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ZDARMA

Chotěšovská třicítka odstartovala návrat společenského
dění v obci

SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
Čas běží jako zběsilý a za pár dní
se bude rok 2021 lámat do své
druhé poloviny. Do druhé poloviny, která bude snad již příjemnější, pozitivnější a alespoň ze začátku trochu teplejší. Teplotní průměr jasně deklaruje, že jaro bylo
letos o poznání chladnější a deštivé. Teplejší oblečení jsme odložili
teprve před nedávnem a teď se
všichni zcela určitě těšíme, jak nás
sluneční paprsky prohřejí a naplní
tolik očekávaným a potřebným
vitamínem D. Načerpejte ho o
dovolených a prázdninách co nejvíce, užijte si společné chvíle a
starosti hoďte za hlavu. Bylo jich
teď poslední dobou určitě dost a
je na čase je na chvíli upozadit.
Co se týče aktuální situace kolem
vývoje epidemie u nás v obci, jestli tedy vlastně mohu ve čtvrtletníku použít slovo aktuální, rád se
s vámi všemi podělím o jednu
velmi pozitivní informaci. Stejně
jako klesají čísla v celé republice,
a to je moc dobře, neevidujeme u
nás v Chotěšově, Mantově, Losiné, Hoříkovicích ani v Týnci od
26.5.2021 žádnou osobu nakaženou tímhle zákeřným virem
(úvodník psán 7.6.2021). Zda je to
stoupající proočkovaností, či je vir
na ústupu nevím, ale snad se nám
tedy společně podaří za koronavirem udělat tu pomyslnou tečku.
V jarních měsících, přesněji od
27.3.2021 do 11.5.2021, proběhlo
opět po deseti letech celostátní
sčítání lidu, domů a bytů. Podle

prvotních
odhadů
vyplnilo
a odeslalo elektronické formuláře
87 % obyvatel. Celkem bylo k termínu 11. května odevzdáno 4 217
261 elektronických a 683 000 listinných sčítacích formulářů. Největší statistický projekt v zemi, jehož cílem je získání přesných a
aktuálních dat sloužících k efektivnějšímu plánování veřejného
života včetně dopravy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče či
integrovaného záchranného systému, nyní vstoupil do fáze zpracovávání získaných dat. Chtěl
jsem vás seznámit s nějakými
konkrétnějšími čísly od nás, ale
první výsledky budou k dispozici
až na přelomu tohoto a příštího
roku. Už teď se na ně těšíme. Budou to informace, které by měly
být přínosem i pro nás a pro další
možný vývoj a směřování naší
obce.
Ze světa statistických čísel zpátky
k nám do obce. Jak jsme posledně
avizovali, chceme vás, pokud to
půjde, předem informovat o tom,
co a kde se bude dít dál. Čilý pracovní ruch neutichne tedy ani v
prázdninovém čase. Po dokončení prací na urnovém háji se nyní
stavební práce přesunou do ulice
Nová, kde budou směrem od
Mantovské ulice vytvořena zpevněná podélná stání a bude opraven povrch komunikace. Smyslem této akce je napravit neutěšený stav nezpevněných ploch,
kde již v současné době auta nor-

málně parkují. Následovat bude
ulice Havlíčkova, kde bude dokončena zbylá chybějící část od
ulice Vrchlického až po roh domu č.p. 37. V letních měsících a
době uzavření mateřské školy,
bude v prostoru před MŠ zhotoveno nové příjezdové parkoviště,
které by mělo ulevit rannímu a
odpolednímu náporu dopravy
v daném místě. A po zhotovení
nových schodů v propojení ulic
Sklepní a Klostermannova bude
dokončena i tato část nezpevněné
komunikace. Tolik prozatímní
rychlý výčet prací na léto. Opět
vás všechny poprosím o zvýšenou opatrnost a trochu větší míru
tolerance při pohybu v daných
prostorech.
Závěrem přijměte pozvánku na
znovu se probouzející kulturní a
společenské dění v naší obci.
Přijďte a podpořte svojí přítomností nějakou Vámi oblíbenou
akci. Přeji všem krásně prožité
letní měsíce.

Daniel Koláček
starosta obce

Poděkování za dar pozemku
PŘEJE
OBEC
CHOTĚŠOV
V tomto čísle
Chotěšovského
zpravodaje bychom rádi poděkovali panu Jaroslavu Matouškovi
za dar pozemku parcelní číslo 692/33 o výměře 26 m² v k.ú. Chotěšov, který tento pozemek
bezúplatně převedl do majetku obce. Jedná se o dalšího z řady dárců, kteří takto odpověděli na
výzvu obce Chotěšov, jenž se touto cestou snaží získat a sjednotit vlastnictví pozemků pod
chodníky v obci.
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Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně životního prostředí.
Díky svým obyvatelům se obec
Chotěšov může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 19,72 t. Na
každého obyvatele tak připadá
6,77 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a
recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 235,34 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 91 ks
Nebylo nutné vytěžit 11 561,16
litrů ropy. Představte si, že z
tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 433 krát.
Došlo také k úspoře 119 012,88
kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 119 013 krát.
Podařilo se recyklovat 11 343,18
kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 465 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů
se podařilo získat 400,37 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 71177
1€ mincí, nebo 494,59 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 32973
plechovek o objemu 0,33 l.

www.obec-chotesov.cz

Po úspěchu z minulých let, tak i letos, jsme se mohli díky množství
odebraného elektrozařízení na sběrném dvoru zapojit do Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN, a.s., a zažádat o finanční
podporu na zpevnění plochy pro umístění zpětně odebraných odpadních elektrozařízení. Na tento projekt jsme získali částku 15.000
Kč, a tou mohli částečně umořit náklady na pokládku panelů pod
kontejnery na sběrném dvoru.
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Svatý Jan Nepomucký
Náves v obci Hoříkovice se po
dlouhých letech opět může pyšnit
obnovenou sochou svatého Jana
Nepomuckého. Ta pomalu podléhala zkáze, až po ní zbylo jen pouhé torzo podstavce. Na její obnově
pracoval tým pod vedením sochaře a restaurátora historických sochařských děl pana Mgr. Jaroslava
Šindeláře. Dílo muselo být nahrazeno v plném rozsahu. Základ
tvoří nový pískovcový sokl, na
kterém je kopie barokního podstavce. Samotná socha je pak tvořena formou kamenného výdusku.
Svěcení sochy proběhlo v neděli
23.5.2021 za účasti pana Mons.
Františka Radkovského a dobřanského faráře pana Martina Váni.
Obnova této památky je připomínkou 785 let od první historické
zmínky o existenci obce a 300 let
od blahoslavení světce. Částkou
100.000,- Kč podpořil tuto obnovu
Plzeňský kraj z dotačního titulu –
Program stabilizace a obnova venkova 2021 – Projekty obcí.
PM

Informační a orientační
značení

V květnu byl instalován systém
informačního a orientačního značení v obci Chotěšov. Ten je určen
především pro návštěvníky obce a
je dnes již prakticky standardem
ve všech turisticky zajímavých
lokalitách a městech v České republice. Aktuálně bylo vytipováno a
osazeno 14 sloupů na místech s
větším pohybem osob, odkud navedou pěší k jednotlivým turistickým cílům a významným cílům
v obci. Systém zpracovala firma
PasProRea s.r.o., která s obcí již
v minulých letech spolupracovala
na pasportu místních komunikací.
PM
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Rekonstrukce urnového
háje
Koncem dubna započaly práce na
úpravě oplocení urnového háje
v Chotěšově a rekonstrukci přiléhajícího chodníku. Následovala
obnova a vytvoření nových cest
uvnitř urnového háje, které byly
sjednoceny za pomoci mlatového
povrchu. Upraven byl i vstup do
areálu, jenž byl zpevněn žulovou
dlažbou a byla osazena nová brána. Finální podoba rekonstrukce
bude na podzim doplněna novou
výsadbou stromů a živého plotu.
PM

Schodiště pod základní
školou
Rekonstrukce schodiště vedoucího
k základní škole je první etapou
opravy komunikace spojující ulice
Sklepní a Klostermannova. Na
aktuálně probíhající práce bude
navázáno někdy v čase po letních
prázdninách, kdy dojde ke zpevnění komunikace, která slouží
k obsluze rodinných domů v této
lokalitě. Povrch komunikace bude
proveden v žulové dlažbě.
PM

Parkovací stání v ulici
Nové sídliště
Jak bylo již naznačeno v úvodníku, jednou z dalších stavebních
akcí tohoto roku je vybudování
podélných
parkovacích
stání
v ulici Nové sídliště. Fakticky
dojde ke zpevnění ploch, kde dnes
již parkují automobily. Pouze
bahno a louže nahradí zatravňovací dlažba. Vznikne tak alespoň
přibližně 10 „legálních“ parkovacích míst v této obytné zóně.
PM

www.obec-chotesov.cz
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Poděkování za celoživotní
práci pro naši obec
Rádi bychom tímto poděkovali
paní Janě Liškové za její dlouhodobou práci pro obec Chotěšov.
Mnozí z Vás ji mohli dlouhé roky
potkávat coby knihovnici v obecní
knihovně Mantov, kde působila
úctyhodných 57 let. Během svého
pracovního
života
zastávala
rovněž místo provozní v Národním domě v Chotěšově. Z jejího
vzpomínání je patrná dobrá programová úroveň tehdejší zábavy.
Ve své době zde vystupovali pěvecké hvězdy typu Václava Neckáře, Nadi Urbánkové nebo Josefa
Zímy. Vedení knihovny v Mantově v letošním roce převzala paní
Tereza Zelísková. Druhé jmenované z obou dam přejeme hodně
zájemců o četbu a paní Liškové
spoustu vitality a duševní svěžesti
do dalších let.
PM

Výsadba nových stromů

V dubnu byla vysazena další část
liniové výsadby podél cyklostezky
v obci Mantov. Tentokrát se jedná o
výsadbu jeřábu obecného, kdy
nové stromky doplnily volná místa
ve stávající vegetaci. Jeřáb obecný
je nejen na pohled pěkný strom, ale
jeho jedlé plody mohou v zimním
období posloužit ptactvu jako potrava. Nově vysazené stromy pak
byly společně se stromy z loňské
výsadby opatřeny zavlažovacími
vaky. Samotná závlaha stromů je
pak tou časově nejnáročnější položkou spojenou s výsadbou nových
stromů.
Pavel Malina
Chotěšovský zpravodaj – červen 2021
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LETNÍ KINO CHOTĚŠOV
v křížové zahradě
chotěšovského kláštera
25.6. Ženská pomsta
2.7. Šarlatán
9.7. Casting na lásku
20.8. dle aktuální nabídky
27.8. dle aktuální nabídky
3.9. dle aktuální nabídky
Promítáme za každého
počasí
www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Rekonstrukce chotěšovského kláštera pokračuje dalšími projekty
Po loňském dokončení velké rekonstrukce v klášteře premonstrátek se rozhodně neusnulo na vavřínech a pokračuje se v dalších
projektech. Firma pana Pokorného provedla opravu další části
střechy hospodářské budovy. Po
odchodu technické čety obce byla
upravena plocha hospodářského
dvora. Aktuálně byly dokončeny
práce na výrobě a osazení dvou
vitrážových oken. V neposlední
řadě pak došlo na výzdobu kapitulní síně, aby zde mohly být
prováděny svatební obřady. Během letošního roku je pak plánována i oprava další části krovu a
střechy na budově prelatury. PM

Chotěšovský
www.obec-chotesov.cz
zpravodaj – červen 2021

KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Výstavní sezona v klášteře
zahájena
6.6. - 31.10. Skloart, ukázky
vitráží k filmům, šperky,
obrazy.
6.6. - 31.10. Luboš Tesař,
obrazy, kresby.
4.7. - 29.8. Vilém Veverka,
fotografie špičkového
hobojisty z horolezeckého
prostředí.
5.9. - 31.10. Intenzit, práce
výtvarníků této skupiny z
Plzně.
Luboš Tesař
(nar. 8. 1. 1947 v Jemnici). Svou
pouť s fotografií začal v roce 1963,
kdy udělal svou první uměleckou
fotku (Skromně zaoblená lýtka
soudružky učitelky) bakelitovým
přístrojem Smena 2. Od začátku
70. let získával ceny na celostátních fotografických soutěžích, absolvoval kurzy u našich předních
fotografů a Školu výtvarné fotografie v Brně.
Mezi lety 1975-2000 pracoval jako
novinář v několika pražských
redakcích (Mladá fronta, Zápisník...). V roce 1989 spoluzakládal
Občanské fórum v Rýmařově.
Zároveň se vrátil k fotografii a
začal se zabývat i jinými výtvarnými formami.
Po roce 2000 se začal intenzivně
věnovat poesii, získal několik cen
a uznání a v roce 2010 vyhrál
básnickou soutěž v rámci festivalu poesie Seifertovy Kralupy. Žije
střídavě v Jemnici a Rýmařově.
Podle svých slov je "tvůrcem liknavým a nesoustavným."
V klášteře Chotěšov bude vystavovat své fotografie, které ve spojení s poesií vytváří zajímavý celek, jenž návštěvníkům připraví
jistě zajímavý zážitek.
Jiří Poslední
www.obec-chotesov.cz
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Klášter Chotešov – otevírací doba 2021
Správa klášterapremonstrátek v Chotěšově, z.ú.
Plzeňská 166, 332 14 Chotěšov

průvodce: 602 401 200 ředitel: 725 042 533

web: www.chotesovskyklaster.cz

konvent prohlídky *
červen
červenec/srpen
září
říjen

červen
červenec/srpen
září
říjen

út – pá
10 – 15 *
10 – 17 *
10 – 15 *
x
Park ***
út - pá
7 – 15
8 – 17
7 – 15
7 – 15

so
9:30 **
9:30 **
9:30 **

ne
14 a 16 **
14 a 16 **
14 a 16 **
10 – 14 *

so
9 – 11
9 – 11
9 – 11

ne
13:30 - 18
13:30 – 18
13:30 – 18
10 – 14

* ve všední dny a v měsíci říjen jsou prohlídky řešeny elektronickým (on-line) průvodcem mimo objednané skupiny od 10
osob.
** V sobotu a neděli (mimo měsíc říjen) jsou komentované prohlídky s průvodcem v uvedené časy (začátek v pokladněrecepci). Mimo to můžou být s ohledem na situaci zejména sobotních svatebních obřadů ještě dodatečné mimořádné
prohlídky. Tyto mimořádné prohlídky budou uveřejněny na výše uvedených webových stránkách.
*** park je otevřen v uvedeném časovém rozmezí a dále mimo to při akcích, sobotních svatbách či jiných příležitostech
viz webové stránky. Případné mimořádné otevření bude zveřejněno u vstupu do kláštera.

Tento projekt
Dokončení opravy výmalby interiéru presbytáře
je spolufinancován
Plzeňským krajem
Odbor:
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
Dotační titul: Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace
nemovitého majetku v roce 2021
Žadatel:
SPOLEK KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Chotěšovský zpravodaj – červen 2021

KULTURA

www.obec-chotesov.cz
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Den Země
Trochu se zpožděním, ale přece.
Den Země sice již proběhl v
dubnu, ale vzhledem k různým
opatřením, zákazům, příkazům,
omezením, jsme se v pátek 14.
května rozhodli také přispět
troškou do mlýna. Náš cíl byl les
a sběr odpadků. Děti „vyfasovaly“ jednorázové rukavice,
byly poučeny o tom, co mají
sbírat a co nesmí a šlo se na věc.
Je smutné, že ačkoliv jsme v lese
strávili jen něco málo přes čtvrt
hodiny, nasbírali jsme přes půl
pytle věcí, co tam rozhodně
nepatří – od igelitových sáčků a
zátek od piva až k plechovkám a
skleněným lahvím. A ač se zdá,
že se nejedná o kdovíjak zábavnou činnost, děti tato akce nesmírně bavila. Musely jsme je
pomalu krotit, aby neskákaly do
křoví, jakmile něco zahlédly. Na
závěr měly radost, že pomohly
lesu a zvířátkům.
Bc. L. Racková
mezi starším a novým řešením.
Ještě trochu vylepšíme přechod v
některé části dopadové plochy na
trávník dosypáním země a pak
by to již mělo být bezvadné. Kamínky nebudou vadit při sekání
okolní trávy a šišky a jehličí z
okolních stromů podstatně rychleji a snáze uklidíme. Opět se uskutečnil malý krůček k vylepšení
účelnosti školní zahrady mateřské školy pro naše chotěšovské
nejmladší děti.
J. Weberová

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
„Řemesla a povolání“ bylo naše
vzdělávací téma, ještě v době
před uzavřením všech mateřských škol. „Čím budu, až
vyrostu?“byla otázka pro děti.
Všechny děti mají představu, čím
by chtěly být. Zedníci, kadeřnice,
veterinářky, uklízečky, kuchaři,
truhláři i pekaři, tak zněla odpověď a mnohé další povolání.
Nejlepší je učení prožitkem a pro
děti nejzábavnější. Stavění domu
z papírových cihel za pomoci
zednického nářadí či vyrábění
koláčů z papíru a následné pečení v peci, kterou si děti za pomoci paní učitelky postavily či
dokonce hra na skutečného pekaře. Nejenže si těsto z ingrediencí každý z dětí zamíchal, ale
též vytvořil svůj vlastnoručně vyrobený preclík, který si upečený
odnesl domů. Většina dětí se i
rozdělila s členy rodiny a měly
velkou radost, jak se jim to
povedlo. Čas ukáže, čím ty naše
dětičky z mateřské školy za pár
let budou.
Chotěšovský zpravodaj – červen 2021

Nová dopadová plocha
pod houpadlem „Tarzan“
Před časem jsme slíbili, že uvidíte
novou podobu dopadové plochy
pod houpačkou. Tak právě nyní
se můžete podívat. Předpokládáme, že i Vy si všimnete rozdílu

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Zimní procházka do lesa za
poznáváním zvířecích stop
ve sněhu.

Slet čarodějnic v mateřské
škole

V rámci tématu týdne „Volně
žijící zvířátka v zimě“ stopy ve
sněhu jsme se s dětmi vydali na
dopolední procházku do lesa. K
této procházce do lesa předcházelo téma ve školce na volně žijící
zvěř v zimě. Byla jasná obloha,
sluníčko nám svítilo, počasí nám
k tomu jen přálo, a proto jsme
tento den využili ještě za dobrých
sněhových podmínek ke zkoumání stop různých zvířat žijících
v lese. Děti objevovaly, pozorovaly a určovaly stopy různých
zvířat ve sněhu a snažily se určit
jakému zvířeti stopa asi patří a
které lze v přírodě potkat po celý
rok. Práce pro děti byla zajímavá
a přitažlivá. Také jsme si s dětmi
povídali o tom, jak zvířata žijí
v zimním čase, jak se o zvěř postarat, jakou potravu nosit do
krmelce. V zimě se dobře sledují
stopy zvěře, ve sněhu je můžeme
snadno nalézt a lze je sledovat na
dlouhou vzdálenost. Rozeznáváním stop si děti zpestřily pobyt
v lese a byly z toho nadšeny. A
jelikož nás naším tématem
„ Zvířátka v zimě“ doprovázela
všem známá pohádka „ O
Koblížkovi“, děti si za své nadšení a úspěch, kdy našly v lese
nespočet stop, vysloužily sladkou
odměnu v podobě koblížků. Pro
ně jsme s i došli do zdejšího pekařství. Jako vzácnost si koblížek
každý nesl sám. Tyto dva dny se
nám vydařily, byla to poslední
příležitost této zimy. Těšíme se
na další podobné činnosti,
kterým můžeme dětem vlastními
prožitky přiblížit učivo i další
informace.

Poslední dubnový den jsme nezapomněli na čarodějnické řádění. Děti jsme seznámili s historií tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost.
Oslava tohoto svátku patří ke
každoročním akcím naší mateřské školy. Čarodějnice a čarodějové nejprve ve svých třídách
tančili a soutěžili v různých disciplínách, vařili kouzelné lektvary a zpívali písničky o čarodějnicích. Každá třída tak měla
svůj magický program a pak se
všichni, malé společně sešli na
zahradě, kde čarodějnický rej
pokračoval pálením čarodějnice.
Abraka dabra, láry a fáry, ať
mezi nás přiletí čarodějnice
Máry. Takto jsme v pátek čarovali ve třídě Motýlků, abychom
si přivolali svoji čarodějnici. Už
od rána bylo v naší třídě veselo,
místo dětí se do třídy slétli
čarodějnice a čarodějové a

www.obec-chotesov.cz

představovali jsme si, že jsme ve
třídě plné kouzel a čar. Hned
ráno si děti osvojily důležitou
disciplínu – jízdu na koštěti.
Pak jsme hledali na obrázcích
předměty, které k čarodějnicím
neodmyslitelně patří. A že jsme
jich našli opravdu dost! Posuďte
sami – kouzelná hůlka, koště,
kočka, klobouk, had, žába, kotlík,
lektvary…… a to zdaleka nebyli
všechny.
Předříkávali jsme zaklínadla. Pak
děti popisovaly, kde bydlí, jak
vypadá, jak se obléká, jaký má
hlas, jaké má dobré a špatné
vlastnosti, vymýšlely si, jaké má
přátele a domácí mazlíčky. Dále
jsme se zamýšleli nad lidskými
vlastnostmi a třídili je na dobré a
špatné.
Učení plné kouzel a fantazie jsme
si všichni moc užili a už se těšíme
na čarodějnickou školu v příštím
roce!
J.Š.
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Ekologická akce „Vrby“
29. května ve čtvrtek jsme se třídou šli na speciální třídnickou
hodinu. Vyrazili jsme sázet vrby
podél řeky Radbuzy kousek od
cyklostezky. Dorazila většina třídy, někteří z nás se viděli poprvé
po několika měsících distanční
výuky. A tak jsme si při práci i
dost popovídali. Dohromady
jsme na dvou místech zasadili
přes 130 vrbových prutů. Nejdříve nám to moc nešlo, ale pak
jsme si přinesli několik železných
tyčí a hluboké díry do půdy na
břehu už nám nedělaly větší
problém. Ale na některých místech to šlo hůř, protože tam byl
kámen, jednou se nám dokonce
stalo, že byl pod zemí nějaký
koberec. Tři kluci měli tyče,
většina z nás do děr dávala pruty
a udusávala půdu. Další skupinka zasazené pruty zalévala.
Dalších skoro 20 prutů si už
dříve vzal Erik, který si je dal
k řece v Dobřanech, bude se tam
o ně také starat. Těsně předtím,
než jsme se rozloučili, začalo
pršet, ale i tak to bylo pěkné odpoledne. Pomohli jsme dobré
věci. Doufáme, že se vrby „chytnou“ a pořádně vyrostou, že si
na nich hned nepochutná zdejší
bobr. Dali jsme jich tam hodně,
tak doufáme, že až třeba jednou
po letech půjdeme na procházku
se svými dětmi, budeme jim moct
říci: „Tuhle vrbu jsem zasadil
(zasadila) já."
(článek sestavila IH z několika
vydařených textů žáků VIII.A)

Návštěva Temelína
ONLINE
Tato akce probíhala jako každá jiná exkurze, jen probíhala virtuálně, bylo to moc zajímavé, bylo
to jak „naživo“. Projekt sledovalo
více tříd z různých škol. Průvodci
(vtipný moderátor a příjemná
moderátorka) nás vzali na prohlídku Temelína. Dozvěděli jsme
se dost zajímavých věcí o provozu jaderné elektrárny. Zaujalo
nás třeba to, že chladicí věže jsou
Chotěšovský zpravodaj – červen 2021

vysoké 155 m a že do jedné chladící věže se prý vejde celé fotbalové hřiště. V průběhu virtuální prohlídky byly třídám dávány různé otázky a na konci
programu se soutěžilo o zajímavé
ceny. Soutěž nás docela bavila.
Prohlídky jsme se zúčastnili 4.
května a už k nám do třídy donesl p. učitel Káčerik i ceny, které
pro nás do školy dorazily.
(sepsáno AK, OS a RJ z VIII.A)

Kdo jsem a kam mířím?
To byl název projektového dopoledne pro žáky, kteří v příštím
školním roce ukončí povinnou
školní docházku. Kromě získání
informací k výběru střední školy
byl program zaměřený především na poznání silných stránek,
schopností a dovedností. Přestože veškeré aktivity proběhly
v online prostředí prostřednictvím obrazovky počítače, všichni
si společné dopoledne užili a bylo pro ně přínosem.
Bylo to zajímavé, byla sranda a užila
jsem si to. Dozvěděla jsem se o sobě
dost věcí a hodně mi ta hodina
pomohla ve vybírání školy. Pavlína

Bylo to hodně zajímavé, dozvěděl jsem
se spoustu věcí a užil jsem si to. Bylo
to jiné než normálně, asi nejvíc mě
bavilo, jak jsme si vybírali ty karty a
co nás říkají. Honza
Bylo to takové neobvyklé. Většinou se
hledají odpovědi na otázky, ale tady to
bylo spíše hledání otázek k tomu, co o
sobě víme my nebo naši kamarádi.
Byly tu aktivity, které normálně ani
asi nikoho nenapadnou a dozvěděla
jsem se spoustu nových věcí. Nejvíce
se mě bavily obrázky na začátku a na
konci ta „cesta lesem,,. Bylo to dost k
zamyšlení a o vnímání všech pocitů.
Užila jsem si to a bavilo mě to. Míša

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Rozhýbejme Chotěšov

Tělocvik online

Mezi různými výzvami, které pro
naše žáky připravujeme, nesměla
chybět ani nějaká sportovní aktivita. Všichni naši žáci měli
možnost zapojit se do sportovní
výzvy Rozhýbejme Chotěšov.
Pro děti z 1. a 2. třídy připravily
paní učitelky speciální sportovní
úkoly, jejichž plnění si zaznamenávali do tabulky, ostatní
mohli sdílet svoje sportovní výkony a posílat fotky a data z
různých aplikací, které měří
vzdálenost, čas, spálené kalorie,
rychlost a další hodnoty. Nejčastěji se objevily výkony běžců a
cyklistů, někteří najezdili slušnou
řádku kilometrů na bruslích a někdo prostě chodil pěšky. Kromě
žáků se do této výzvy zapojili i
učitelé. Pan učitel Jan Petr vyzval
zdatné běžce k překonání svého
času na trati 1 km. Jeho výkon se
snažili pokořit nejen žáci, ale
především někteří kolegové.

Žáci VI.A se zapojili do celostátní výzvy Tělocvik online.
Během tří týdnů bylo potřeba
každý den splnit jeden sportovní
úkol podle videa a poslat fotografii. Většinou cvičil doma
každý sám, občas jsme si cvičením zpříjemnili konec online hodiny. Důležité bylo se trochu
protáhnout a hlavně se pobavit.
Nejzábavnější byl asi cvik, kdy si
musíte stáhnout ponožky ve
svíčce nebo stoji na rukou, některé dost potrápila hra s kostkou
a kelímky. Zajímavý byl také
diktát vyjmenovaných slov v
sedu na imaginární židli.
H. Duffková

Prvních 14 dní v dubnu byla pro
naše žáky připravena Velikonoční stopovačka. Podle fotografií bylo potřeba poznat různá
místa v Chotěšově a okolí a na
nich pak hledat velikonoční vajíčka s písmeny. Poskládáním písmenek ve správném pořadí pak
vyšla tajenka Hezké svátky jara.
Doufáme, že jste si je opravdu
všichni užili stejně jako účastníci
velikonoční stopovačku.

V úterý 27. dubna se žáci 2. stupně připojili na živý přenos z Divadla Alfa. Představení Putování
dobrého Hanse Böhma Evropu se
odehrávalo v době druhé světové
války. Hlavní hrdina Hans
pocházel z Holýšova, jeho otec
byl německý hajný a maminka
pocházela z Belgie. Od služebnictva a v české škole pochytil
trochu češtiny, takže do života
byl jazykově docela dobře vybaven. A právě znalost jazyků mu
nejednou zachránila život. Představení bylo pro nás zajímavé i
tím, že se část děje odehrávala
v místech, která všichni známe –
Holýšov, Dobřany, Plzeň... K ději
hry o dobrém Hansovi jsme se ve
všech třídách ještě znovu vrátili
v hodinách češtiny. Šesťáci si
zkusili napsat báseň pětilístek o
hlavní postavě.

H. Duffková

H. Duffková

H. Duffková

Velikonoční stopovačka

www.obec-chotesov.cz

Divadelní představení
na dálku
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Vyzdobený školní plot
Školní plot se koncem března na
čas proměnil v obří nástěnku.
Kromě prací žáků z období distanční výuky se na něm objevily i
různé vzkazy od dětí a učitelů.
Dnes už se naštěstí můžeme ve
škole potkávat, takže vzkazy jsou
jen připomínkou doby, kdy celá
školy zela prázdnotou a na
chodbách a ve třídách bylo úplné
ticho.

těnku fotografiemi a zprávami o
knížkách. Amálka navíc v rámci
netradiční
výzvy
věnovala
některé svoje starší knížky do
zařízení Robinson ve Stodě, které
se stará o děti v nouzi. Díky
všem, kdo se do čtenářských výzev zapojili a podělili se o svoje
zážitky s knihami.
H. Duffková

H. Duffková

Čtenářské výzvy

Ukliďme Česko

Po celou dobu distanční výuky
byla pro žáky 2. stupně každý
měsíc vyhlášena nová čtenářská
výzva.
Kromě doporučování
knížek ke čtení, mohli žáci posílat např. fotografie s oblíbenou
knihou na netradičním místě
nebo souhrn všech přečtených
knih za určité období. Nejpilnější
a nejaktivnější čtenářky a čtenáři
byli v květnu odměněni zálož-kami do knih a čtenářskými diáři.
Moc děkujeme žákyním Amálii
Šindelkové z IX.A a Lucii Lukášové ze VII.A, které žádnou
výzvu nevynechaly a pravidelně
přispívaly na elektronickou nás-

Tradiční úklidové akce Ukliďme
Česko se letos musel zúčastnit
každý sám. Pro děti byla připravena výzva, aby se na svých procházkách společně s rodiči nebo
kamarády pustily do úklidu
v přírodě. Bohužel ohlas nebyl
zdaleka takový, jako když
pořádáme akci společně. Na naše
tradiční sobotní úklidy vždy
přišlo kolem 60 dětí, některé i
v doprovodu rodičů. Do samostatného úklidu se zapojilo dobrovolníků podstatně méně. Ale
pár nadšenců se přece jen našlo a
jejich snaha si zaslouží velkou
pochvalu a dík.

Chotěšovský zpravodaj – červen 2021

VOLNÝ ČAS

Chotěšovská třicítka očima Tomíků
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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: praktik-chotesov@seznam.cz
Ordinační doba
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 14:00

- návštěvy pouze po telefonickém objednání
- telefonické konzultace, sdělování výsledků,
objednávání: 11.30 - 12.00 hod.

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

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: logopedie.chotesov@gmail.com
Ordinační doba
Pondělí
8:00 – 13:30
Úterý
7:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Středa
7:00 – 12:30 13:00 – 16:00
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 (liché týdny)
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
7:00 – 13:00 (sudé týdny)
Nutno se vždy předem objednat.
- akutní příjem pouze ve středu 7:00 – 12:00

Chotěšovský zpravodaj – červen 2021

Lékárna BENU Chotěšov
telefon: 373 034 600
email: chotesov.plzenska@benu.cz
Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:30
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

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
9:30 – 11:00
Úterý
zavřeno
Středa
9:30 – 11:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
9:30 – 11:00
Sobota
Neděle
zavřeno

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
17:00 – 19:00

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
16:00 – 19:00

Čapkova 219, Chotěšov
telefon: 954 233 214

Knihovna Mantov

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mantov 97
Knihovnice Tereza Zelísková
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
www.obec-chotesov.cz

10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
10:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 18:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

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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Kulturní kalendář obce Chotěšov
2021

den
pátek
sobota
středa
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek
pátek
sobota
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek-neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
pátek

datum
25.6.
26.6.
30.6.
2.7.
9.7.
31.7.
7.8.
7.8.
20.8.
27.8.
28.8.
3.9.
3.9.
18.9.
25.9.
23.10.
10 - 12.9.
11.9.
13.11.
28.11.
11.12.
31.12.

název akce
Letní kino - Ženská pomsta
IFA Rock 15 let - koncert
Hurá prázdniny - zábavné odpoledne
Letní kino - Šarlatán
Letní kino - Casting na lásku
Hudební festival - Kamil Střihavka
Neckyáda
Festival vína
Letní kino
Letní kino
Festival jídla
Mezinárodní noc pro netopýry
Letní kino
Rybářské závody
Barokní rodinné odpoledne
Rybářské závody
Chotěšovská pouť
Haydnovy hudební slavnosti
Martinská zábava
Rozsvícení vánočního stromku
Mikulášská nadílka
Chotěšovský zmrzlík

pořadatel
Správa kláštera premonstrátek
IFA Rock
Obec Chotěšov + SDH Chotěšov
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Chotěšovská vlna + Obec Chotěšov
Spolek klášterní rybníky
Trhy Aleš
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Dobré jídlo světa
Správa kláštera premonstrátek
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky
Správa kláštera premonstrátek
Spolek klášterní rybníky
Obec Chotěšov
Spolek klášter Chotěšov
Obec Chotěšov
Obec Chotěšov
Spolek májovníků Chotěšov
Obec Chotěšov

místo konání
klášter - křížová zahrada
klášterní zahrady
Národní dům - zahrada
klášter - křížová zahrada
klášter - křížová zahrada
klášter
rybník Velká Sakta
klášter
klášter - křížová zahrada
klášter - křížová zahrada
klášter
klášrter
klášter - křížová zahrada
rybník Velká Sakta
klášter
rybník Velká Sakta
klášter
klášter
Národní dům
náměstí 1.Máje
Národní dům
Radbuza Mantov

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
Chotěšovský zpravodaj vydává obec Chotěšov nákladem 500 ks. Periodicita 4x ročně
Evidenční číslo: MK ČR E 12318
Periodický tisk územně samosprávného celku.
Adresa redakce: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, DIČ: CZ00256706
www.obec-chotesov.cz, e-mail: kultura@obec-chotesov.cz Redakce: pavel-malina@seznam.cz, tel: 723 571 826
Uzávěrka příštího čísla CHZ 3/2021 bude 1. září 2021.

