Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 1 – březen 2013 Cena 5 Kč

Zdravotní středisko v budově obecního úřadu již funguje
Rok 2013 v Chotěšově začal jednou velkou
novinkou. Troufám si tvrdit, že se jedná o
novinku pozitivní, ačkoliv je mi jasné, že se
mnou možná někdo nebude souhlasit. Lékaři,
kteří doposud měli své ordinace v domě na
konci Plzeňské ulice, se totiž přestěhovali do
nových ordinací v budově obecního úřadu.
Podařilo se tak završit dlouholeté snahy
představitelů obce o využití celého potenciálu budovy bývalé základní školy. Poslední
patro úřadu prošlo rozsáhlou rekonstrukcí,
protože z hlediska charakteru dalšího využití
nebylo stávající dispoziční řešení vyhovující.
Své místo zde našly ordinace praktické lékařky Lenky Klemperové, zubního lékaře
Antonína Procházky a také gynekologa Petra
Krčála. „V nejbližších dnech se do nových
prostor přestěhuje také dětská poradna a počátkem měsíce dubna budou rodiče moci
navštívit se svými dětmi také dětskou logopedii,“ uvedl pro Chotěšovský zpravodaj
místostarosta obce Luděk Rosenberger. To
ale není všechno. Velkým pozitivem na celé
věci je také vznik nové lékárny, která zaujme
nově upravené prostory v přízemí budovy.
Svoji činnost započte lékárna do konce března, takže pro své léky už nebudou muset
pacienti jezdit do Stoda. Od dubna 2013 bude
v nových prostorách také možné navštívit
Centrum pro zdraví a krásu. Bližší info o
poskytovaných službách už teď najdete na
internetových stránkách vcelka.mypage.cz.
Nabízí se samozřejmě otázka, co s uvolněnými prostory v bývalém středisku. „O uvolněné prostory bývalé zubní ordinace ve
starém zdravotním středisku projevila zájem
MVDr. Halka Vlčáková, která by zde chtěla
provozovat veterinární ordinaci. Tato žádost
je v současné době projednávána v orgánech
obce,“ dodává místostarosta. (MN)

ZUBNÍ ORDINACE

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

MUDr. Antonín Procházka

MUDr. Jitka KLEMPEROVÁ

ORDINAČNÍ DOBA
PO 5:00 – 14:00
ÚT 5:00 – 15:00
ST 5:00 – 13:00
ČT 12:00 – 18:00
PÁ 5:00 – 12:00

ORDINAČNÍ DOBA
PO 7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
ÚT 7:00 – 12:00
ST 7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
ČT 7:00 – 12:00
PÁ 7:00 – 12:00

Protetika 5:00 – 7:00

Odpolední ordinace
jen pro objednané

1.POMOC 7:00 – 8:00
Telefon: 377 900 458
Mobil: 605 788 070

Telefon: 377 900 411
Mobil: 723 038 660

ORDINACE ŽENSKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Petr Krčál
ORDINAČNÍ DOBA
PO 13:00 – 17:00 (pro objednané pacientky)
ST 7:30 - 11:30 (akutní, neobjednané pacientky)
13:00 – 17:00 (objednané pacientky)
PÁ (sudé týdny) 7:30 – 12:00 (těhotenská poradna a USG vyšetření)
Pacientky se mohou objednat na vyšetření
během ordinačních hodin na tel. 603 225 252

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém prosincovém vydání zpravodaje jsem se v rubrice „Slovo starosty“
při hodnocení roku 2012 zabýval zejména špatnou náladou ve společnosti.
Zřejmě velmi naivně jsem očekával, že
situace se musí nějak zlepšit. Zklamání,
jaké osobně nyní cítím, snad nelze vyjádřit žádnými publikovatelnými slovy. Co
k tomuto mému pocitu přispělo, jsou
některé události prvních měsíců letošního roku. Poprvé v historii samostatné
České republiky jsme měli možnost
zvolit si my, občané, v přímé volbě svého prezidenta. Vím, že na toto téma bylo
již napsáno a v televizi odvysíláno neuvěřitelné množství zpráv, ale skutečnosti
zejména z druhého kola voleb, kdy byl
náš národ rozdělen na dva znesvářené
tábory a zejména hysterie a nečisté praktiky kampaní ve mně zanechaly hlubokou jizvu na duši. Dalším takovým olejem do ohně, hořícího na počest blbé
nálady naší společnosti, se stala dosluhujícím prezidentem vyhlášená amnestie.
Přičteme-li k tomu ještě navíc i skutečnost, že letošní zima dosáhla zároveň i
rekordu v minimu slunečních dní, nemůže snad počítat s jiným než smutným
výsledkem obrazu našich nálad. Bohužel
i v tomto se naplňují mé obavy a skutečně mám strach, jak to s námi všechno
jednou dopadne, pokud to takhle půjde

dál. Bojím se, když vidím, kam až může
dojít agresivní chování jedinců vyvrcholené událostí ve Frenštátě. Možná, že je
to trochu paranoidní, ale začínají nám
téměř na hlavy padat i meteority viz
události z Ruska – není i toto nějaká
odplata za naše skutky? Přesto všechno
je zapotřebí nepodléhat poraženeckým
náladám, myslet pozitivně a naplno se
věnovat tomu, co nás baví nebo živí.
Prostě to chce, aby nám nezbyl čas zabývat se malichernostmi a negativními
myšlenkami. I my zastupitelé obce se
budeme usilovně snažit o naplnění plánů,
které jsme si vytýčili a schválili v rozpočtu obce na tento rok. V následujících
řádcích bych Vás chtěl seznámit s tím,
co nás tedy v letošním roce čeká. Budeme pokračovat v rekonstrukcích nezpevněných místních komunikací. Projekčně
zpracovány a stavebně povoleny jsou
ulice na Slovanech a ul. Hřbitovní. S
ohledem na vyčleněný objem finančních
prostředků předpokládáme provedení
jedné z delších ulic na Slovanech (Revoluční, Smetanova) a ulici Hřbitovní. Pro
Hoříkovice a Týnec necháme zpracovat
studii proveditelnosti zpevnění a odvodnění místních komunikací, V Mantově
opravíme schůdky z mostu přes Radbuzu, autobusovou zastávku a pravděpodobně i část chodníku mezi kapličkou a
Berlínem. V letošním roce bude dokon-

čena i poslední etapa vodovodu Mantov,
kdy dojde k propojení novým řadem úseku
od Berlína na Werk. Zadali jsme i zpracování projektu pro územní rozhodnutí na
připojení nového vrtu pro zásobování pitnou vodou, dále rekonstrukci úpravny vody
a rozšíření akumulace (podzemní vodojem). U budovy Mateřské školy bychom
chtěli zateplit i zbývající stěny a vyměnit
stará okna a dveře. Vyřešit do budoucna
potřebuje i neutěšený stav budovy školní
jídelny, a proto jsme se rozhodli k vypracování projektu na montovanou přístavbu
jídelny, kterou bychom tak přesunuli do
areálu školy. Ke snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu by měla přispět i výměna dalších oken. Budeme pokračovat v opravách oplocení hřbitova,
opravíme některé obecní byty a pokud to
bude možné, realizujeme i další demolici
vybydlených objektů na Werku. Pomocí
dotací bychom měli pokračovat na záchranných pracích i v klášteře. Jednak na
pokračování v opravě fasády barokního
pavilonku a taktéž na opravách zborcených
podzemních štol. Kromě tohoto výčtu nás
čeká mnoho a mnoho další práce na zajištění chodu obcí, a tak nám prosím držte
palce, ať se nám podaří vše naplnit. Potom
by se nám určitě měla i částečně nálada
snad zlepšit.

Přeji Vám dobrou náladu, v úctě
Filip Hrubý - starosta

KRÁTCE…
ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov provede v sobotu 20.dubna 2013 sběr starého železa a textilií. Občané mohou
staré železo a textilie připravit před svá obydlí nejlépe v sobotu do 8h., aby nedocházelo k odcizení. Na požádání
provedou členové SDH sběr i v okolních obcích Mantov, Losiná, Hoříkovice a Týnec.

OBEC CHOTĚŠOV HLEDÁ KRONIKÁŘE
Pokud se zajímáte o dění v obci a máte zájem vést obecní kroniku, ozvěte se nám!!!
Bližší informace podá paní Alena Seidlová na tel. čísle 702 018 889

-2-

ÚŘAD INFORMUJE
Víte, kolik obec každoročně doplácí za odpad?
Do zpracované tabulky byly dosazeny hodnoty příslušného účetního
roku. V sloupci náklady jsou uvedeny veškeré výdaje vynaložené obcí a
spojené s likvidací komunálního
odpadu (popelnice), objemného odpadu, separovaného odpadu (papír,
sklo, plasty) a náklady za provoz
sběrného dvora. V sloupci příjmy je
uvedena hodnota příspěvků získaných za zpětný odběr elektrozařízení
a za tříděné složky odpadů (papír,
sklo, plasty). Do sloupce počtu poplatníků je zapsán údaj o počtu obyvatel s trvalým pobytem na území
obce vždy k 1.12. příslušného roku a
k tomuto číslu jsou připočteny stavby
k individuální rekreaci (chalupáři).

V dalším sloupci je údaj o stanovené
výši poplatku dle obecně závazných
vyhlášek schvalovaných obecním
zastupitelstvem na každý kalendářní
rok.
Z těchto údajů jsou vypočteny: 1.
Skutečné náklady roku na 1 poplatníka (celkové náklady, od nichž jsou
odečteny příjmy, a výsledek je dělen
údajem o počtu poplatníků); 2. Doplatek obce na 1 poplatníka (rozdíl
mezi skutečnými náklady na 1 poplatníka a stanovenou výší poplatku);
3. Celková hodnota doplatku obce za
odpady za příslušný rok (počet poplatníků násobený výší doplatku
obce na jednoho poplatníka).
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Za posledních pět let doplatila
obec téměř třetinu nákladů
(32%) za odpad od občanů.
Výši poplatku může ovlivnit
každý z nás - zodpovědným
přístupem k nakládání s odpady.

Znáte historii chotěšovského zdravotního střediska?
Myslím, že není v naší obci nikdo,
kdo nezaznamenal změnu místa
zdravotního střediska. Je to změna po
mnoha desetiletích a jistě změna
která nám, budoucím pacientům
prospěje. Budova dnes již bývalého
zdravotního střediska, pat ří ještě
dnes k těm již nemnoha domům,
které mají kouzlo staveb první republiky. Tyto stavby se začaly měnit již
v šedesátých až osmdesátých letech,
kdy se fasády měnily pod šedí břízolitu. Období po roce 1989 se vyznačuje používáním nových stavebních
materiálů, zejména zateplováním
obvodových zdí. Vše je najednou
strohé, jak já říkám takový „ fortifikační styl „. Například v naší ulici
OPV jsou již jen tři nemovitosti,
které ještě neprošly kompletní přeměnou. Jedná se o bývalou záložnu,
dům u Řezníčků a vila pana Grůbra.
V Mantově je pak poměrnou vzácností bývalé řeznictví pana Kočky.
Ještě původní vchod do obchodu s
ven vyklápějícími se dveřmi, není jen
tak k vidění.
Vraťme se ale k číslu popisnému 435. Dohledat původní stavební plány nebylo tak těžké. Tyto plány
jsou evidovány na Obecním úřadě.
Daleko obtížnější bylo alespoň částečně zjistit a uspořádat jména lékařů, kteří tímto místem prošli. Tuto
mravenčí práci zvládl pan Jaroslav
Cuřín, za což mu děkuji.
Manželé Josef Plaschka, učitel v Chotěšově a jeho manželka
Marie Plaschková, rozená Gubernátová si nechali postavit v Chotěšově
na parcele 691/2 rodinný dům.

Stavební plány vypracoval stavitel
Šimon Baier z Chotěšova. Stavba
byla zahájena v roce 1931 a dům
dostal č.p. 435. Měl sklepní prostory,
velký přízemní byt a podkrovní byt.
Chotěšov byl osvobozen 6.5.1945
Američany. Vojáci byli ubytováni v
několika místech v Chotěšově, mezi
jinými i v domě č.p. 435. Koncem
září 1945 opustila americká armáda
Chotěšov. Po tomto odchodu byl
správcem domu ustanoven František
Winn, který se následně přestěhoval
do č.p. 494 v Chotěšově. Rodina
Plaschků byla odsunuta do Německa
31.3. 1946. Na příkaz OÚ a FNO byl
na dům č.p.435 vydán 8. října 1946
dekret pro Místní školní radu. Do
roku 1949 užívali byty čeští nájemníci a místní učitelé Růtová, Marešová, Pražák, Hadač, Štolbová, Mikulková, Bureš a Arnošt Liška.
Následně rozhodlo obecní
zastupitelstvo Chotěšova využít dům
jako zdravotní středisko. Předtím
lékaři ordinovali na různých místech
po obci. Od roku 1947 byl v Chotěšově MUDr. Ryšavý. Ordinaci měl v
domě 422 ( dnes Jandovi, ostatně
také jeden stylově zachovaný objekt). Zubní dentista Karel Rypl ordinoval v prelatuře kláštera a později
v 1. patře Národního domu.
V následujících letech v č. p
435. ordinovali lékaři, u kterých
mnohdy nemáme ani křestní jména, a
je pravděpodobné, že mnohý z čtenářů bude mít i jiné vzpomínky. Po
roce 1949 to byl MUDr. Sadílek,
Stavinoha, Peták, Václav Říha, Miroslav Říčka, Anna Rotová, MUDr.

Vojta, Ema Karlíčková, Jitka Klemperová. V zubním oddělení ordinoval
dentista Antonín Skala, Antonín
Procházka, či paní Hlávková.
V roce 1964 byla provedena
generální oprava a modernizace střediska, včetně zřízení biologického
septiku. To umožnilo otevřít v prvním patře dětské oddělení . Ordinovali tam MUDr. Jiří Šlejmar, Šárka
Patrová, Eva Kapicová, Jiřina Rusínová, Balcarová. MUDr. Točík, Jiřina Hranáčová, Libuše Steinerová,
Eva Preislerová.
Ze zadní strany domu je přístupné také gynekologické oddělení,
kde ordinoval MUDr. Kokeš, Pašek,
Folprecht, Václav Roučka, Josef
Lejhanec, Petr Krčál.
V roce 1991 bylo zdravotní
středisko připojeno na nový kanalizační řad. Poblíž domu byla postavena v roce 1994 plynová regulační
stanice, což byl začátek plynofikace
Chotěšova.
Toto je tedy zhruba vše, co
bylo možné vypátrat o domě č.p. 435
během dvou měsíců a je zřejmé, že
zvláště v posloupnosti zde sloužících
lékařů by chtělo ještě mnohé upřesnit.
Děkujeme pamětníkům, kteří
nám pomohli při sestavení tohoto
článku.

Článek společně zpracovali a
napsali Jaroslav Cuřín
a Jiří Poslední

Nová publikace pojednává o lidech z Chotěšova
V pondělí, 25. února, se uskutečnil
ve stodském informačním středisku
křest knihy „Ze západních Čech k
protinožcům na Nový Zéland“. Kniha pojednává o našich krajanech,
kteří se po roce 1860 vystěhovali do
této předaleké země. Tuto poutavou
vzpomínku napsala Dagmar Myslíková, pracovnice městského úřadu ve
Stodě. V knize je možné najít i

jmenný seznam všech osob, které v
průběhu druhé poloviny devatenáctého století vypluli za svým snem.
Jejich potomci se ještě dnes vrací do
země předků a v Chotěšově jsme je
již mnohokráte doprovázeli. Knihu je
možné za 120 Kč zakoupit v informačním středisku ve Stodě, a časem
si ji bude možné zapůjčit v místní
lidové knihovně v Chotěšově.
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Druhá literární nabídka je sbírka básní
s názvem „Když se sejde ticho se samotou“. Tato útlá sbírka obsahuje jedenáct básní, inspirovaných klášterem.
Sbírku si vlastním nákladem na počátku roku vydal Jiří Poslední. Básně si je
možné zapůjčit v místní lidové knihovně, v oddělení regionální literatury.

Jiří Poslední

Odbor Klubu českých turistů má u nás silnou základnu
Dne 11. února 1983 vznikl ze ZRTV
samostatný odbor turistiky TJ Kovo
Chotěšov. Odbor měl 24 zakládajících členů. Prvním předsedou odboru
byl pan Václav Hes. Odbor se zúčastňoval různých pochodů po naší
vlasti. Podařilo se založit turistický
oddíl mládeže pod názvem Borovice,
který vedli dlouhá léta manželé Božena a Günther Lässlerovi. Mladí
turisté zavedli hezkou tradici - Novoroční výstup na Černý vrch (po roce
1989 již trvale výstup na Křížový
vrch).
V roce 1990, když se v naší
republice obnovil Klub českých turistů, i náš odbor spolu s ostatními v
kraji do něj vstoupil. Novým předsedou byl zvolen pan Günther Lässler.
Mladé turisty převzala paní Anna
Seidlová.
V roce 2003 pan Lässler
opustil funkci předsedy, kterou vykonával dlouhých 13 let. Za vše, co

pro náš klub vykonal, mu patří velký
dík. Funkci zastupujícího předsedy
převzala paní Jaroslava Mathesová,
která tuto funkci vykonávala 1 rok.
Počínaje rokem 2005 se náš odbor
osamostatnil od TJ Chotěšov a byl
ustanoven nový organizační řád odboru. Po organizačních změnách se
odbor rozdělil na členy OKČT a
přátele turistiky odboru. Novou předsedkyní se stala paní Miroslava
Tejmlová. I nadále jsme se zúčastňovali různých akcí po celé naší zemi a
podívali jsme se i do ciziny. Samozřejmostí byly tzv. turistické výsadky
a společné dovolené.
Na konci roku 2010 zanechala činnosti předsedkyně odboru paní
Miroslava Tejmlová a bylo nutné
najít za ni náhradu. Po debatách a
jednáních bylo rozhodnuto o novém
vedení. Do čela turistů se jako nově
zvolený předseda postavil pan Václav Mičan jun.

Akce k 30. výročí založení turistiky v Chotěšově
2. března 2013 jsme se sešli na výročním pochodu Z
Plzně do Chotěšova v počtu 28 turistů. Počasí nám
přálo a tak nám nic nebránilo vyrazit ze startu z Nové
Hospody do Chotěšova. Trasa vedla lesními cestami
přes Hájenku u Fulínů, Sulkov, Líně, Červený Újezd a
polesí Dohovec do cíle pochodu v Restauraci pod Klášterem. Celkem trasa měřila 15 km a všem zúčastněným
se akce zamlouvala. Za přípravu této výroční akce patří
velký dík p. Tomášovi Váchalovi.
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Na závěr bych chtěl připomenout naši činnost při akcích pro
širokou veřejnost. Jsou to zejména
akce „Chotěšovská 30“ a „Podzimní
Pochod.“
Dále jsme se např. podíleli
na pořádání Jarního setkání turistů v
roce 1985 a 1998.
K dnešnímu dni náš odbor
čítá celkem 53 turistů, z toho 13 členů odboru, 15 členů příznivců turistiky a 25 členů ATOMu.
Domnívám se, že náš odbor
jde i nadále dobrou cestou, jako tomu
bylo i v dřívějších letech.
Všem členům a příznivcům
děkuji za jejich vzorný přístup a práci pro náš odbor.

Mičan Václav jun.
Předseda OKČT Chotěšov.

STALO SE
Letošní Šibřinky se vydařily, podívejte se na fotografie
Vážení spoluobčané,
blíží se nám jaro a se závanem čerstvého jarního vzduchu se nejeden
sportovec těší na přesouvání pohybových aktivit z haly pod širé nebe.
Naše místní organizace ve spolupráci
s Obecním úřadem a základní školou
chystá pro všechny vyznavače zdravého pohybu na čerstvém vzduchu
první ročník Běhu Chotěšovem
,který se uskuteční dne 20.4.2013.
Tento závod v přespolním běhu
dlouhý 5,65 km bude odstartován na
oválu u základní školy v 11:00 hodin
a jeho prezence končí v 10:30h. Zároveň bude od 10:00 hodin probíhat
závod v dětských kategoriích prezence končí 9:30. Děti budou rozdě-

leny do pěti kategorií od předškolních až po devátou třídu. Během dne
se budou moci děti vybít při míčových hrách, nebo na přistavené trampolíně. Občerstvení během akce bude
zajištěno.
Dále bych rád oznámil, že na valné
hromadě konané 18.1.2013 bylo
zvoleno staronové představenstvo
naší místní organizace OSPV, v čele
s naší úspěšnou předsedkyní Janou
Hesovou, pod jejímž vedením se nám
navzdory nevalné ekonomické situaci ve společnosti daří držet naši příspěpěvkovou organizaci v černých
číslech. Nemalou měrou k tomu přispělo zorganizování tradičních Šibřinek, jejichž dětské části se zúčastnilo
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350 lidí a večerní části 150 platících
a z toho 18 masek. Pravda, masek
rok od roku ubývá, ale my jsme rádi,
že nám je zachována přízeň a svou
účastí na Šibřinkách nám pomáháte
udržovat v chodu naši organizaci,
která nemalou měrou obohacuje kulturní a společenský život v naší obci.
Touto cestou bych ještě jednou rád
poděkoval všem našim sponzorům a
v neposlední řadě také všem dobrovolníkům, kteří pomohli Šibřinky
zorganizovat a zrealizovat.

Za výbor OSPV
Robert Puhman

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Akce v klášteře pro tento rok
Občanské sdružení klášter Chotěšov připravilo na rok 2013 program akcí v klášteře, ze kterých si určitě každý
vyberete a podpoříte tak další investování do oprav kláštera. Zveme Vás tedy do kláštera na následující akce:
6. dubna 2013 Otevírání kláštera
od 14.00 hodin slavnostní otevření
nové expozice hasičského muzea v
letohrádku a rozšířené části stávajícího muzea, 15.00 hodin klášterní kostel, koncert pěveckého sboru CARMINA Přeštice 16,30 hodin zahájení
4 výstav: Jaroslava Šindeláře, akadem. malíře a sochaře, V. Roubala
(in memoriam), M. Jančury a SOŠ
obchodu a užitného umění a designu
Plzeň
24. května 2013 Noc kostelů
od 18.00 do 22.00 hodin, farní kostel
NPM Chotěšov vystoupení dětí ZŠ a
ZUŠ, vystoupení hudební skupiny
15. června 2013
Chotěšovský slunovrat
celý areál kláštera, se spoluprací
MAS Radbuza. Program se upřesňuje a bude uveřejněn v dalším zpravodaji
29. června 2013 Koncert sezony
15.00 hodin, kapitulní síň JAVORY
Hana a Petr Ulrychovi

27. července 2013 Setkání vojáků
tradiční celodenní akce
3. srpna 2013 Večer pro klášter
od 14.00 hodin, celý areál kláštera,
spolupráce s pořádající Chotěšovskou vlnou, program bude upřesněn
v následujícím zpravodaji.
20. září 2013
Haydnovy hudební slavnosti
od 18.00 hodin, kapitulní síň, program bude upřesněn v následujícím
zpravodaji.
29. září 2013 Zamykání kláštera
od 13.30 hodin, zábavné a soutěžní
odpoledne pro děti a jejich rodiče ve
spolupráci s hasiči Plzně Koterova a
Blovic a KČT odbor Chotěšov.
14. prosince 2013
Adventní koncert
od 14.00 hodin, kapitulní síň. Program se upřesňuje včetně účinkujících.

Prohlídky kláštera jsou pravidelně
vždy v neděli od 14.00 hod. a od
16.00 hod. za účasti průvodce. Je
možné shlédnout též probíhající
výstavy včetně nově zřízené expozice hasičského muzea i v části
opraveného letohrádku.
Zahájení prohlídek je 7. dubna,
ukončení 29. září 2013. Mimo
pravidelné prohlídky lze objednat
mimořádné prohlídky při účasti
skupiny 5 osob na č. telefonu
602 401 200

Výstavy
duben – červen
erven
SOŠ obchodu a užitného umění
a designu Plzeň
M.Jančura
J. Šindelář
In memoriam V. Roubal

červenec
ervenec – září
zá í
Fara Úboč
SAPRISTI
J. Šindelář
EX LIBRIS + Zničené kostely
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Co dělali mladí turisté o prázdninách?
Tak jako každý rok i letos jsme využili týdenního volna a vydali se o
jarních prázdninách hned na dva
výlety. První se konal v úterý 26.
února 2013a naším cílem byly plzeňské památky. Než jsme však do Plzně dorazili, museli jsme téměř hodinu čekat na nádraží na zpožděný
vlak, ale nakonec jsme se přece jen
dočkali. V Plzni jsme začali na Klatovské třídě, kde jsme se zastavili u
sochy prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka a také u
pomníku Díky, Ameriko!. Další zastavení následovalo u divadla J. K.
Tyla a u plzeňské synagogy. Poté
bylo na řadě náměstí Republiky, kde
jsme navštívili hned několik zajímavostí. Nejprve jsme si prohlédli zlaté
kašny, potom jsme se po zdolání 301
schodů podívali na Plzeň pěkně z
výšky a samozřejmě jsme nemohli
vynechat proslulého plzeňského
Ošahánka, u kteréh měl každý nějaké

přání. Naše další kroky směřovaly na
radnici, kde je k vidění model znázorňující historické jádro Plzně a
také zde byla výstava výtvarných
prací dětí z plzeňských základních
škol. Další a zároveň poslední cíl
dnešního výletu bylo Národopisné
muzeum Plzeňska, kde jsme navštívili výstavu s názvem Na nákup do
Staré Plzně. Tato výstava popisovala,
jak to vypadalo v Plzni na náměstí a
v přilehlém okolí, když se zde konaly
nejrůznější trhy, jaká se v tehdejších
obchodech používala zařízení na
vážení a měření a jak třeba fungovala
reklama. Na druhý výlet jsme se
vydali 1. března 2013, a to do Heřmanovy Hutě. Tentokrát nebyly naštěstí žádné problémy s dopravou, a
tak jsme na nádraží ani moc nemrzli.
Po příjezdu do Heřmanky jsme si
řekli něco z historie i současnosti
obce a rozhodli se pořádně tuto obec
prozkoumat. Nejprve jsme šli ke kos-

telu a potom jsme se vydali do blízkého lesa, kde jsme se nasvačili a pak si
pro zahřátí zahráli nějaké hry. Poté
jsme už šli za památkou, která se v této
obci nachází a kvůli které jsme do
Heřmanky vůbec jeli, a to k vodárenské věži, která je od loňského roku
předělaná na vyhlídkovou věž. Nejprve
byl trochu problém dozvonit se na lidi,
kteří mají tuto rozhlednu na starosti,
ale nakonec se nám to povedlo a po
vystoupání na vodárenskou věž se nám
naskytl krásný výhled na velkou část
severního Plzeňska.
Veškeré informace a fotografie z akcí,
na které vyrážíme většinou dvakrát do
měsíce, jsou k dispozici ve vývěsní
skřínce u základní školy. Pokud máte
zájem, můžete mezi nás přijít a vydat
se na pochody s námi.

Jana Skořená,
turistický oddíl mládeže Chotěšov

Sedmička pro Chotěšov – výstava v klášteře
„Pojďme si udělat radost…“ – to
byla první myšlenka, která nás napadla, když jsme se rozhodli zapojit
do projektu Extra třída, který vyhlásila společnost Rodiče vítáni a Nadační fond Tesco. Cílem byla příprava akce, jež by potěšila nejen nás,
sedmáky, ale všechny občany Chotěšova.
Rozhodli jsme se spojit náš
úžasný klášter s kulturou a uspořádat
výstavu maleb, kreseb, fotografií,
soch a dalších artefaktů lidí z Chotěšova a blízkého okolí. Roznesli jsme
výzvu občanům, uspořádali tiskovku
ve škole. Navštívil nás i pan starosta
Bc. Filip Hrubý s příslibem pomoci a
podpory, vstříc vyšlo i Sdružení pro
Klášter Chotěšov (tímto děkujeme
panu Jiřímu Poslednímu).

Pokud se vám do schránky náhodou
naše výzva nedostala (čistě nedopatřením), budeme rádi, pokud se zapojíte, práce vybírá do konce března
naše
třídní
J.
Studničková
(studnickova.j@zschotesov.eu,
tel. 377900342).
Můžete nás i podpořit drobnou finanční částkou:
http://www.extratrida.cz/projekt/ww
w/projektovanastenka/?idProjektu=91
Vernisáž proběhne v neděli 21.4.
2013 v 15.00 hod v prelatuře kláštera.

VII.A, ZŠ Chotěšov
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Ohlédnutí za projekty z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na naší základní škole
Od roku 2009 proběhly na naší škole
dva projekty OPVK. První z nich
pod názvem Moderní škola jsme
realizovali v letech 2009-2011 a
druhý, pojmenovaný Modernizace
výuky, od roku 2010 do února 2013.
Oba projekty nám přinesly nejen
finanční injekci ve výši více jak tři
miliony korun, ale i obrovské zkušenosti, možnost využívat při výuce
nejmodernější techniku (interaktivní
tabule, audio vizuální výbavu v každé třídě, vizualizér, moderní měřicí
techniku apod.) a dovybavení někte-

rých kabinetů pomůckami a doplnění
fondu učebnic.
Administrativní
náročnost
evropských projektů se nedá ani
popsat, přesto jsme se stali jednou z
nejlépe vybavených škol, která se
může směle přirovnat k velkým
městským školám. Digitalizace výuky, vlastní tvorba e-learningových
materiálů, aplikační informační systém školy a vysoké nasazení učitelů
v moderním trendu dnešní výuky
vede i k lepším možnostem pro žáky
a jejich rodiče v oblasti vzdělávání.

Žák naší školy má tak obrovskou šanci
být skvěle připraven pro budoucí náročný život a být v něm pak úspěšný.
Musí však chtít.
Dnešní škola není donucovacím prostředkem, ale možností být v 15
letech na poměrně vysoké úrovni. A
právě oba zmiňované projekty tuto
šanci našim žákům hodně zvýšily.

Mgr. František Halada,
ředitel školy

KRÁTCE…
POZVÁNKA NA ZÁBAVU
Sbor pro občanské záležitosti zve všechny milovníky tance a dobré zábavy na taneční zábavu pro střední a starší
generaci, která se koná v sobotu 13.04.2013 v Národním domě v Chotěšově. Začátek je v 18,00 hodin a k tanci a
poslechu hraje taneční kapela ORIENT. Vstupné je 60,- Kč.

OBNOVENÍ MANŽELSKÉHO SLIBU
SPOZ vyzývá manželské páry nebo jejich rodinné příslušníky, kteří by měli zájem o slavnostní obřad při příležitosti
výročí Zlatých a Diamantových svateb, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Chotěšově, odbor MATRIKA.

SVOZ PLASTICKÝCH HMOT
Obecní úřad Chotěšov provede v úterý 26.března 2013 SVOZ PLASTICKÝCH HMOT
Plastové pytle je možno zakoupit na Obecním úřadě, 1 ks za 5,- Kč.

KANTOVI OSLAVI 50 LET TRVÁNÍ SVÉHO MANŽELSTVÍ
V sobotu 29.12.2012 tomu bylo 50 let, co si manželé Josef a
Růžena Kantovi, řekli své „ANO“. 50 let společného života si
připomněli slavnostním obřadem v obřadní síni Obecního úřadu v Chotěšově za přítomnosti zástupců obce, rodinných příslušníků a zástupců místních složek, kteří přišli k této příležitosti poblahopřát. Ještě jednou srdečně gratulujeme.

-9-

NA ZÁVĚR
Hádanky
Které zvíře je nejpřítulnější?
Anakonda - když obejme člověka, do smrti ho nepustí ...
Jak se oblékají Eskymáci?
Rychle...
Kdo je nejlepší manžel?
Archeolog - protože čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější.
Co vznikne skřížením cukrářky a astronoma?
Orion, vaše čokoládová hvězda.
Co proletí berušce hlavou když narazí do nákladního
auta, které jede rychlostí 120 km/h?
Její zadeček.
Víte, co má napsáno hypochondr na náhrobku?
Já vám to říkal.
Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé ...
Co je to?
Tučňák válí sudy.

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
Chotěšovský zpravodaj vydává obec Chotěšov nákladem 400 ks. Registrační číslo: MK ČR E 12318
Adresa redakce: Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
tel: 377 900 421, e-mail: podatelna@obec-chotesov.cz, www.obec-chotesov.cz
Odpovědný editor Mgr. Martina Němcová, nemcova-martina@seznam.cz
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