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Kaplička v Týnci dostala nový kabát

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Příjemný prosincový čas vám
všem vážení občané,
konec roku se nám nezadržitelně blíží, adventní čas a příprava
na letošní vánoce jsou v plném
proudu. Proto bych pro tentokráte rád volil slova úvodníku našeho zpravodaje ve slibovaném pozitivním duchu tak trochu slavnostně a svátečně.
Nelze začít jinak než ohlédnutím za datem 17. listopad 1989.
Letos jsme oslavili kulatých 30 let
od listopadové Sametové revoluce. Studenty nastartované období
politických změn, které nakonec
vedly k pádu komunistického režimu a zahájení nové svobodné a
demokratické doby. Každý kdo
toto listopadové období zažil, na
něj má své autentické vzpomínky. Mně bylo třináct let a náš
tehdejší svět bylo „vypadnout“
po škole ven a žádná další starost. Ale ani my, žáci osmé třídy
základní školy v Chotěšově, jsme
nechtěli zůstat pozadu a v následujících dnech trikolóra nastříhaná z medailí měla posloužit
jako gesto sounáležitosti s ostat-
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ními. Bohužel se toto gesto nesetkalo s pochopením naší paní třídní a tak pro nás revoluce ve školních řadách skončila dřív, než
mohla pořádně začít. Ale naštěstí
pouze pro nás. Sled následujících
událostí v zemi už bývalý režim
udržet nedokázal. Moji úsměvnou autentickou vzpomínku tedy
znáte, zkuste si i Vy, kteří jste
tento den zažili, zavzpomínat a
přehrát si tu Vaší. Odstartováno
tedy bylo, třicet roků demokracie
je zapsáno v historii naší země a
já věřím, že další spousta svobodných let je před námi. Záleží
jen na nás.
Slavnostní odstavec následuje
odstavec sváteční. V neděli 1.
prosince nám začal letošní advent, období čtyř neděl před vánočními svátky. Navodit tuhle
atmosféru zpěvem vánočních koled a za pomoci zvonečků, zvonků a zvonu společně rozsvítit vánoční stromeček na náměstí, se
povedlo. Dočetl jsem se, že v západní tradici je advent dobou

zklidnění. Pojďme se tedy o krůček přiblížit k tomu, že už opravdu patříme na západ. Připravený
kulturní program, který je v tuto
chvíli již v plném proudu, by
nám k tomu měl být nápomocen.
Zkusme si tedy tenhle čas užít a
ne jen přežít. Na všechny akce
spojené s adventním časem a blížícím se koncem roku 2019 jste co
nejsrdečněji všemi organizátory
zváni a jste vítáni. Udělejte si
svoji chvilku a přijďte, potěšíte je
i sebe.
Vážení občané, úplným závěrem mého dnešního příspěvku
mi dovolte, abych Vám všem
jménem svým a jménem všech
zastupitelů obce Chotěšov popřál
pohodový a klidný předvánoční,
vánoční i novoroční čas a v numericky krásně vypadajícím roce
2020 hlavně zdraví, štěstí, spoustu pozitivní energie a úsměvu
na tvářích.
Daniel Koláček
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU 2020
VŽDY PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI
LEDEN – 07.01.2020
ÚNOR – 04.02.2020
BŘEZEN – 03.03.2020
DUBEN – 07.04.2020
KVĚTEN – 05.05.2020
ČERVEN – 02.06.2020
ČERVENEC – 07.07.2020
SRPEN – 04.08.2020
ZÁŘÍ – 01.09.2020
ŘÍJEN – 06.10.2020
LISTOPAD – 03.11.2020
PROSINEC – 01.12.2020

Oznamujeme všem občanům,
že v sobotu 11. 1. 2020
proběhne
Tříkrálová sbírka v Chotěšově
a přilehlých obcích.

PŘIPRAVIT VŽDY
V PONDĚLÍ VEČER.

INFORMACE O
PROVOZNÍ DOBĚ OÚ
ve vánočním období
PO 23.12. - ZAVŘENO
PÁ 27.12. - ZAVŘENO
PO 30.12. - ZAVŘENO
ÚT 31.12. - ZAVŘENO
(pokladna ve čtvrtek
19.12.2019 pouze do
14,00 hodin

SVATEBNÍ VÝROČÍ

Chcete po létech společného manželského života obnovit
manželský slib?
Plánujete uspořádat zlatou, stříbrnou, bronzovou, platinovou
svatbu svou, či svých rodičů nebo prarodičů?
Zavolejte matrikářce OÚ Chotěšov, tel. 377 900 717!!! Rádi
vám vaše přání splníme…
UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme poplatníky, že u místního poplatku ze psů se mění podmínky pro sazby poplatku. Nižší sazby se nově
týkají pouze držitelů starší 65 let (dosáhne-li držitel 65 let do donce roku 2019).
Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Výše uvedené změny od 1.1.2020 vznikaji v důsledku novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Jednotlivé sazby místního poplatku ze psů a za odvoz komunálního odpadu na r. 2020 budou po schválení obecně
závazných vyhlášek zveřejněny na vývěskách a webových stránkách obce.
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Informace o právě probíhajících stavebních akcích
Kaplička v Týnci
Během uplynulého období provedla firma pana Eduarda Molka
opravu fasády kapličky v obci Týnec. Znovu uloženo a srovnáno
bylo schodiště a terasa u vstupního portálu, kolem kapličky byl
nově položen chodník ze žulových kostek a provedena celková
úprava okolí včetně vydláždění
kamenných odtokových žlabů. Po
rekonstrukci požární nádrže je to
opět další prvek, který pozvedne
celkovou atmosféru týnecké návsi. V příštím roce by měla přijít
na řadu oprava kapličky v obci
Losina.

Osvětlení Mantov

Oprava fasády

Během minulého měsíce byla instalována nová světla v obci Mantov. Jednotlivé lampy byly kompletně vyměněny za nové a navíc
bylo přidáno celkem osm nových
světel. Nová světla byla navržena
tak, aby kapacitou odpovídala
těm stávajícím. Z důvodu navýšení počtu světel došlo zároveň i
k jejich posunutí. Ano, svítí to jinak a na jiných místech. Zásadní
ale je, že byl navýšen počet světel
na hlavním průtahu obcí a to i v
místech, kde dříve světla nebyla
vůbec. Jedná se přeci jen o veřejné
osvětlení, které není určeno k osvětlení zahrad a pozemků, ale
k osvětlení komunikací. Dlužno
dodat, že finální podoba osvětlení
směrem na Werk a na Pančavu je
momentálně řešena architektem
v rámci projektování chodníků do
těchto místních částí. Dokumentace včetně stavebního povolení
by měla být hotová během příštího roku. Tuto akci podpořil Plzeňský kraj v dotačním programu PSOV částkou ve výši
250.000,- Kč.

Jako další z domů v obecním majetku se dočkala nové fasády budova na Plzeňské ulici s číslem
popisným 206. Po nedávné rekonstrukci domu, ve kterém sídlí
prodejna COOP, je to další z
objektů, který přispěje k pěknému
vzhledu průtahu obcí. Na protilehlé straně se oprav dostalo i provozovně České pošty. Bylo by bezesporu pěkné, kdyby tento příklad následovali i další budovy
na Plzeňské ulici. Rekonstrukci
provedla firma pana Františka
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Pondělíka. Na příští rok je naplánována rekonstrukce střechy obecního úřadu a v dalších letech
oprava fasády. Vzhledem k velikosti stavby se bude jednat o jednu z finančně náročnějších akcí,
nicméně budova bývalé školy si
tuto péči zaslouží. Jedná se přeci
jen o stavbu s učitou historií a v
neposlední řadě je to budova, která tvoří dominantu na průtahu
obcí a pohledově uzavírá celé panorama na vjezdu do Chotěšova
směrem od Plzně.

ZPRÁVY Z OBCE

Stará náves v Chotěšově
Předání stavby na staré návsi
v obci Chotěšov je plánováno na
duben 2020, nicméně stavební
práce postoupily natolik, že vjezd
do prostoru stavby bude umožněn místním občanům již v tomto
čase. Bude to bezesporu příjemná
odměna za jejich trpělivost, kterou projevili v době uplynulých
čtyř měsíců, za což jim velice děkujeme. Během stavby již bylo
třeba vyřešit mnohé komplikace
v podobě nestabilního podloží a
velkých výškových rozdílů, ale
konečný termín pro předání díla
by měl být dodržen.

Cyklostezka u jezu
Na přelomu listopadu a prosince
tohoto roku byl vybudován další
úsek dálkové cyklotrasy CT3.
Tentokrát se nejedná o žádnou
velkou stavbu, nicméně došlo
k napojení na stávající část této
cyklotrasy vedoucí směrem do
Stodu a její prodloužení až k jezu
na Pančavě. V těchto místech pak
v budoucnu překoná vodní náhon, podél kterého povede směrem k rybníku Sakta. Podle zpráv
ze Stoda by měli v příštím roce
pokračovat práce na této cyklotrase a jejímu napojení až k lávce
ve Stodu.

Údržba obce
Zaměstnanci technického úseku
obce Chotěšov mají na starosti
spoustu úkolů, které běžný občan
nemá možnost mnohdy ani vnímat. Jsou jimi samozřejmě činnosti spojené s péčí o veřejnou
zeleň, úklid veřejných prostor,
svoz plastů a bioodpadu a mnoho dalších úkolů. Jednou z těchto
aktivit je i úprava a údržba informačních cedulí, sakrálních památek, zastávek nebo míst určených
ke třídění odpadu. Mnohdy i relativně málo pomůže k celkové
úpravě místa.

www.obec-chotesov.cz
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Nová výsadba v našich obcích

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2019

STALO SE

Paletové flamenco
Nevěřícně koukám jak nám ten
čas pádí. V letošní sezóně proběhlo již deváté setkání vojáků, kteří zde sloužili v letech 1950 až
1975. Neuvěřitelný sedmnáctý
ročník Večera pro klášter a již
sedmadvacátý ročník Haydnovo
hudebních slavností.
Každé hudební vystoupení těchto slavností bylo vždy jiné a pokaždé na vysoké profesionální
úrovni. Vystoupení letošní bylo
navíc ještě pohybové a esteticky
nádherné. Samostatnou kapitolou by bylo pojednání o
nádherných kostýmech tanečnice. Ono se totiž krásně zpívalo,
lahodně hrálo a úchvatně tančilo.
Co že se tančilo? Tančilo se
španělské flamenco!
Celé vystoupení mělo název Španělské nokturno. Andrea Široká
zpěv, Petr Vít kytara a Virginia
Delgado tanec a kastaněty. Andrea Široká vystudovala JAMU v
Brně. Je sólistkou opery ND v
Brně. Její repertoár se soustřeďuje
na písňovou romantickou a
soudobou tvorbu, ale také na
hudbu církevní. Petr Vít je
absolventem brněnské konzervatoře a pražské AMU, kde
mimo jiné studoval kytaru u
Štěpána Raka. Žil v Rakousku,
Americe, ale také ve Španělsku,
kde intenzivně studoval přímo v
Andalusii flamenco. Virginia Delgado vystudovala tanec a
klasický balet na taneční škole
Amorde Dios v Madridu.

Je autorkou mnoha vlastních tanečních choreografií a své umění
již předvedla po celé Evropě. Je
vynikající interpretkou flamenca.
Toto umělecké trio předvedlo v
Chotěšově zcela poprvé společné
vystoupení zpěvu, hudby a tance. Byla to tedy pro všechny povedená premiéra. Jako hudební
téma zazněly písně Selfidských
židů. Ti žili od roku 1492 na Pyrenejském
poloostrově.
Postupně konvertovali ke křesťanství a opouštěli Španělsko.
Dnes žijí v malých komunitách
ve Francii, Americe či Izraeli.
Název paletové flamenco je
samozřejmě výmysl autora článku. Rozhodně se nejedná o nějakou speciální odnož tohoto tance.
Je tím poukázáno na fakt, že se
tančilo narychlo a amatérsky
spíchnutém podiu z hobry a
dřevěných
stavebních
palet.
Zkrátka, co dům dal. Výsledek
byl zvukově jedinečný, což
ocenili jak posluchači, tak interpreti.
A jelikož já občas pozoruji také
reakce okolí, zahlédl jsem, jak si
v pravém kostelním okně do
rytmu flamenca podupával také
František Saleský.
Vystoupení bylo zakončeno potleskem ve stoje, jako by to bylo
ve Vídeňské opeře, samozřejmě
dalším přídavkem a hlavně jednoznačným uspokojením všech
zúčastněných z právě prožitého uměleckého výkonu.
Haydnovy hudební slavnosti se
staly prestižním hudebním projektem, který svojí kvalitou již
přesáhl hranice západních Čech.
Letité zařazení Chotěšova do
každoroční šňůry koncertů je pro
náš klášter každopádně přínosem
a jedinečnou propagací. Je trochu
škoda, že posluchačů přímo z
Chotěšova je vždy poměrně
poskrovnu.

Poděkování za sběr
kaštanů pro přikrmování
zvěře v době nouze
Stalo se již tradicí, že děti ze základní a mateřské školy v Chotěšově sbírají na podzim kaštany
pro lesní zvěř. Nejinak tomu bylo
i letos. Základní škola dokonce
uspořádala soutěž v tomto sběru.
Kaštany byly poté předány zástupcům Mysliveckého spolku
Mantov-Losina a jsou postupně
rozváženy do krmných zařízení
v celé honitbě. Toto doplňkové
krmivo je cenným zdrojem vitamínů a dalších důležitých látek
pro srnčí i daňčí zvěř v době nouze. Protože těchto látek je v zimním období v přírodě poskrovnu,
jsou tu lidé, kteří zvěři pomáhají
v tom, aby dobu strádání přežila
v dobré kondici. Myslivci pro nejlepší sběrače připravili hodnotné
ceny. Jménem Mysliveckého
spolku Mantov-Losina tímto
děkuji všem, kteří se sběru zúčastnili, a doufám, že budou v této činnosti pokračovat i v dalších
letech.
Jednatel : Roman Vrána

Jiří Poslední
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Nové střechy
V druhé polovině roku došlo na
pokračování s obnovami krovů a
střech na objektech kláštera. Za
finanční příspěvek ve výši 1 mil.
Kč od Plzeňského kraje z Programu zachování a obnovy kulturních památek byla opravena část
severovýchodního křídla konventu.
Z Programu záchrany architektonického dědictví vyhlašovaného
Ministerstvem kultury ČR byla
realizována další etapa oprav
krovů a střech na budově prelatury. Na tuto akci nám byl původně přislíben příspěvek v hodnotě 1,7 mil. Kč. Zcela neočekávaně a překvapivě byla v letních
měsících ze strany MKČR provedena korekce příspěvku v podobě
odečtení DPH jako neuznatelného
nákladu. Nutno podotknout, že
v minulých letech bylo vždy obci
DPH přiznáno jako uznatelný náklad. Inu změna vedoucí odboru
ministerstva přinesla rozdílný
výklad podmínek a vyhlášky k
zákonu? A tak byly provedeny
práce v rozsahu nákladů ve výši
1,4 mil. Kč, čímž nemohla být
dokončena ucelená část střechy.
Při pohledu na zbývající neopravené trojúhelníkové části na nároží, jistě nejeden z Vás zakroutí
hlavou stejně jako já.
Část nové střechy zdobí i část
hospodářské budovy. O havárii
této části jsme Vás informovali v
minulých číslech zpravodaje. Na
akci byla poskytnuta dotace ve
výši 0,5 mil. Kč z Programu odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského
kraje 2019.
Filip Hrubý
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„Hledači kešek“ letos opakovaně pomáhali
Jeden z průvodců kláštera Tomáš
Andreas se ve svém volném čase
mimo jiné věnuje i geocashingu.
U této hry na pomezí sportu a turistiky probíhají setkání aktérů,
při kterém nejde jen o společenskou záležitost, ale i pomoc např.
s úklidem vybraného území (tzv.
CITO) A tak se Tomášovi podařilo v letošním roce hned třikrát
zorganizovat CITO u nás v klášteře. První dvě CITA se zaměřila
na bourání druhotných vestavěných vojenských příček a odklízení stavební suti z prostoru
vestibulu v prelatuře. Vestibul se
tak vrátil do své původní stavební architektury.

Tyto reprezentativní prostory budou po dalších rekonstrukcích v
budoucnu náležitě využity. Na
posledním setkání se účastníci
rozhodli pomoci fasádě dominantní stěny konventu tím, že
odstraní několik generací neudržovaný břečťan. Ten narušoval
nejen pískovcové bloky a římsy,
ale i okenní rámy, hromosvody a
dešťové svody. Je potěšitelné, že
se v dnešní době ještě najdou takoví, co jsou ochotni dobrovolně
pomoci a to jen tzv. „za svačinu“.
Patří jim můj velký dík. Možná,
že se brzy najdou i jiné skupinky? Pokud byste o nich věděli,
neváhejte nás kontaktovat.
FH

KLÁŠTER CHOTĚŠOV / Z HISTORIE

Nová publikace o chotěšovském klášteru - Minulostí západočeského kraje 52
Po prázdninách se dostala do
prodeje nová knižní publikace o
chotěšovském klášteru. Sborník
vydal Archiv města Plzně jako
svoji 52. publikaci a je prakticky
celá věnovaná našemu klášteru.
Na jejím vzniku se podílel i Spolek klášter Chotěšov a to zorganizováním konference o jeho historii v roce 2016. Cílem konference bylo dát jakýsi podnět pozvaným historikům, aby se pokusili
najít dosud nepublikované materiály týkají se kláštera a tím posunout naše znalosti zase o kousek
dál. Na konferenci zaznělo celkem 11 referátů a po jejich zpracování se většina objevila v tomto
sborníku.
V roce 2017 se v klášteru v Teplé
konala druhá konference, která se
tentokrát tematicky týkala blahoslaveného Hroznaty a archeologických výzkumů v Teplé. Nakonec bylo rozhodnuto, že referáty z obou konferencí budou zveřejněny v jednom sborníku, a
proto čekání na výsledek trvalo
téměř tři roky.
Zájemce o historii našeho kláštera
by mohly zaujmout tyto referáty:
1. Rozbor portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově
2. Zbořený kostel sv. Václava
kláštera Chotěšov, pokus o rekonstrukci jeho podoby před zbořením a osudy vybavení kostela.
Sborník je možno zakoupit v Archivu města Plzně, který sídlí ve
dvoře za plzeňskou radnicí.
Rozhodně bych publikaci doporučil všem budoucím studentům,
kteří by chtěli dějiny chotěšovského kláštera zpracovávat jako
disertační či ročníkovou práci.
Jeden výtisk Spolek klášter Chotěšov předal i do chotěšovské
Knihovny Václava Hataje.
Václav Celer

www.obec-chotesov.cz
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

15. podzimní slavnost

Policie v MŠ

Rok s rokem se opět sešel a v naší
mateřské škole jsme se těšili na
tradiční Podzimní slavnost. V
kalendáři bylo osmého listopadu
a počasí bylo úplně ideální. Zahájení slavnosti začalo projevem
paní ředitelky Weberové, která
všechny seznámila s programem.
Úvodem si děti zazpívaly naši
„školkovou hymnu“ s názvem
„V naší škole“ a byla vztyčena
„školková vlajka“, na které jsou
vyobrazeny znaky našich tříd.
Následovalo taneční vystoupení
jednotlivých tříd od nejmladších
dětí až po nejstarší a to v pořadí
Motýlci, Rybičky, Ptáčkové, Berušky a Myšky. A pak už hurá do
lampionového průvodu, který byl
ukončen výstavou rozsvícených
dýní na školní zahradě. Těch bylo
letos neuvěřitelných 81. Byly připraveny i teplé nápoje a ohníček,
na kterém bylo možné si opéct
nějakou dobrotu donesenou z domova. Velké poděkování patří
hlavně rodičům, bez kterých by
se tato akce nedala uskutečnit.
K. Aubrechtová

Ve čtvrtek 19. září proběhla na
dopravním hřišti mateřské školy
lekce dopravní výchovy pod
vedením por. Bc. Ivany Jelínkové,
pracovnice Policie ČR. Děti se
seznámily se základními pravidly účastníků silničního provozu,
především s dodržováním bezpečnosti při přecházení po přechodu pro chodce v souvislosti s
cyklisty jedoucími po silnici. Cyklisté si procvičili pravidlo pravé
ruky.

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2019

Novinkou pro děti byla ukázka,
jak řídí dopravu příslušník policie, když na křižovatce nejsou nebo nefungují semafory. Děti se
rozdělily na chodce a cyklisty a
pohybovaly se v prostoru dopravního hřiště podle pokynů policistky.
Během akce se děti dobře reagovaly na pokyny dospělého, tak
nyní si na policajty podle vlastní
zkušenosti mohou hrát samy.
J. Skuhrová

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V
DOBŘANSKÉ PEKÁRNĚ
Ve středu 9. října jsme se vypravili na exkurzi do dobřanské pekárny. Když jsme dorazili na
místo, uvítala nás nejprve omamná vůně čerstvého pečiva a hned
po ní velmi milý pan Fonhauser,
který se nám celou dobu ochotně
věnoval.
Nejprve nás vzal do skladu na
úschovu mouky. Seznámil nás s
různými druhy a ukázal nám, jak
mouka putuje ze skladu potrubím přímo k pekařce na pracovní stůl. To bylo velmi zajímavé i
pro pedagogický doprovod. Dále
nám ukázal kuchyni, kde se
všechny ty dobroty vyrábí a také
nástroje, které jim k výrobě pomáhají. Nakonec jsme si mohli
prohlédnout pec na pečení chlebů, rohlíků a dalšího pečiva. A co
nás čekalo po prohlídce pekařství? Ta nejsladší a nejvoňavější
odměna – čerstvý koblížek. Domů jsme si mohli odnést ještě čerstvé housky.
Do mateřské školy jsme se vraceli
se spoustou nových informací a s
plnými bříšky.
M. Majerová.

ODKUD JE?
Asi málokdo ví, koho prvotně
napadlo, že vánoční strom bude
umístěn na Náměstí 1. máje. Každopádně se zdá, že to byl nápad
dobrý. Letos tam je opět a mnoho
lidí se na něj se zájmem v denních i večerních hodinách chodí
dívat – jak je vzrostlý, jak je letos
vyzdobený, je vyšší nebo nižší
než vloni, co je to za druh a podobně. Málokdo se dozví, kde
právě tenhle strom roky rostl.
Tak tenhle strom vyrostl na školní zahradě mateřské školy. Když
se stromy sází, tak je to vždy s
dobrým úmyslem, ale když vyrostou do dospělácké výšky, mohou něčemu vadit. A to se stalo i
tomuto stromu. Ale tenhle stříbrný smrk má tu výhodu, že ho
chodíme obdivovat a setkávat se
u něj.
J. Weberová
www.obec-chotesov.cz
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZŠ
Chotěšov
V první polovině listopadu se naši florbalisté a florbalistky zúčastnily okresního poháru. Ze čtyř
kategorií se nejlépe vedlo týmu
starších žáků, kteří si z turnaje
přivezli ty nejcennější medaile za
1. místo. Stříbro vybojoval tým
starších žákyň a v turnaji mladších žákyň obsadila naše děvčata
3. místo. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci a přejeme
jim do dalších zápasů ještě hodně
takových úspěchů. Poděkování
patří také trenérům, vyučujícím
tělesné výchovy - panu učiteli
Jindřichovi, Koňaříkovi a Petrovi.

ODKAZ GENERÁLA JANA
IRVINGA - BESEDA V IX. A
V úterý 19. listopadu besedovali
žáci IX. A s dcerou pilota RAF
gen. Irvinga a členem Sdružení
válečných veteránů. Zajímavé
vypravování o osudu a odkazu
rodáka z nedalekého Lisova bylo
doplněno výstavkou fotografií a
dobových předmětů.

NÁVŠTĚVA MUZEA
V listopadu naši žáci dvakrát navštívili Západočeské muzeum v
Plzni. Nejprve se šesťáci vypravili na cestu do pravěku, kdy
byl pro ně připraven výukový
program v expozici archeologie.
Druhá návštěva byla zaměřená
na události Sametové revoluce.
Žáci 9. třídy si prohlédli výstavu
na téma Listopad 1989 v Plzni a
napsali na psacím stroji pojednání na téma Svoboda. Všechny
práce, které během výstavy vzniknou, budou svázány do knihy a
věnovány
Knihovně Václava
Havla v Praze.

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2019

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

PÁŤÁCI - PARŤÁCI
V pondělí 18. listopadu se třídy
V. A a V. B učily společně.
Během projektového dopoledne
se žáci obou tříd učili především
spolupráci a komunikaci. Ve skupinách plnili různé úkoly, např.
vědomostní kvíz, stavění věže ze
špejlí nebo překážkovou dráhu.
Dopoledne si všichni užili a při
závěrečném zhodnocení se shodli, že si společné dopoledne určitě
ještě někdy zopakujeme.

UKLIĎME ČESKO

JÁ, HRDINA

V sobotu 21. září jsme se opět zapojili do úklidové akce, která probíhá po celé České republice. Jako obvykle jsme se vypravili na
místa, kde se opakovaně hromadí
odpadky a během hodiny a půl
se je pokusili vyčistit. Největší
nepořádek nás čekal tradičně v
okolí trati a nádraží, ale pořádně
se zapotili také sběrači na Ostrově a cestou kolem klášterní zdi.
Tady je bohužel jasné, že původci
nepořádku jsou především žáci
naší školy, kteří se v zarostlých
zákoutích velmi často zbavují
svačin a bohužel i ovoce a mléka,
které dostávají v rámci školního
projektu. Přesto je nutno dodat,
že tentokrát odpadků v celé obci
výrazně ubylo.Velký dík všem
téměř 50 dětem, které si v sobotu
přivstaly a přišly ke škole, aby
podpořily dobrou věc. Mé osobní
poděkování patří slečně Janě
Skořené, která již podruhé dorazila s našimi malými turisty a
panu Františku Kubíkovi, který
spolu s námi uklízel okolí nádraží.
HD

Výstavu v areálu DEPO 2015 věnovanou integrovanému záchrannnému systému navštívili
žáci V.A. Na vlastní kůži si
vyzkoušeli, jaké je to být hrdinou
- záchranářem, hasičem nebo
policistou.

www.obec-chotesov.cz

PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI
Do soutěže Technika má zlaté
dno, kterou vyhlašuje Plzeňský
kraj, se naše škola zapojila již podruhé. Soutěžní úkol pro smíšená
družstva žáků základních škol a
studentů středních škol byl i tentokrát velmi náročný. Během 4
hodin museli členové 20 soutěžních týmů sestavit ze stavebnic
Merkur a Boffin třídičku pingpongových míčků. Stejně jako
loni tvořili naši žáci tým společně
se studenty Střední průmyslové
školy dopravní v Plzni. Kateřina
Nuzíková z VI. A a Erik Mastný
ze VII. A byli studentům dobrými parťáky a společně se jim podařilo celou soutěž vyhrát. Moc
jim gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
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Projekt se SPŠ dopravní Plzeň
Ve školním roce 2019/20 pokračujeme ve spolupráci se SPŠ dopravní Plzeň jako partnerská škola v projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji.
I letos budou pro naše žáky připraveny různé aktivity v rámci
projektových dnů a exkurzí.
15. října se 40 našich žáků 6. - 9.
třídy vypravilo na ekologicky zaměřenou exkurzi do Příbrami,
kde navštívili Dům Natura a bývalý důl Anna. Nejprve si prohlédli expozici věnovanou přírodě Brd a navštívili zajímavou
výstavu o lišajích. Následovala
návštěva hornického skanzenu,
prohlídka důlní techniky a
samotného dolu. Největší atrakcí
byla jízda v důlním vláčku.
22. října jsme opět navštívili areál
SPŠ dopravní a užili si projektový den. Ten byl tentokrát určen
pro žáky 8. a 9. třídy a nesl název
Matematika je hra. Během dopoledne se žáci rozdělení do skupin
museli popasovat nejen s matematickými příklady, ale také s
různými logickými hádankami a
kreativními úkoly.
Děkujeme SPŠ dopravní za
dosavadní spolupráci, díky projektu mají naše děti možnost
absolvovat veškeré aktivity zcela
zdarma, včetně dopravy a občerstvení. Již nyní se můžeme těšit
na další zajímavé exkurze, které
by měly proběhnout na jaře 2020.

1011

RECYKLOHRANÍ
Podzimního úkolu v projektu Recyklohraní se tentokrát ujaly děti
z V.A. Během několika týdnů
společně pracovaly na vytvoření
časopisu Recyklační zpravodaj.
Na sedmi stranách časopisu zaměřeného především na třídění
odpadu a recyklaci nechyběly
kromě různých informací také
kvíz a křížovka.
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Projekt EDISON
Naši školu navštívily v týdnu 7. –
11. 10. 2019 v rámci projektu EDISON 4 zahraniční studentky:
Sanduni ze Srí Lanky, Simmi
z Indie, Ani z Gruzie, Khouloud
z Tuniska
Všechny studentky se zúčastnily
aktivně výuky ve třídách: V. A,
V. B, VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A a
IX. A
V pondělí během první vyučovací hodiny jsme všechny čtyři studentky představili žákům od 5.
do 9. třídy. Vytvořili jsme rozvrh
výuky, podle něhož studentky
vyučovaly v jednotlivých zapojených třídách. Seznamovaly žáky
se svou zemí, kulturou, zvyky i
psaným písmem.
Naši žáci projevili o informace z
prezentovaných zemí velký zájem. Ti starší se i sami ptali a odpovídali, byla radost sledovat
oboustranný zájem. V nižších

www.obec-chotesov.cz

ročnících byl k dispozici vždy
anglicky mluvící učitel tak, aby
pomohl s porozuměním oběma
stranám.
Pro naše hosty jsme připravili i
program mimo školu. V úterý
odpoledne navštívili malý pivovar v Horšovském Týně a zámek,
ve čtvrtek barokní klášter v Chotěšově. Studentky projevovaly o
naši historii velký zájem.
Vyvrcholením pobytu na naší
škole se stala prezentace národních jídel jednotlivých zemí. Naši
žáci ochutnávali, hodnotili a srovnávali zahraniční pochoutky s
českou tradiční kuchyní. Celá akce se velmi vydařila, žáci během
tohoto týdne získali nové vědomosti a zkušenosti. U mnoha z
nich se podařilo odbourat jazykovou bariéru nebo stud mluvit
anglicky.
Projekt se stal významným pří-

nosem pro výchovně vzdělávací
práci školy a pro drtivou většinu
žáků nezapomenutelným zážitkem. Velké poděkování patří majitelce penzionu v Losině paní
Kusovské, kde byly studentky
ubytovány, za její ochotu, vstřícnost a trpělivost.
Velmi pozitivně se projevili žáci
IX. A, kteří se aktivně zapojovali
do celkové organizace projektu,
navíc řada z nich prokázala perfektní znalost angličtiny. Denně
ve škole pomáhali (odváděli stážistky na jednotlivé hodiny, vyzvedávali je, doprovázeli na oběd
a komunikovali s nimi zcela sami, bez nutnosti překladu vyučujícími).
Největší zásluhu na úspěšném
průběhu celé akce pak měla učitelka naší školy Mgr. Olga Čmolíková, která byla garantem celé
akce.
Mgr. František Halada

14-15

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Školní zahrada ožila
Zahrada Základní školy v Chotěšově se díky dotaci Státního fondu životního prostředí (výzva
16/2017) a podpoře Obecního
úřadu Chotěšov změnila v posledním půlroce k nepoznání.
V novém altánu se žáci mohou
učit po celý rok, k dispozici je
v něm šest venkovních stolů
s lavicemi pro celou třídu. U
jezírka a záhonu s bylinkami si
lze posedět na fortelných půlkruhových lavicích, další, neuzavřený kruh využívají zejména děti
z chovatelského kroužku. Kolem
plotu mezi zahradou a hřištěm
byly vysazeny byliny, keře a stromy s jedlými plody, u jezírka se
daří vodomilným rostlinám, pod
okny tříd voní bylinky v kombinaci s květinami. Krmítko se zabudovanou kamerou přenáší
obraz na PC, žáci tak mohou celý
den pozorovat ptáky a určovat
jejich druh. V hodinách pracovní
výchovy finišují práce na krmítcích, budkách a hmyzích hotelích. Zahrada se tak postupně
stává přirozenou součástí vyučování i mimoškolních aktivit, skutečnou přírodní učebnou.
Současně probíhají i workshopy
pro veřejnost, jejich termín a náplň najdete vždy na našem webu
a vývěsce u školy. Srdečně Vás
zveme a děkujeme za pomoc
všem rodičům, kteří nám prozatím pomohli.

V ZŠ Chotěšov se konalo setkání
ředitelů ORP Stod a ORP Nýřany
V pátek 15. 11. 2019 se v učebně
digitálních technologií sešlo 18
ředitelek a ředitelů okresu Plzeňjih a Plzeň-sever k diskusi a prezentacím v oblasti ICT a aktivitám připravovaným v rámci
MAP obou okresů.
Součástí akce byla prohlídka školy, prezentace činnosti naší učebny digitálních technologií, vystoupení ředitele ZŠ Chotěšov na
téma knowledge management a
projektové vyučování, prezentace
hostů ze ZŠ Neštěmická Ústí nad
Labem k novému pojetí informatiky na školách.
Přítomní ředitelé obdivovali úro-
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veň školy, ptali se na zdroje našeho vybavení a úroveň spolupráce
se zřizovatelem. Mohli jsme se
pyšnit našimi výsledky a zdůraznit, že se jedná o dlouholetou
koncepci a výbornou spolupráci
se zřizovatelem, obcí Chotěšov.
Původně plánovaný program do
12 hodin se protáhl až téměř do
13:00 hodin. V závěru všem chutnal výborný oběd v naší školní
jídelně.
Věřím, že se akce stala inspirací
pro většinu zúčastněných ředitelek a ředitelů škol.
Mgr. František Halada
ředitel školy

KULTURA

Obec Chotěšov Vás srdečně zve na

ve
sál národního domu
k tanci a poslechu hraje skupina



Taneční vystoupení
Bohatá tombola

Kurz JEMNÉ JÓGY Chotěšov
7.1. - 31.3. 2020 (13 lekcí)
Úterý 18:30 – 19:45 tělocvična Obecního úřadu Chotěšov
Cena kurzu: 910,- (75 min lekce 70,-)
Cena lekce bez kurzovného: 90,Délka lekce: 75 min
S sebou: karimatku, menší polštář nebo deku, pití
Jemná jóga vychází z klasického jógového cvičení, cílem je protažení a rozhýbání zad a kloubů,
jde o odlehčenou formou cvičení v klidném tempu s důrazem kladeným na dech.

Získejte lepší pružnost ● zdraví ● vyrovnanou mysl :)
V případě zájmu se ozvěte na tel. 723589357, částka za kurzovné bude vybírána na první lekci.
Hezké a klidné dny v předvánočním čase a v novém roce se budu těšit na setkání s Vámi :-)))
Gábina Nejedlá

www.obec-chotesov.cz
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KULTURA

Chotěšovští hasiči zvou na bál
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov srdečně zve širokou veřejnost na již tradiční
HASIČSKÝ BÁL, který se bude konat v sobotu 1. února 2020 v sále Národního
domu v Chotěšově.
Začátek bude ve 20:00 hodin, přičemž vstup do sálu bude umožněn již od 18:30 hodin.
K tanci zahraje „Malá dechová a taneční hudba HÁJENKA Miroslava Palečka“ ze Starého
Klíčova. Nedílnou součástí bálu bude tradiční tombola a dámská volenka.
O víkendu, týden před konáním bálu, provedou hasiči tradiční pochůzkou osobní pozvání
občanů, spojené s předprodejem vstupenek na tento bál. Vstupné v předprodeji činí 50,- Kč,
na místě pak 100,- Kč
Těšíme se na Vaši účast, setkání s Vámi a Vaši podporu.
Za SDH Chotěšov Josef Tomášek – starosta
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SPORT A VOLNÝ ČAS

19. ročník Podzimního
pochodu
V sobotu 16. listopadu 2019 se
konal již 19. ročník tradičního
Podzimního pochodu – memoriálu Václava Mičana. Pořadatelé
(KČT odbor Chotěšov) si pro účastníky připravili dvě pěší trasy
v délce 15 a 25 kilometrů a jednu
trasu pro horská kola dlouhou
34 kilometrů.
My jsme samozřejmě na akci, pořádané našimi dospělými kolegy,
nemohli chybět. Stejně jako většina účastníků jsme si vybrali
trasu 15 km. Zapsali jsme se na
startu, dostali jsme popis trasy a
už nám nic nebránilo vyrazit na
krásně prosluněný výšlap.
Z náměstí jsme se vydali směrem
na Mantov, hned za mostem odbočili vlevo a pokračovali přes
Metálku, Pinky, Vachtlův mlýn
až do Vstiše. Zde byla v hostinci
Na Bayerce kontrola. Zašli jsme
se podívat k opravenému Kasteleckému rybníku a poté pokračovali dál kolem chatové oblasti,
přes větrolam až do Černotína.
Na návsi u kapličky jsme využili
posezení a doplnili energii před
nejnáročnějším úsekem dnešní
cesty – výstupem na Křížový
vrch.
Naštěstí nás pohánělo vědomí, že
ve věži kostela na Křížovém vrchu je kontrola s občerstvením a

Člověk v tísni hledá
dobrovolníky
ti, kteří vzdali závěrečný výstup,
o hodně přišli. Nabídka občerstvení byla pestrá – slané i sladké
dobroty, čaj, káva a pivo, takže si
každý přišel na své.
Z Křížového vrchu po zelené turistické značce už to bylo téměř
jen z kopce, takže nám to rychle
uteklo a za chvíli už jsme viděli
chotěšovskou dominantu, což
bylo jasným důkazem, že se
blížíme do cíle.
Na závěr zbývá ještě poděkovat
pořadatelům za hezky prožitý
podzimní den v okolí Chotěšova,
který si nenechalo ujít 209 turistů.
Věřím, že se s většinou z nich
uvidíme na jubilejním 20. ročníku
v roce 2020.
Jana Skořená
Turistický oddíl mládeže
Chotěšov

Společnost Člověk v tísni v Plzni
hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro individuální doučování
dětí, pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro děti či mentoring dospívajících lidí, kteří
pochází z komplikovaného prostředí.
Zajímá Vás práce s dětmi? Přemýšlíte o dobrovolnictví? Pojďte
doučovat děti přímo v jejich
domácnosti jednou týdně na dvě
hodinky nebo se staňte starším
kamarádem mladých lidí, kteří
teprve hledají, co by je v životě
bavilo. Netroufáte si na individuální práci, ale rádi byste se
zapojili? Pomozte nám s plánováním a realizací volnočasových
aktivit pro děti a mládež a podpořte jejich smysluplné trávení
času.
Našimi hlavními požadavky je
minimální věk 15 let a zájem o
práci s dětmi. Můžete získat
cenné zkušenosti s prací v sociální oblasti se zaměřením na
vzdělávání, potvrzení o dobrovolnické činnosti či praxi.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci a možnost proplácení jízdného do místa doučování.

V případě zájmu a bližších
informací nás kontaktujte na
emailu nebo telefonicky na 777
787 373.

www.obec-chotesov.cz
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Rybáři bilancovali
Na počátku listopadu se členové
a příznivci Spolku klášterní rybníky sešli na první společné výroční schůzi. Přesto, že je v té
době ještě čekaly dvě velké akce,
a to výlov Drahouška a Sakty,
shodli se na tom, že svoji první
sezonu mohou vyhodnotit jako
úspěš-nou. V prvé řadě se sešla
oprav-du skvělá parta nadšenců,
kteří od počátku táhli za jeden
provaz, a to je počátek úspěchu.
Jednot-livé
body
programu
schůze shr-nuly všechny fáze
prací od počá-tečních úprav
břehů a okolí až po vytření
malých kapříků a jejich růst. A
právě
následné
výlovy
Drahouška a Sakty ukázaly, že
kapříkům se dobře daří. Členové
spolku pak odhlasovali přijetí nových členů a potěšilo je, že mají
čím dál tím více příznivců.
Rybáři děkují vedení obce, především starostovi Danielu Koláčkovi a místostarostovi Pavlu
Malinovi za pomoc a podporu,
které se jim v začátcích dostalo a
doufají, že vzájemná spolupráce
bude pokračovat i v dalším roce.
Všem lidem dobré vůle přejí
klidné a příjemně prožité vánoční
svátky a šťastné vykročení do
roku 2020.
Lenka Čechová

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2019

Klub Magnet pro děti a mládež válí
v Lize férového fotbalu!
První říjnový víkend se v Klubu
Magnet pro děti a mládež nesl ve
fotbalové atmosféře. Již dvě sezóny tvoří klienti z Klubu Magnet
v Chotěšově fotbalový tým, který
se pravidelně účastní zápasů Ligy férového fotbalu. Jedná se o
fotbalovou ligu s trochu jinými
pravidly než u běžného fotbalu.
V zápasech mezi jednotlivými
nízkoprahovými kluby se dbá na
týmovou spolupráci, respekt a
zodpovědnost. Společně se tak
nekope pouze za to, aby všichni
hráli férově na hřišti, ale i
v běžném životě. Tým Klubu
Magnet tak hrdě reprezentoval
svůj klub a na zakončení fotbalové sezóny v Plzeňském kraji
získal vítězný pohár za hru fairplay. Oceněním za jejich celoroční snažení byly nejen hmotné
odměny, ale také účast na celorepublikovém finále a fotbalovém kempu v Českém Dubu u
Liberce.
Tým FC Magnet se tak vydal za
doprovodu pracovníků na víkendové fotbalové soustředění, na
kterém ho čekalo velké finále
proti vítězům ligy z Prahy, Ostra-

vy a Olomouce. Finále s sebou
přineslo spoustu zážitků, zkušeností a emocí. Jako nejmladší zúčastněný tým bojovali hráči velmi
statečně a projevili svoji ohleduplnost a férovost vůči jiným týmům. Odměnou hráčům za vydařené finále byly také fotbalové
workshopy a možnost navštívení
fitness či vířivky přímo v ubytování. V neděli na závěr proběhlo vyhlášení finále a tým FC
Magnet reprezentující Plzeňský
kraj skončil na krásném 3. místě.
Rozloučení probíhalo formou
přátelských zápasů mezi jednotlivými týmy, čímž se podařilo
v pozitivním duchu zakončit celé
fotbalové soustředění. Avšak nová sezóna ligy je za dveřmi, proto
se klienti Klubu Magnet již připravují na nové hrací dny, které
je čekají na konci října.
Klub Magnet pro děti a mládež
zřizovaný Diakonií Západ je
podporován Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků
The Velux Foundations.
Monika Malátová
Koordinátor Klubu Magnet
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OSPV - Chotěšov
Vážení spoluobčané,
konec roku už je za dveřmi a my
bychom Vás, ještě naposledy v
roce 2019, chtěli informovat o akcích pořádaných OSPV Chotěšov
a pozvat na akce další, které pro
vás připravujeme.
Jak bylo avizováno v minulém
zpravodaji, proběhlo na Šumavě
ve dnech 27. – 29. 9. 2019 podzimní setkání členů spolku
zaměřené na pěší turistiku. Ubytování bylo zajištěno v příjemném penzionu Habr v Železné
Rudě. Zúčastněných bylo v počtu
10, z toho 7 pěších a 3 cyklisté.
V sobotu 28. 9. dopoledne, z
důvodu ne zrovna ideálního počasí, proběhla neplánovaná prohlídka
muzea
historických
motocyklů v Železné Rudě. Tam
jsme přečkali i malou přepršku a
pak za již příjemnějšího podzimního počasí vyrazili na pěší tůru
v délce cca 15 km do Německa.
Tady jsme v lesním hostinci
Samota Schwellhäusl poobědvali a popili pivo vyvěrající ze
skály, Bier vom Stoa (pivo ze
skály), což je originální nápad
místního pohostinství a pak, po
příjemném posezení, se vydali
zpět přes Alžbětín, městečko ležící těsně na hranici s Německem.
Letos uplynulo 140 let od zahájení provozu železnice na trati
Plzeň – Železná Ruda a přes hranice dál na Mnichov. V roce 1877
vyrostla na hranicích mezi tehdejším Rakousko - Uherskem a
sousedním Německem obrovská
železniční stanice jménem Železná Ruda Alžbětín. Tvoří ji dvě
naprosto identické kamenné zrcadlově obrácené budovy. Středem rozlehlých budov prochází
státní hranice. V době totality
česká polovina nádraží chátrala
v prostoru hraničního pásma a
byl na ni dokonce vydán demoliční výměr. Sled událostí naštěstí
tuhle krásnou stavbu zachránil.

www.obec-chotesov.cz

Poslední zastávkou naší výpravy
byl alžbětínský penzion U Larvů.
Tady jsme se mimo jiné pozdravili s jeho majitelem, rodákem
z Chotěšova, panem Larvou.
Cyklisté zvolili trasu pro kola
samozřejmě odlišnou, vydali se
do Zwieslu. Večer už jsme se zase všichni sešli v Železné Rudě.
V neděli 29. 9. výprava vyrazila
na Belveder, a pak už nás čekala
cesta zpět. Výlet byl zakončen
v restauraci pod Javornou, odkud
se účastníci rozjeli už po vlastní
ose domů. Tenhle příjemný zářijový víkend uběhl jako voda a
doufáme, že ve všech zanechal
příjemné vzpomínky.

Pozvání platí samozřejmě i pro
ty, co přijdou fandit a podpořit
svoje favority z pozice diváka.
Bližší informace o průběhu a zahájení akce rád sdělí Robert Puhman (tel. 602611785).
A ještě jedna pozvánka, tentokrát
už ale na rok 2020.
OSPV v novém roce pro malé i
velké připravuje Dětský maškarní karneval – Šibřinky 2020, který
se již tradičně koná v sále Národního domu Chotěšov od 14,00
hod., kde jsou pro děti připraveny různé soutěže, ceny a doprovodný program. Srdečně zvou
pořadatelé.
A ještě jedna krátká zajímavost
na konec. Víte, kdy bylo slovo
Šibřinky ve spojitosti s maškarním plesem prvně použito?
Patrně v roce 1883, kdy členové
Sokola Pražského pořádali maškarní ples a na radu Miroslava
Tyrše, zakladatele Sokola, zvolili
za název polozapomenuté slovo
„ŠIBŘINKY“, které Tyrš našel v
Jungmannově slovníku s významem „frašky, šašky, žerty“.
Takže za všechny členy OSPV
přejeme všem zúčastněným i přihlížejícím – užijte si v dobré náladě tohle tradiční zimní veselí a
užijte si všichni v dobré náladě a
bez stresů konec letošního roku,
krásné a pohodové vánoční
svátky a v novém roce buďte
zdrávi a plni optimismu.
Alice Celerová

No a teď už z jiného soudku.
Nyní bychom vás všechny, co
máte v oblibě kolektivní sporty a
rádi se utkáte na již tradičním
turnaji smíšených tříčlenných
družstvech ve volejbale, pozvali
26.12.2019 do tělocvičny Základní školy Chotěšov, kde můžete
změřit síly s ostatními soupeři.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Jitka Klemperová
telefon: 377 900 411, 723 038 660
email: klemperovajitka@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00
- 7:00 - 8:00 pouze pro objednané
- pondělí 14:30 - 16:00 pro pracující bez objednání
- odpolední hodiny pouze pro objednané
- objednání na prohlídky pouze telefonicky

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Kateřina Láfová
telefon: 734 249 679
email: klafova@centrum.cz
email: logopedie.chotesov@gmail.com
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
zavřeno
Terapie hrazená pro klienty VoZP, ZPMVČR,
VZP.

Gynekologická ambulance
MUDr. Petr Krčál
telefon: 603 225 252
email: petr.krcal@tiscali.cz
Ordinační doba
Pondělí
13:00 – 18:00
Úterý
7:00 – 13:00
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
7:00 – 13:00
Nutno se vždy předem objednat.
- akutní příjem pouze ve středu 7:00 – 12:00

Chotěšovský zpravodaj – prosinec 2019

Lékárna BENU Chotěšov
telefon: 373 034 600
email: chotesov.plzenska@benu.cz
Otevírací doba
Pondělí
8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 15:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 12:00

INFORMAČNÍ PŘEHLED

Veterinární ambulance
Plzeňská 435, Chotěšov
MUDr. Halka Vlčáková
telefon: 722 790 954
email: halkavlcakova@centrum.cz
www.veterinachotesov.webnode.cz
Ordinační doba
Pondělí
15:00 – 18:30
Úterý
zavřeno
Středa
15:00 – 19:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
15:00 – 19:00
Sobota
17:00 – 19:00
Neděle
zavřeno
Liché týdny v PO, ST a PÁ dopoledne 9:00 –11:00.

Obecní úřad Chotěšov
Plzeňská 88, Chotěšov
Podatelna
telefon: 377 900 421, 602 791 678
email: podatelna@obec-chotesov.cz
www.obec-chotesov.cz
Datová schránka i9tb6sj
Pondělí
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Středa
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Ú.D. – úřední den
Z.P.V. – zavřeno pro veřejnost

Ú.D.
Ú.D.
Z.P.V.

Pošta Chotěšov
KNIHOVNY
Veřejná knihovna Václava Hataje
OPV 313 - Národní dům, Chotěšov
Knihovník Václav Podlešák
email: podlesak.v@seznam.cz
Otevírací doba
Čtvrtek
17:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
9:00 – 16:00
Úterý
9:00 – 16:00
Středa
10:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 16:00

Mantov 97
Knihovnice Jana Lišková
Otevírací doba
Úterý
15:00 – 17:00

Základní škola Chotěšov

Knihovna Losina
Losina 29
Knihovnice Marie Znášíková
Otevírací doba
Čtvrtek
17:00 – 18:00

Sběrný dvůr

Mantov, Chotěšov
zimní období
Provozní doba
(1.11. - 31.3.)
Pondělí
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Středa
14:00 – 18:00 (13:00 - 17:00)
Pátek
14:00 – 18:00 (13:00 – 17:00)
Sobota
9:00 – 13:00

Plzeňská 388, Chotěšov
Telefon: 377 900 342, 377 900 984, 377 900 985
email: info@zschotesov.eu
www.zschotesov.eu

Školní jídelna
Plzeňská 388, Chotěšov
telefon: 377 900 985
email: jidelna@zschotesov.eu

Mateřská škola Chotěšov
Luční 590, Chotěšov
Telefon: 377 900 969, 739 456 410
email: ms.chotesov@seznam.cz
www.ms-chotesov.zestoda.net
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den
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
středa-sobota
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota-neděle
pátek
sobota-neděle
pátek
pátek
upřesníme
pátek
sobota-pondělí
sobota
sobota
pátek
pátek
pátek
sobota
pátek-neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
čtvrtek

datum
18.1.
1.2.
15.2.
22.2.
29.2.
14.3.
1.-4.4.
11.4.
25.4.
3.5.
8.5.
9.-10.5.
16.5.
6.-7.6.
19.6.
26.6.
červen
3.7.
4.-6.7.
18.7.
1.8.
14.8.
21.8.
28.8.
29.8.
11.-13.9.
14.11.
14.11.
29.11.
5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
26.12.
31.12.

název akce
Myslivecký bál
Hasičský bál
Dětské Šibřinky
Masopust
Ples obce Chotěšov
Havířský ples
Výstava trofejí
Extra band
Běh Chotěšovem
Zahájení sezony v klášteře
Slavnosti vína
Staročeské máje
Chotěšovská 30
Víkend otevřených zahrad
Letní kino
Letní kino
Den dětí
Letní kino
Fotovíkend
Kabát revival
Večer pro klášter
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Barokní odpoledne
Chotěšovská pouť
Podzimní pochod-Memoriál V.Mičana
Martinská zábava
Rozsvícení vánočního stromku
Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Zimní slunovrat
Adventní prohlídka
Volejbalový turnaj smíšených trojic
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Mislivecký spolek Mantov - Losina
SDH Chotěšov
OSPV Chotěšov
TJ Baník Mantov
Obec Chotěšov
Hornicko-historický spolek ZUD
Českomoravská myslivecká jednota, z.s
Extra band
OSPV Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
KČTO Chotěšov
Klášterní zahrady
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Miroslav Bernát
TJ Chotěšov
Chotěšovská vlna
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek + obec Chotěšov
Mikroregion Radbuza
Obec Chotěšov
KČTO Chotěšov
Obec Chotěšov
Obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Mikroregion Radbuza
Spolek klášter Chotěšov
OSPV Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
Národní dům
Národní dům
Národní dům
Národní dům
Národní dům
Národní dům
klášter
Národní dům
atletický stadion ZŠ
klášter
klášter
klášter
Chotěšov a okolí
klášterní zahrady
klášter
klášter
Kalaberk
klášter
klášter
fotbalové hřiště Chotěšov
klášter
klášter
klášter
klášter
klášter
Chotěšov-Mantov
Chotěšov
Národní dům
náměstí 1.Máje
klášter
klášter
klášter
klášter
sportovní hala ZŠ Chotěšov
Radbuza
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