Zpravodaj vydává obec Chotěšov
č. 1 – 2011
Cena 5 Kč

ŽELEZNÁ SOBOTA
Sdružení dobrovolných hasičů
Chotěšov provede v sobotu 16.
dubna 2011 sběr starého železa
a textilií. Občané mohou staré
železo a textilie připravit před
svá obydlí, nejlépe v sobotu do
8.00 hodin, aby nedocházelo
k odcizení.
Na požádání občanů provedou hasiči sběr také v okolních
obcích Mantov, Losina, Týnec a
Hoříkovice.

KROUŽEK MLADÝCH
HASIČŮ
se koná každé úterý
od 16.00 do 17.00 hodin
v hasičské zbrojnici

Masopustní průvod obcí právě dorazil k mantovské kapličce
V sobotu 5. března ovládly naši
obec maškary. Stejně jako každý
rok se také letos děti a dospělí
přestrojili do nejrůznější veselých
masek a vyrazili společně směrem
k mantovské kapli. Odtud se potom
doslova roztančili do všech koutů
obce, aby pobavili samy sebe i své
spoluobčany. „Je skvělé, že se
v Chotěšově tato krásná tradice
stále drží. Dává nám tak příležitost
si připomenout staré časy našich

předků a odpočinout si od stresu
dnešní doby,“ řekl starosta obce
Filip Hrubý. Masopust má v Čechách velice dlouhou tradici. První
písemné zmínky v kronikách máme o masopustních průvodech a
masopustu samotném dokonce už
ze 13. století, kdy byly veselice
tohoto typu velice oblíbené. Tehdy
bylo prý masopustní veselí také
podstatně bujařejší a hlučnější než
je tomu dnes.
(M.N.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
přispějte nám svými připomínkami, dotazy nebo články do
Chotěšovského zpravodaje. Připravujeme ho pro vás a rádi bychom proto znali váš názor. Máte
dotaz pro starostu nebo zastupitelstvo obce? Neváhejte a zeptejte
se prostřednictvím vašeho zpravodaje! V připravované rubrice
váš dotaz i s odpovědí otiskneme.
V tištěné podobě můžete dotazy i
další příspěvky odevzdat na
obecním úřadě nebo zaslat na
email: asistent@obec-chotesov.cz

SLOVO STAROSTY
Na úvod lze z mého pohledu konstatovat, že načasování komunálních voleb
do závěru roku je poněkud nešťastné.
Proč? Značná část zákonů přijatých
během roku mají účinnost od začátku
roku dalšího, např. nový daňový zákon. Díky tomu se v závěru roku musela rušit a přijímat řada závazných
vyhlášek o místních poplatcích.
Dále v závěru roku probíhají
tradičně i inventarizace majetku obce,
a aby se nemuselo několik měsíců
hospodařit podle rozpočtového provizoria, bylo zapotřebí připravit rozpočet
na rok 2011. V tomto čase jsme byli
překvapeni hned několika kontrolami,
a to ať už ze strany ČOI, NKU nebo
kontrolorů Krajského úřadu PK.
Pochopili jsme celkovou ne
zrovna optimální finanční situaci naší
republiky a na rozdíl od jiných jsme
jako zastupitelstvo bez protestů přijali
snížení odměn. Nutno podotknout, že
s ohledem na naši „pracovní dobu“
zdaleka nedosahujeme příjmů jako u
těch, kteří se rozhodli stávkovat!
Co nás také zastihlo, a nedokázali jsme ovlivnit, byly rozmary přírody. Jednak výjimečná sněhová na-

dílka a také povodňové situace.
I z těchto situací, které nejdou předvídat se však musíme do budoucna poučit a náležitě připravit. Z tohoto důvodu byla přijata celá řada nových opatření, které v budoucnu povedou k
tomu, abychom se s těmito nenadálými stavy lépe vypořádali.
Během posledních měsíců
starého roku a v úvodu toho nového
jsme se snažili navštívit výroční valné
hromady nebo společensko-kulturní
akce místních spolků a organizací.
Omlouvám se těm organizacím, které
jsem z časových, zdravotních nebo
rodinných důvodů nestihl navštívit a
zavazuji
se
k tomu,
že
toto
v nejbližším možném termínu napravím.
Za zmínku stojí i fakt, že
jsem byl v úvodu volebního období
zvolen místopředsedou Mikroregionu
Radbuza a před pár dny jsem se stal
jedním ze tří zakladatelů Místní akční
skupiny Radbuza. Od tohoto si slibuji,
že v rámci mikroregionální politiky,
budu mít možnost výrazně se podílet a
rozhodovat o podporách k rozvoji
našich obcí.
Bc. Filip Hrubý

CO SE CHYSTÁ?
Rozdělování finančních podpor v rámci
evropských dotací na programovém
období let 2006-13 končí a vymezené
prostředky jsou téměř vyčerpány. Protože nás v dalších letech (2014-20) čeká
další vlna těchto prostředků, je zapotřebí
se především projekčně na toto období
připravit. V úvodu roku tak proběhlo
např. výběrové řízení na projektanta
stavby: Opravy nezpevněných komunikací ve zbývajících částech Chotěšova
‚na Slovanech‘ a ulice Hřbitovní.
Věříme, že budeme úspěšní
v rámci již podaných žádostí o dotaci a
budeme za finanční podpory schopni
uskutečnit tyto naplánované akce: energetické úspory a zateplení Mateřské
školy, realizace vybudování obecního
vodovodu ve zbývající části obce Mantov, realizaci nového vrtu vodního zdroje
pro zásobování obce pitnou vodou, opravu objektu bývalé Týnecké školy, Za
zmínku stojí vybudování nové komunikace mezi železniční zastávkou a ulicí
Plzeňská a dále vybudování výtahu
v budově současného obecního úřadu, na
který bude navazovat projektová příprava pro přesun zdravotního střediska.

!!! NOVÁ RUBRIKA !!!

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
V říjnových volbách od vás občanů získali nejvíce hlasů a zasedli tak v zastupitelstvu obce.
V nové rubrice vám budeme
v jednotlivých číslech Chotěšovského zpravodaje postupně jednoho po druhém představovat.
Jako první dostali prostor členové rady obce - starosta Bc. Filip
Hrubý (567 hlasů, SNK), místostarosta Luděk Rosenberger
(499,
SNK),
Jaroslava
Mathesová (291, ODS), Václav
Konopík (470, SNK) a Daniel
Rydz (424, SNK). Každý z nich
odpovídal na otázky týkající se
Chotěšova. Jejich odpovědi si
můžete přečíst na následujících
dvou
stranách.
(M.N.)

Členové rady obce při jednání v pracovně starosty Filipa Hrubého
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Bc. Filip Hrubý, starosta
věk: 36
Co prvního se Vám vybaví, když
se řekne Chotěšov?
Rozhodně je to domov mé rodiny
a také výjimečná obec s ohledem
na jeho dominantu - klášter.
Proč si myslíte, že si Vás občané
zvolili?
Těch důvodů bude asi více. Jednak jsme kandidaturu do zastupitelstva založili na mladší generaci občanů, jsme také nepolitickým sdružením a roli sehrál určitě také fakt, že jsem již jedno
volební období působil ve funkci
místostarosty.

Kde jsou podle Vás silné a slabé
stránky Chotěšova?
Mezi ty silné stránky určitě řadím kulturní bohatství Chotěšova
a celkově bohatou místní spolkovou činnost, dále také množství pracovních příležitostí a
dobrou dopravní dostupnost.
Mezi slabé stránky bych zařadil
vysoký provoz aut, stále ještě
nedokončenou
infrastrukturu
(například vodovod, komunikace
a chodníky) a problém vidím
také v evidenci pozemků a v
nevyjasněných
majetkových
poměrech.

Co v naší obci zatím chybí a
mělo by tu určitě být?
Podle mého názoru v Chotěšově
chybí zejména obchvat silnic I. a
II. třídy, tedy Plzeňské a Dobřanské.

Luděk Rosenberger, místostarosta
věk: 36
Jak bude podle Vás Chotěšov
vypadat za padesát let?
Já doufám, že bude zase o něco
hezčí než je teď. Možná se povede klášter zcela opravit. Doufám,
že budu mít možnost to ještě
zkontrolovat :o)

Co prvního se Vám vybaví, když
se řekne Chotěšov?
V první řadě určitě domov, místo, kde jsem prožil většinu času
svého dosavadního života. A pak
samozřejmě klášter, který dělá
Chotěšov Chotěšovem.
Kde je v Chotěšově Vaše oblíbené místo?
Já to trochu otočím a odpovím,
že v Chotěšově nemám žádné
neoblíbené místo. Na jediné
konkrétní místo ukázat neumím.

Co v naší obci chybí a mělo by
tu určitě být?
Věcí, které by přispěly k pohodlí
a zkvalitnění života občanů v
obci je určitě víc. Ať už to jsou
zpevněné komunikace nebo
možnost kvalitního nakupování.
Věřím, že se tyto nedostatky, o
kterých všichni víme, podaří co
nejdříve odstranit.
Na jakou letošní akci v obci se
nejvíce těšíte?
Je jich rozhodně více než jen
jedna, ale momentálně nejvíce
‚žiji‘ připravováním akce Hurá
prázdniny!, kterou pořádá TJ
nejvíce. Ale jak říkám, skvělých
akcí bude letos spousta.
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Baník Mantov letos už potřetí.
Na tu se tedy asi v tuto chvíli
těším nejvíce. Ale jak říkám,
skvělých akcí, na které rád zajdu
bude letos spousta.

MÁTE PRO
ZASTUPITELSTVO
JINÉ OTÁZKY?
Pak neváhejte a pošlete
nám je na asistent@obec-chotesov.cz
nebo je v písemné podobě odevzdejte na obecním
úřadě.
Váš dotaz i s odpovědí
otiskneme v příštím čísle.

Jaroslava Mathesová
Co prvního se Vám vybaví, když
se řekne Chotěšov?
Vzhledem k mému dřívějšímu
působení ve funkci starostky je
to určitě obec a její potřeby. Na
druhé straně pak vše, co bylo již
uděláno ke spokojenosti občanů.
Jak bude podle Vás obec vypadat za padesát let?
Představuji si opravený klášter
s tou nejstarší částí obce jako
památkovou zónou.

věk: 62

Kde jsou podle Vás silné a slabé
stránky naší obce?
Ty silné jsou určitě: dobrá dopravní obslužnost, pracovní příležitosti,
sportovní
vyžití
v různých odborech sportů a
činností a také služby máme
v Chotěšově na dobré úrovni. Ty
slabší vidím v chybějící infrastruktuře (zpevněné komunikace
a
chodníky)
a
v nedostatečné
odpovědnost
občanů k majetku obce.

Václav Konopík
Co prvního se Vám vybaví, když
se řekne Chotěšov?
Je to především klášter a mé
rodné místo.
Kde je v Chotěšově Vaše oblíbené místo?
Rád chodím k rybníku Sakta,
odkud je krásný výhled na náš
klášter.
Jak bude podle Vás naše obec
vypadat za padesát let?
Věřím, že určitě lépe. Budou zde

Daniel Rydz
Co prvního se Vám vybaví, když
se řekne Chotěšov?
Hlavně to, kde jsem doma a pak
také řeka Radbúza a rybníky.
Kde je Vaše oblíbené místo
v Chotěšově?
Já jsem spokojený kdekoliv u
vody.
Co v naší obci chybí a určitě by
tu mělo být?
Rád bych v Chotěšově viděl
místo náměstí park.

věk: 40
Jak bude podle Vás Chotěšov
vypadat za padesát let?
Podle mého názoru to bude větší
obec s o něco menším provozem
aut.
Kde vidíte silné a slabé stránky
naší obce?
Silné stránky jsou určitě dobrá
dopravní dostupnost, škola a
školka a také okolní příroda.
K těm slabým bych zařadil omezenou možnost výstavby a zatížení autodopravou.
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věk: 40

dokončeny plánované rozvody
sítí v komunikacích a obec nebude mít ulice plné bláta.
Co v Chotěšově chybí a mělo by
tu určitě být?
Chybí tu jistě kvalitní nákupní
středisko typu supermarket a
také lékárna.
Kde jsou podle Vás silné a slabé
stránky Chotěšova?
Máme v obci významnou kulturní památku, klášter.

USKUTEČNĚNÉ UDÁLOSTI A AKCE
Turistický oddíl mládeže Chotěšov v Mezholezích
O nedávných jarních prázdninách od 15.
do 17. února se vydaly děti z turistického
kroužku do Mezholez u Kdyně, kde se
nachází ‚Turistická chalupa‘, která kdysi
bývala mateřskou školou. Cestou se děti
zastavily ve Kdyni ve Vodním zábavném
centru kde si vyzkoušely si všechny zdejší atrakce, a to hlavně tobogán, který je
bavil nejvíce. Z Mezholez společně podnikaly cesty do okolí, z nichž nejzajímavější byla ta na zříceninu hradu Nový
Hernštejn. Večer děti hrály scénky (viz
fotka
vpravo
zobrazující
scénku
s názvem Šmoulové) a vyráběly přáníčka
z čajových obalů.
(TOM Chotěšov)

Dny naruby v MŠ Chotěšov
První únorový týden si děti ze IV. třídy MŠ náramně
užily. Jelikož v pátek byly pololetní prázdniny, čekaly
je pouze čtyři „školkové“ dny, které ovšem stály za to.
Tyto dny byly totiž obrácené naruby. Děti si během
nich vyzkoušely, jaké to je být učiteli a učitelkami,
děvčata zkoušela chlapecké práce a naopak, den se také
změnil v noc, kdy si předškoláci ‚opékaly‘ buřtíky u
‚ohníčku‘ a zima se zase během chvíle proměnila
v léto. Právě na poslední den se děti těšily nejvíce, protože se ve třídě objevil opravdový bazén s vodou a
z herny se tak rázem stala slunná pláž, kde bylo možné
se dokonce ‚opalovat‘ na osuškách.
(MŠ Chotěšov)
‚
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Dekorace z papírových obalů od čajů
Tři lednová odpoledne se scházely děti v Národním
domě s paní Danou Michnerovou, která je naučila
vyrábět nejrůznější dekorace z obalů od čajových
sáčků. Nutno dodat, že všem se výtvory velmi vyvedly a všichni účastníci se skvěle pobavili! Ačkoliv
byla akce určena pro širokou veřejnost, zejména pro
děti a seniory, účast na ní byla kupodivu velmi malá,
zájem projevilo pět dětí a pouze jedna starší paní,
která také jako jediná projevila zájem o již uskutečněnou akci ‚Chotěšovské pověsti‘. Rovněž na nedávno proběhlou akci ‚Seznámení s internetem‘ přišla
pouze jedna starší účastnice.
(OB Chotěšov)

Jarní prázdniny ve školním klubu
Ti, kteří o jarních prázdninách nevyrazili na hory
nebo nechtěli být doma sami, přišli za námi do
školního klubu. Užili jsme si krásný týden plný
zábavy. Vyráběli jsme třeba valentýnská přáníčka a
nově jsme si klub vyzdobili, soutěžili jsme, kluci
hráli počítačové hry, stolní fotbálek a kulečník,
holky se zase výtvarně realizovaly a nutno říci, že
jim to škole skvěle. Celý týden jsme se těšili na
překvapení na čtvrteční akci "Vítáme nového člena
klubu". Jak už mnozí hádali předem, pořídili jsme
si do klubu zvířecího kamaráda - morčecí slečnu
Torpédo (na dolní vpravo).
(ZŠ Chotěšov)
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ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
Myslivecké dny v chotěšovském klášteře
Kromě výstavy trofejí se
v klášteře uskuteční:
 svod loveckých psů v sobotu
30. dubna od 8 do 13 hodin
 v sobotu 7. května soutěž ve
znalostech o myslivosti pro
dětské kolektivy
 výstava obrazů a fotografií
s lesní tématikou.

Oblastní myslivecký spolek Plzeň, který sdružuje bývalé okresy
Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeňsever bude pořádat v klášteře
výstavu trofejí (asi 2500 kusů)
spojenou s mnoha doprovodnými
akcemi, a to od 30. dubna do
14. května.
K pořádání této akce si
myslivci vybírají každý rok jiný
historický objekt. V loni to byl
kupříkladu zámek Nebílovy.
Letos se rozhodli pro chotěšovský klášter, který se nachází na
rozhraní okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever a zároveň je dobře
přístupný z Plzně. Na opravy
kláštera věnují myslivci deset
tisíc korun a věříme, že akce
přiláká mnoho návštěvníků.

Osvětová beseda
Chotěšov
zve všechny děti i seniory
na besedu ‚Zdravý životní
styl‘. Pod vedením zkušené
zdravotní sestry se
účastníci dozvědí, co mají
jíst, jak relaxovat, jak si
sami mohou provádět masáže při různých bolestech a jaké mohou užívat
výživové doplňky. Akce se
uskuteční v pondělí
21. března od 16 hodin
v klubovně
Národního domu v prvním
patře.

Vstup je zdarma.

Na akci se budou podílet také
místní myslivci, kteří budou zajišťovat zejména pořadatelskou službu a občerstvení.
Otevřeno bude denně od 9
do 17 hodin s možností prohlídky
kláštera. Další informace o programu a zajištění skupinových
prohlídek kláštera získáte na telefonu 608 518 099.
(OB Chotěšov)

Military výstava v Národním domě
V sobotu 9. dubna od 10 do
18 hodin a v neděli 10. dubna
od 10 do 15 hodin se v sále
Národního domu uskuteční
výstava s military neboli vojenskou tématiku zaměřená na
období od roku 1914 do roku
1945. Návštěvníci na výstavě
uvidí nejen uniformy, výstrojní
součásti a zbraně, ale také fotografie a dokumenty k tématu.
K vidění bude jako součást
expozice výstavy také unikátní
zdravotnický koutek. Rozhodně tu tedy bude na co koukat a
Vy si ji určitě nenechte ujít!
Vstupné na výstavu bude po
celou dobu jejího trvání dobrovolné.
(M.N.)
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Můžete se těšit na expozice:
o
o
o
o
o

Rakousko-Uhersko 1914 –
1918
Českoslovenští
legionáři
1914 – 1918
První republika 1918 – 1938
Spojenecká vojska (VB,
USA, SSSR) za 2. světové
války
Německo 1933 – 1945 a
spojenci Osy

Chotěšovská 30
Jako každý rok se i letos uskuteční
akce chotěšovského odboru Klubu
českých turistů Chotěšovská 30.
V tomto roce už půjde o XXXVII.
ročník známého dálkového pochodu.
Jsou zváni všichni sportovní i nesportovní nadšenci, zkrátka všichni ti, kteří
chtějí udělat něco pro své zdraví a užít
si krásný den! Start a cíl je u restaurace
Pod klášterem 21. května. Startovné
činí pro děti do patnácti let 10 Kč, pro
členy Klubu českých turistů taktéž 10
Kč a pro všechny ostatní účastníky
pochodu je startovné 20 Kč. Pořadatel
dopočuje vzít si sebou turistickou mapu Plzeňsko a Přešticko a upozorňuje,
že většina tras vede přes Křížový vrch.
Startovní časy pro jednotlivé trasy
naleznete v tabulce vpravo.
(M.N.)

= CHOTĚŠOVSKÁ 30 =
21. května 2011
35 a 50 km (pěší) - 6:30 – 8:00
12, 15, 25 km (pěší) - 7:00 – 10:00
5 km (pěší) - do 13:00
cyklotrasy - 7:00 – 10:00

Noc kostelů
V letošním roce se i kostel Panny Marie v Chotěšově
přidá k tradiční akci Noc kostelů, která se koná na
území ČR již třetím rokem. Noci kostelů se účastní
v Plzeňském kraji přes 50 kostelů a jejím cílem je
vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu
těchto staveb, kolem nichž mnohdy procházíme bez
povšimnutí a přitom jsou dokladem dějin obce,
v nichž jsou velké umělecké a historické poklady.
Návštěvník se bude moci podívat i do míst v kostele,
kam obvykle nemá přístup – do sakristie, na kůr či za
oltář a bude mu představena historie a hodnoty místa.
Vše doplní několik krátkých hudebních vystoupení.
Prosíme, sledujte plakáty, či webové stránky občanského sdružení, kde bude upřesnění této zajímavé
akce, která se bude konat v pátek 27. května 2011
od 19,00 do nočních hodin v našem kostele Narození
Panny Marie.
Ing. arch. Jan Soukup

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ
zve všechny příznivce dobré hudby a tance
na taneční zábavu, která se koná
16. dubna od 18:00 v Národním domě.
K poslechu i k tanci hraje kapela Orient.
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
A jedeme dál!
Každá sezona v klášteře Chotěšov končí na přelomu září a října.
Pak je do konce roku trochu
zdánlivého klidu. Takové mírné
uvolnění s bilancováním. Přijde
ale leden nového roku, a všichni,
kteří jsou kolem dění v klášteře
zainteresovaní, pronesou větu,
která je v názvu tohoto článku.
Ještě než pojedeme dál,
dovolím si shrnout rok 2010.
nečekejte ode mne přesná čísla,
či vyúčtování jednotlivých akcí,
nebo stavebních prací. Toto jistě
napíší představitelé obce, kteří
tyto údaje znají přesně.
Minulý rok byl rokem několika
výročí. Byl to poslední rok, kdy
jsme si připomněli 800 let od
založení kláštera. Toto již na
věky nesporné datum, má tu
výhodu, že k oslavám máme osm
let. tím stavíme na hlavu celou
logiku matematiky, jelikož po
celých osm let tvrdíme, že klášteru je osm set let.
Dalším výročím bylo
400 let od založení Řádu Navštívení Panny Marie. Toto datum je
naopak přesné, rok 1610. všímám si při provádění návštěvníků, že chápání dějin kláštera
nesahá nikam do hlubin středověku, ale právě do období, kdy

zde působil tento řád s dívčím
penzionátem.
S tímto řádem je úzce
spjato výročí třetí. Bylo tomu sto
let, od osazení sochy Krista
v klášterní zahradě. Píši úmyslně
slovo osazení, ale ne odhalení.
K tomu došlo až o rok později.
Opět jsme se na té matematice
trochu provinili. Ona to však
statečně snáší již po staletí
s velkorysostí dámy.
Ke všem uvedeným výročím připravilo Občanské sdružení, obec, Osvětová beseda a
sdružení Klášterní zahrada jednotlivé koncerty, prohlídky a
setkání.
Také v opravách kláštera
bylo v minulém roce ‚na pilno‘.
V květnu bylo osazeno první
zrenovované okno do klášterního
kostela. Je potěšující, že se
v těchto opravách pokračuje i
v letošním roce.
Další viditelnou akcí bylo položení nové střechy na budově
letního pavilonu. Je to první krok
k záchraně této stavby.
Již zcela nepřehlédnutelnou prací byla oprava štítu budoucího informačního střediska u
hlavní brány. Toto místo se za
poslední tři roky radikálně pro-

měnil z ‚nepěkného‘ na ‚přitažlivé až příjemné‘.
Uvnitř konventu bylo
provedeno částečné zrestaurování nákladního výtahu. Technických památek v klášteře není
mnoho. Proto je tato, tak trochu
nenápadná oprava důležitým
přínosem. Myslím, že hlavním
hitem, hlavně ze strany památkářů, bude po několik let oprava
risalitu jižního křídla konventu.
Bude to jakýsi návrat do poloviny osmnáctého století a zároveň
náhled do budoucnosti. Výsledkem má být stav této části křídla
konventu v takové podobě, jak
by v budoucnosti mohl konvent
vypadat celý. Osazení čtyř oken
a mříží bylo náročné, ale výsledek je adekvátní námaze.
Jak v tomto souhrnu
vidíme, rok 2010 byl v klášteře
rušný, a je to vidět i na objektu
samém. Ale ‚jedeme dál‘.
V letošním roce nás čeká práce
v obdobném objemu roku minulého.
Jiří Poslední

Pravidelné nedělní prohlídky kláštera Chotěšov
od 1. května do 2. října
vždy ve 13.30, 15.00 a 16.30 hodin
na jiný termín lze objednat prohlídku během celého roku na telefonním čísle 602401200
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Po přečtení tohoto nadpisu se,
prosím, nelekejte. Vím, že
takto velice často oslovují ti
nejvyšší svůj lid. Jednak aby
se šli bít za otčinu svoji, případně když má následovat
utahování opasků. Nic z toho
nebude vyžadováno, mé zvolání je hlavně oslovením či
žádostí.
Myslím, že dnes už
nemusím představovat Občanské sdružení Klášter Chotěšov.
Činnost jeho členů je dostatečně známá všem, kteří alespoň jednou ročně navštíví
klášter při koncertech nebo
výstavách. Jen v letošním roce
to je kolem patnácti akcí.
K těmto
uvedeným
aktivitám je potřeba dostatečný počet lidí, lidí kteří toto
chtějí dělat ve svém volnu,
samozřejmě také zdarma.
Ovšem není jen samá práce.
Koho zajímají dějiny nejen
kláštera, ale i regionu, má
možnost se dozvědět mnoho
nového a každý člen může
obohatit sdružení svým přispěním. Dalším kladem této
práce je setkávání se zajímavými lidmi.
Dovoluji si proto
oslovit ty zájemce, kteří by se
do této práce chtěli zapojit.
„Přijďte mezi nás“. Jsme sdružením dobrovolným, proto je
možné nejen vstoupit, ale
kdykoliv i vystoupit.
Naše schůzky se konají pravidelně každý první
čtvrtek v měsíci, v prvním
patře Národního domu. Pokud
by někdo potřeboval prvotní
informaci, zavolejte na telefonní číslo 608 920 156.

NEJBLIŽŠÍ AKCE V KLÁŠTEŘE
20. dubna – koncert pěveckých sborů ZŠ Chotěšov a ZUŠ Staňkov
v kapitulní síni kláštera
- vystoupí také soubor Fiddle Dolce
30. dubna – ‚Myslivecké dny‘ (více informací na straně 6)
– výstava trofejí, obrazů, fotografií a dětských kreseb
(do 13. května)
- mimořádné prohlídky kláštera během této akce
PO – SO v 10,00 a 14,00
14. května - otevírání kláštera a koncert mezzosopranistky Martiny
Kociánové a harfenistky Kateřiny Englichové

22. května - výstava sochaře a restaurátora Ak. arch. Jaroslava
Veseláka (do 31. července)
- vernisáž výstavy se koná 22. května od 17,00 hodin
22. května - výstava obrazů Jindřicha Pevného ‚Z obou stran okna‘
(do 31. července)
- vernisáž výstavy se koná 21. května od 17,00 hodin
25. května - výstava fotografií Václava Celera a obrazů Pavly Celerové (do 2. října)
4. června - Dětský den v klášteře
(pořádá Spolek Májovníků Chotěšov)
18. června - ‚Chotěšovský slunovrat‘ ke stoletému výročí od dostavby kostela
- vystoupí plzeňský smíšený pěvecký sbor Canticorum

Za případný zájem děkuji.
Za Občanské sdružení
Klášter Chotěšov
Jiří Poslední
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NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Školy v Chotěšově
Nejstarší informace o škole
v Chotěšově je v německé kronice chotěšovské obecné školy.
Tato kronika je zatím nezvěstná,
ale naštěstí kronikář Adolf Hofmann z ní čerpal a převzal základní informace do obecní kroniky z roku 1928 až 1937. protože tato německá kronika by nám
určitě poskytla časové a další
historické údaje o školství
v Chotěšově, musíme se snažit ji
najít. Podle kroniky obce Chotěšov z roku 1928 – 1937 se konalo první vyučování v domě č. p.
47 u mantovského mostu. Dům
č. p. 47 již neexistuje, na jeho
místě stojí dnes dům č. p. 533,
majitelka Hana Klášterková.
Později byla škola přemístěna do domu č. p. 42 blíže
ke středu obce, kde zůstala do
roku 1782. Také tento dům již
neexistuje, na jeho místě stojí
dnes poblíž hasičské zbrojnice
dům č. p. 53, majitel Jan Ženíšek.
Původní
chotěšovský
hřbitov ležel mezi kostelem a
silnicí . Marie Terezie uzákonila
ze zdravotních důvodů přemístění všech hřbitovů mimo obec.
V roce 1782 byla na místě bývalého hřbitova postavena školní
budova č. p. 88 pro dvě třídy, ve
které jako první vyučoval učitel
Josef Baier. Budova stála skoro
rovnoběžně se silnicí. Místu se
říkalo Školní náměstí.
Do této německé školy
docházely děti z obcí Chotěšov,
Mantov, Losina, Týnec, Hoříkovice a v určité době také děti ze
Stoda.

V roce 1862 bylo na stávající
školní budovu přistavěno patro,
tím vznikly další dvě velké třídy.
Ve školním roce 1863/64
byla dosud dvoutřídní škola rozšířena o třetí třídu. V roce
1871/72 byla trojtřídka rozšířena
na čtyřtřídku a již ve školním
roce 1884/85 přibyla pátá třída.
Od 1. ledna 1893 přestaly docházet do Chotěšova děti z Týnce a
Hoříkovic, čímž se počet žáků
snížil o 55, protože v Týnci byla
postavena Národní jednotou
pošumavskou nová jednotřídní
česká škola.
Školní třídy již nedostačovaly velkému počtu žáků, proto se místní školní rada rozhodla
požádat o přidělení nových pozemků pro stavbu nové školní
budovy. Dne 15. dubna 1893
proběhla komisionelní prohlídka,
dne 4. listopadu 1893 proběhlo
další zasedání komise a byla
navržena dvě místa pro stavbu
nové školy, a to u kostela a na
náměstí. V únoru 1894 místní
školní rada rozhodla o stavbě
nové německé školy na místě
stávající školní budovy u kostela.
Stavební plány vypracoval stavitel Klotz z Plzně. Naplánovaná byla dvoupatrová budova
celkem
s deseti
učebnami,
s kabinety a s byty pro řídícího
učitele a školníka. V květnu
1894 byl uvedený stavitel pověřen provedením stavby navržené
budovy. Protože bylo potřeba pro
novou školu uvolnit místo a strhnout stávající budovu, byly školní třídy rozděleny do několika
soukromých budov:

1. třída: prelatura č. p. 166
v klášteře
2. třída: dům č. p. 76 poblíž
náměstí 1. máje
 dnešní majitel Jiří Fryč
3. třída: dům č. p. 117 poblíž
obecního úřadu
 dnešní majitel Trang Tran
Thy Thu
4.A třída: konvent č. p. 1
v klášteře
4.B třída: dům č. p. 57 pod
Klášterem
 dnešní majitel Helena
Wittmannová
5. třída: dům č. p. 124 poblíž
obecního úřadu,
 dnešní majitel Kateřina
Koubová
5.A třída: dům č. p. 37
v Havlíčkově ulici
 dnešní majitel CPZ s.r.o.
Chotěšov

Demoliční práce započaly 25.
dubna 1896. poté, co byly zdi
staré školy strženy až k základům, proběhlo položení základního kamene, jehož průběh podrobně popisuje německá školní
kronika. Neobvyklou záležitostí
bylo přidělení stejného čísla
popisného nové budově, jako
měla původní budova, na které
nová budova dnes stojí. V neděli
17. září 1897 byla nová školní
budova slavnostně otevřena.
V následujícím
školní
roce
1897/98 navštěvovalo německou
školu 539 dětí.
Jaroslav Cuřín

Víte, že?


Zakladatelem české školy v Chotěšově byl Václav Hataj (1888-1954)




První lidová knihovna v Chotěšově vznikla v roce 1919

Lidová tradice Staročeské máje v Chotěšově vznikla v roce 1967
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BUDE VÁS ZAJÍMAT, ŽE…
Pečovatelská služba pomáhá
Vážení spoluobčané, ráda bych
Vám krátce přiblížila poslání a
možnosti podpory, které nabízí
dnešní pečovatelská služba, která
funguje v Chotěšově.
1. září 2002 byl v Chotěšově nejen prvním školním dnem
pro žáky základní školy, ale i
dnem zahájení provozu v Domě
s pečovatelskou službou. Postavením a zahájením provozu zajistila obec pro seniory velmi
pěkné bydlení, s předpokladem
využití pomoci pečovatelky.
Požadavky na pečovatelskou
službu i na samotné pracovnice
byly v té době minimální. Zřizovatelem pečovatelské služby byl
kraj, který tuto službu postupně
převedl na obce a soukromé subjekty. V roce 2007 vstoupil
v platnost zákon, který podmínky
poskytování této sociální služby
značně zpřísnil a dodatky upravuje a zpřísňuje i nadále, proto se
zastupitelé Chotěšova dohodli na
možnosti zadat starost o tuto
službu odborné instituci – Centru
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Pečovatelská služba je jejím
prostřednictvím poskytována od
1. července 2007.
Pečovatelky
pracující
v Chotěšově zajišťují služby
dané zákonem i některé fakultativní služby klientům nejen
v DPS, ale i v jejich domově.
Plní tak současný trend moderního pečovatelství, podporu seniorů v běžném životě a zároveň
v jejich domácím prostředí. Právě pomoc v bytě se mnohdy
ukazuje jako velká podpora –
prodlužuje dobu, kterou může

senior strávit doma, v prostředí,
která zná. Kde žil a vychoval své
děti. V místě, kde má své sousedy a známé.
Udržení sociálních vazeb
napomáhá psychické a často i
fyzické samostatnosti seniora.
Často přitom stačí zajištění nákupu, teplé stravy nebo pomoc
s velkým úklidem, či s vypráním
prádla. Je nutné si uvědomit, že
ne každý má blízkou osobu, která má možnost takovou pomoc
poskytnout. Děti bydlí daleko,
chodí do práce a pak mají ještě
starosti doma. Žádat o pomoc
příbuzné se seniorům často nechce ani z důvodu pocitu ztráty
samostatnosti a zároveň pocitu
obtížnosti pro“mladé“. Právě
tady je prostor pro pomoc ze
strany pečovatelky. Její práce
není pomocí z povinnosti nutně
vyvolávající pocit vděčnosti.
Jedná se o službou uskutečňovanou na základě řádné smlouvy.
Službu, která je částečně hrazena
uživatelem a dotována obcí.
Práce a podpora je poskytována
tak,
aby
uživateli
vyhovovala. S pečovatelkou si
sám domlouvá čas, kdy za ním
přijde a zajistí domluvený úkon i
způsob provedení.
Při změnách zákona zákonodárci mysleli i na to, že
úhrada sociálních služeb může
být pro seniory problematická a
proto vznikl tzv. Příspěvek na
péči, který lze získat po splnění
daných podmínek. Výše příspěvku byla v letošním roce sice
upravena, protože docházelo
k jeho zneužívání, ale i tak je pro
potřebné přínosem.

Ráda bych ještě zdůraznila
dvě skutečnosti:
 Není ostuda něco nezvládnout
nebo si přiznat, že potřebuji
pomoc a říci si o ní. Není
ostuda podělit se v péči o
rodiče
či
prarodiče
s pečovatelskou službou a zajistit tak péči, kterou sami stíháme jen ztěžka.
 Pocit samostatnosti a nezávislosti bývá často v mladším
věku podceňován, neboť je
něčím samozřejmým. A zajištění si podpory mimo rodinu
může souviset s potřebou
udržení si tohoto pocitu.
Miroslava Tejmlová
koordinátorka pečovatelské
služby

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:
www.pecovatelskasluzba.cz
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Peníze, peníze, ty má každý rád …,
tak nějak je to v lidové písničce,
ale co realita? Leckde určitě
slyšíte, že jsou třeba, že jich není
nikdy dost atp. I my v MŠ Chotěšov je potřebujeme a za každou
korunu jsme rádi.
Že provoz MŠ je financován z rozpočtu OÚ, to ví pravděpodobně leckdo z Vás. Další
finanční podíl na provozu MŠ
mají ale také rodiče dětí, které
jsou zapsány k docházce.
Když se poohlédneme
zpátky na financování uplynulého roku 2010, tak 1. pololetí bylo
všelijaké, to nám pořádně teklo
do bot. Vstupovali jsme do nového roku 2010 s dluhem, který
jsme nezavinili, ale s jeho vyrovnáním jsme se museli sami
poprat. Jak? V 1. pololetí jsme
platili pouze „životně“ nutné
výdaje. Za to ale konec roku byl
veselý, dalo by se říci, že i radostný.
Obecní úřad nám vypomohl mimořádným příspěvkem
30.000,- Kč, firma MD Elmont
s.r.o nám darovala 10.000,- Kč a
dva počítače, p. Tomáš Nath
s manželkou
nám
darovali
5.000,- Kč, od firmy Stolfig s.r.o.
jsme dostali 3.000,- Kč, Myslivecké sdružení Mantov nám
darovalo 1.000,- Kč, od prodejny
Všelicos jsme dostali 400,- Kč,

Cykloservis p. Janda a Železářství p. Tuschl nám dali věcné
dary. Všem ještě jednou touto
cestou děkujeme. A na co jsme
tyto peníze použili? Menší obnosy na nákup nových hraček a
didaktických her, které děti ve
všech třídách dostaly pod stromeček a za ty větší peníze jsme
koupili traktůrek na sekání naší
školní zahrady.
Ale těsně před Vánoci
přišla ještě jedna velká radost.
Vyhráli jsme 100.000,- Kč a
dalších 15.000,- Kč jsme dostali
darem od firmy Henkel ČR s.r.o.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ CHOTĚŠOV
pro školní rok 2011/2012 se uskuteční
ve čtvrtek 5. května 2011 (doporučujeme
pro příjmení začínající A – K)
a
v pátek 6. května 2011 (doporučujeme pro
příjmení začínající L – Ž)
vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod.
v budově MŠ (ředitelna 2. vchod, přízemí)
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V létě jsme se přihlásili
do výtvarné soutěže „Schauma
školkám“ vyhlášené firmou
Henkel ČR s.r.o. Úkolem bylo
z nasbíraných etiket ze šampónů
Schauma vytvořit výtvarné dílo
na daný formát – kartón ve tvaru
oblaku ve velikosti asi 1 m2. Se
sběrem etiket pomáhali rodiče,
jednotlivé obrázky, z kterých
jsme skládali koláž, kreslily naše
děti, pomáhaly i paní učitelky a
paní uklízečky. Prostě to bylo
společné dílo. Z dvě stě odevzdaných prací byla ta naše vyhodnocena jako nejlepší. To jste
měli slyšet ten vítězný pokřik
našich dětí a učitelek, když se o
výhře dozvěděly!
Zaměstnankyně
firmy
Henkel s.r.o. nám nejprve přijely předat symbolický šek a pak
jsme čekali, jestli to nebyl sen.
Nyní jsme ve fázi, kdy se musíme rozhodnout, jak nejlépe dar
využít podle podmínek smlouvy.
Určitě to nebudou hračky, ale
investice např. do nového nábytku, osvětlení atp. Touto cestou
patří dík i všem zúčastněným na
této úspěšné akci. J. Weberová

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
ANKETA MEZI PRVŇÁČKY: Co dělá starosta? Co bych dělal já jako starosta?

David Kocián, 7 let
Starosta rozhoduje a vydělává
peníze. Taky vím, že něco
razítkuje. Párkrát už jsem u
něj byl, pomáhal jsem mu.
Kdybych já byl starosta, tak
tady postavím něco pro děti.

Adélka Radlingerová, 7 let
Nevím, co dělá pan starosta,
asi něco pro děti nebo něco
podobného. Kdybych já byla
starosta, tak nechám postavit
velké hřiště, aby si měli děti
kde hrát a taky novou školu.

Honzík Soušek, 6 let
Řekl bych, že pan starosta asi
hodně přemýšlí. Já bych jako
starosta hlavně zakázal nebezpečný zbraně a asi bych tu
udělal taky velký hrací park
pro děti, ten tu ještě není.

„Jmenuji se Kuba,
není se mnou nuda.
Máma s tátou to dobře ví
i brácha se zapojí.
Co mě baví? A co mám rád?
Počítač a na klávesy hrát.
Doma máme kočičku,
říkáme jí Syčíčku.
Je mi deset let
a to bylo o mně pár vět.“

„Ráno vstanu, dám si tužky
do penálu od mamušky.

(Jakub Jindřich)

Projektové dny
Naše škola se snaží zpestřovat
výuku nejen moderní technikou, ale i tzv. projektovými
dny. V nedávné době se konal
na I. stupni Den masek,
v březnu připravujeme Den
středověku, v dubnu Den Země, v květnu Den zdravé výživy. Vyvrcholením je každoroční oslava Dne dětí.
(ZŠ Chotěšov)
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Večer totiž kreslím dlouho,
přestanu však zanedlouho.
Babička mi jídlo dává,
obrazy tím pokapává.
Já se zlobím, tuhnou nervy,
obrázky mám od konzervy.“

(Petr Cihlář)

Finanční prostředky z evropských fondů
Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP
VK) přináší možnosti rozšířeného financování škol. Náš projekt
Moderní škola s registračním
číslem CZ.1.07/1.1.12/02.0030
úspěšně pokračuje již druhým
rokem.
Od počátku dubna 2010
pracují učitelé Základní školy
Chotěšov, příspěvková organizace na projektu "Moderní škola",
který získala škola v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Plzeňském kraji
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Na projekt jsme získali dotaci
2.089.247 Kč.
Cílem předloženého projektu je zkvalitnit výuku pomocí
využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i
učitele Základní školy Chotěšov,
okres Plzeň-jih, příspěvková
organizace.
Dojde k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a
Občanská výchova. Toho bude
dosaženo vyšším využíváním
interaktivních tabulí (e-Beamů) a
digitalizovaných studijních podkladů ve výuce.

Chystají se třídní schůzky a
doplnění školské rady
Dne 13.4.2011 proběhnou
ve škole třídní schůzky.
Rodiče, kromě informací o
svých dětech, obdrží i další
číslo Zpravodaje pro rodiče.

Na třídních schůzkách proběhne i doplňující volba školské rady.

V rámci projektu byla na
škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto
materiály jsme částečně nakoupili, ale převážná část je vytvářena
samotnými pedagogy. Všechny
uvedené prostředky budou začleněny do inovovaného školního
vzdělávacího programu. Žáci tak
ve výsledku budou moci při učení využívat moderní výukové
metody, které díky názornosti,
působení na více smyslů a interaktivitě povedou k rychlejšímu
pochopení probírané látky.
Od prosince roku 2010
jsme započali realizaci dalšího
zajímavého projektu – tentokrát
v oblasti podpory s názvem Modernizace
výuky
s částkou
1 168.334 Kč.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a
nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na Základní škole Chotěšov, okres
Plzeň-jih, příspěvková organizace. Zkvalitnění a zefektivnění
výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a
následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Na projektu se budou podílet
všichni pedagogové školy.
Zvýšení efektivity práce
se žáky ve vybraných prioritních
tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím
dělení hodin nebo podporou při
vzdělávání žáků se SVP a žáků
mimořádně nadaných. Prioritně
se projekt zaměří na rozvoj čtenářských, matematických a jazykových dovedností. V souvislosti
s tím bude inovována výuka a
vybavení učeben. Modernizace
výuky je směrována i do oblasti
výuky přírodovědy a informačních a komunikačních technologií.
Výše jmenované aktivity
plně vycházejí ze školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
a využijí je plně všichni žáci
školy. Projekt se začal realizovat
od 1.12. 2010 a bude ukončen a
vyhodnocen na pedagogické radě
v říjnu 2012. Hodnotit a porovnávat budeme (i na základě srovnání s výsledky vnitřní evaluace
školy, která proběhla od dubna
do června 2010): úroveň čtenářských dovedností, úroveň matematických znalostí a dovedností,
jazykové schopnosti, úroveň
vybavení školy v oblasti modernizace výuky.
Mgr. František Halada

Zápis do 1.třídy
proběhl v naší základní škole dne 20. ledna 2011.
Je potěšitelné, že obec roste a s ní i počet žáků, kteří v posledních třech
letech přicházejí k zápisu. Ten letošní je výjimečný v tom, že počet
zapsaných žáků (včetně tzv. odkladů povinné školní docházky)
přesáhl číslo 30.
To znamená, že škola v příštím školním roce po deseti letech opět otevře dva první ročníky.
Těšíme se na nové prvňáčky 1. září
na slavnostním zahájení školního roku!
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KINO CHOTĚŠOV
DUBEN

KVĚTEN

Pátek 1.4. od 17:00
ZELENÝ SRŠEŇ

Pátek 6.5. od 17:00
RANGO

Britt Reid (Seth Rogen) vede bezstarostný život bez cíle plný večírků – dokud
jeho otec záhadně nezemře a nezanechá
Brittovi své obrovské mediální impérium. Poprvé v životě vidí svou šanci
udělat něco smysluplného: bojovat proti
zločinu. Ale aby to mohl udělat, rozhodne se, že se sám stane kriminálníkem.
Americký akční thriller.
České titulky, 119 min.,
přístupný od 12 let

Než si začal říkat Rango a vybájil si
spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si
začne naplno užívat, když se nešťastnou
náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště. Americká animovaná rodinná komedie.
Český dabing, 107 min., přístupný

Pátek 8.4. od 17:00
DĚCKA JSOU V POHODĚ

Pátek 13.5. od 17:00
GNOMEO A JULIE

Dvě mámy lesbičky, jeden dárce spermatu a dvě děti, které se rozhodly začlenit "tátu" do svého života, který vybudovaly
jejich
mámy.
Americké drama/komedie.
České titulky, 106 min.,
přístupný od 12 let

Nový
animovaný
komediálnědobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu
lásky na světě Williama Shakespeara
další rozměr. Americká animovaná rodinná komedie.
Český dabing, 84 min., přístupný

Pátek 15.4. od 17:00
FIMFÁFUM, DO TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO
Závěrečná část loutkových adaptací
pohádek Jana Wericha. Můžete se těšit
na tři pohádky a to: O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny, Jak
na Šumavě obři vyhynuli, Rozum a
štěstí. Soubor českých animovaných
pohádek.
Délka: 75 min. , přístupný

Pátek 29.4. od 17:00
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA
Edmund a Lucinka tráví prázdniny u
svých příbuzných společně se svým
nesnesitelným bratrancem Eustacem.
Často tu vzpomínají na Narnii
a na dobrodružství, která tam zažili,
když jednoho dne z ničeho nic ožije
obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji
a oni se skrz něj dostávají zpátky do
Narnie. Americký dobrodružný film.
Český dabing, 114 min., přístupný

Vstupné
60 Kč
na všechna
představení

Pátek 20.5. od 17:00
GULIVEROVY CESTY
Gulliverovi se podfukem podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně
miluje, aby ho pověřila napsáním článku
o Bermudském trojúhelníku. Během
výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené
země Liliputánů. Dobrodružná americká
komedie.
Český dabing, 84 min., přístupný

Pátek 27.5. od 17:00
RIO
Příběh o zdomácnělém papouškovi Blu z
americké Minnesoty. Blu jednoho dne
potká volnomyšlenkářskou Jewel a rozhodne se udělat si 'výlet' až do exotického Ria de Janneira. Ale už od samotného
začátku cesty se nic nevyvíjí podle jeho
představ a v cíli to nebude o nic lepší.
Americká animovaná rodinná komedie.
Český dabing, 85 min. , přístupný

Pozor nyní akce:
při předložení pěti
vstupenek
z různých představení vstup
zdarma.
Program Kina Chotěšov
naleznete
na internetové adrese
www.obec-chotesov.cz

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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