Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 4 – prosinec 2014

Cena 5 Kč

Zvolme společně osobnost Chotěšova
Obec Chotěšov oslaví v příštím
roce 900 let od svého založení.
Při této příležitost by vedení obce
rádo ocenilo významné osobnosti,
které se významným způsobem
zasloužili o její rozvoj, slávu, respekt nebo prestiž (například za
dlouholetou dobrovolnickou činnost ve prospěch občanů obce
nebo ve vztahu k obnově památek, za propagaci dobrého jména
obce v kultuře či ve sportu, významní rodáci, veřejní činitelé a
podobně). Víte o někom, kdo by
si ocenění zasloužil? Pak neváhejte a nominujte ho. Stačí vyplnit
jednoduchý formulář nejpozději
do 30. dubna 2015.
Po formální kontrole návrhů a prověření pravosti údajů
uvedených ve formulářích mohou
být nominující vyzváni k doplnění
či upřesnění uvedených údajů. V
případě nesrovnalostí a nespolupráce nominujícího mohou být již
v této fázi některé formuláře vyřazeny z hodnocení, proto dbejte
na to, aby všechny údaje byly
pravdivé.
Nejpozději do 1. června
2015 pak hodnotitelská komise
složená ze zastupitelů obce předloží radě obce seznam nominovaných osobností doporučených k
ocenění. Rada obce na svém nejbližším jednání posoudí návrh
komise s tím, že do zastupitelstva
obce předloží finální návrh nominovaných osobností.

PRACOVNÍ DOBA OÚ
O VÁNOCÍCH
ÚT 23.12.- omezený provoz
PO 29.12. - 8,00-17,00
ÚT 30.12. - 8,00-17,00
(pokladna pouze do 16,00)
ST 31.12. - ZAVŘENO
PÁ 02.01. - ZAVŘENO
Zastupitelstvo
obce
na svém nejbližším zasedání
schválí konečný seznam osob,
které budou následně oceněny
v průběhu slavnostního večera
k výročí 900 let od první písemné zmínky o obci Chotěšov
dne 25. září 2015 v Národním
domě.

FORMULÁŘ
NAJDETE
UVNITŘ
ČÍSLA!

OÚ Chotěšov
provede
v úterý
16. prosince 2014

SVOZ
PLASTICKÝCH
HMOT
Žádáme občany, aby plasty
připravili před své nemovitosti v pondělí večer.
Plastové pytle je možno
zakoupit na Obecním úřadě,
1 ks za 5,- Kč.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE
V podzimních volbách bylo zvoleno
nové zastupitelstvo obce. Na následujících řádkách se vám členové
rady představí. Nového starostu
Luďka Rosenbergera jsme požádali o
rozhovor.

VÝSLEDEK
VOLEB 2014
počet
strana
mandátů
PPCH
11
ČSSD
1
ODS
1
KSČM
1

Jaké jsou vaše cíle ve funkci starosty?
V prvé řadě je mým cílem se co nejrychleji zapracovat a zvyknout si na
novou pozici. I přesto, že jsem v
předchozích čtyřech letech měl tu
možnost tak říkajíc „být u toho“, z
pozice místostarosty pozorovat práci
mého předchůdce velmi zblízka a
získávat zkušenosti, není přechod do
nové role vůbec snadný. A co se týká
těch dlouhodobějších cílů - myslím
si, že směr, kterým jsme se v posledních letech vydali, je správný. Našim
úkolem tedy je pokračovat v započaté
práci a dělat jí tak, abychom se sami
před sebou nemuseli stydět. Všechny
své schopnosti a dosavadní zkušenosti bych rád využil k tomu, aby z Chotěšova a našich přilehlých obcí bylo
zase o kousek hezčí místo k životu. To
je můj cíl po následující čtyři roky.
S jakým rozpočtem bude obec v
příštím roce hospodařit?
Pro rok 2015 je sice připraven
schodkový rozpočet, ale schodek ve
výši 8,8 milionu korun je plně pokryt
z přebytků hospodaření minulých let.
Budu-li konkrétnější - na straně

Daniel Koláček,
místostarosta, 38 let

Nedělám si naděje, že se právě mě
povede tento stav změnit. Rozhodně
se však o to budu snažit.
příjmů je kalkulováno s 49,9 miliony
Kč,výdaje jsou navrhovány ve výši 58,7
milionů Kč – z toho téměř 33 milionů
je určeno na investice. Kompletní návrh rozpočtu si občané mohou prohlédnout na webových stránkách obce.
Co chcete v obci změnit?
Pokud jde o další rozvoj obce, tak si
myslím, že není nutné nějak dramaticky
změnit kurs. Jak již jsem uvedl v předchozí odpovědi, v tomto ohledu jsme na
dobré cestě. Co my však vadí, je všeobecně negativní myšlení lidí. Jako bychom ztratili schopnost se radovat i z
úplných maličkostí a drobných úspěchů. Neumíme se navzájem pochválit,
ocenit snahu někoho druhého…

Je tomu již osm let kdy sem se
poprvé objevil na kandidátce našeho, nerad bych to zakřikl, myslím, že podle výsledků voleb oblíbeného a úspěšného sdružení, ale
do zastupitelstva sem se dostal až
nyní a navíc rovnou na post místostarosty obce. Bylo by jednoduché říci "NE", ale já řekl "ANO" a
i když je to pro mě vlastně úplně
nová role, bylo to právě to
„ANO“, které je pro mě novou
výzvou, novým nábojem a které mi

Na co jste v naší obci hrdý?
Občas slýchávám od lidí z okolních
obcí a měst, jak to v tom Chotěšově
funguje, že se každý rok něco nového
buduje, něco opravuje, a že u nich
tomu tak není, že tam – jak se lidově
říká – chcípl pes. Na to jsem vždy
patřičně hrdý. Ono to totiž jde i bez
stamilionového rozpočtu!
Jste připraven na značnou míru
stresu, který sebou funkce přináší?
Nevím, to ukáže až čas. Ale několik
stresových situací jsem už ve svém
dosavadním životě „ustál“, tak věřím, že si poradím i tentokrát. Dá se
na něco takového vůbec připravit? ☺

dodává pozitivní energii se vším
se úspěšně porvat a navázat na
výborně odvedenou práci kolegů
přede mnou. Lidské duše a lidskou náturu předělávat neumím,
ale pokusím se společně s kolegy
vytvořit příjemné podmínky pro
život tady u nás v Chotěšově tak,
aby si každý z občanů alespoň
jednou řekl že se mu tady líbí a
dobře žije. To je můj cíl do kterého vkládám všechny své schopnosti.

Filip Hrubý,
radní obce, 39 let

Václav Konopík,
radní obce, 43 let

Svoji kandidaturu ve volbách
jsem opíral o nasbírané zkušenosti během předchozích 8 let
strávených v uvolněné funkci
zastupitele obce. Chci pokračovat v nastoleném trendu posledních let vedoucí k dynamickému
rozvoji naší obce a zlepšování
podmínek pro lepší venkovské
bydlení. Nebojím se přijmout
odpovědnost za svá rozhodnutí.
Nechci být pouhým “stínovým“
kritikem všeho, ale chci se stát
tím, kdo pomůže najít nejlepší
řešení k odstranění případných
problémů. Mým hlavním cílem a
motivací je vytvořit pro své děti
a budoucí generace občanů
takové životní podmínky v jejich
rodné obci, aby na ni byly patřičně hrdé a zůstala i nadále
jejich domovem nebo alespoň,
aby se do ní vždy rády vracely.

Jsem toho názoru, že minulé
volební období bylo pro občany
našich obcí v mnohém přínosné
a věřím, že i nadále tomu nebude jinak. Jako člen rady a zastupitelstva obce udělám maximum proto, abych svou prací co
nejvíce přispěl ke splnění všech
předvolebních cílů, k rozvoji
obcí a spokojenosti spoluobčanů. Svůj přínos vidím ve zkušenostech z minulého volebního
období a v tom, že k řešení věcí
přistupuji spíše z praktického
hlediska běžného občana a při
rozhodování se snažím řídit
podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí tak, abych důvěru, Vás
voličů, ve mne vloženou nezklamal.

Michaela Zahradníková,

radní obce, 40 let
Do komunálních voleb na období 2014 – 2018 jsem kandidovala již po třetí za „Sdružení
nezávislých kandidátů“ z důvodu, že jsem měla zájem na pokračování započaté práce z
předchozích let. V období 20062010 a 2010-2014 jsem byla
zvolena do obecního zastupitelstva a pracovala ve Finančním
výboru. Spolupráce s lidmi, na
které se mohu spolehnout, je
pro mne velmi důležitá. Věřím,
že takový tým lidí okolo sebe
budu mít i v tomto volebním
období 2010-2014. Budu se
snažit naplno věnovat potřebám
občanů obce všech věkových
kategorií,
seznamovat
se
podrobně s jednotlivými tématy
a projekty, což bude jistě dobrým vkladem do další práce. V
průběhu následujících 4 let chci
dosáhnout naplnění volebního
programu, jehož cílem je rozvoj
obce a přilehlých vesnic, zachování lidových tradic, podpora
dětí, mládeže, místních spolků a
organizací.

Projekt

STEJNÉ ŠANCE pro budoucí rodiče
Dne 7. února 2015 v sále Národního domu.
Akce, jejíž posláním je investice do zlepšení přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání. Stejná šance dobře
začít. Dobře začít v rodině, pak v mateřské škole a následně ve škole základní. Předpokladem úspěchu jsou
tak stejné „startovní“ předpoklady a podmínky. A ty vytvářejí především rodiče.
Garantem celého navrhovaného záměru je vedení ZŠ Chotěšov. Pokud se první kurz v roce 2015 podaří a
osvědčí, bude se vedení ZŠ a její partneři snažit o zavedení STEJNÉ ŽIVOTNÍ ŠANCE jako dlouhodobého programu a rozšířit jej do dalších oblastí ČR.
Tato první akce je určena zejména budoucím rodičům. Jedná se o moderovanou formu zábavy spojené s
hudbou, workshopy a zajímavými lidmi. Naši absolventi z let 2003 až 2012 obdrží slosovatelné (číslované) pozvánky; pořad bude zveřejněn v tištěných médiích a n a internetu.
Podrobný program bude zveřejněn během ledna 2015.

900 let od první písemné zmínky o obci Chotěšov
NOMINAČNÍ FORMULÁŘ
NA OCENĚNÍ
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE
Nominující:
jméno a příjmení:
bydliště:
telefon / e-mail:
(Ten, kdo navrhuje nominovaného. Nominujícím může být jakákoliv osoba starší 18 let
s trvalým bydlištěm v Chotěšově, Mantově, Losině, Hoříkovicích nebo Týnci.)

Nominovaný:
jméno a příjmení:
bydliště:
datum narození:
(Návrh osoby na ocenění. Nominována může být pouze jedna osoba, osobnost,
občan - bez ohledu na místo trvalého bydliště.)

Stručné zdůvodnění, proč Vámi uvedenou osobu navrhujete na ocenění:

(Toto pole je povinné - uveďte, čeho Vámi navrhovaná osobnost dosáhla; v jakém oboru, jak dlouho se svému
oboru věnuje; co zásadního pro obec či občany Chotěšova, Mantova, Hoříkovic či Týnce dělá/udělala; jakým
způsobem se zasloužila o rozvoj, prestiž, slávu či respekt obce.)

Datum:

Podpis nominujícího:

Zcela a čitelně vyplněný a podepsaný formulář je možné doručit osobně nebo poštou
do podatelny OÚ Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, a to nejpozději do 30.4.2015.
Obálku prosím označte heslem "Nominace významné osobnosti 2015"

STALO SE
Neseďme doma a pojďme společně potrápit tělo
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastal opět čas
bilancování toho uplynulého a tak
bych i já rád připomněl několik našich úspěšných počinů tohoto roku.
Jako první bych zmínil tradiční
Šibřinky, které mají nejspíš díky
Husákovým dětem rok od roku větší
účast potomků těchto ročníků. Další
zásadní událostí byl druhý ročník
Běhu Chotěšovem, který se nám
vydařil i díky pěknému počasí a myslím, že poučení z předchozích drobných nedostatků jsme nakonec posunuli laťku o trochu výše pro nadcházející ročníky. V červnu se dále
uskutečnil jeden z našich dalších
výjezdů pro cyklisty do okolí obce
Dudov, jehož se zúčastnilo 22 odvážných, přičemž jsme zaznamenali
také tři premiérové účasti a doufám,
že to nebylo naposled, co s námi tito
nováčci v našich řadách vyrazili. I v
budoucnu rádi v našich řadách uvítáme novou krev. Z cyklovýjezdu se
vrátili všichni živí a zdraví. V září
jsme odvezli kola do Peckova Mlýnu
u Blažimi, abychom záhy souhlasili s
tím, že tento náš výjezd zůstane
opravdu jen pěší (prostě jsme vyměkli). U obce Úterý jsme se stali
svědky neobvyklé podívané a to
místní Traktoriády. Po motokrosové
dráze se zde proháněla vozidla známých značek i produkty domácích
všeumělů. Na akci bylo několik stánků z občerstvením, kde bylo nabízeno bezpočet dobrot pro ukojení hladu
a mnoho značek točených piv. Ubytování v Peckově Mlýně bylo úžasné
a vřele ho doporučujeme.

Od září se nám naplno rozběhla naše
bohulibá činnost, týrání vlastních těl
v řadách cvičenců pod vedením cvičitelů místní organizace OSPV.

Zde přinášíme rozpis cvičení pro
školní rok 2014/2015:
Ženy Po 19:30 – 20:30
Jana Hesová
Joga St 17:30 – 18:30
V. Honalová
Zdr. těl. vých. Čt 19:00 – 20:00
Gerhard Tausch
Pilates Út 20:00 – 21:00
Jana Rosenbergerová
Volejbal Čt 18:30 – 20:00
Robert Puhman
Aerobic byl ze zdravotních důvodů
cvičitelky zrušen.

Dále přinášíme informace o událostech, které nás čekají v nadcházejícím období. Jako každý rok se 26.12.
2014 uskuteční v hale Základní školy
Chotěšov od 13:30 Vánoční turnaj ve
volejbalu. Přihlášky tříčlených smíšených družstev zasílejte na e-mail :
r.puhman@seznam.cz nebo na tel.:
602611785.
Dále nás 23. 1. 2015 čeká
valná hromada, která se uskuteční od
18:30 v ND. Srdečně zveme všechny
naše členy a přispěvatele. 21. 2. 2015
potom přicházejí na řadu Šibřinky v
ND, jejichž dětská část začíná ve
14:00. O zábavu našich dětí se opět
jako v minulých ročnících postará
dvojice děvčat Pipi a Bambula Show.
Večerní část pro dospělé začíná ve
20:00 a k tanci bude hrát „Combo
Plzeň“. Běh Chotěšovem s pořadovým číslem „3“ se bude konat 25. 4.
2015.
A prozatím poslední chystanou akcí budou „kola“. A protože se
nám v Jižních Čechách líbí „nejsou
tu kopce“, tak tentokrát zavítáme do
Penzionu apartmány Vala ve Stráži
nad Nežárkou. Zájemci se mohou
hlásit u Jany Hesové na tel.:
728185497, nebo u Jitky Škardové
na tel.: 602260741.
Závěrem bych Všem našim
spoluobčanům popřál krásný nadcházející čas adventní,veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Za OSPV
Robert Puhman

Den otevřených dveří v DPS měl úspěch
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se
tento rok stejně jako loni zapojilo do
projektu s názvem „Týden sociálních
služeb“, díky němuž se v Domě s
pečovatelskou službou v Chotěšově
opět uskutečnil den otevřených dveří
určený nejen potenciálním zájemcům
o pečovatelskou službu, ale i široké
veřejnosti. Týden sociálních služeb
probíhal od 6. do 12. října 2014. V
tento týden se otevíraly dveře různých typů sociálních služeb, kdy
hlavním smyslem této celonárodní
akce je upozornit širokou veřejnost
na sociální služby v ČR, představit je
jako služby potřebné, nutné, kvalitní,
ale hlavně umožňující důstojný život
tisícům občanů a uživatelů těchto
služeb. Cílem je tedy hlavně zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný

život a začlenění všech skupin jejích
obyvatel. U nás, tedy v Chotěšově, se
dveře Pečovatelského domu otevřely
dne 6.10.2014 a zájemci mohli přicházet v době od 8 do 17 hodin. V tento
den se mohli dozvědět informace přímo o naší pečovatelské službě, a to
nejen za jakých podmínek mohou službu využívat, nebo jaké konkrétní úkony zprostředkováváme, ale hlavně to,
že jsme služba terénní, tudíž potenciální uživatelé mohou naše služby čerpat
v pohodlí svého domova, v blízkosti
své rodiny a přátel. Účast oproti loňskému roku nebyla tak hojná. Zájemci
o naši službu obdrželi veškeré informace, a ti, kteří se spíše zajímali přímo
o přidělení bytu v DPS, obdrželi potřebné informace o pečovatelské službě
také, ale jelikož přidělení bytů má na
starost obec, byli odkázáni právě na
obec.

SPORT
TURNAJ V NOHEJBALU /dvojice/
26.12. 2014 od 14.00 hod.

TURNAJ VE WALLYBALLU
/ trojice,popř.dvojice/
28.12. 2014 od 14.00 hod.
Startovné na turnaj je 150,- za mužstvo

TURNAJ VE SQUASHI
30.12. 2014 od 10.00 hod.
Startovné 200,- za hráče /s občerstvením/
Turnaje jsou amatérské.
Závazné přihlášky do 15.12. 2014
na tel. 606 158 254
nebo
osobně ve Sportcentru v Losině.

Potenciální zájemci o službu
nás však mohou kontaktovat během celého roku, a to
jak telefonicky na čísle 774
483 730, tak osobně v Domě
s pečovatelskou službou.
Budou jim poskytnuty veškeré informace a jejich nepříznivou situaci budeme
individuálně řešit, protože
naše moto zní: „Umíme pomáhat a nacházíme pro Vás
řešení“.
Za Centrum pečovatelských a
ošetřovatelských služeb
Veronika Maroušková, DiS.
koordinátorka

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Bylo, nebylo…
V dnešním příspěvku s tak trochu
pohádkovým názvem, se chci věnovat situaci kolem budovy a provozu
kina. Jelikož po celý život bydlím v
blízkosti Národního domu, pamatuji
si ještě na období, kdy se filmy promítaly na tanečním sále. Tam jsem
prvně viděl všechny díly Vinetoua a
také český film Ďábelské líbánky,
jehož název a můj tehdejší věk pobouřil mé rodiče, což je dnes již
úsměvné.
V sedmdesátých letech bylo
rozhodnuto o nové stavbě filmového
stánku a tak vzniklo kino tam, kde
jsme jej po minulých čtyřicet let
navštěvovali. Provoz nového kina
začal v roce 1974, kdy byl předsedou
MNV v Chotěšově pan Jaroslav Vlasák. Je tomu tedy letos oněch čtyřicet
let a v tomto roce také došlo k jeho
zrušení.
Slýchávám občasný nesouhlas s osudem tohoto zařízení, je
slyšet i nostalgie, kterou částečně
chápu. Jsou mezi námi mnozí, kteří
výstavbě věnovali mnoho bezplatných brigádnických hodin.
Jako zaměstnanec Obecního
úřadu jsem zároveň i topičem v Národním domě a býval jsem jím i v

kině. Věřte, že v uplynulých dvou letech se již mnohem více jen topilo, než
promítalo. Ani samotná budova kina
nebyla v nejlepším stavu. Příchodem
nových technologií zastaraly promítací
přístroje, každý jednotlivec si může
film promítnout na počítači v teple
domova a v neposlední řadě udělali své
i městská multi kina, která poskytují
nesrovnatelný komfort a nabídku služeb. Zkrátka, až na několik dětských
filmů, do kina nikdo nechodil. V současné době se kino přesunulo opět do
sálu Národního domu. Ano, připusťme
že to je částečný krok zpátky ve smyslu
posezení „do vrchu“, snad i zvukově
není toto prostředí tak dokonalé a je to
celé tak trochu hospodské. Jenže nesmutněme, ani sem nikdo nechodí a
zapůjčení filmu dnes stojí kolem 1800
Kč. Je tedy jednoznačné, že se opět
doplácí a energetické udržování jen
jednoho místa je alespoň trochu ekonomické. Dosti ale nářků.
Při vyklízení předešlé budovy
kina se mi dostala do ruky promítací
kniha. Je to kniha v zelené vazbě, léty
ohmataná a vypovídá o názvech promítaných filmů i technickém stavu jednotlivých filmových kopií. První listy
začínají v roce 1945, jsou v němčině a

na první pohled nás zaujme krasopis
zapisovatele. Tyto zápisy končí v
revolučním měsíci květnu. Další
pokračování již bez krasopisu, pokračuje rokem 1950 a končí v roce
1952. Třetí úsek zápisů je pak datován léty 1964 až 1973. Můžeme si
proto dnes přečíst, že film „Vrah
skrývá tvář“ se promítal 8.1. 1967.
Již zmíněný „Vinetou“ pak 14.2
1968 a v osudném jednadvacátém
srpnu film „Zázračný hlavolam“.
Film „Žert“ kde jsou i záběry z kláštera – kasáren, bylo možno shlédnout
rok po jeho natočení 3.8. 1969.
Nesmíme zapomenout ani na
některá jména promítačů. Byly to
páni Kludský, Hál, Pata, Traxmandl
či pan Weiss.
Zmíněná kniha je dnes již
vzácným dokladem kinematografie,
kterou jsme v minulých desetiletích v
Chotěšově viděli. Kniha bude uložena v trezoru Národního domu.
Ovšem kino, to nebyly jen
filmy ale také první stisky rukou a
políbení. Takže, trochu vzpomínat je
v tomto případě dovoleno až nutno.

Jiří Poslední

Vážení čtenáři,
od dubna do září 2015 budeme pořádat v klášteře Chotěšov výstavu reprodukcí obrazů Karla
a Adolfa Liebschera. Tito autoři žili na přelomu minulého století. Ilustrovali mnoho knih a
nakreslili krásné obrazy. Ve světové válce
1914 – 1918 namalovali mnoho pohlednic,
které pak vojáci posílali domů svým rodinám.
Vznáším mezi místními občany dotaz, zda má
někdo jako rodinnou památku pohlednici od
bratří Liebscherů z tohoto válečného období,
kterou by byl ochoten zapůjčit k reprodukci.
Reprodukce by určitě pomohla zvýšit atraktivitu výstavy pro místní občany. pokud by se několik konkrétních pohlednic z války našlo.
Jiří Cuřín

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Anketa: Co máte rádi na Vánocích a co si přejete?

Vilda Fryč

Natálka Hájková

Lukáš Rákoczy

Nejvíc mě baví s maminou, tátou a bráchou
zdobit vánoční stromeček. Chtěl bych pod ním
najít roborybu, která
plave ve vodě a je na
ovládání a taky Lego
Star Wars.

Pod stromečkem bych
nejraději měla Verunku,
protože je to moje nejlepší kamarádka a chtěla bych ji mít doma.

Těším se na Ježíška, až
budu vybalovat dárky,
hodně se mi líbí ty
obaly. Přál bych si
kombajn Fendt.

Vojta Tomášek

Míša Hudec

Míša Benešová

Těším se na dárky. Přál
bych si krajtu na ovládání, to je robotický
had.

Budeme s maminkou
péct perníčky, nejraději
mám prasátka. Chtěl
bych dostat hru Lovci
duchů - ve tmě se na zdi
dělají duchové a musí se
střílet takovou pistolí.
Taky bych si přál trampolínu.

Budu mamince pomáhat
se zdobením perníčků. K
Vánocům bych si přála
Barbie s křídly. Když se
zmáčkne tlačítko, tak má
šaty.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Šesťáci si zkusili práci archeologů
Žáci šesté třídy se v říjnu navštívili
Západočeské muzeum v Plzni. Kromě prohlídky expozice archeologie
je čekala také archeologická dílna.
Vyzkoušeli si například slepit rozbitou nádobu, datování keramiky, zakreslování kosterních nálezů do milimetrového papíru nebo drcení
mouky pomocí kamenného mlýnku.

Projekt Obrazy historie regionu
Jeden z projektů, do kterých se naše
škola zapojila,se týká historie Chotěšova a okolí v době před druhou
světovou válkou, během ní a těsně po
ní. Žáci 9. třídy se pokusí na základě
rozhovorů spamětníky sestavit obraz
života v naší obci. Koncem září proběhl projektový den Co jsou Sudety,
kde se děti seznámily s dějepisnými a
zeměpisnými fakty, důležitými událostmi v Sudetech, pracovaly s historickými mapami a četly si několik
příběhů z knihy Živé paměti Sudet.
V další etapě se zaměříme na vlastní
získávání materiálu v podobě historických fotografií a vzpomínek pamětníků. V únoru bychom rádi za
pomoci divadelníků některý z příběhů dramaticky ztvárnili a prezentovali na společném česko-německém
divadelním dnu v Chamu. Na jaře
nás čeká výlet po stopách zaniklých

sudetských obcí a závěrečné společné setkání českých a německých škol
zapojených v projektu, které se pravděpodobně uskuteční v prostorách
chotěšovského kláštera.

Prosíme tímto pamětníky, kteří
by se s námi chtěli podělit o své
zážitky z let 1938 -1946 a pomoci
nám poskládat obraz historie
našeho regionu, aby se přihlásili
na tel. čísle 377 900 342 - ZŠ
Chotěšov, p.učitelka Duffková.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
Ve školním roce 2013/2014 a
2014/2015 se naše škola zapojila do
projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání. Pod záštitou Plzeňského kraje se ho účastní 18
středních a 71 základních škol. Naší
partnerskou školou je SPŠE a VOŠ
elektrotechnická v Plzni. Žáci chotěšovské základní školy se v doprovodu vyučujících zúčastňují výuky v
odborných učebnách SPŠ aVOŠ
elektrotechnické na Koterovské třídě.
Hodiny vedou učitelé SPŠE nebo
studenti vyšších ročníků této školy.
Naši žáci tak mají možnost seznámit
se s prostředím střední školy, stylem
výuky a především vyzkoušet si aktivity, na které u nás nemáme potřebné vybavení - moderní chemické
a fyzikální laboratoře, lego roboti,
práce s GPS, ..... Ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 a v 1. pololetí
letošního školního roku se výuka
týká žáků současné 9. třídy, ve
2.pololetí 2014/2015 se projektu
zúčastní žáci letošní 8.třídy. Součástí
projektu je také zájmový kroužek

elektrotechniky, který probíhá jednou
za 14 dní v odpoledních hodinách a
dojíždějí na něj zájemci ze 6. -8.
ročníku. Dětem se výuka zaměřená

především na fyziku, biologii a chemii moc líbí, vítají zejména praktické
pokusy a práci s různými měřícími
přístroji.

Den se záchranáři má smysl
V pondělí 6. října proběhl na naší
škole projektový den. Žáci byli
rozděleni do smíšených družstev
od 1. do 8. třídy a postupně procházeli 17 stanovišť, na kterých se
naučili například poskytovat první
pomoc zraněným, rozeznávat dopravní značky, opravit jízdní kolo,
sbalit evakuační zavazadlo nebo
telefonovat na nouzové linky.
Spoustu zábavy si užili při zacházení s ruční stříkačkou, přechodu
lanové lávky, vynášení osob a věcí
z ohroženého objektu a jízdě zručnosti na koloběžce. Všichni také
měli možnost prohlédnout si vybavení zásahového vozidla chotěšovských dobrovolných hasičů a sanitky Vodní záchranné služby z
Plzně. Vodní záchranáři nám navíc
předvedli ukázku resuscitace a
zodpověděli všechny všetečné
dotazy. Vítězný tým čeká na jaře
odměna v podobě výletu do Plzně
na Den s integrovaným záchranným systémem.

NA ZÁVĚR…
TJ BANÍK MANTOV
Vás srdečně zve
v sobotu 14.2.2015
na

MASOPUST
tradiční průvod masek obcí

Dopis pro Vás, čtenáře Chotěšovského zpravodaje:
Pár let jsem si myslel, že je to chudokrevnost, nedostatek vitamínů, dietní strava či jiné
věci. Ale teď jsem objevil pravý důvod své věčné únavy. Jsem přepracovaný.
V téhle zemi je deset miliónů lidí. Z toho čtyři milióny jsou v důchodu, takže zbývá šest
miliónů na práci. Z těch jsou dva milióny ve školách, takže zbývají čtyři. Z toho dva milióny pracují pro státní či místní úřady a organizace. Takže zbývají dva milióny na práci. Z
toho je půl miliónu v armádě, policii a pohraniční stráži a další půlmilión jsou ženy v domácnosti. Ze zbylého miliónu pracuje 900 000 ve státních podnicích, takže zbývá 100 000.
Z nich je 85 000 v nemocnicích nebo v invalidním důchodu. A podle posledních informací
ministerstva vnitra je v našich věznicích a nápravných zařízeních všech stupňů celkem 14
998 lidí. Takže zbývají na práci dva lidi. Vy a já. A vy si teď sedíte doma a čtete tento
zpravodaj!

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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