Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 4 – prosinec 2015

Cena 5 Kč

Adventní trh a koncert v klášteře

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané Chotěšova
Mantova, Hoříkovic, Losiny a Týnce, s blížícím se koncem roku bývá
zvykem se ohlédnout za tím, co nám
končící rok přinesl, co nám vzal, co
se nám povedlo. Zároveň je to čas na
učinění nových předsevzetí a stanovení plánů, úkolů a cílů do roku nového. Pokusím se tedy i já o takovou
malou inventuru roku 2015 a poodhalím plány na rok následující, na
rok 2016.
Rok 2015 byl především ve znamení významného výročí – 900 let
od první písemné zmínky o obci
Chotěšov v Zakládací listině
kladrubského kláštera. Odkazy na
toto výročí nesla valná většina společenských akcí, které se na území
obce konaly, ať již to byly akce nové, či ty zavedené s dlouholetou tradicí. Smyslem podpory společenského života v obci, a mám teď na mysli
podporu finanční z vyhlášeného
grantového dotačního programu,
bylo zvýšit návštěvnost pořádaných
akcí a přilákat k nám do Chotěšova
větší okruh návštěvníků. A toto bylo
dle mého názoru splněno měrou vrchovatou. Vždyť třeba letošní ročník
tradičního Večera pro klášter navštívilo rekordních 2.000 návštěvníků!

Trvalou připomínkou zmiňovaného
výročí je pak kniha „Obec Chotěšov
a její okolí v historických fotografiích“. O vydání této povedené publikace se zasloužil Spolek Klášter
Chotěšov a stále ještě je možné si ji
zakoupit. To kdyby někdo z Vás
potřeboval tip na krásný vánoční
dárek…
Při všech těch slavnostech a oslavách jsme ale nezapomněli ani na
práci, i když možná v menším měřítku, než bylo v posledních letech
zvykem. Jen namátkou zde mohu
jmenovat kompletní opravu střešního
pláště na Národním domě, novou
střechu má již také i bytový dům č.p.
190 (tzv. Demuťák), zrekonstruováno bylo veřejné osvětlení v Mantově
směrem k Metálce, v Hoříkovicích
byly stavebně upraveny prostory
klubovny. Stále ještě v plné rozpracovanosti jsou rekonstrukce místních
komunikací v Týnci a Hoříkovicích.
Předpoklad jejich dokončení
je
bezprostředně po začátku, resp. na
jaře nového roku.
A tím už se pomalu dostávám k
těm cílům a plánům pro rok 2016. V
době kdy vzniká tento článek, ještě
rozpočet obce na rok 2016 teprve
čeká na své schválení. Vyčleněny
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jsou v něm ale prostředky především
na zkapacitnění Základní školy, kde by
stavebními úpravami půdních prostor
měly vzniknout dvě nové třídy se zázemím. Počítáno je i s rekonstrukcí
několika dalších dosud nezpevněných
místních komunikací. Věříme, že se v
příštím roce již podaří zrealizovat část
cyklostezky CT3 v Mantově. Rádi
bychom, byť jen částečně, chtěli řešit i
problém s parkováním v sídlišti a u
budovy OÚ. Nový rozvod vody bude
potřebovat Mateřská škola…
Jak sami vidíte, plánů je mnoho.
Máme i chuť a energii do práce. Nezbývá než věřit, že se budeme moci
hned se začátkem nového roku pustit
směle do díla.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
klidný zbytek adventu, pohodu o Vánocích, do nového roku hodně štěstí,
zdraví, odvahy a energie, aby i ty Vaše
osobní přání, plány a předsevzetí došly
svého naplnění!

Luděk Rosenberger,
starosta obce

INFORMACE, KTERÉ STOJÍ ZA TO VĚDĚT
Chotěšovští hasiči byli s Tatrou ve Zbirohu
V sobotu 5. září 2015 jsme se s naší
TATROU 815 CAS 20 Terrno
1 zúčastnili soutěže o nejkrásnější
Tatru, již 5. ročníku Zbirožské hasičského Tatrování. Volba královny
mezi Tatrami se uskutečnila v areálu
Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbirohu. O přízeň
návštěvníků se zde ucházely nejen
Tatry profesionálních a dobrovolných hasičů ale i například Tatra 815
v poměru 1:3 malých Soptíků z Kolešova a malý kovový RC model
1:14 Tatry 815 6x6 CAS 30. Po celý
den tak bylo k vidění 73 Tater, z toho
31 soutěžních.
A jak to dopadlo? Miss sympatie
od návštěvníků obdržela Tatra 138
CAS 32 z roku 1969 SDH Mníšek
pod Brdy. Odborná porota pak korunovala titulem „Miss Tatra 2015“
Tatru 815, CAS 20 Terrno 1 SDH
Domažlice. První vicemiss se stala
svěřenkyně SDH Podmokly a druhou
vicemiss se stala Tatra reprezentující
barvy SDH Folmava. Soptíci z Kolešova za svoji Tatru a majitel a zhotovitel RC modelu Tatry obdrželi
zvláštní cenu.
Některé posádky Tater soutěžily v
rámci Mistrovství republiky ve výměně kola na vozidle Tatra 815 VVN
8x8. Do náročné soutěže se přih-

lásilo celkem 10 dvoučlenných
posádek, na které čekala výměna
téměř 200 kilogramového předního
kola.
Za SDH Chotěšov
soutěžili a rozhodně se zde neztratili velitel Petr Skořený a strojník
Martin Tomášek. Nejrychleji to
zvládli borci
z HZS Hradec
Králové s časem
5 min 10
sec., druzí byli
borci z SDH Zbiroh s časem
6 min.13 sec. a třetí místo s časem

6 min. 20 sec. obsadilo družstvo
SDH Domažlice. Naši borci, kteří
soutěž absolvovali bez jakékoliv
předchozí přípravy obsadili s časem
7 min. 26 sec. krásné šesté místo.
V průběhu celého sobotního Tatrování jsme si průběžně prohlédli
Expozici požární ochrany a civilní
ochrany HZS ČR, která za pět let
svého provozu shromáždila více jak
šest stovek exponátů.

Josef Tomášek, SDH Chotěšov

Jednotka SDH Chotěšov v anketě Dobrovolný hasič 2015
Jednotka SDH Chotěšov v letošním
roce soutěžila v anketě Dobrovolný
hasič 2015, kterou pořádal spolek
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči
roku, z.s., jejíž generálním partnerem
je již tradičně RWE Distribuční služby, s. r. o.. Odborná porota V. ročníku nás poslala do finále, tedy mezi 5
nejlepších jednotek SDH z oblast JIH
- ZÁPAD Čech. Zde pak rozhodly
hlasy veřejnosti, respektive počet
získaných hlasů v internetovém a
SMS hlasování.
Dne 9. prosince 2015 od 18 hodin
se zástupci našeho SDH Chotěšov
zúčastnili slavnostního vyhlášení

výsledků ankety v Laser Show Hall
brněnského Bobycentra, které probíhalo za přítomnosti televizních kamer (záznam odvysílá ČT v měsíci
leden 2016). Hudební doprovod po
celý večer zajišťovala skupina BSide Band s Vojtěchem Dykem a
Ilonou Csákovou.
A jak jsme dopadli? V konkurenci
jednotek SDH Chodov, Ostrov, Žlutice z Karlovarského kraje a jednotky
SDH Nepomuk z Plzeňského kraje
jsme se umístili s počtem 607 hlasů
na 5. místě.
Na prvním 3místě se umístila
JSDH Nepomuk, druhá skončila

JSDH Chodov, na třetím místě JSDH
Ostrov a na čtvrtém místě JSDH
Žlutice.
Jménem jednotky SDH Chotěšov
děkuji všem, kteří nám poslali své
hlasy a podpořili nás v soutěžní anketě nejen v letošním roce ale i v
roce loňském, kdy naše SDH ve IV.
ročníku této soutěžní ankety obsadilo
4. místo.

Výbor SDH Chotěšov

Hasiči se budou veselit
Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov si Vás dovoluje srdečně pozvat na již tradiční Hasičský bál.
V roce 2016 se bude konat v sobotu dne 23. ledna v sále Národního domu Chotěšov.
Začátek bude ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu zahraje dechová muzika Hájenka ze Starého Klíčova.
Součástí bálu bude i tradiční soutěž o ceny a dámská volenka.
Týden před konáním bálu provedou hasiči tradiční osobní pozvání občanů,
spojené s předprodejem vstupenek na tento bál.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vaši podporu.

Výbor SDH Chotěšov

Lidé mění věci…
Mám vždycky dobrý pocit když vidím projevy humanitních idejí, ačkoliv jim dnešní doba příliš nepřeje.
Vážím si každého člověka, který
jinému pomůže v tísni nebo se postará o opuštěné zvíře. Obdivuji všechny, kteří zachraňují věci po předcích,
protože cítí, že mají své kouzlo, svoji
duši. Ráda bych se zmínila o lidech,
kteří si zaslouží uznání. V září jsme
navštívili na dvoře Gigant výstavu
věnovanou historii tohoto objektu.
Byly na ní fotografie toho, jak to tam
vypadalo, když v devadesátých letech převzali manželé Korcovi dvůr
od statků. Teprve když se rozhlédnete kolem sebe a porovnáte současnost
s minulostí na fotkách, uvědomíte si,
co práce se zde muselo udělat, abychom my, návštěvníci, sem mohli
chodit na koncerty, festivaly, výstavy
a jiné akce. Pokaždé, když tam přijdu, je vidět něco nového, čemu majitelé vrátili původní krásu. Rekonstruují postupně, ale velmi citlivě,
aby přeměněné si zachovalo svoji
nádheru, ale zároveň bylo schopno
nového využití. Každému, kdo si
myslí, že si zde žijí jako na zámku
doporučuji podívat se na ty dvacet let
staré fotografie a pak se ptát, zda by
jemu „nějaký barák“ stál za tu dřinu.
Dalším člověkem nenápadně
stojícím v pozadí událostí kolem
místní kultury je pan Jiří Poslední z
Chotěšova. Díky jemu se na Křížový
vrch vrátila torza soch. Sochy z dílny
plzeňského sochaře Galganiho v
životní velikosti znázorňující křížo-

Navrácení soch plzeňského sochaře Galganiho na Křížový vrch

vou cestu zde stály od roku 1900.
Již ve třicátých letech se ale psalo,
že díky použitému nevhodnému
materiálu jsou na sochách vidět
vady. Spolu s postupnou devastací
vše dospělo do stádia, kdy byly
zbytky soch doslova roztroušené
po lese v okolí Křížového vrchu.
Tehdy se věci vložil pan Poslední a
na vlastní náklady, za pomoci přátel a techniky, torza soch odstěhoval na vlastní pozemek. Díky
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tomuto jeho zásahu se v říjnu letošního roku, po mnoha letech přechovávání, mohla torza soch vrátit na
Křížový vrch. Aby byla lépe chráněna před nepřízní počasí, jsou umístěna v opravené kostelní lodi, kde se je
návštěvníci v sezóně budou moci
prohlédnout. Pane Poslední, děkuji
Vám, velice si tohoto vašeho činu
vážím…

Mgr. Dagmar Myslíková

Babidou jedou dál
Na začátku to bylo jen takové malé
nesmělé vystoupení a než jsme se
nadáli, uplynulo již 10 let od založení skupiny BABIDOU. Své výročí
jsme my ženy chtěly oslavit i s bývalými členkami naší skupiny.
Naplánovaly jsme si, že vše uskutečníme v Hospůdce ve dvorku. Vyvstala ale otázka peněz. Oslovily
jsme proto několik místních podnikatelů, u kterých jsme se setkaly s
kladným přístupem a výsledek předčil očekávání.
Pak nastal den naší oslavy. Dne
10.10.2015 jsme se všechny sešly.
Přizváni byli i sponzoři. Pro všechny
byl připraven přípitek, malé občerstvení a pro každou z nás malý dárek
v podobě odznáčků s logem tanečnice. K tanci a poslechu nám jako první zahrála hudební skupina LAZAŘI
a zábava se začala rozjíždět. Pak
přišlo velké překvapení v podobě
skupiny májovníků, kteří všem zatancovali Českou besedu. Překvapení
se opravdu podařilo a moc za něj
děkujeme.
Ve druhé části večera nám hrál na
klávesy p. Toman z Krchleb. Všichni

Poděkování patří všem těmto
sponzorům:
manželé Macháčkovi
J. Hesová
J. Šefl
B. Hejlová
J. Nový
MIJA Mantov
K. Petřík
L. Denková
S. Janda
J. Jindřich
E. Molek
p. Puhman
SDH Chotěšov
J. Smačka
A. Petříková
V. Konopík
Majka-potraviny
J. Šlapáková
Májovníci
A. Opplová
J. Fryč
V. Rydz
oddíl kopané
A. Pomahač
V. Mikeš
H. Bednářová
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si zatancovali, zazpívali a o pokračování zábavy a dobré nálady se zasloužili opět májovníci. Myslím si,
že jsme si to všechny užily. Poděkování patří p. Haně Bednářové, za
pěkný přístup a vstřícnost při přípravě a následné oslavě.
Přehlídka
našeho účinkování za 10 let působení, většinou na akcích pořádaných
SPOZ nebo na obecních oslavách v
okolí.
Vystupovaly jsme 112x, zatancovaly 176 tanců, z toho 40x v Chotěšově. Nejdále: Vroutek u Podbořan,
Tažovice u Strakonic, Hlavenec u
St.Boleslavi, na Tachovsku, Železná
Ruda – Alžbětín, v okolních obcích
okresů Plzeň-ji, Plzeň-sever, Domažlice, Plzeň-Lochotín, PlzeňBolevec, Plzeň-Skvrňany, BESEDA.
Ovšem největší úspěch a zároveň i
největší zážitek máme z vystoupení
ve Valdštejnském paláci v Praze.
Co napsat na závěr? Jen to, že
nezáleží na věku, ani na talentu, ale
když se sejde parta žen, všechny se
smyslem pro humor a s chutí bavit
ostatní, tak se dějí divy.

Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou
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 5. do 11. října 2015. 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 společ-

nosti, pro kterou je důležitý důstojný
život a začlenění všech skupin jejích
obyvatel. U nás, tedy v Chotěšově, se
dveře Pečovatelského domu otevřely
dne 6.10.2015. 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 byla
hojná. Velice náš potěšilo, že přicházeli zájemci hlavně ze spádových
obcí Chotěšova a zajímali se přímo o
naši terénní službu, která je pro ně
jako stavěná. Všichni obdrželi veškeré informace o pečovatelské službě a
o způsobu přidělování bytů v DPS.

Další Den otevřených dveří se bude
konat opět za rok, na začátku měsíce
října. Bližší podrobnosti budou včas
vyhlášeny rozhlasem. 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 v Chotěšově v Plzeňské ulici 650.
Budou jim poskytnuty veškeré informace a jejich nepříznivou situaci s
nimi budeme individuálně řešit, protože naše moto zní: „Rozhodujme o tom,
jak budeme žít“.
Těšíme se na vás zase za rok!

Za Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb
koordinátorka
Veronika Maroušková, DiS.

Co nás čeká a nemine s OSPV
Vážení spoluobčané,
na úvod mého příspěvku bych rád
touto cestou pogratuloval k životnímu jubileu našemu dlouholetému
aktivnímu členovi panu Václavu
Kohoutovi, který dne 30.prosince
oslaví 90 let. Pan Kohout se stále
aktivně účastní dění v obci a v tělovýchově. Pravidelně dochází na
zdravotní tělesnou výchovu a zajímá
se o veškeré dění v OSPV. Oproti
tomu si musím postesknout, že i přes
naši snahu o obnovení cvičení s
nejmladším žactvem se náš záměr
nesetkal se zájmem ze strany rodičů.
Přestože děti měly zmínku o cvičení
napsanou i v notýskách. Někteří rodiče raději vozí děti do Plzně. Většina se však zřejmě spokojí s tím, že
děti nezlobí když se jim zapne počítač. Zřejmě je to moc namáhavé doprovodit dítě na cvičení s kamarády.
Na cvičení chodily dvě děti, takže se
cvičení nadále neuskuteční.
Na podzim jsme zorganizovali
výjezd do Mníšku pod Brdy, kde
byla úžasná příroda. Akce se zúčast-

nilo šestnáct lidí a z toho šest na
kolech. Cyklisté si užili skvělou horskou dráhu „do kopce z kopce“. Mimo jiné jsme navštívili např. chatovou oblast Údolí Ascalona. Ubytování bylo jako vždy vybráno velmi
pečlivě a účastníci byli spokojeni.
V nadcházejícím období nás čeká
několik akcí, na které bych rád pozval naše příznivce. Hned o Vánocích 26. prosince se uskuteční tradiční Vánoční turnaj ve volejbalu. Zúčastnit se mohou tříčlenná smíšená
družstva. Hraje se na zkráceném
hřišti. Prezentace začíná ve 13:15 a
turnaj bude zahájen ve 14:00. První
tři mužstva obdrží věcné ceny. Dále
se 22.ledna 2016 od 19:00 bude
konat valná hromada OSPV. Srdečně
zveme všechny naše členy do restaurace Národní dům. Občerstvení bude
zajištěno. Dne 20.února 2016 se budou v ND konat Šibřinky. Ve 14:00
začínají dětské Šibřinky moderované
tradičně duem Pipi a Bambula. Ve
20:00 začínají Šibřinky pro dospělé.

Hrát bude jako minulý rok kapela
Combo Plzeň. V sobotu dopoledne 23.
dubna 2016 nás čeká další ročník Běhu
Chotěšovem, který bude probíhat v
podobném rozvrhu jako předchozí
ročníky.
A zatím poslední naplánovanou akcí
OSPV bude výjezd pro cyklisty do
okolí Františkových Lázní. Ubytování
bude v obci Mýtinka a akce proběhne
26.5. - 29.5. 2016. Zájemci se mohou
hlásit u paní Hesové nebo paní Škardové.
Právě proto, že uplynulý rok nebyl
ani v našem středoevropském měřítku
z nejklidnějších, bych rád všem spoluobčanům popřál klidné prožití vánočních svátků a alespoň o trochu lepší
nový rok 2016.

Za OSPV
Robert Puhman
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Už zase zázraky?
Na téma klášterních zázraků jsem již
několikrát psal. Například pohádkové
zázraky se dějí běžně, snad až seriově. Zázraky v klášteře jsou však
podmíněny financemi. Velké finance, velký zázrak, malé finance, malý
zázrak.
V tomto roce se na náš klášter
trochu více usmálo ministerské i
krajské štěstí a z obou těchto institucí k nám doputovaly slušné dotace.
Samozřejmě, také obec přidala obvyklou spoluúčast a v rámci oslav
900 let, to byla spoluúčast nadstandardní. Teď již ale ke slíbeným zázrakům.
Ten první se doslova vyklubal v
klášterním kostele. „ Učte se ode
mne, neboť já jsem tichý a pokorný
srdcem a naleznete odpočinutí duším svým „ to je text latinského nápisu na Vítězném oblouku kněžiště.
Léta zatékání dešťové vody se na
tomto nápisu podepsalo jeho vyplavováním a bylo korunováno odpadnutím jedné z postranních ozdobných
hlavic. Dochované části vyzlaceného
nápisu již dávno ztratily lesk a barevnost.
V rámci postupných oprav kněžiště kostela, se spolek Klášter Chotěšov rozhodl iniciovat opravu i finan-

Navrácenky
Tento krátký příspěvek, je vlastně
oznámením. Dne 20.10 2015 v úterý,
se po takřka pětadvaceti letech navrátily torza soch z Křížové hory zpět na
své původní místo . Zcela přesně, budou vystaveny v prostoru lodě tamního
kostela, kde se již podařilo položit
režnou cihlovou podlahu. Tyto zbytky
soch jsou spolu s historickými fotkami,
již jedinou připomínkou bývalé Křížové cesty. Převoz soch provedly pracovníci technického úseku města
Stod. Tímto děkuji vedoucím činitelům
města Stod, za zájem o zachování této
památky. Sochám pak přeji minimálně
dalších pětadvacet let života pod střechou.
J.P.

cování této významné části kostela.
Restaurování se ujal ateliér ak. malíře Jiřího Rataje z Plzně. Jejich prací
bylo „ rozsvícení „ zlatých hvězd v
kupoli konchy kněžiště před třemi
roky.
A pak se onen zázrak, den po dni,
rozvíjel do krásy, jednotlivá písmena
začala opět zářit. Příčinou onoho
záření je čtyřiadvaceti karátové zlato
v tekuté podobě, dovezené až z Itálie. Dva týdny mistr restaurátor míhal štětcem, ruku podepíral nezbytnou hůlkou s banbulkou, kterou
známe z dob minulých. A jednoho
dne, odhodiv nářadí, bylo vše hotové.
Nesmíme ale zapomenout ani na již
zmíněnou hlavici. Tuto jedinečně
znovu vytvořil další odborník, mistr
štukatér. Nikdo z nás, tento nápis v
této kráse ještě neviděl.
Pojďme ale na střechy. Střechy se
opravují již dvacet let a finanční
částka momentálně dosahuje k třiceti
milionům korun. Konečně se práce
dostávají na druhou půli konventu. V
letošním roce se opravdu se střechou
pohnulo, ale co je hlavní, to jsou dva
nádherné barokní vikýře, které se
staly jedinečnou ozdobou střechy
celkově. Všimněte si, mají i krásná
oválová okna, která pokrývačská

firma darovala jako sponzorský dar.
Tleskáme. Slétneme li k zemi, nezastavíme se a můžeme se zavrtat asi tak
padesát centimetrů pod povrch. Tam v
tomto roce čistili a klenuly podzemní
odtokové štoly „ Řeháci „. Přesně tedy
firma Speleo, která patří ve svém oboru
k těm vyhlášeným. Odvodňovací štola
mezi konventem a letním pavilonem ,
se jejich zásluhou stala naprosto průchodnou a tudíž je prokrvena další
tepna tohoto systému. To vám bylo
popela.
Kdo si myslí, že jsou tři zázraky dostatečné, mýlí se. Ke klášteru také patří
zázemí a tím myslím domeček který
skrývá nejen WC, ale dnes také místnost na přespání či mytí nádobí. Zásluhou obce se z této budovy stalo
ucházející „ místo úlevy „ a je to vidět
i navenek. Nová střecha, okenní parapety a celkové obílení tomuto místu
prospěly.
A již jsme u zázraku posledního.
Všichni, kteří chodíte na různé akce v
klášteře, víte že pozdní odchody za tmy
rozsáhlým parkem, jsou mnohdy klopotné. Toto je tedy již minulostí, šest
nádherně štíhlých, lahvově zelených
lamp vám od letošního roku pomohou
opustit areál bez pohromy.

Odbor asociace sportu pro všechny Chotěšov
pořádá

VÁNOČNÍ TURNAJ
ve volejbalu smíšených trojic
Datum konání: sobota 26. prosince 2015
Místo konání: hala při škole
Přihlášky: v hale před zahájením turnaje
Účast: jednotlivci i tříčlenná smíšená družstva
Účastnický poplatek: 70 Kč za hráče
Časový pořad: od 13.15 hod. prezentace
14.00 hod. zahájení turnaje

První tři družstva obdrží diplom a věcné ceny.
K hojné účasti zve
Výbor odboru SPV Chotěšov
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Jiří Poslední

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Ohlédnutí za chotěšovskou poutí
Jako každý rok, tak i letos 11. až
13.září proběhla v Chotěšově pouť.
Rády bychom touto cestou poděkovaly
za kolektiv učitelek zdejší mateřské
školy panu Zahradníkovi, který nám
velmi ochotně pomohl zpestřit dětem
páteční dopoledne. Zcela bezplatně se
děti mohly povozit na kolotočích
a zhoupnout na houpačkách, pochopitelně si to děti moc užily a určitě se
o tento nevšední zážitek podělily i doma.

Ilona Šollarová

Další akce, kterých jsme se zúčastnili
ZAYFERUS
V pátek 23.I0.20I5 byla naše mateřinka
přizvána na hřiště základní školy na
ukázky dravých ptáků společnosti
ZAYFERUS, která se zabývá moderním sokolnictvím, kde je kladen důraz
především na ochranu přírody.
Po úvodním výkladu, který sice naše
malé děti tolik nezaujal, ale při kterém
měly možnost prohlédnoutsi dravé
ptáky od toho nejmenšího výrečka až
po orla, či supa, přišla ta druhá - úžasná část, kde jsme mohli vidět dravce
v akci! Létali nám nad hlavami, lovili
návnady za vtipného slovního doprovodu a všichni jsme z této akce odcházeli plni hezkého zážitku, protože kde
jinde se nám poštěstí vidět tolik nádherných dravých ptáků pohromadě
a v akci ? :-)
HASIČI
Rády bychom touto cestou poděkovaly
za učitelky naší MŠ, ale hlavně za naše
malé svěřence, hasičům Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje,
kteří nám umožnili prohlédnout si jejich stanici. Po zkušebním oslovení
mailem, zda by tato možnost návštěvy
naší celé MŠ byla, přišla velmi rychle
odpověď od pana Ing. Michala Pathyho, pochopitelně kladná :-) Domluvili

jsme termín a v úterý 3. listopadu celá
naše mateřinka vyrazila směr Plzeň. Po
dojezdu a milém přivítání jsme byli rozděleni do čtyř skupin, každá dostala svého příjemného" hasiče průvodce" a postupně jsme si prohlédli celou stanici hasičská auta, výzbroj - vše s výkladem a
příklady, dokonce i ložnice, společenskou místnost, jídelnu, ale odkud se dětem opravdu vůbec nechtělo? Z posilovny, tělocvičny, kde byla pochopitelně i
lezecká stěna, vše děti vyzkoušely a otestovaly na vlastní kůži. Na závěr mohly
prolézat i zkušební výcvikovou dráhou,
takový labyrint s průlezy, výstupy, sestupy...Takže ještě jednou velké děkuji páni
hasiči, protože děti odjížděly velmi nadšené a doufáme, že tyto zážitky předaly i
doma svým blízkým.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 23.10. se na obci konalo "Vítání
občánků", na kterém vystupovaly i děti z
kroužku zpívání naší MŠ. Pro většinu z
nich to byla premiéra(děti vystupující v
předchozích dvou letech, nastoupily do
základní školy), ale i díky rodičům, kteří
s dětmi doma procvičovali texty, protože
na nácvik jsme měli jen necelé dva týdny
a ještě současně probíhal nácvik na "Dýňovou slavnost", se této prestižní akce
zhostily velmi dobře.
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DÝŇOVÁ SLAVNOST
Jak je již tradicí i letos 16.10.
nemohla chybět "Dýňová slavnost", na kterou se děti a doufám,
že i rodiče a ostatní rodinní příslušníci, těší. V pátek dopoledne
jsme s dětmi rozváželi dýně,
které spolu s rodiči doma zdobili,
bylo jich kolem šedesáti, pak
jsme si střihli generálku vystoupení, na které děti poctivě trénovaly a mohli jme se těšit na odpoledne. Od čtyř hodin si přítomní mohli prohlédnout práce
dětí na zdejším plotě a pak už
bylo na řadě vystoupení jednotlivých tříd. Děti se popraly s trémou a nervozitou a všem se vystoupení povedlo. Rády bychom
ještě jednou poděkovaly rodičům
za pomoc při přípravě na naši
slavnost. Bohužel letos se konala
dýňová slavnost dříve a tak lampionový průvod vycházel ještě za
světla a rozsvícené lampionky
byly vidět až při návratu na zahradu, kde si všichni mohli prohlédnout originální výtvory z
dýní. A buřtíková tečka na konec, kdo měl zájem, buřtíka,(ale i
bez buřtíka) mohl si při opékání
popovídat a příjemně zakončit
tento den.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Důležitost vzdělání a předpoklad pro úspěch v životě
V závěru roku člověk nejen vybírá
dárky své rodině a přátelům, ale také
hodnotí uplynulou dobu a plánuje
nové a zajímavé. V souvislosti s tím
mne napadá otázka, která trápí a
znepokojuje mnoho lidí. Jedná se o
problematiku současného vzdělávání
dětí. Jsou jiné děti? Jsou jiní rodiče?
Je jiná doba? Ano, každý má svou
odpověď, svůj názor. Všichni srovnáváme svá školní léta s tou dnešní
dobou, tehdejší a dnešní školu a její
učitele. Co člověk, to jiný názor.
Podstatou všeho je společenská
změna, jež proběhla během posledních 25 let. Různé představy o demokracii způsobily obrovskou změnu v myšlení lidí. U někoho nastartovaly podnikavost, snahu vyniknout,
něco dokázat. U jiného znamenají
pocity neuspokojení, marnosti, zlosti
a nedůvěry ke všem a ke všemu.
Pochopitelně tohle všechno vnímají
děti. A děti jejich dětí.
Školství vždycky bylo, je a bude
poněkud konzervativní. Změny zde
probíhají pomaleji a důkladněji.
Dnešní škola odráží vývoj společnosti za posledních 25 let. Bohužel, ani
ty školské změny nejsou všechny
jenom dobré.
Jediné, co vždy platilo a platí i
dnes je to, že mladý člověk vyrůstá v
kolektivu svých vrstevníků. Má však
již na začátku své školní docházky
jiné podmínky, než ten druhý. Tím
nemyslím oblečení a vybavení aktovky. Mám na mysli základní společenské a
hygienické návyky a
také nutné prvotní vědomosti a zna-

losti dítěte v době nástupu do školy.
Chceme všichni, aby dítě absolvovalo školu v pohodě, s pěknými výsledky a mělo předpoklady se úspěšně připravit na budoucí život ve
středním, případně vysokém školství? Určitě se shodneme, že ano.
A právě před nástupem dítěte do
školy rozhodují rodiče o tom, zda
dítě bude nebo nebude ve škole
úspěšné (za neúspěšnost můžeme
považovat dostatečné nebo nedostatečné výsledky).
Jak tedy ovlivní rodič předpoklady k úspěšnému startu v první třídě?
Velmi jednoduše. Svému dítěti odmalička čte, vypráví, tráví s ním
maximum času. Trpělivě ho učí
drobným činnostem od oblékání po
drobné manuální činnosti. Rodina
společně tráví čas alespoň jedenkrát
denně třeba při večeři, aniž při jídle
všichni sledují televizi. S dítětem si
rodiče společně hrají, pomáhají mu v
poznávání nových věcí a hlavně – od
narození mu projevují svou lásku.
Pochopitelně, v rodině jsou nastavena určitá pravidla, která dodržují
všichni.
A pozor, to hlavní. Základní charakter, citový vývoj a model chování
dítěte je utvořen již do 6 let věku
dítěte. V pozdější době utvořenou
osobnost už příliš neovlivní ani rodiče, ani škola. Ano, od narození do
šesti let mají vše v rukou jen a jen
rodiče dítěte. A to, co oni v prvních
šesti letech zanedbají, už dítě nikdy
plně nedožene. Pochopitelně, že určitý vliv na dítě má i dědičnost, ale

dnešní genetika dokáže již v době
těhotenství diagnostikovat případný
problém a celkem efektivně jej řešit.
Dědičnost neovlivníme. Co ale mohou rodiče ovlivnit, je předejít možným zdravotním potížím nebo postižením dítěte. Co poškozuje plod v
těle matky? Jen stručně: alkohol,
cigarety, drogy, život v neustálém
chvatu nebo nezdravý způsob stravování. Nejčastějším poškozením trpí
mozek (po porodu se mohou projevit
přespřílišný pláč, poruchy spánku a
sacího reflexu, později poruchy chování či učení, v horším případě lehké
mentální postižení nebo tělesné postižení.
A početí není jen záležitostí zdraví a životosprávy ženy, ale také muže. Oplodněné vajíčko přijímá „biologické“ a genetické informace obou
jedinců. Tzn. i jejich zdravotní kondice. Proto indicie poškozeného plodu mohou pocházet i od biologického otce.
Všechno je poměrně hodně složité, ale vyplývá z toho jediné. Chceme-li mít zdravého a úspěšného potomka, udělejme vše pro to, aby to
tak mohlo být. Od zdravého početí
přes klidné a zdravé těhotenství,
odborně provedený porod až po dodržení zásad všestranné péče o dítě a
lásku k němu zejména v prvních šesti
letech života.
Přeji vám krásné vánoční svátky,
hodně zdraví, rodinné pohody a těším se na setkávání – třeba u nás v
krásné škole v Chotěšově.
Mgr. František Halada, ředitel školy

13. školní ples se uskuteční dne 12.3.2016
od 20 hodin v Národním domě Chotěšov
- netradiční zajímavý a moderovaný program - hraje
AMATI BAND STŘÍBRO
- výborná vína, občerstvení
- vlastní výčep piva
- nekuřácký ples
- vstup ve společenském
- číslované stoly
- loterie štěstí
Předprodej od ledna 2016 v sekretariátu ZŠ Chotěšov
9 cena vstupenky 150,- Kč v předprodeji. V sálu 180,- Kč.

Poznávací výlet do Anglie
Ve dnech 5.10. – 11.10. se pod vedením Mgr. Roberta Jindřicha, Mgr. Miroslava Sedláček a Mgr. Jaroslavy
Štrejlové uskutečnil sedmidenní poznávací výlet do Anglie. Poznávacího
výletu s výukou anglického jazyka se
zúčastnili vybraní žáci od šestého do
devátého ročníku, kteří našli ubytování
v hostitelských rodinách. Během týdne
navštívili spoustu zajímavých míst –
Londýn (House of Parliament s věží
skrývající zvon Big Ben, Downing
Street 10 se sídlem premiéra, Piccadilly Circus. Trafalgarské náměstí London Eye, muzea, plavba po Temži),
univerzitní město Oxford, městečko
Windsor pyšnící se monumentálním
hradem, vesničku Eaton, která je sídlem nejslavnější soukromé chlapecké
školy kolejního typu ve Velké Británii,
jižní letovisko Brighton, kde žáci měli
možnost okusit chladné vody Atlantského oceánu. Po dvě dopoledne byla
připravena dopolední výuka angličtiny
v South Thames College, kde se děti
setkaly s rodilými mluvčími. Na konci
dvoudenní výuky získal každý žák
certifikát o absolvování kurzu. Výlet se
všem účastníkům líbil.

Ze školních akcí…

Divadelní den - ve všech třídách to žilo divadlem

Za všechny účastníky
Mgr. Miroslav Sedláček

Den s knihou - celá škola se hemžila literárními postavami,
všichni četli, kreslili a plnili úkoly

Na krajském kole Street Hockey
cupu náš tým vybojoval
krásné 2. místo
Do tříd zavítal Mikuláš s anděly a čerty.
Kdo byl hodný, neměl se čeho bát.
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Vánoční anketa mezi dětmi
Děti z kroužku Malý reportér navštívily své kamarády ve školní družině a zeptali se jich, co si představí, když se
řeknou Vánoce, jaké poslouchají vánoční koledy a který druh cukroví jim nejvíc chutná.

Kateřina Kubešová, II.A

Kryštof Beran, I.B

Eliška Slámová, I.B

Představím si, že rodina má
být spolu. Nejradši mám písničku Štědrej večer nastal a
cukroví mi chutná úplně
všechno.

Vánoční stromeček a poslouchám Rolničky.

Vánoce to je Ježíšek a mám
ráda perníčky.
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NA ZÁVĚR
TJ Baník Mantov
vás srdečně zve
v sobotu 6. února 2016
na tradiční průvod masek obcí

MASOPUST
začátek v 10 hodin
u kapličky v Mantově
sraz masek v 9 hodin v pohostinství
ROH

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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