdy ještě
platila zpřísněná opatření proti
šíření nákazy koronavirem.
Doufám, že při jeho čtení již bude
situace alespoň částečně příznivější.
Náplní tohoto příspěvku je
ohlédnutí prostřednictvím starších vydání Západočeských historických sborníků do období
před sto lety. Právě na konci 1.
světové války v roce 1918 postihla celou Evropu a potažmo celý
svět, pandemie Španělské chřipky. Její následky byly miliony
mrtvých, které číselně dalece
přesahovaly čísla padlých v právě končící válce. Dále měla tato
epidemie následné pokračování
ve zdravotních i duševních problémech dalších generací. To se
pak projevilo při odvodech branců do 2. světové války.
Pojďme se ale již přenést do
období října roku 1918, přímo do
města Plzně. Ano, byl to ten slavný říjnový měsíc, konec čtyřletého šílenství a počátek nově
vzniklého státu zvaného Československo. Ve starých dobových
záběrech plné ulice krojovaných
lidí, květin, proslovů o naději. Co
jsme však nikdy neviděli, to byly
tisíce nemocných a umírajících
nakažených. Kdo by to také filmoval po všech těch záběrech
z bojišť končící války.
Zalistujme již historickým sborníkem. Katastrofální situace nastala především v říjnu 1918, kdy
ve městě Plzni vrcholila silná
epidemie chřipky. Během tohoto
měsíce se v Plzni narodilo 87 dětí, za stejné období ovšem zemřelo 553 obyvatel. Nejhorší situace
byla v týdnu od 20. do 26. října,
kdy zemřelo 118 osob, z nichž 82
pod-lehlo chřipce, následovala
TBC, břišní a skvrnitý tyfus,
novorozenecká cholera a celkové
vyčerpání. Ještě v listopadu zemřelo 161 osob, narodilo se 51 dětí.
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Do Plzně se chřipka dostala
z Klatov, kde se objevila již
počátkem září 1918, kdy se denně
nakazily stovky obyvatel. Kritická situace zavládla především ve
Škodových závodech. Na konci
září 1918 bylo v Plzni evidováno
přes 30 tisíc nakažených. Došlo
k omezení veškerého veřejného
života, byly uzavřeny plzeňské
školy, téměř nefungovala pošta.
Ještě v roce 1919 se celkově zvýšila úmrtnost dětí do 5 let věku.
Novorozenecká úmrtnost byla
z 57 narozených 21 % zemřelých,
většinou do prvního roku svého
věku. To se ale již přidávají další
výše uvedená onemocnění. Na
následky chřipky jen v Evropě
zemřelo kolem 25. mil. Obyvatel.
Samozřejmě, že se nedá srovnat
tehdejší společenská situace se situací dnešní. Poválečná bída, nedostatečná výživa, špatné poměry v kvalitě bydlení, hygienické
poměry, úroveň lékařské péče,
úroveň vědy v oboru epidemiologie. Jen základní požadavek
umýt si několikráte denně ruce,
byl v popisované době neřešitelný.
Přímo k otázce španělské chřipky
mohu doporučit obsáhlou knihu
Laury Spinney s názvem Bledý
jezdec. Jedná se tak trochu o
mírně vědecký text, ale ono se

ani o takové tématice jinak psát
nedá. Každopádně přináší tato
práce částečné osvětlení a pochopení této rozsáhlé pandemie. Jen
pro zajímavost, v USA se v jedné
laboratoři vir Španělské chřipky
nachází. Byl znovu vyvinut. Epidemie různého druhu provází
lidstvo od nepaměti. V průběhu
15. století snad po každých 20 až
25 letech přicházel mor, některé
generace ani nestačily dorůstat.
Dále pak spalničky, neštovice a
do nedávna TBC, která se ještě
vrací, AIDS či Ebola v rovníkových zemích.
V poslední době jsem četl několik
úvah více či méně seriozních o
tom, že nás toto změní, psalo se i
o prstu Božím. Ano, věda se opět
posune, logisticky se připravíme
„na příště“. A jistě vše bude jinak
vnímat člověk nepostižený a
jinak člověk postižený. Ale
myslím, že v té každodenní morálce běžného života se nic nezmění. Vždyť i o té Španělské
chřipce se přestalo psát do několika málo let a na obzoru již
byla pohroma další, druhá válka.
Například pro Čínu několik tisíc
zemřelých je jen epizodou. Ostatně co by lidstvo dělalo, kdyby se
poučilo?
J. Poslední

BUDE VÁS ZAJÍMAT

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO
KRAJI
Cestující linkovými autobusy po
Plzeňském kraji se od 14. června
mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna
vozidla budou nízkopodlažní a
vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB
nabíječky a na hlavních trasách
ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy a který
bude pobírat příjmy z jízdenek či
naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových
stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Jedna jízdenka po celém
kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i
vlastní tarif, který budou moci
lidé využívat jak pro autobusy,
tak i pro vlaky, a platný bude pro
jednotlivé jízdy i pro předplatné.
Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu
stačit vždy jedna jízdenka.
Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem
pojedete, a u koho to vyjde levněji.

Dispečink
Nově bude od stejného data
spuštěn dispečink integrovaného
systému, který bude hlídat
přestupní vazby na nádražích a
to i mezi drážní a autobusovou
dopravou. Přes dispečink bude
možno objednat také tzv. spoje
na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou
místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si
cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na
každém jízdním řádu, či přes
webový formulář. Kraji se navíc s
novým dopravcem podařilo i
ušetřit, a to zhruba 6 milionů
ročně. Nový dopravce bude
Plzeňský kraj obsluhovat deset

www.obec-chotesov.cz
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NOVINKY A BENEFITY VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE
Cestující veřejnou dopravou po
Plzeňském kraji se mohou od 14.
června 2020 těšit na vítané novinky; a na více než 300 nových
modrých autobusů. Ty s sebou
přinesou vysoký komfort a pohodlnější cestování.
Všechny autobusy v barvách
Plzeňského kraje budou částečně
nízkopodlažní s plošinou pro
vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř
bude pro tyto cestující vyhrazené
bezpečné místo. K rychlejšímu
odbavení pomůže možnost bezkontaktní platby kartou přes
terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly zaručí
příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou udržet autobusy příjemně vytopené.
Pro větší pohodlí budou mít
autobusy prodloužené sedačky a
větší rozteč mezi nimi. Všechny
vozy nabídnou USB nabíječky na
mobily a tablety, a na vybraných
linkách bude k dispozici i Wi-Fi
připojení. Pro snadnou orientaci
a přehled při cestě poslouží ve
všech autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.
Novinkou od 14. června bude
fungující dopravní dispečink,
který díky aktuálním informacím
o zpoždění na trasách zajistí
garanci návaznosti spojů. Informace o zpoždění se budou
mimo jiné zobrazovat cestujícím
na zmiňovaných LCD obrazovkách ve vozech.
Vítanou novinkou bude v
budoucnu mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve které si
bude možné zakoupit jednotlivé
přestupní jízdné dopředu. Jízdné
se bude v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód v
jízdence. Časem do aplikace
přibude zobrazování informací o
volných místech v autobusech
pro jízdní kola a jejich případná
rezervace.

Chotěšovský zpravodaj – červen 2020

Pro zjištění a porovnání cen
předplatného pro zóny, přes
které jezdíte, naleznete na webových stránkách www.idpk.cz
aktualizovaný online kalkulátor.
Webové stránky www.idpk.cz
jsou hlavním komunikačním kanálem. Na stránkách naleznete
veškeré potřebné informace a
kontakty, aktuální info o dopravě, výlukách, i vysvětlení, co vše
se v červnu bude měnit.

Sledovat můžete také profil
IDPK.cz na sociálních sítích
Facebook a Instagram . Tam naleznete nejen aktuální informace
o veřejné dopravě, ale také
užitečné tipy na výlety či
nejrůznější soutěže. Sociální sítě
jsou vhodným komunitním místem, kde můžete přispět do
diskuze, a kde vám POVED organizátor veřejné dopravy Plzeňského kraje - odpoví na případné dotazy.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Nadstandartní zahrada v
mateřské škole
Nadpis tohoto článku není přehnaný. Mnoho návštěv a firem,
které se občas, třeba i pracovně,
pohybují po naší školní zahradě,
hodnotí naši zahradu s obdivem.
My si to již ani neuvědomujeme,
považujeme to za standart. Samozřejmě, že vzhled a možnosti
využití současného vybavení
školní zahrady není výsledkem
jednoho roku, ale mnohaletého
plánování, šetření, financování
OÚ, dotací a spolupráce. V posledních týdnech byl provoz školy
z důvodu rozšiřování koronaviru

v ČR také několik týdnů uzavřen.
My jsme tento čas mimo jiné
využili k dalšímu zvelebení a
rozšíření pohybových a vzdělávacích činností na školní zahradě. Čekalo se na vhodné počasí a
tak mohly být ukotveny dvě
stěny na vylézání na svahu před
2. hlavním vchodem. Jedna stěna
má úchyty jako bývají na horolezeckých stěnách a jedna je s
pomocným lanem a laťkami jako
„slepičí žebřík“. Již nyní, při
občasných návštěvách rodičů se
svými dětmi v MŠ, děti funkčnost

těchto stěn s úspěchem prověřují.
Většina rodičů ví, že součástí
budovy jsou dvě přilehlé terasy. I
ty doznaly v období uzavření
školy vylepšení s účelem dalšího
vzdělávacího a pohybového využití. Na obrázcích barevné stonožky a rakety si mohou děti
procvičit odhad, rychlost, postřeh, pohyblivost, barvy.
Vybavení naší zahrady ale nepovažujeme za konečné, již nyní
spolupracujeme na vymýšlení a
rozpočtech pro další vylepšení a
vybavení zahrady.
J. Weberová

Mateřská škola Chotěšov přijme na dlouhodobý zástup údržbáře na malý úvazek.
Pracovní náplní je zejména
- sekání trávy včetně obsluhy a údržby zahradního traktoru a motorové sekačky
- v zimě úklid sněhu i před ranním příchodem dětí do MŠ
- dohled a obsluha kotelny
- opravy a regulace vody v kuchyni a objektu školy
- opravy a údržba hraček, tělovýchovného vybavení, zařízení školní kuchyně a školy
- stěhování nábytku při malování
- úklid dílny a kotelny
- asistence odborným firmám
Další informace u ředitelky mateřské školy Jaroslavy Weberové, tel. 739 456 410, e-mail: ms.chotesov@seznam.cz

www.obec-chotesov.cz

14- 15

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

PŘÍPRAVY A ÚKLID ŠKOLNÍ
ZAHRADY

,,NOVÁ TŘÍDA“

Jaro už nám zaklepalo na dveře a
příroda už se dávno probudila ze
zimního spánku, a tak jsme v
době nouzového stavu nelenily a
pustily jsme se do úklidu a renovace školní zahrady.
Na zahradě budeme teď s dětmi
trávit spoustu času, a proto jsme
se snažily jim toto prostředí co
nejvíce zpříjemnit.
Nejprve jsme celý prostor zahrady zbavily plevele. Poté jsme
daly nový nátěr silničnímu značení na dopravním hřišti. Novými barvami se mohou pochlubit
také všechny herní prvky, které
jsou po zahradě rozmístěny. Písek i kamínky jsou tam, kde mají
být a čekají na to, až si je děti
naloží do nově natřených zahradních koleček. Před budovou
mateřské školy čeká na děti překvapení v podobě nových prvků.
A nyní už se můžeme těšit na
společně strávené chvilky na
čerstvém vzduchu.
J. Weberová

Během uzavření mateřské školy
se všechny třídy uklízely a dezinfikovaly. Během úklidu jsme zjistili, že třída Rybiček už něco pamatuje, a tak se stěhoval nábytek
a třída i herna se vymalovaly.
Vše je teď vyspravené a čisté.
Část výzdoby na zdech jsme vrátili zpět, některou obměnili a s
dětmi vyrobíme další, které nám
„novou“ třídu budou zdobit.

Chotěšovský zpravodaj – červen 2020

Dětský den v MŠ
Svátek všech dětí se oslavil i v
naší mateřské škole. Počasí dětem přálo, a tak si svůj svátek
mohly příjemně užít. Na školní
zahradě měla každá třída připraveno řadu úkolů a soutěží vedených učitelkami. Malé děti vozily kostky v kolečku, stavěly
komín z kostek, malovaly sluníčka, házely míček do ježka,
nosily na lžíci ovoce a i v dalších
hrách mohly vyzkoušet svoji šikovnost a vynalézavost. Dostalo
se i na pohádkovou soutěž, kdy
musely děti vysvobodit začarovanou princeznu. Kouzelník dětem převyprávěl, jak se princezna neuměla omlouvat a jak se

z ní stala ošklivá ježibaba. Děti
tak musely splnit několik úkolů,
aby jí odčarovaly. Mezi úkoly bylo přejít přes zakleté močály po
kamenech, které hlídal hastrman.
Vylézt po síti na perníkovou věž
a natrhat perníčky. Se zavázanýma očima se pomocí provazu
dostat na konec cesty. Poslepu
poznat zavěšené předměty a
další čarovné úkoly, jako např.
zakletý kolotoč, pavouk v sítí a
strašidelná branka. Děti ze všech
tříd dostaly odměny a dětský den
si všichni náramně užili. Zkrátka
to bylo krásné slunečné dopoledne.
R. Durlínová

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

TĚŽKÁ A SOUČASNĚ
INSPIRATIVNÍ DOBA PRO
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TŘI POHLEDY NA VÝUKU

Nikdo jsme to nečekali. Ve škole
nikdy taková situace nebyla a
všichni jsme se museli rychle
přizpůsobit a nastavit způsob,
jakým budeme fungovat. Chotěšovská škola svým vybavením,
technickým zázemím a počítačovými dovednostmi, pro nikoho
to nebylo a dnes ještě možná není
jednoduché. Na druhé straně
nám všem přinesl dálkový způsob výuky žáků mnoho nového,
vede nás k zamyšlení a hodnocení všeho, co jsme doposud ve
výuce tvořili a využívali:
1. Stanovení důležitých priorit
pro dálkový způsob výuky.
2. Uskutečnění a průběžné hodnocení práce vedením školy i jednotlivými učiteli.
3. Zpětná vazba jako podnět pro
změny ve vzdělávání v příštích
letech.
Zastavím se jenom u třetího
bodu. Dálková výuka, technické
možnosti a spolupráce s rodiči
nám ukázaly, že v mnohém je
české školství, a tudíž i naše škola, zastaralé. Myslím tím dvě
důležité věci: přeplněnost školního vzdělávacího programu
(odvíjí se z přeplněného celostátního Rámcového vzdělávacího
programu) a povinnou školní
docházku. Na tom prvním již
ministerstvo školství začíná konečně pracovat, o nahrazení povinné školní docházky povinným
školním vzděláváním se zatím
jen mluví.
Pro naši školu konkrétně zkušenosti z uplynulých měsíců znamenají opatření k výuce počítačové gramotnosti již od 2. třídy, aby
se v budoucnu nestalo, že mladší
žáci si nedokáží poradit s běžnými záležitostmi ukládání a vkládání souborů, ovládání tisku,
apod. Jsem přesvědčen, že jsme
složitou situaci společně zvládli.
Proto velmi děkuji všem pedagogům, rodičům i samotným žákům.

Jak to vidí rodiče:
Děti se učí každý den dopoledne.
Píší úkoly do počítače, ale i do
sešitu zadaná cvičení od p. učitelek. Odpoledne jsou na zahradě,
někdy v podvečer si udělají kratší
úkol. Večer čteme příběh z knih
na pokračování.

www.obec-chotesov.cz
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Starší syn by raději chodil do školy. Úkoly zvládá samostatně, ale
má pocit, že jich je mnoho. Vzhledem k nadcházejícím přijímacím
zkouškám graduje nervozita a
deprimuje ho nedostatek pohybu, i když cvičí. Myslím, že každá negativa mají svá pozitiva.
Děti se naučí více pracovat samostatně, vyhledávat si informace a vzdělávání na dalších
školách bude pro ně o něco snažší. Možná si budou po návratu do
škol více vážit pedagogů. Co se
týče našeho prvňáčka, je to o něco horší. Opravdu se učíme celé
dopoledne, jako ve škole s přestávkami.

Jak to vidí žáci:
Můj největší problém je čas. Vůbec nestíhám dělat úkoly. Ani se
nestíhám připravovat na přijímací zkoušky. Byla bych moc ráda, kdyby se zmenšil počet úkolů.

S úkoly nemám žádný problém.
Je škoda, že nemůžeme být ve
škole, povídání je záživnější, než
čtení a vyhledávání informací na
internetu.
Učení doma mě nebaví, je lepší
chodit do školy, mít normální
výuku a být mezi kamarády i
učiteli.

Líbí se mi, že se můžu pořádně
vyspat a že je přístup ke škole
přes internet. Ale nelíbí se mi, že
se nemůžu vidět se spolužáky.
16-17
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Jak to vidí učitelé:
V této neobvyklé době jsme si už
trochu zvykli, že zatím musíme
pracovat z domova. Přestože začátky byly pro každého z nás nové, neznámé, náročné, mám dojem, že jsme si každý tím tíživým
začátkem prošli a naučili se pracovat jinou formou, než na kterou jsme doposud byli zvyklí.
A dnes i pro žáky vypracovat
pracovní listy, odeslat je, naskenovat zadaný úkol, nastudovat
učivo z prezentace, procvičit následně na web. stránkách nebo plnit úkoly - se stává samozřejmostí a denní rutinou. Jen nám chybí
osobní kontakt. Tak si alespoň píšeme a doufáme, že se brzy
všichni sejdeme. Určitě budeme
obohaceni o tuto zkušenost.

Začátky byly těžké – zápas s
technikou, správně odhadnout
nálož úkolů, nové způsoby komunikace. Trávila jsem u počítače téměř celý den. Teď si myslím,
že už jsme to všichni zvládli a
snažíme se všichni pracovat, jak
nejlépe to jde. Žáci jsou úžasní,
samostatně se mnou na vysoké úrovni komunikují, posílají nejen
úkoly, ale třeba také fotografie,
obrázky. Pravidelně se setkáváme při online výuce. Všichni už
se těšíme zpátky do školy. Chybí
mi aktivní učení, skupinová práce, možnost pozorovat žáky, jak
se rozvíjejí a spolupracují. Moc
děkuji rodičům a dětem za trpělivost, vůli a snahu při výuce na
dálku.
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Pátrací hra Po stopách války
Začátkem května jsme si připomínali 75. výročí od konce druhé
světové války. Pro zpestření domácí výuky byla pro žáky připravena trasa, na které hledali tabulky s texty k tomuto tématu. Po
cestě k jezu se nacházelo několik
stanovišť, kde se zájemci mohli
dozvědět například, jaká byla situace v Chotěšově po podepsání
Mnichovské dohody, kde se nacházel obecní kryt, jak probíhal
nálet na Dobřany a další zajímavosti. U každého stanoviště získali účastníci hry také část hesla,
které nakonec museli poskládat
dohromady. Na školním plotě
pak bylo k vidění několik fotografií z osvobozování Chotěšova
a okolí americkou armádou.

Vzhledem k situaci nebylo možné založit klasickou pamětní knihu, takže účastníci hry házeli
vzkazy se svými dojmy a zkušenostmi přímo do poštovní
schránky ve škole. Další spousta
vzkazů, fotek a videí byla odeslána mailem. Hry se zúčastnilo
téměř 50 žáků, někteří v doprovodu rodičů, mladších sourozenců i domácích mazlíčků. Poslední stopa zavedla účastníky
k pamětnímu kameni, připomínajícímu osvobození naší obce 6.
května 1945, před budovou obecního úřadu.

Velkým překvapením bylo pro
mne především to, že po celou
dobu hry – 1.-11. května – žádná
z tabulek nezmizela ani nebyla
nijak poškozena. Děkuji všem,
kdo se v této neobvyklé době
vydali do přírody pátrat po naší
nedávné historii. Četné vzkazy a
pozitivní ohlasy svědčí o tom, že
si všichni pátrání užili a něco
nového se dozvěděli.
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(Tý)den dětí
1. červen je Mezinárodním dnem
dětí. Na naší škole jej většinou slavíme tak, že se místo učení pořádají různé soutěže a hry. Letos je
ale všechno jinak. Od března jsou
školy zavřené a děti se učí doma.
Část jich sice nastoupila od 25.
května do školy, ale pro většinu
stále probíhá výuka na dálku, kdy
dostávají zadané úkoly, na kterých samostatně nebo za pomoci
rodičů pracují, se spolužáky a učiteli se setkávají pouze prostřednictvím monitorů počítačů a část
dětí se místo na prázdniny těší na
září, až bude moci jít normálně do
školy. Aby si děti odpočinuly od
domácích úkolů a samostudia,
připravili jsme pro ně jako dárek
k Mezinárodnímu dni dětí týden
bez domácích úkolů. Namísto počítání příkladů, studování učebnic
a vyplňování pracovních listů si
mohl každý vybrat, zda se zapojí
do některé z výzev. Pro ty, kteří
rádi tvoří, kreslí a malují, byla určena výtvarná výzva, milovníkům
práce v kuchyni a dobrého jídla
výzva kuchařská, svůj básnický a
skladatelský talent mohly děti
projevit v básnické výzvě a ti, co
rádi vyrážejí do přírody poznávat
historii, se mohli nechat zlákat
výzvou turisticko – historickou. K
ochraně životního prostředí pak
mohl každý přispět zapojením do
ekologické výzvy. Naprostou volnost a možnost projevit fantazii a
kreativitu naplno pak poskytla
výzva Legrácky a skopičiny, kde
už bylo na každém, do čeho se
pustí – zda si zatančí, předvede
triky s míčem nebo s kartami nebo
třeba převypráví vtip. Během plnění všech výzev se děti mohly
vyfotit nebo natočit na video a vše
odeslat mailem do školy. Plot školy sloužil tento týden jako malá
galerie vzkazů, obrázků a fotek.
Ani děti, které usedly koncem
května do školních lavic, nepřišly
zkrátka. Ve škole byl pro ně během celého týdne připraven pestrý program – výtvarné tvoření,
práce v keramické dílně, vycházky s opékáním buřtů, malování na
trička a další.
www.obec-chotesov.cz
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„DEN S MALÝMI PIVOVARY“ v chotěšovském klášteře
Pro příznivce a milovníky zlatavého moku přinášíme dobrou zprávu – v sobotu 11. července v areálu
chotěšovského kláštera proběhne 1. ročník zbrusu nové akce s názvem „Den s malými pivovary“!
Návštěvníkům se představí hned několik minipivovarů z nedalekého okolí. Již nyní můžeme přislíbit
účast pivovaru Bizon z Čižic, přeštického pivovaru „U Přeška“, ochutnat budete moci též Radouše
z Druztové, přijede též Šťáhlavický pivovar U Šenkýřů. A to ještě zdaleka není vše…Nebude
samozřejmě chybět ani něco na zub. O Vaše občerstvení se s poctivostí sobě vlastní postarají Mirek a
Radka Broučkovi, zakousnout se budete moci do skvělých burgrů od Hell Smoke BBQ, své chuťové
pohárky budete moci rozmazlit Mazaným preclíkem od paní Šustrové.
Samozřejmostí je rovněž bohatý doprovodný program – nebudou chybět soutěže o zajímavé pivní
ceny, zájemci budou mít možnost prohlídky interiérů kláštera, nudit se nebudou ani Vaše děti, pro
které bude připraven skákací hrad a zábavný koutek. Ve večerních hodinách si slovo vezme kapela
„Staropražští pardálové“, která zahraje a zazpívá nejznámější písně staropražské, lidové a také
nejpopulárnější písně Karla Hašlera.
Kompletní program bude postupně zveřejňován na FB, kde Vám též představíme všechny účastníky
akce.
„Den s malými pivovary“ pro Vás připravuje Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.,
přijměte tedy naše pozvání. Těšíme se a Vás!
Luděk Rosenberger
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RYBÁŘI MAJÍ 10 000
NOVÝCH KAMARÁDŮ
Tak jako celou společnost zastavil
koronavirus, tak se to dotklo i
práce spolku. Rybářské závody
naplánované na duben se uskutečnit nemohly. Ostatní práce okolo rybníku a především ryb ale
zastaveny být nemohly. Bylo potřeba provést výlov Sakty, zjistit
přírůstky a ryby rozdělit. Spolek
navázal spolupráci s Klatovským
rybářstvím a vyměnili se kapříci
K1 za dospělé kapry. Klatovští
rybáři přivezli dvě kádě kaprů,
ze kterých nejprve do keseru vylovili několik z nich a vyzkoušeli,
jak jim bude chutnat nová voda.
Nejprve to vypadalo, že se jim do
Sakty moc nechce, ale po chvíli si
dali říct. Rybáři ke kádím připojili rukávec a jím pak ryby do
rybníku spouštěli. Tento způsob
je šetrný a rybám nezpůsobí žádnou újmu.
Počátkem dubna už teplota vody
v rybníku překročila 14 st. a
mohlo se začít směle krmit. Na
vodu byla spuštěna loď a v průběhu zimy část členů spolku vyrobila krmný ponorný válec. Začalo se malými dávkami a postupně jsou navyšovány. Také
bylo potřeba zkontrolovat zdravotní stav ryb, protože letos bylo
ve vodě enormě velké množství
pylu, pomocí kontrolního odlovu. Ten ukázal, že rybám se daří
dobře.
Další práce také pokračovaly na
břehu rybníku. Na vrata stodoly
byly osazeny naučné tabule o
fauně a flóře pod názvy Ryby našich vod, Živočichové pod vodou
a kolem vod a Vodní a pobřežní
rostliny. Tyto tabule slouží především dětem, aby jim ukázaly,
jak rozličné množství živočichů
okolo rybníku žije. Ve spolupráci
s obcí se začalo také s přípravami
na stavbu pergoly, která bude umístěna mezi rybníky Sakta a
Drahoušek. Spolu s lavičkami,
které byly okolo břehu instalované v loni, vznikne další odpočinkové místo. Rybníky se staly neChotěšovský zpravodaj – červen 2020

náročným a příjemným procházkovým okruhem pro děti i
dospělé.

Rybářské závody na
Saktě

Zimní úklid na Pinkách
Kromě Klatovského rybářství
spolek navázal také spolupráci
s Třeboňským rybářstvím, které
je největším producentem sladkovodních ryb v České republice,
především kaprů. V líhni v Mokřinách se produkuje váčkový plůdek šupinatého i lysého kapra, a
to zhruba 120 miliónů kusů. Výtěr probíhá v květnu a na začátku
června. Členové spolku přivezli
10 000 nových kamarádů, jak si je
vtipně nazvali, a starají se tak o
novu generaci rybí násady. Než
je vypustili do rybníku, musela se
do pytle s plůdkem nejprve po
malém množství přilévat voda
z rybníku, aby si potěr postupně
přivykal na změnu. Pak se pytel
pomalu ponořil a plůdek se
nechal volně rozplavat.
Lenka Čechová

Spolek klášterní rybníky Chotěšov pořádá rybářské závody na
Saktě. Uskuteční se v sobotu 18.7
2020. Zúčastnit se může cca 60
rybářů. Bude připraveno občerstvení i pěkné ceny. Přihlášky se
přijímají do naplnění kapacity
v restauraci ROH a startovné činí
300 Kč, úhrada v hotovosti při
přihlášení.
Předběžný harmonogram závodu:
prezentace od 5:30 hod.
zahájení první část: 7:00 – 9:00
hod.
přestávka: 9:00 – 10:00 hod.
zahájení druhá část: 10:00 – 12:00
hod.
Chytá se na: 1 prut, 1 návazec, 1
krmítko. Lovná místa se budou
losovat, pozice se mění v polovině závodu.
Bodování: úlovky se měří, s sebou podběrák, kdo má podložku,
tak i podložku. 1 cm = 1 bod. Typ
závodu: plavaná, položená, feeder. Krmení: pouze krmítka
Vylovení ryby musí provést
každý závodník sám za použití
podběráku a vyčká příchodu rozhodčího. Hrubé zacházení s rybou, porušení pravidel nebo nesportovní chování bude řešeno
diskvalifikací. V případě mimořádně špatného počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny
programu ve smyslu zkrácení
jednotlivých závodních kol, nebo
předčasného ukončení závodu.
Lenka Čechová

SPORT

OSPV

Fotbal v době koronaviru

Vážení spoluobčané,
život se nám, alespoň většině, vrací
do starých kolejí, a i když určitá omezení budou platit asi ještě
dlouho, dá se s nimi žít… Pro určité skupiny obyvatel to byla, je a
asi ještě bude těžká zkouška, ale
vezměme to i z druhé stránky, té
pozitivnější. Planeta Země si užila
dva měsíce neplánovaných prázdnin, které ještě definitivně neskončily a tak snad tahle civilizační zastávka prospěla k její regeneraci.
Pro naše sdružení OSPV to znamenalo dvě zrušené akce v jarních
měsících, ale neznamená to samozřejmě, že by tím činnost OSPV byla
do budoucna nějak významně narušena. Zrušený 8. ročník Běhu
Chotěšovem, asi největší pravidelná akce pořádaná OSPV, jehož
přípravě jsme věnovali poměrně
dost času, je odsunut na duben
2021. Stejně tak i letošní první
ročník Běžeckého poháru Mikroregion Radbuza, kterého měl být Běh
Chotěšovem součástí. Pořadatelé i
sportovci se těšili na tuto novinku,
jež se měla pořádat napříč celým
Plzeňským krajem v průběhu roku
2020. Nic ale není ztraceno a určitě
se v příštím roce všichni dočkají.
Druhá, také již tradiční jarní akce
členů OSPV a jejich příznivců, cyklistický výlet, tentokrát se základnou v Kersku, byl také dlouho
plánován a bohužel zrušen, ale turisté i cyklisté se mohou těšit na
podzimní prodloužený víkend 26.28.9.20 v Rybníku.
No a na závěr opět pozvánka.
Chcete-li se trochu protáhnout a
posílit s námi svaly, milovníci kol
vytrvale, teď již bez omezení, pořádají zatím nepravidelné odpolední vyjížďky po okolí Chotěšova. Akce pořádá paní Jana Chramostová a bližší informace najdete
na jejím Facebooku.
Takže není toho mnoho, o co se
s vámi tentokrát můžeme podělit,
ale život jde dál, a tak pokračujeme
tam, kde jsme se v polovině března
zastavili. V něčem možná lépe,
v něčem ve starých kolejích, každý
podle svých možností….

Letošní rok je celkově divný,
zvláštní, plný zákazů a omezení.
Stejně jako všechny oblasti života i
oblasti sportovního vyžití a zábavy byly totálně paralyzovány.
V záplavě vládních nařízení byla
7.4.2020 doručená ta nejhorší
zpráva – všechny amatérské soutěže jsou okamžitě zrušeny, nikdo
nepostupuje, nikdo nesestupuje.
Vše další se bude řídit podle
aktuální situace….. Co teď ???
Děti ani dospělí na hřiště nesměli,
soutěže neběžely, a tak nastal čas
pro práci a výkony funkcionářů.
Rychle se udělaly změny v plánu
údržby hracích ploch, využilo se
velké přestávky a provedlo se
provzdušnění hřiště s následným
pískováním a dosetím trávy, což
hřiště už opravdu potřebovalo.
Paradoxně přestávka pro tento
zásah byla přínosem, hřiště má
větší čas na regeneraci a tráva na
zakořenění, než by bylo ve
standardní sezóně. Také se natřelo
zábradlí a upravilo se prostředí
kolem hřišť.
Jako oddíl jsme zároveň pokračovali v podpoře vzdělávání našich
trenérů, kteří všichni absolvovali
Grassroots program FAČR a následně školení na získání trenérské
licence C. S hrdostí můžeme
oznámit, že všichni naši trenéři
uspěli a jsou držiteli licence C,
gratulujeme a jsme náležitě pyšní.

S přáním krásného léta
Alice Celerová
www.obec-chotesov.cz

Je to zároveň skvělá zpráva pro
stávající i potenciální hráče a jejich
rodiče – v Chotěšově děláme fotbal
kvalitně, děti, mládež i dospělí
jsou rozvíjeni podle nejnovějších
trendů a metod.
A všichni věříme, že se to bude i
nadále projevovat na hřišti, budeme kvalitně reprezentovat obec
a hlavně nás všechny bude fotbal
bavit – hráče, trenéry i fanoušky.
Aktuálně se situace začíná uvolňovat, dovoluje nám při dodržování všech hygienických opatření opět trénovat i hrát přátelská
utkání. Rodiče tedy mohou přivést
svoje ratolesti do kategorie přípravek (samozřejmě i do všech
ostatních kategorií) a svěřit je do
rukou našich schopných a kvalitních trenérů.
Přejeme si, aby současná příznivá
situace pokračovala a podzimní
sezóna se rozběhla podle plánu.
My jsme připraveni znovu bojovat
o body do tabulek, budeme mít
znovu ve spolupráci s Baníkem
Zbůch obsazené všechny kategorie. Věříme, že i nadále budeme
úspěšní, vy nám zachováte přízeň
a všichni se znovu setkáme na
hřišti.
Miroslav Mužík

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost/
 16:30hod. Chotěšov /před Mountfieldem/
Prodej 6.8.2020
kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex
/hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /kříženec
pižmové a pekingské kachny/, husy bílé, brojlerová kuřata,
perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel.567 212 754,
567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15hod!, email: , www.prodej-drubeze.cz
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den
sobota
pátek
pátek
pátek
pátek
sobota-pondělí
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota
pátek
sobota
pátek
sobota
neděle
pátek-neděle
neděle
pátek
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
čtvrtek

datum
18.7.
19.6.
19.6.
26.6.
3.7.
4.-6.7.
11.7.
18.7.
18.7.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.
6.9.
11.-13.9.
13.9.
18.9.
19.9.
9.10.
17.10.
14.11.
14.11.
28.11.
29.11.
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
26.12.
31.12.

název akce
Rybářské závody dvojic
Letní kino
Ivo Jahelka - koncert
Letní kino
Letní kino
Fotovíkend
Den s malými pivovary
Rybářské závody dvojic
Kabát revival
Letní kino
Neckyáda
Letní kino
Prosecco street food festival
Letní kino
Barokní odpoledne
Lukáš Pavlásek - Planeta slepic
Chotěšovská pouť
Pouťová procházka s Pannou Marií
Haydnovy hudební slavnosti
Festival vína
Zábavný pořad s Pavlem Trávníčkem
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

pořadatel
Spolek klášterní rybníky
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášter Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Miroslav Bernát
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky
TJ Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky
Správa kláštera premonstrátek
Dobré jídlo světa
Správa kláštera premonstrátek
Mikroregion Radbuza
Obec Chotěšov
Obec Chotěšov
Správa kláštera pemonstrátek
Česká společnost Josepha Haydna
Správa kláštera premonstrátek
Obec Chotěšov
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

místo konání
velká Sakta
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
velká Sakta
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
velká Sakta
klášter
klášter
klášter
klášter
Národní dům
Chotěšov-Mantov
klášter a okolí
klášter
klášter
Národní dům
Chotěšov
Národní dům
klášter
náměstí 1.Máje
klášter
klášter
klášter
klášter
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza
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