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DAROVÁNÍ
POZEMKŮ
Obec Chotěšov tímto vyslovuje poděkování těm,
kteří se aktivně během
letošního roku podíleli na
naplňování snahy zástupců
obce k ucelení vlastnictví
pozemků pod chodníky a
komunikacemi tím, že
darovali své pozemky obci. Děkujeme tedy tímto
paní Olze Misarové, paní
Janě Ciancialové, paní
Daniele Slavíkové, panu
Jiřímu Poslednímu a manželům Davídkovým. (OÚ)

Vánoční strom před obecním úřadem se rozsvítil v pátek 9. prosince.

Do modra laďěný vánoční strom se
zlatou hvězdou na špici se 9. prosince při slavnostní atmosféře rozsvítil před obecním úřadem. Všichni ti, co se přišli podívat na symbol
Vánoc a nasát vánoční atmosféru,
se mohli zahřát svařákem a čajem,
ochutnat sladké dobroty nebo si od
žáků ze základní školy zakoupit
jejich výrobky na speciálním trhu,
který se konal v prostorách obecního úřadu. Rozsvícení vánočního
stromu předcházel koncert několika
školaček, které zahrály na zobcové
flétny. Při samotném rozsvícení se
přihlížejícím davem ozvalo jednohlasné užaslé „Jééé!“. Krásně rost-

lý strom se letos zkrátka povedl. Starosta obce Filip Hrubý při svém projevu připomněl, jak důležité je Vánoce
prožít v klidu a pohodě a ne ve spěchu
a shonu. Zdůraznil také, že v současnosti se jednotlivé adventní neděle
označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je ale čistě
komerční a nemá nic společného s
křesťanskou tradicí. Advent všeobecně
znamená přípravu na Vánoce. Jeho
označení se odvozuje z latinského slova adventus, které znamená příchod.
Myšlen je jím příchod Ježíše Krista.
Další typy na adventní akce
najdete na straně 12

Základní škola Chotěšov
upozorňuje všechny
strávníky ve školní jídelně,
že od 1. ledna 2012 bude
zvýšena cena obědů
z důvodu vyšší DPH.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2011,
všichni prožíváme adventní čas, čas
příprav na vánoční svátky a oslavy
nadcházejícího roku. Konec roku
však není pouze časem vánočním, je
také časem rekapitulací, časem, ve
kterém se zabýváme otázkami toho,
co jsme si na tento rok naplánovali,
co z toho se nám podařilo a naopak,
co jsme nezvládli a co nebylo podle
našich představ. S obcí je to trochu
složitější. Těch přání, plánů a úkolů
je velké množství, některé jsou důležité jiné důležitější, ale všechno má
vždy jen jeden cíl a to zlepšit podmínky žití v našich obcích. Pokud
mohu hodnotit letošní rok z mého
pohledu, musím konstatovat, že se
podařilo uskutečnit řada plánovaných
akcí. Zároveň však před námi zůstaly
i některé, které se bohužel zatím
zrealizovat nepodařilo. Pokusme se
tedy nevnímat konec roku jako konečný termín pro splnění náročnějších problémů, které jsou mnohdy

letité, a nemysleme si, že s koncem
roku tyto úkoly pro obec končí.
Pro mnohé z nás je tento čas na
sklonku roku časem k přemýšlení o
budoucnosti.
Nelze nezmínit, že
následující roky budou pro mnohé asi
znamenat hlubší zásah do peněženek a
tím i uvažování o finanční budoucnosti. A to nejen ve vztahu v současné
době neustále „omílané“ recese či krize
celosvětové ekonomiky a důsledkům
vládních reforem. Pokud se však
chceme zbavit těchto chmurných představ, musíme začít každý sám u sebe a
snažit se dělat vše tak a proto, abychom našim budoucím generacím zajistili lepší časy. Musíme všichni doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v
prostředí útulného domova, kde se
cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého.
Nenechme se ani ovlivňovat názory
politických představitelů či médií. Ale
využijme síly a hloubky vánoční doby
k oprášení našeho lidství. Zdravý ro-

Za stěhování firmy RSF prý může obec Chotěšov!
V předchozích dnech byla všem zaměstnancům firmy RSF ELEKTRONIK podána jednatelem společnosti Ing. Vernerem informace o
budoucím přestěhování této firmy do
lokality ve Stříbře. Za důvod přestěhování byla označena skutečnost, že
obec Chotěšov neumožnila firmě
MD ELEKTRONIK rozšířit současný areál koupí dalších pozemků.
Proti takto formulovanému
jedinému důvodu se jako zástupci
obce Chotěšov důrazně ohrazujeme.
Obec Chotěšov neobdržela od firmy
žádnou oficiální žádost o koupi pozemků, a to i z toho důvodu, že není
vlastníkem pozemků vhodných pro
rozšíření firmy v rozsahu dle požadavků na výstavbu, tj. cca 5 hektarů.
Na společných jednáních zástupců
obce s dalším jednatelem společnosti
RSF ELEKTRONIK byly navrženy
případné varianty výstavby na pozemcích v katastrálních územích
obce, které jsou ve vlastnictví třetích

osob (např. Statutární město Plzeň) a u
kterých by byla pravděpodobně splněna podmínka možnosti jejich zastavění
s ohledem na absenci územního plánu
obce.
Neprodleně po oznámení informace zaměstnancům se zástupci
obce sešli s jednatelem společnosti Ing.
Batkem, který za hlavní důvod stěhování firmy označil obavy z nenaplnění
početního stavu pracovních sil pro
plánované rozšíření obou společností
(MD+RSF) na cca 4 000 zaměstnanců.
Netušíme proč byla tedy za viníka ke stěhování firmy označena naše
obec?! Chceme věřit tomu, že se tak
stalo nepochopením nebo neznalostí
místních komplikovaných záležitostí s
pozemky.
Bc. Filip Hrubý

2

zum, ohleduplnost a lidskou slušnost
budeme potřebovat i po celý příští
rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci
najít tu správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli na
konci roku 2012 říci, že jsme jej
prožili alespoň tak dobře, jako rok
letošní.
Co vyslovit na závěr? No
přeci přání - přání mé osobní i přání
všech zastupitelů a zaměstnanců
obce - přání pevného zdraví, spokojenosti, štěstí, přání ať Vás v novém
roce 2012 potkává jen dobro a láska.
Bc. Filip Hrubý
Záměr s budovou bývalého
obecního úřadu
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Stod je jedním z 32 vybraných ústavních zařízení v ČR,
které byly zařazeny do projektu
MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“. Cílem je co nejvíce
přiblížit život lidí s postižením životu
lidem v běžné společnosti.V září 2011
byly zahájeny přípravné činnosti pro
podání žádosti na II. etapu transformace
DOZP
Stod.
Jedním
z vybraných objektů pro tento projekt
je také budova bývalého obecního
úřadu v Chotěšově. Celý objekt bude
rekonstruován a nový domov v něm
najde několik mužů z DOZP Stod. Ti
se podle svých možností budou podílet na chodu domácnosti, vařit, nakupovat, uklízet, rozhodovat o tom, jak
stráví svůj volný čas, zda půjdou do
kina či na procházku. To vše s takovou podporou ze strany personálu,
kterou vzhledem ke svým schopnostem a možnostem budou potřebovat.
Kromě nových domácností vznikne v
tomto objektu také sociálně aktivizační dílna, která bude využívaná
nejen DOZP Stod.
Více na www.dozpstod.eu.

PŘEDSTAVUJEME OBECNÍ VÝBORY
Finanční výbor
Náplň práce členů finančního
výboru obce Chotěšov spočívá
v:
 kontrole hospodaření s
majetkem a finančními
prostředky obce (obecní
úřad, zřízené příspěvkové organizace, příspěvky
poskytnuté zájmovým
spolkům)
 projednávání
návrhu
rozpočtu pro daný rok
včetně následných rozpočtových
opatření
(před schválením radou
obce a zastupitelstvem
obce)
 projednávání závěrečného účtu obce (před
schválením radou obce a
zastupitelstvem obce)

 plnění dalších úkolů,
kterými byl pověřen
 ze svého jednání zpracovává zápisy, předseda
předkládá zastupitelstvu
obce stručné zhodnocení
činnosti
 V nedávné době finanční
výbor kontroloval hospodaření základní školy, mateřské školky a pokladny
obecního úřadu. Na příštích jednáních se budou
členové tohoto výboru věnovat kontrole výběrových
řízení.
 Finanční výbor se schází
jedenkrát za měsíc. Jeho
členy jmenuje zastupitelstvo obce.

ZAPISOVATELKA:
Miroslava Seerová

ČLENOVÉ:

Eva Kardová
Eva Němcová
Zdeněk Cihlář
František Rejthar

Michaela Zahradníková

ZAPISOVATELKA:
Jana Klášterková

ČLENOVÉ:
Petra Bešťáková
Drahomíra Tachovská
Josef Eret

Kontrolní výbor

PŘEDSEDA:
Ota Wizovský

PŘEDSEDA:

Náplň práce členů kontrolního
výboru obce Chotěšov spočívá
v:
 kontrole plnění usnesení
zastupitelstva obce a rady obce

 z každého svého jednání
zpracovává
kontrolní
výbor zápisy, které
předseda předkládá zastupitelstvu obce na jeho
jednáních

 plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 Kontrolní výbor se schází
jedenkrát za měsíc. Jeho
členy jmenuje zastupitelstvo obce.

 například také v kontrole
majetku obce svěřeného
do péče

 Kontrolní výbor je stejně
jako finanční výbor poradním orgánem zastupitelstva obce.

 jeho členové se také
osobně vydávají na kontroly například do základní školy, mateřské
školy a osvětové besedy

 Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné
a jejími členy nesmí být
starosta ani místostarosta
obce.
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Nekončí vám náhodou platnost občanského průkazu?
riantu s kontaktním elektronickým
čipem, za kterou si ale připlatíte
500 korun. Tento typ je ale prozatím k ničemu. V budoucnu však
existuje možnost, že by tato eobčanka v sobě mohla skrývat i
řidičský průkaz, průkaz zdravotní
pojišťovny nebo třeba zbrojní průkaz. Základní funkce, spojené s
potřebnou identifikací občana, jsou
v obou verzích stejné a záleží jen
vás jakou si nakonec na úřadě vyberete. Další novinkou od nového
roku je to, že občanky už nebudou
Od 1. ledna 2012 se přestává vydávat stará verze občanských průkazů a nahradí je jiná - s čipem.
Každý ale bude mít na výběr jestli
si tuto novinku zvolí.
Takzvané
elektronické
občanky mají zjednodušit a zrychlit komunikaci lidí s veřejnou správou. Při běžné výměně nebo při
prvním vydání občanky dostanete
na výběr - buď zvolíte standardní
verzi nového průkazu se strojově
čitelnými údaji - ta bude nadále
zdarma. Nebo si vyberete lepší va-

vydávat matriční úřady. Žádosti budou
přijímat pouze úřady obcí s rozšířenou
působností (v našem případě je to Městský úřad ve Stodě), které následně zajistí
i vydání hotových dokladů. K vydání
nové občanky už není potřeba fotografie.
Úředník si vás „vyblejskne“ přímo na
úřadě a zároveň naskenuje i váš podpis.
Na úřadě je proto nutná osobní účast. Pro
osoby s omezenou pohyblivostí bude mít
úřad k dispozici mobilní kancelář. Stávající průkazy zůstávají nadále v platnosti
dokud neuplyne lhůta platnosti na nich
uvedená. Nejedná se o plošnou výměnu.

Nový
občanský
průkaz
vydávaný od
ledna 2012

Komunitní plánování pomáhá občanům v tíživých životních situacích
Ve dnech 17. a 20. října 2011
proběhla ve Stodě a v Dobřanech
první veřejná setkání s občany,
poskytovateli a uživateli sociálních
služeb a představiteli obcí a měst.
Setkání byla jednou z aktivit projektu II. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Stodsku a
Dobřansku, který v současné době
realizuje Město Stod ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci
západní Čechy. Cílem projektu je
naplánovat, jaké sociální služby
budou poskytovány občanům
Stodska a Dobřanska v nejbližších
letech. Projekt končí v dubnu příštího roku a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Veřejných setkání se zúčastnilo ve Stodě cca 20 účastníků,
v Dobřanech cca 50 účastníků. Na
setkáních proběhlo vyhodnocení I.
etapy komunitního plánování a

Jedno ze setkání pracovních skupin uskutečněné ve Stodě.

sběr námětů a připomínek občanů
k sociální oblasti. Mezi největší
úspěchy dosavadního vývoje sociálních služeb patří transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod - v letošním roce bylo
zkolaudováno chráněné bydlení a
chráněná dílna pekárny a cukrárny
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ve Stodě na Komenského náměstí. Velmi pochvalně se také účastníci setkání
vyjadřovali o službách Občanské poradny, o.s. v Dobřanech. Za potřebné a užitečné byly mimo jiné označeny také
služby Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, provozované diakonií ČCE –
Střediskem Rokycany v prostorách

2.
stupně
základní
školy
v Dobřanech. Město Dobřany však
plánuje umístění tohoto zařízení do
vhodnějších a samostatných prostor.
Náměty a připomínky občanů
účastnících se veřejných setkání se
týkaly především kvality života
seniorů, uživatelů sociálních služeb, ve Stodě a v Dobřanech. V
obou městech probíhá v objektech
Domů s pečovatelskou službou
postupná rekonstrukce koupelen,
která spočívá ve výměně van za
sprchové kouty. Celá akce je pro
města poměrně dost nákladná a
proto probíhá postupně, zejména v
uvolněných bytech. Někteří obyvatelé by však uvítali výměnu i v
obsazených bytech. V diskusi došlo i na otázku volnočasových aktivit klientů Domu s pečovatelskou
službou. Ve Stodě mají obyvatelé
k dispozici počítač s přístupem na
internet a v obou městech by uvítali vhodnou formu cvičení.
Obě města řeší stejný problém,
a to je absence následných sociálních služeb v případě, že senioři již
nemohou žít sami v bytech. Vhodným řešením by bylo vybudování
domova pro seniory. V současné
době sice senioři mohou využít
služeb domovů pro seniory v jiných městech či lokalitách, avšak
tím dochází k masivním změnám v
sociálním prostředí, což s sebou
přináší další nejen zdravotní, ale
často i psychické problémy.
Na veřejných setkáních se
mluvilo také o nově zpracované
sociálně demografické analýze a
analýze poskytovatelů sociálních
služeb a byly porovnány s daty
získanými v roce 2008. Tato srovnání přinesla řadu zajímavých poznatků, zejména však potvrdila
fakt, na který poukazují i jiná statistická data a to, že počet obyvatel
v regionu se zvyšuje a přibývá
občanů ve věku nad 65 let. Došlo
zde také ke zvýšení nezaměstnanosti, nárůstu počtu dětí s nařízenou ústavní výchovou a počtu občanů pobírajících příspěvek na
péči.
Na veřejná setkání navazují
nyní jednání pracovních skupin.
Jednání pracovních skupin se může
zúčastnit každý, koho problemati-

A co to jsou sociální služby?
Jsou to služby určené občanům,
kteří se ocitli v těžké životní situaci,
ve které si již nemohou pomoci
sami nebo s pomocí svých blízkých. Jedná se např. o poskytování
informací, přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace, psychologické poradenství, doprovod, celodenní péči v domácnosti, donášku
oběda, doprovod k lékaři, úklid,
nákupy, pobytové služby, ne přetržitou možnost kontaktu s osobami
vystavenými riziku ohrožení zdraví
a bezpečnosti a mnoho dalších, pomáhajících služeb.

ka sociálních služeb zajímá! Zájemcům
o problematiku seniorů a zdravotně
postižených občanů je určena pracovní
skupina „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ a zájemcům o problematiku osob ohrožených sociálním
vyloučením a problematiku dětí, mládeže a rodin s dětmi je určena pracovní
skupina „Osoby ohrožené sociálním
vyloučením“.
Na setkáních se bude diskutovat a
společně řešit, jaké sociální služby
občané regionu potřebují a jak tyto
služby pro občany zajistit.
První společné setkání pracovních
skupin se již uskutečnilo, a to 8. listopadu 2011 v Domu s pečovatelskou
službou ve Stodě. Setkání proběhlo za
poměrně široké účasti uživatelů sociálních služeb z řad seniorů a také poskytovatelů sociálních služeb. Přítomni
byli také uživatelé služeb pro osoby se
zdravotním postižením, pracovníci
městských úřadů i zástupci měst. Na
setkání opět zaznělo, že v regionu citelně chybí domov pro seniory, díky
kterému by mohli senioři setrvat
v regionu, který znají, a zejména tak
zachovat důležité rodinné a osobní
vazby. Za potřebné byly označeny
například také sociální služby pro rodiny, ve kterých je ohrožen vývoj dětí z
důvodu dlouhodobé krizové sociální
situace těchto rodin. S těmito náměty i
dalšími, které vzešly ze setkání, bude
dále pracováno v pracovních skupinách.
Všichni občané, kteří by se chtěli
aktivně zapojit do diskuze a hledání
řešení toho, jaké sociální služby budou
poskytovány občanům Stodska a Dob-
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Všichni občané, kteří by se chtěli
aktivně zapojit do diskuze a hledání
řešení toho, jaké sociální služby budou
poskytovány občanům Stodska a Dobřanska v nejbližších letech, budou srdečně přivítáni na setkání pracovních
skupin!
Bližší informace o II. etapě komunitního plánování sociálních služeb, termíny setkání pracovních skupin, písemné
výstupy z veřejných setkání i ze setkání pracovních skupin jsou k dispozici u
koordinátorky projektu:

Ing. Pavlína Anderlová,
tajemnice Městského úřadu Stod
tel:
774 497 873
e-mail:
tajemnik@mestostod.cz
nebo se podívejte
na
www.mestostod.cz

Pozvánka na plánované akce OSPV
Na úvod bych chtěl pozvat všechny příznivce volejbalu na turnaj
smíšených trojic, který se koná již
tradičně dne 26. prosince 2011
v hale ZŠ. Začátek akce je ve 13h.
Přijďte si protáhnout tělo po náročném období Vánočních shonů.
Místní organizace OSPV dále zve
všechny své členy na valnou hromadu, která se uskuteční dne 27.
ledna 2012 v ND od 19h.
Další plánovanou akcí jsou
Šibřinky, které se budou konat dne
18.února 2012 v ND. Dětské
Šibřinky začínají ve 14h a večerní
část pro dospělé začíná ve 20h.
Srdečně jste všichni zváni, především však ti, kteří popustí uzdu své
kreativitě při výrobě nápaditých
kostýmů. Muzika bude stejná jako
na předešlých Šibřinkách a to kapela COMBO.

Z uplynulých akcí bych ještě
připomenul turistický pobyt v Železné
Rudě v penzionu Habr, který se uskutečnil na přelomu září a října. První
den jsme ušli 17 kilometrů a druhý den
12 kilometrů, během kterých jsme navštívili
naše
západní
sousedy
v Německu. Turistického pobytu se
zúčastnilo 11 lidí z nichž se nikdo nezmordoval. Opět nezklamal náš aktivní
cvičitel Gerhard Tausch, který kdyby
se neztratil hlavní skupině, tak by musela být akce prohlášena za neúspěšnou. On však nezůstal tradici nic dlužen, a tak můžeme s klidným svědomím konstatovat, že turistický pobyt
dopadl skvěle a všichni účastníci si to
moc užili.
Dále na jaro plánujeme výjezd
pro vyznavače cykloturistiky. Podrobnosti budou oznámeny během valné
hromady.

Rozvrh hodin cvičení pro sezonu 2011/12 po úpravách.
Hala:
dorost ČT 19-20h
volejbal ČT 20-21:30h
Pozor!!! Zumba přesunuta do malé
tělocvičny.
Tělocvična v budově
Obecního úřadu:
ženy PO 19:30-20:30h
pilates ÚT 19-20h
zumba ÚT 20-21h
nejmladší žáci ST 16-17h
aerobik ČT 18:30-19:30h
zdrav. těl.vých. ČT 19:30-20:30h
Závěrem bych rád všem v naší obci
popřál klidné prožití Vánočních svátků
a uspokojivý rok 2012.
Robert Puhman

Princezna se zlatou hvězdou na čele zve všechny děti a rodiče na

Ples princů a princezen
který se koná 21. ledna 2012 od 15:00 hodin v Národním domě
 program pro děti s princeznou Ladou
 přehlídka šatů od Krále Kazisvěta
 tancování u fontány
 bohatá dětská tombola

Princess Afterparty

Vstupné:
děti 40 Kč
dospělí 60 Kč

pro dospělé

která se koná 21. ledna 2012 od 20:00 hodin v Národním domě
(po dětském plese Princů a princezen)
Vstupné:
dospělí 70 Kč

 hity 70.,80. a 90. let
 zábavní program s módní show
 soutěž o nej královskou korunu
(wellcome drink u vstupu pro každého,
kdo dorazí s královskou korunou na hlavě)

Pořádá: Agentura PARTY MAKERS ve spolupráci s Romanem Hudecem a Otou Procházkou
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USKUTEČNĚNÉ UDÁLOSTI A AKCE
Chotěšovští Tomíci se zapojili do projektu České rady dětí a mládeže
"Stromy Anežky České"
SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ
Svatá Anežka Česká, rozená
Anežka Přemyslovna, je mimořádnou postavou našich dějin.
Přestože byla královskou dcerou,
zřekla se majetku i nabídek k
sňatku s nejmocnějšími Evropany
a zasvětila svůj život dobrovolné
pomoci potřebným v klášteře. Od
jejího narození uplynulo letos 800
let.

Společná fotografie dětí z chotěšovského turistického oddílu se starostou a místostarostou obce při sázení pamětní lípy Anežky České.

V rámci této akce bylo po celé České
republice vysazeno 4. - 6. listopadu
100 svatoanežských lip. Mladí turisté
sázeli lípu u fotbalového hřiště v
Chotěšově, na místě, které určil odbor životního prostředí Obce Chotěšov. Strom v hodnotě 2 500 Kč do-

dovezli z Plzně zaměstnanci obecního úřadu, kteří také provedli nejdůležitější práce kolem výsadby - vykopání jámy, ukotvení stromu a částečné zasypání kořenů. Děti pak jen
přihodily zbývající zeminu a strom
zalily.
Anna Seidlová

Cedulka upozorňující na to, že se jedná o
pamětní lípu sv. Anežky Přemyslovny.

To je ona…
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…a takhle jednou bude vypadat!

Při akci ‚Zamykání kláštera‘, která se konala 2. října, dětem počasí přálo
První říjnovou neděli pořádala Obec Chotěšov ve spolupráci s turistickým oddílem mládeže již popáté akci "Zamykání kláštera". Při
posledních pravidelných nedělních prohlídkách kláštera v roce 2011 mělo možnost přes
dvě stě návštěvníků vidět navíc barokní sklepení s kanalizačními šachtami, rozsáhlé zahrady pod klášterem a divadelní představení
"Barboroviny". Stovka dětí soutěžila na osmi
stanovištích, které připravili mladí turisté ve
spolupráci se školní družinou a školním klubem. Zisk ze vstupného v částce 3.450 Kč
byl předán občanskému sdružení "Klášter
Chotěšov" a dar od prodejců suvenýrů a občerstvení v částce 1.000 Kč byl věnován na
sbírku "Kup si své okno".
(A.S.)

Nechyběla ani prohlídka barokních sklepů s výkladem pana Celera.

Při rozsvěcování vánočního stromu v klášteře děti hledaly poklad

Ohňostroj rozzářil oblohu nad klášterem.
Oblohu nad klášterem ozářil ohňostroj.

První adventní neděli 27. listopadu se rozzářil v podvečer v
zahradě u kláštera nejen vánoční strom, ale i ohromný ohňostroj. Návštěvníci kláštera měli nejprve možnost prohlédnout si
barokní sklepení a klášterní kostel, kterým je provázel pan Jiří
Poslední. Čekání na setmění si pak všichni zkrátili opékáním
buřtů, občerstvením a povídáním. Po rozsvícení vánočního
stromu, čekala na děti soutěž - hledání pokladu. Našla ho Bára z
5. třídy a poctivě se o něj s ostatními dětmi rozdělila. V zápětí
se nad klášterem rozzářil nádherný ohňostroj. Hlavním aktérem
a zároveň sponzorem této adventní akce byl pan Jaroslav Jindřich se svými kamarády z Chotěšova. Akce se za odměnu také
zúčastnili mladí turisté, kteří chodí do kláštera pomáhat při
akcích.
(A.S.)

Darované věci z podzimního Blešího trhu budou sloužit dál
Dovolte nám touto cestou poděkovat
za věci, které jste nám jako organizátorky „Blešího trhu“ v Chotěšově
přivezli. Nikdy by mne nenapadlo, že
bude toho tolik a Vy přijedete
s dodávkou. Ale stalo se a my jsme
zůstali v němém úžasu stát, když
jsme vše vyložili. Museli jsme vše
roztřídit a tak jsme si o víkendu udělali s dětmi čas a pustili se do práce.
Velká děvčata pomáhala. Za to měla
možnost říci, když se jim něco líbí,
vyzkoušeli jsme a pokud vše sedělo,
mohly si dívky ošacení nechat. Roztřídili jsme ošacení, a i když i my
v našem zařízení v Klenčí pod Čerchovem míváme kojence, ty nejmenší věci bychom neužili. Proto jsme je
připravili do krabic i s hračkami a
odvezli do Kojeneckého ústavu v
Plzni,kde věci s poděkováním přijali.

Pak jsme vytřídili největší, spíše
dospělácké ošacení, a to jsme připravili pro Charitu v Domažlicích.
Pak už jen zbývalo dle potřeb jednotlivých skupin předat ošacení na správné místo. Takže menší
věci jsme předali v Klenčí pod Čerchovem, další do naší Rodinné buňky
v Horšovském Týně a zbytek do
skladu u nás ve Staňkově. Stejně tak
se roztřídily i hračky, které udělají
radost menším dětem.
Vše bylo pěkné, čisté a jako
nové a dětem některé věci udělaly
radost, jiným jsme obohatili šatník.
Doufáme, že se Vám u nás
v domově líbilo a děkujeme všem
prodávajícím maminkám, tatínkům,
babičkám za to, že byli ochotni své
neprodané věci věnovat našim dětem.
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Žádná z věcí nebyla vyhozena
a poslouží ještě dále. Děkujeme,
s přáním prožití krásného Adventu a
brzkých svátků Vánočních.
Za DD Staňkov
J. Kocourková - vychovatelka
Bleší trh se konal v říjnu a listopadu v hale u Restaurace pod Klášterem. Naše poděkování patří všem
maminkám, tatínkům, babičkám,
dědečkům i dětem, kteří na Bleším
trhu v Chotěšově zdarma věnovali
oblečení, obuv, hračky, kočárky a
jiné věci. Bleší trh se na jaře znovu uskuteční a opět zde budeme
sbírat věci pro dětský domov.
Majka Tuschlová, Jana Stoklová
a Eva Galliwodová

Nad Mantovem opět létali draci
V sobotu 24. září ovládli fotbalové hřiště
TJ Baník Mantov létající draci. Třetí
ročník drakyády provázelo sice krásné
slunečné počasí, ale ten nejdůležitější –
vítr – si vzal pro tento den dovolenou. I
přes tento „drobný“ nedostatek se hrací
plocha hemžila drobotinou, která se za
pomoci svých rodičů, prarodičů, sourozenců či jiných členů rodiny, pokoušela
právě ten svůj létací stroj dostat do vzduchu. Nutno podotknout, že většina z nich
projevila značnou trpělivost a jejich snaha byla korunována úspěchem - na třicet
dráčků různých tvarů a barev všem zúčastněným vesele poletovalo nad hlavou.
Pro ty méně úspěšné byl připraven výtvarný koutek, kde si svého dráčka mohli
vyrobit a vymalovat, nebo prokázat šikovnost svých prstíků při navlékání šípkových a jeřabinových korálků. K tomu
všemu bylo možné ochutnat již tradiční
pečené brambory nebo třeba vařený kukuřičný klas.
Luděk Rosenberger

Výroba draků byla velká legrace.

Dostat draka do vzduchu je věda.

Při pouštění draků vyhládne…

*** NENECHTE SI UJÍT ***

II. ročník
silvestrovského splutí Radbúzy
vyplouváme v sobotu 31. prosince ve 13:30
od mantovského mostu
cíl je u „Šindleráku“ nebo u vstišské lávky
(podle povětrnostních podmínek a rozsahu zamrznutí řeky)

v cíli je připraveno teplé občerstvení a opékání vlastních uzenin
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Členové ČČK Chotěšov na konci srpna společně vyrazili na týdenní výlet

Účastníci zájezdu ČČK Chotěšov všichni pěkně pohromadě.

Místní skupina Českého červeného kříže v Chotěšově zorganizovala v době od 21. – 27. srpna
2011 společnou dovolenou. Ubytování s plnou penzí bylo zajištěno nedaleko Příbrami v hotelu u
Milína. V době dovolené navštívili účastníci v Rožmitálu pod
Třemšínem Podbrdské muzeum s
památníkem České mše vánoční a
expozicí historických automobilů
AERO, Svatou Horu a plavecký
bazén v Příbrami i renesanční
zámek a zámeckou kapli Panny
Marie v Březnici. S příjemnou
procházkou rozsáhlým parkem a
návštěvou Rusalčina jezírka, se
vzpomínkou na dílo a rodinu hudebního skladatele Antonína Dvořáka, s připomenutím původního
majitele zámečku hraběte Václava
Kounice i českého básníka Josefa
Václava Sládka, byla spojena

prohlídka Památníku Antonína
Dvořáka v novorenesančním zámečku ve Vysoké u Příbrami. Na
tradiční výstavě květin v zámecké
zahradě v Čimelicích zaplesalo
najedno srdce nad nádherou vystavovaných exponátů, možností
nákupu zahradnických výpěstků i
příjemným posezením s živou
hudbou. Hornické muzeum na
Březových Horách umístěné
v originálních provozních i správních objektech prošlo a projelo
vláčkem asi třicet osob z naší
skupiny. Průvodci hovořili o těžbě stříbra, zlata a uranu
v podbrdské oblasti, o životě horníků a předvedli nám také vybavení dolů.
Volný čas byl využíván
k procházkách v okolí hotelu, do
nedalekého města Milína nebo
k památníku posledních operací
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2. světové války. Nechyběly ani
sportovní
aktivity
při
hře
petanque, hraní karet a tradiční
závěrečný večírek s návštěvou
deseti pěkných masek. Po celý
týden ukazovalo slunce svoji sílu
a v noci ze středy na čtvrtek vystrčila příroda drápky v podobě
bouře, silného větru a přívalového
deště. Při sobotním návratu domů
došlo k citelnému ochlazení,
v Chotěšově pršelo, ale dojmy a
náladu přírodní živly žádné ze 41
zúčastněných osob nezkazily. Za
organizování příjemně stráveného
týdne patří poděkování paní Haně
Peprné.
Za místní skupinu
ČČK Chotěšov
Dagmar Fejtová

Jak málo stačí k radostné náladě
Chtěla bych se trošku zmínit o naší
taneční skupině Babidou. Na každé
vystoupení si připravujeme dobové
i příznačné oblečení, které si ženy
šijí samy. Při složitějším střihu
nám pomáhá šít paní Vachovcová.
Přes různé zdravotní problémy, to i po šesti letech ženy
stále baví, ba, co víc, po celý letošní rok byly téměř na „roztrhání“.
Posuďte sami:
Leden:
o Myslivecký ples Chotěšov
Březen:
o MDŽ v Plzni v Pekle
o MDŽ ve Starém Plzenci
Duben:
o zábava SPOZ Chotěšov
Květen:
o Den matek v Domově důchodců v Černovicích
o Česká Beseda v pořadu
Senioři baví seniory
o Plzeň Skvrňany – setkání
důchodců

Červen:
o Domov důchodců Vejprnice –
zde jsme udělali mimořádnou
radost obyvatelům domova. Po
odtancování k nám přistoupil
pán, který nám děkoval za to,
že jsme tancovaly mazurku na
hudbu, kterou on sám složil. Je
to hudební skladatel z Plzně
Tomáš Sack. Věnoval nám CD
se svými skladbami. (Mnohdy
ani nevíme, jací význační lidé
žijí kolem nás!)
Červenec:
o Hradišťany – setkání rodáků
o Líšina – výročí fotbalového
klubu
Říjen:
o Plzeň-Bolevec – akce pořádaná
Občanským sdružením zdravotně i tělesně postižených.
Zde jsme byly svědky, jak
dokáží postižení tančit na invalidním vozíku a s jakou chutí.
Vždy se snažíme naším vystoupením navodit radostnou

náladu. Závěrečný aplaus je toho
důkazem, že se nám to podařilo a
naše vystoupení se líbilo.
Nyní se chystáme udělat si radost samy
sobě. Sejdeme se na slavnostním vánočním posezení, kde si pochutnáme
na večeři, zazpíváme veselé písničky i
koledy a také vzpomeneme na všechny
Ty, které se na nás dívají z „tanečního“
nebe.
(A.F.)

V Losině se 15. října konal historicky první „Dachlcap“
V sobotu 15. října uspořádali dobrovolní hasiči z Losiny na pozemku za
obcí 1. ročník „Dachlcapu“. Jde o závody na tzv. Pionýrech. Samotný závod byl odstartován ve 14 hodin. Přihlásilo se 17 závodníků ve třech kategoriích – speciál, klasic, babeta. Podívaná to byla vskutku zajímavá. Závod
se jel v daném časovém úseku a závodník s největším počtem kol se stal
vítězem ve své kategorii.
Nechyběl humor samotných
závodníků při nesnázích se svými neposlušnými stroji. Občas diváci viděli
i nějaký ten pád. Komisaři a komisařky, kteří zapisovali odjetá kola závodníků, měli plné ruce práce.
Jana Kusovská

Závodníci na svých strojích při startu „Dachlcapu“.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA „DACHLCAPU“
Pionýr – klasic
1. Lisr F. (Dobřany)
2. Vadlejch P. (Č.Újezd)
3. Baxa T. (Plzeň)

Babeta

Pionýr – speciál
1. Pražák L. (Neuměř)
2. Vránek P. (Horšice)
3. Wiedl D., Bohmann J. (Losina,Vstiš)
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1. Kusovský P. (Stod)
2. Zelíska P. (Losina)
3. Papež M. (Dobřany)

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
Adventní trhy jsou skvělým nápadem na výlet. Vyrazit můžete i za hranice!

Adventní trhy jsou už neodmyslitelnou součástí Vánoc. Jedny takové se konaly u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu i v Chotěšově. V útrobách obecního úřadu
se to hemžilo lidmi, kteří vybírali z obrovského množství výrobků dětí ze ZŠ.

Vánoční strom před obecním úřadem
už svítí. U příležitosti jeho rozsvícení, v nádherné sváteční atmosféře, se
konaly v Chotěšově také adventní
trhy a doufejme, že se stanou tradicí.
Pokud jste ale z nějakého
důvodu naše adventní trhy nestihli,
stále máte možnost vyrazit na některé v blízkém okolí. V Plzni se každoročně na náměstí Republiky konají
velké adventní trhy, kde můžete „nasát“ vánoční atmosféru. Letos se
konají od 27. listopadu do 24. prosince. Prodejci ve stáncích nabízejí
tradiční vánoční zboží – od ručně
malovaných skleněných ozdob, přes
dřevěné hračky až po turecké pašmíny (pestrobarevné šály s podílem
kašmíru). K chuti přijde skořicový
trdelník nebo oblíbená medovina.
Děti si mohou pohladit oslíka nebo
ovečku a za poplatek je smí dokonce
i nakrmit. Dne 14. prosince se přímo
na náměstí Republiky uskuteční již
tradiční akce s názvem Vánoční zpívání koled. Jedná se o největší hromadné zpívání koled v republice a
každý rok jej navštíví několik tisíc
lidí. V letošním roce proběhne už po
čtrnácté. Program začíná v 15:30.
Samotné zpívání pak započne v 18
hodin.

Program na adventní víkendy
připravilo i město Dobřany. V sobotu
17. prosince od 15 hodin je pro rodiny s dětmi připraveno pohádkové
divadelní představení v městském
kině Káčko. V neděli 18. prosince od
17 hodin v kostele sv. Mikuláše vystoupí dobřanské pěvecké sbory –
Hvězdičky, P.U.D.U. a Dobřanské
bábinky. Na Nový rok 1. ledna tu
zase chystají Novoroční výstup na
Šlovický vrch. Kdo by tedy chtěl za-

točit s vánočními kily, má možnost od
13 hodin. Start je u viaduktu za panelárnou. Od 18 hodin pak na náměstí
T.G.M. proběhne slavnostní uvítání
nového roku 2012. Načerpat vánoční
atmosféru můžete i za hranicemi.
V Chamu, který je od Chotěšova co by
kamenem dohodil (a autobusem nebo
vlakem tam jste za chvilku), pořádají
v době adventních víkendů trhy Chamer Christkindelmarkt - spojené
s koncerty a dalšími akcemi na hlavním městském náměstí. Program začíná vždy v 10 a končí v 19 hodin.
V nedalekém Waldmünchenu se také
každoročně konají vánoční trhy. Pochutnat si tu můžete na voňavých bavorských
klobáskách
nebo
se
v třeskutém mrazu zahřát tradičním
vánočním svařáčkem. Skvělý si ale
můžete udělat klidně i v pohodlí domova. Stačí společně zahřát červené
víno, skořici, hřebíček, cukr, pomerančovou kúru, rozinky a mandle. (M.N.)

Vánoční koledy bývají na adventních trzích slyšet na každém kroku.

12

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Flétnista Jakub Kydlíček se do chotěšovského kláštera rád vrací
Co všechno diváci během adventního koncertu 10. prosince slyšeli?
Návštěvníci koncertu vyslechli velmi
pestrý program, sestávající ze skladeb z období hudebního baroka, určených pro období adventu. Jedná se
přitom o části gregoriánského chorálu, písní z českých barokních kancionálů, instrumentální sonáty a vokálně-instrumentální ansámblové skladby. Celý program je v podstatě kratší
verze adventních barokních nešpor v
českém prostředí. Není proto překvapující, že na programu jsou například skladby A. V. Michny, V.
Hollana a dalších.
Můžete představit soubor Ad Hoc
Consort, který v chotěšovském
klášteře zahrál?
Soubor vznikl původně coby ansámbl k provádění méně známých kapitol evropské hudební historie - což
částečně i vysvětluje program, se
kterým jsme přijeli do Chotěšova.
Samotné "ad hoc" vyjadřuje příležitostnou povahu, neboť jsme všichni
hudebníci působící v mnoha dalších
"barokních" souborech či jiných
hudebních institucích. Naší snahou je
prezentovat hudbu s ohledem na
kontext vzniku, za použití kopií dobových nástrojů a adekvátních interpretačních přístupů. Což nás odlišuje
jak od klasických těles (typu smyčcové kvarteto), tak od ‚rádobyhistorických‘ kapel v kostýmech.
Jak se vám líbí v chotěšovském
klášteře? Byl jste tu už někdy?
V Chotěšově jsem vystupoval za
poslední roky několikrát v rámci
festivalu Večer pro klášter Chotěšov.
Klášter Chotěšov je unikátní
památka s mnoha vynikajícími prostorami, přímo optimálních pro
vzkříšení hudby z dob, kdy i klášter
samotný vzkvétal...
Jakou hudbu nejraději posloucháte v soukromí?
V autě jednoznačně vládne rocková hudba. Jinak dle chuti....

JAKUB KYDLÍČEK
je flétnista a dirigent, který vystudoval hru na zobcovou flétnu na plzeňské
konzervatoři. Dále pokračoval ve studiu dirigování u dirigenta Státní opery
prof. Jiřího Štrunce. Od roku 2008 je pedagogem na pražské konzervatoři.
Je zakládajícím členem tria zobcových fléten TRE FONTANE a českonizozemského barokního souboru CONCERTO AVENTINO.
třeba volný večer s červeným vínem
dokáží mile zpříjemnit árie z Haendlových oper.
Kdy započala vaše cesta k hudbě?
Poměrně pozdě, někdy ve 12-13
letech, když jsem byl fascinován
četbou knih o barokní architektuře a
malířství. Tehdy jsem se začal zajímat i o to, jak tehdy vypadala hudba... a tento zájem vydržel až do
dneška.
Co všechno pro vás v životě hudba
znamená?
V současnosti asi tak 24hodin pedagogické činnosti týdne a cca 40
koncertů ročně.
Dá se žít bez hudby?
Dočasně ano, ale dlouhodobě bych se
bez hudby asi pomátl. Líbí se mi
kombinace tvorby, adrenalinu na
koncertech a zároveň neustálého
pátrání po nových věcech...
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Co plánujete v novém roce?
Tak především pokračování práce v
rámci
stávajících
souborů
Tre
Fontane, se kterým chystáme nový
program z Codexu Speciálník, dále pak
několik projektů s naším českonizozemským orchestrem Concerto
Aventino (Vivaldiho koncerty, Pergolesiho Serva padrona a možná se
odvážíme i do klasicismu), spolupráce
s dalšími soubory staré hudby. A samozřejmě nesmím zapomenout na
svou pedagogickou činnost, neboť v
současnosti působím mj. na Pražské
konzervatoři coby profesor staré hudby
a zobcové flétny.
Čeká nás nový rok… Dáváte si předsevzetí? Jaká například?
Nedá se příliš mluvit o předsevzetí,
spíše o plánech a záměrech... A
ty se zatím daří naplňovat, i když člověk (v hudební profesi zvlášť)
by nikdy neměl být tak úplně spokojený, jinak se přestane rozvíjet. (M.N.)

Zázraky aneb nebe plné hvězd
Je pravdou, že pokud se v klášteře
nějaký zázrak uskuteční, je jeho velikost úměrná finanční hotovosti. Prozatím zcela marně v temných chodbách
konventu
promlouvám
k zakladatelům kláštera Hroznatovi a
Vojslavě, aby nám nezištně pomohli.
Dnes se chci věnovat třem
zázrakům stavebním, tedy hmotným.
Zázraky nehmotné se zatím nedaří.
V mém případě potřebuji „ odbolet „
koleno, ale jak pravil MUDr. ortopéd
„žádný zázrak nečekejte“.
První stavební a restaurátorský zázrak je oprava části rizalitu
západního křídla konventu. Po vzájemné dohodě obce a památkářů,
byla dohodnuta oprava právě této
části. Jistě to ocení i příští svatebčané. Cílem bylo provést opravu do
stavu, jaké by to v budoucnosti mohlo být opravené celé. Práce začaly již
v roce 2010 osazením nových oken a
mříží. Klatovská firma Štuko nastoupila počátkem letošního července, a
tím se začal odvíjet zázrak první. Po
odstranění omítek se ukázalo, z čeho
všeho je konvent postaven. Cihly,
kameny, kusy tašek, zkrátka co dům
dal. Samozřejmě, na nosných místech je pak materiál kvalitnější.
Odborní štukatéři (tato firma
si je dokonce vychovává), vyrobili
několik dřevěných a plechových
šablon. Ty byly použity k tvarování
ozdobných prvků fasády. To byly

Tak nyní vypadá opravený vstup do
kláštera.

Krov letního pavilonu v klášteře.

snad jediné technické pomůcky. Vše
ostatní je ruční práce, zedničina na
vyšší úrovni. Fasáda rizalitu byla do
dnešní podoby zhotovena za jeden
měsíc v šesti lidech.
Když návštěvník, který obdivuje tuto opravu, provede „čelem
vzad“, uvidí zázrak druhý. Nevelká
stavba letního pavilonu dostala již
v minulém roce první část nové střechy. V letošním roce je to tedy část
druhá, řemeslně náročnější. Vzhled
střechy je proveden v barokních průhybech a ty musí být dodrženy. Po
odstranění střešní krytiny, se dřevěná
konstrukce krovu snesla jeřábem na
pevnou zem. Váha krovu v této chvíli
činila šest tun. Klenba pavilonu z půdní
strany byla zasypána návozem, který se
z důvodu neúměrného zatížení stavby
musel odstranit. Při této práci byla
nalezena kniha z osmnáctého století,
dále sbírka obrozeneckých básní
z devatenáctého století a ručně psaný
deník v němčině ze čtyřicátých let dvacátého století.
Po opravě krovu se toto monstrum opět přestěhovalo na své místo,
přidaly se další části krovu a byly položeny tašky. Váha rázem stoupla na
přibližných třicet šest tun. Tím se uzavřela první etapa opravy budoucího
hasičského muzea.
A zázrak do třetice, klášterní
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně.
V letošním roce je tomuto místu 110
let. V listopadu se uzavřela oprava vit-
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rážových oken. Byla osazena nejen
okna, ale také ochranné sítě
z venkovní strany. O vysoké odborné
úrovni restaurátorské firmy svědčí
okno s postavou svatého Františka
Saleského. Přímým zásahem bylo
vystřeleno pravé oko světcovo. Tato
část se již nedala úspěšně zkompletovat a proto byla celá hlava nově
domalována.
Průzkumem omítek kněžiště
byla nalezena původní výmalba
z roku 1901. Ta byla částečně tušená
z dobových fotografií a teď se jen
potvrdila. Bylo proto přistoupeno
k obnově se zlatými hvězdami
v horní konše kněžiště. Pozlacených
hvězd je přes tři sta šedesát. Každá
hvězda se vystřihne z pergamenu,
nanese se pozlacovací imitace, a
každá hvězda se nalepí na původní
hvězdičku. No není to zázrak ?
Ostatní malby, nalezené pod okny
kostela, se ponechají prozatím
v původním stavu, a jejich oprava je
věcí dalších financí.
Vážení čtenáři, snažil jsem
se v této předvánoční době navodit
atmosféru nejen zázračnou, ale i
poděkovat všem, kteří se po celý rok
na těchto zázracích podílejí. Věřme,
že i nadcházející rok bude opravám
v klášteře příznivý alespoň tak, jak
tomu bylo v roce letošním. Hlavně se
ale přijďte podívat.
Jiří Poslední

Také práce v budově Lesovny jsou v plném proudu. Přijďte se zapojit!
NOVINKY Z LESOVNY:
 V roce 2011 se podařilo s přispěním
Ministerstva kultury vyměnit polovinu střešního pláště na hlavní budově
a dostavět dvě komínová tělesa, v roce 2012 chceme s výměnou pláště
zase pokračovat.
 V listopadu provedlo Západočeské
muzeum pod vedením archeologa
pana Orny dělá průzkum za zahradě
Lesního úřadu a odkrylo původní
vodní díla, které sloužili na zavlažování a i pro okrasu, které plánujeme
obnovit. V součastné době se připravuje projekt na obnovu zahrady dle
původních plánů.

 Nadace Via finačně podpořila aktivitu občanského sdružení "Klášter
Chotěšov - Lesovna" a přispěla na
opravu historické brány kláštera do
zahrady tzv. Lesního úřadu. V roce
2012 se díky přispění této nadace a
ze zdrojů občanského sdružení
"Klášter Chotěšov - Lesovna" a přispěvovatelů opraví severní fasáda této brány. V roce 2011 sdružení obnovilo stříšku této brány z jižní strany. I nadále sháníme finanční prostředky a to ještě na opravu kamenných nájezdníků, jižní strany fasády,
historické dřevěné výplně vrat a na
čučku v podobě pinie (viz foto).

Historická klášterní brána z roku 1734 nutně potřebuje opravu
Ohradní zeď zahrady při správní budově je kamenná, s cihelnými dozdívkami, s branou do zahrady,
od brány jižním směrem zazděný kamenný portálek
vstupu. Brána je zaklenutá půlkruhovým obloukem,
v částečném portálu, který tvoří jen kamenné stojky
a pásky v úrovni paty zaklenutí. Lem zaklenutí se
nedochoval. Pole s bránou převyšující okolní zeď
rámují lisény, ve zbytcích s římsovou hlavicí, člení
vodorovná římsa krytá taškou, nad ní trojúhelný,
rozeklaný štít zakrytý taškami. Klenák pokračuje
ve formě polosloupku nad římsou a s vybranými
obloučky po stranách tvoří vrchol štítu. Vrata novodobá, dřevěná. Brána je zakreslena na plánu z
roku 1734. Detaily byly takřka setřeny, vyžaduje
obnovu.
(M.B.)

*** Přijďte pomoci s údržbou a revitalizací Lesovny Kláštera Chotěšov ***
Občanské sdružení Klášter Chotěšov - Lesovna pořádá společné akce na pomoc s pracemi na objektu Lesovny. Jedná se o práci na zahradě, na objektu, pomoc s úklidem, hrabání listí na podzim atd.
Práce je tam jako na "Lesovně".
Za o.s. Mirek a Radka
Bližší informace na telefonu 777 980 989.
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NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Chotěšovský dům v Plzni slouží Západočeskému muzeu
Dům č. 13 / č. p. 106 na plzeňském
náměstí Republiky byl od roku 1487
majetkem Chotěšovského kláštera.
Jednalo se původně o gotický objekt,
ale v poslední čtvrtině 16. století,
pravděpodobně roku 1575, byl stavitelem Janem Merliánem přestavěn do
dnešní renesanční podoby.
Po dvě generace vlastnila
dům č. 13 rodina Ignáce Kouteckého.
Jeho manželka paní Johanna určila
dům jako základ veřejně prospěšné
nadace, kterou spravovala pak plzeňská obec. Tato nadace měla být
v roce 1919 věnována na zřízení
první plzeňské porodnice. Bohužel se
tak nestalo a kapitál byl až v roce
1934 použit na vybavení ženského
oddělení v novém chirurgickém pavilonu v městské nemocnici v Kroftově
ulici na Borech.
Dům poté vlastnili Tuschnerové, původem Němci, kteří zde
provozovali obchod se sukny vlastní
výroby a malou manufakturu. Jejich
syn Emanuel byl v letech 1868-1873
prvním českým starostou. Po finančním krachu 1874 byl ale v okovech
odeslán do Vídně pro spekulace a
zaviněný úpadek.
V současnosti v Chotěšovském domě
sídlí Národopisné
muzeum
Plzeňska,
jedno
z odborných oddělení Západočeského muzea

v Plzni. Jeho ředitelem v letech 1882 –
1970 byl Ladislav Lábek. U vchodu do
muzea je umístěna jeho pamětní deska.
Chotěšovský
dům
patří
k významným památkám v Plzni. V
prvním poschodí se nachází nádherné
renesanční nástěnné malby apoštolů.
K domu patří také dlouhý dvůr
s italskou lodžií.
V přízemí dnešního muzea se
nachází výstavní sál v němž jsou pořádány vedle výstav etnografického,

historického či přírodovědného charakteru i nejrůznější cestopisné nebo
výtvarné výstavy. Vystaven je zde
také měšťanský nábytek. Ve druhém
poschodí se nachází exponáty, dokumentující život na plzeňských
vesnicích od konce 18. do druhé
poloviny 19. století. Za vidění zde
stojí mimo jiné i dvě venkovské
světnice s malovaným nábytkem,
podmalbami na skle a hliněným nebo
porcelánovým nádobím. Na návštěvníky tu čeká také černá kuchyně nebo
lékárna s dobovými nástroji na výrobu léčiv.
V další z expozic je zachycen historický vývoj plzeňského
kroje, který je veřejnosti známý především z tradičních divadelních inscenací opery Prodaná nevěsta od
Bedřicha Smetany. Vystaveny jsou
tu ale i ženské kroje z několika okolních panství (plaského, hradišťského
nebo stříbrského) a nechybí zde ani
kroj z Chotěšova. Další část expozice
zachycuje na fotografiích vývoj venkovské architektury.
(M.N.)

Více informací o Národopisném
muzeu v Plzni naleznete na stránkách Západočeského muzea
www.zcm.cz

NÁRODOPISNÉ MUZEUM V CHOTĚŠOVSKÉM DOMĚ
má otevřeno vždy od úterý do neděle mezi 10 a 18 hodinou
Vstupné: expozice 40 Kč, výstavní sál 40 Kč (zlevněné 20 Kč, rodinné 60 Kč)

www.zcm.cz

VÍTE, ŽE… ???
 domy na plzeňském náměstí Republiky dříve nesly poetické názvy jako například: dům U Bílé růže, U Zlatého beránka, U Zlaté koule, U Černého orla, U Zlatého růžence atd.?
 nejstarší radnicí v Plzni byl od 16. století až do roku 1802 dům U Zlatého křížku?
 v domě U Bílé růže na náměstí Republiky se v roce 1818 hrálo první české představení,
kterého se zúčastnil také Josef Kajetán Tyl?
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BUDE VÁS ZAJÍMAT, ŽE…
Výběr střední školy se blíží, proto ho nenechávejte na poslední chvíli
Opět se přiblížilo období, kdy žáci
základních škol začínají přemýšlet o
pokračování svého vzdělávání. A
s nimi samozřejmě jejich rodiče, kteří
za výběrem školy hledají především
možnosti
následného
pracovního
uplatnění svých dětí.
Pamatujeme si všichni doby,
kdy toto období bylo ve školách zároveň náročnou studijní přípravou na
přijímací zkoušky a nervozita očekávání stoupala s prestižností zvolené
školy. V den konání přijímacích zkoušek stávaly před středními školami
davy nervózních rodičů a s obavami a
nadějemi očekávaly okamžik vylepení
výsledků
přijímacích
zkoušek.
V seznamu žáků se různě vysoko objevila rozhodující čára, která striktně
oddělila přijaté šťastlivce od těch méně
úspěšných.
Dnešním „deváťákům“ musí
toto vyprávění připadat jako zlý sen. A
to ani netuší, že byli žáci, kteří do
žádné další školy nešli, protože se na
žádnou nedostali.
Dětí nám v populaci silně ubylo, středních škol ještě silněji přibylo.
A tak se stalo, že střední školy si žáky
v naprosté většině již nevybírají, ale
naopak se předhánějí v nabídkách, na
které se snaží co nejvíce žáků získat.
Na gymnázia již dávno nechodí jen žáci s vynikajícím prospěchem,
nějaká ta „trojka“ na závěrečném vysvědčení přestává být výjimkou. A
vyučit se kadeřnicí není už dávno výsada jen děvčat s vyznamenáním, ale
běžná realita i pro „čtyřkařky“.
Můžeme si nad tímto stavem
povzdechnout, ale slovy Járy Cimrmana je to tak to jediné, co proti tomu
můžeme dělat.
Obavy z nepřijetí dítěte na
střední školu už tedy žádní rodiče mít
nemusí. O to více je však nutné přemýšlet nad tím, kam jej přihlásí. Je-li
dítě studijní typ a předpokládá se tak
pokračování vzdělávání i na vysoké
škole, je volba jasná. I v dnešní době
stále platí, že nejuniverzálnější příprava je na gymnáziích a středních odborných školách.
Co ale s dětmi, které se učit
příliš nechtějí už na škole základní?

Rozhodně není nutné vzdávat
jejich možnosti předem. I takoví žáci
mohou postupně získat úplné střední
vzdělání a není výjimkou, že
s dospíváním a psychickým dozráváním se jejich přístup ke studiu a škole
změní.
Nejčastější chyba rodičů však
bývá v tom, že se nechají zlákat právě
snadnou dostupností nejrůznějších
maturitních oborů na školách a přihlásí
své dítě bez ohledu na to, že má průměrný, či dokonce podprůměrný prospěch. Naše škola má v tomto směru
velmi negativní zkušenost z loňského
školního roku, kdy jsme dokonce museli zrušit ročník maturitního oboru,
kde prospívalo jen 15 % žáků. Většina
tedy ztratila rok neúspěšným pokusem,
navíc jim jistě pocit trvalé neúspěšnosti nedodal na celkové pohodě. Stačilo
přitom tak málo – reálněji odhadnout
možnosti dítěte, netrvat zbytečně na
maturitním oboru, vybrat raději vhodné řemeslo, kde jsou vzdělávací nároky mířené spíše na manuální zručnost
a kde je mimo jiné podstatně větší
poptávka po absolventech u zaměstnavatelů. No a po získání výučního listu
nic
nebrání
v tom,
pokračovat
v nástavbovém studiu k maturitě.
A ještě na jednu věc je třeba
myslet. Maturitní zkouška již není jen
záležitostí samotné střední školy. Nová
maturita má tzv. společnou část, která
je stejná pro všechny typy škol.
V letošním školním roce, kdy proběhly
maturity poprvé podle tohoto nového
systému, zůstalo neúspěšných téměř 20
% žáků. Po čtyřech letech zůstali jen
se základním vzděláním. A zase stačilo, aby pečlivěji zvážili výběr oboru,
nejdříve získali výuční list a teprve
potom se pokoušeli o pokračování.
Nejčastější chyba rodičů však
bývá v tom, že se nechají zlákat právě
snadnou dostupností nejrůznějších
maturitních oborů na školách a přihlásí
své dítě bez ohledu na to, že má průměrný, či dokonce podprůměrný prospěch. Naše škola má v tomto směru
velmi negativní zkušenost z loňského
školního roku, kdy jsme dokonce museli zrušit ročník maturitního oboru,
kde prospívalo jen 15 % žáků. Většina
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tedy ztratila rok neúspěšným pokusem,
navíc jim jistě pocit trvalé neúspěšnosti
nedodal na celkové pohodě. Stačilo přitom tak málo – reálněji odhadnout možnosti dítěte, netrvat zbytečně na maturitním oboru, vybrat raději vhodné řemeslo,
kde jsou vzdělávací nároky mířené spíše
na manuální zručnost a kde je mimo jiné
podstatně větší poptávka po absolventech
u zaměstnavatelů. No a po získání výučního listu nic nebrání v tom, pokračovat
v nástavbovém studiu k maturitě.
A ještě na jednu věc je třeba
myslet. Maturitní zkouška již není jen
záležitostí samotné střední školy. Nová
maturita má tzv. společnou část, která je
stejná pro všechny typy škol. V letošním
školním roce, kdy proběhly maturity
poprvé podle tohoto nového systému,
zůstalo neúspěšných téměř 20 % žáků.
Po čtyřech letech zůstali jen se základním vzděláním. A zase stačilo, aby pečlivěji zvážili výběr oboru, nejdříve získali výuční list a teprve potom se pokoušeli
o pokračování. Pro učební obory mluví i
další nově vznikající fenomén dnešní
doby. Do učebních oborů se čím dál
častěji přihlašují i lidé s již získaným
vysokoškolským vzděláním. Potřebují
výuční list pro provoz živnosti a nebo se
zkrátka chtějí naučit řemeslnou dovednost. Mnohých řemeslníků totiž značně
ubývá, poptávka na trhu práce začíná být
větší a větší, zajímavé jsou finanční nabídky od firem a vizionářsky podnikaví
jedinci již vidí své nové možnosti.
Mgr. Alena Sedláčková
I na naší škole SOU Domažlice můžeme nabídnout vašim dětem řadu
zajímavých studijních i učebních
oborů buď přímo v Domažlicích, nebo
v místě poskytovaného vzdělávání ve
Stodě. Z oblasti strojírenství, elektrotechniky i služeb. Přijďte se podívat
na veletrh středních škol v Plzni 17.
ledna nebo navštivte dny otevřených
dveří přímo na naší škole ve Stodě 12.
ledna. Rádi vám zodpovíme všechny
vaše dotazy ohledně výběru vhodné
školy pro vaše dítě.

Dobře vybrané vzdělání je
stále tou nejlepší investicí.

O letošních Vánocích frčí nejvíce bílá s fialovou. Nechte se inspirovat!
Existují ještě nějaké další květiny, které
souvisejí s Vánocemi?
Další oblíbenou květinou je brambořík v
mnoha barvách a velikostech, má však rád
chladněji a zálivku pouze do misky. Dále
jsou v prodeji vánoční kaktusy, hyacinty,
kalanchoe, anturie, malý zasněžený stromek. Z řezaných květin je to mimosa (žluté
voňavé kuličky), barvené listy, orchidea,
chryzantéma, ale i frézie, růže a kala.
Co Vy a domácí vánoční výzdoba? Co u
Vás doma nesmí na Vánoce chybět?
Moje vánoční výzdoba je laděna do fialovo-stříbrna v obývacím pokoji. Jídelna s
chodbou do červena se stříbrnou a myslím,
že letos vyzkouším také tyrkys se stříbrem
v dětském pokoji. Nesmí samozřejmě chybět výzdoba oken. Od adventu mám na
stole vždycky věnec i vánoční hvězdu a
ráda pálím svíčky. Na Štědrý den pak nechybí svícen na stůl a slavnostní prostření.

Květinářka Blanka Hejlová při výrobě vánočních dekorací.
Jaké barvy a dekorace budou letos na
Vánoce nejvíce „in“?
Letos je hlavní barvou barva bílá doplněná fialovou, ale z květinářských kruhů
prosakuje, že trendem by měla být barva
tyrkysová. Přízdob je v dnešní době
neskutečná škála a spousta lidí neví, pro
co se rozhodnout, ať už barevně nebo
tvarově. Sázkou na jistotu je symbol
adventu - adventní věnec.
Jak si věnec můžeme vyrobit i doma?
Z čeho, aby dlouho vydržel pěkný?
Věnec by měl být obtáčený nejlépe jedlovým klestem, které vydrží dlouho
čerstvé a i když seschne tak neopadá.
Jedli můžeme nahradit stříbrným smrkem nebo tújí. Borovice a smrk nevydrží
tak dlouho. Věnce se dělají v různých
průměrech do 13 cm klidně do 60 cm.
Větší průměry se zavěšují na mašle. V
dnešní moderní době se „advenťáky“
dělají také jako delší štoly, které zaberou
na stole méně místa a jedná se o příjemnou tvarovou změna. Při výrobě svícnů
nebo věnců dbáme na čerstvost klestu.
Nastříháme si menší větvičky a jedním
směrem je přikládáme kolem korpusu ať
už ze slámy nebo polystyrenu. Na hotový věnec dáme bodce na svíčky z bezpečnostních důvodů a začneme zdobit.
Věnce se přizdobují většinou do barev
svíček, aby vše ladilo. Hodně se líbí
svítící andělíčci nebo svíčky s diodou. Z
přízdob jsou to různé suché plody (skořice, jablko, citron, pomeranč, badyán),
vločky, hvězdičky, korálky a nejrůznější
stuhy. Velkým pomocníkem při zdobení
je tavící pistole, ale když jí nemáme
můžeme si pomoct drátkem z kterého
uděláme skobičky na připevnění.

(M.N.)

Jak zajistíme, aby věnec nebo stromek
dlouho vydržely?
Svěžest klestu se prodlouží tím, že se
věnec položí na talíř s malým množstvím
vody. Stromek, který si přineseme domů
necháme až do Štědrého dne stát někde
v chladu a v kbelíku s vodou.
Jak si vybrat ten nejlepší vánoční
stromek?
Nejlepší je do obchodu vyrazit nejlépe
na začátku prosince, kdy je nabídka
největší. Vybírejte dobře rostlé stromy a
pozor dávejte na špičky větví - nesmí být
oschlé. A co se týče druhu? Volba je jen
na vás. Korejská jedle je velice krásný
strom jak na výdrž, tak na skladbu větví,
ovšem cena pořízení je dražší. Oblíbené
jsou borovice, ty však mají většinou
větve dál od sebe. Na pořízení nejlevnější jsou smrky (to ale nemusí platit všude). Mají pravidelné větve, ale jejich
trvanlivost není tak dlouhá.
Ještě je v módě vánoční hvězda?
Vánoční hvězda je podle mě nepsaným
zákonem a Vánoce bez ní si nedovedu
představit. Její pěstování není tak náročné, když ji moc nepřelijeme a nebude v
průvanu. Při koupi by měla mít všechny
listy, musí se zabalit, aby nenamrzla a
hlavně pozvolna zvykat na teplo, když ji
přineseme domů. Existuje celá barevná
škála od červených, růžových přes krémovou, seženete ale i třeba modré, fialové nebo se třpytkami. Dá se koupit od
malinké rostliny s jedním květem po
stromkovou a košatou rostlinu.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Letos již poosmé se v naší školce konala podzimní slavnost
Děti se poctivě a s chutí připravovaly na své vystoupení před
rodiči. Rodiče se zapojili do akce
tím, že měli za úkol doma s dětmi
vyřezat co nejoriginálnější dýni,
která při slavnosti rozzáří zahradu. Před vystoupením si všichni
mohli prohlédnout práce dětí,
které byly vystaveny na plotě
školky.
Vystoupení dětí byla
velmi zdařilá a sklidila velké
ovace z řad přihlížejících rodičů,
prarodičů a ostatních zúčastněných.
Okolo šesté hodiny se
rozsvítily lampiony a průvod se
vydal na cestu Chotěšovem kolem bytovek u mateřské školky,
Mantovskou a Luční ulicí. Svou
pouť průvod završil právě mezi
nádhernými dýňovými strašidly
na zahradě mateřské školy.

Veselé vyřezávané dýně měly u dětí velký úspěch.

Tradiční zakončení podzimní slavnosti proběhlo u ohýnku,
kde všichni měli možnost opéci si
buřtíky 

Děkujeme všem rodičům za
spolupráci při přípravě a panu
Hudecovi, který nám letos zajistil ozvučení a osvětlení podzimní slavnosti.

Jaroslava Weberová,
ředitelka MŠ

Děti se na vystoupení před rodiči dobře připravily.

HALLOWEEN
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k
domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou
v anglicky mluvících zemích. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o'-lantern, dále
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Žáci základní školy se zúčastnili soutěže ‚Nebe plné hvězd‘
Ve čtvrtek 24. listopadu jste
v Národním domě Chotěšov mohli
prožít živý koncert našich školních
pěveckých hvězd. Šlo o dětskou interpretační soutěž ve zpěvu, kterou pořádala hudební agentura City Music
Romana Audese ve spolupráci s naší
základní školou. Zpívalo cca 30 zpěváků a to v různých žánrech, od těch
nejmenších až po žáky deváté třídy.
Výkony hodnotila porota ve složení:
ředitel školy Mgr. František Halada,
Lenka Melicharová a Tomáš Weiss.
Mimo soutěž vystoupili se svým programem také Petr Milička a Adam
Kvarda. Večer se moc vyvedl a my
děkujeme všem účastníkům za jejich
odvahu a krásná vystoupení. Děkujeme
také všem sponzorům, kterými byli
OÚ Chotěšov, Stolfig, Řeznictví Chotěšov, Dobřanské Pekařství, Sportbar
Vakor, Brikpal, Kadrle Pneu, Valenta
Auto, MUDr. Klemperová, Langmaier,
Všelicos, Fratis, Macháček autoškola,
Mastný truhlárna, Kamarýtová kadeřnictví a firma Mountfield.

Společná fotografie žáků ZŠ Chotěšov, kteří soutěžili ve zpěvu.

Soutěže se zúčastnily tyto děti:
Matyáš Pitr, Petr Horoščák, Eliška Hrdonková, Kristýna Krocová, Lea Rosenbergerová, Barbora Konopíková, Karolína Šindelková, Aneta Heřboltová, Štěpán Louda, Veronika Štengelová, Martin Bauer, Václav Janov, Klára Pelzerová, Rosťa Pitr, Tereza Bednářová, Veronika Štöklová, Nikola Traková, Adéla Kvardová, Lenka Rajtová, Kristýna
Hadravová, Jan Weiss.

Děti si udělaly výlet do Meclova a zdolaly také domažlickou věž
Ve středu 16. listopadu jsme byli pozváni diecézní charitou na výlet do
Domažlic, který pro nás byl zorganizován jako poděkování za účast na tříkrálové sbírce. Na výlet jsme vyrazili
časně ráno vlakem, na nádraží na nás
již čekal pan Glac, který nás dovedl na
náměstí. Naše první kroky mířily na 56
metrů vysokou domažlickou věž. Někteří z nás výstup po příkrých dřevěných schodech vzdali, ostatní statečně
zdolali všech 194 schodů a shlíželi z
ochozu věže na celé Domažlice. I přes
nejasné obrysy budov zahalených v
mlze stál tento pohled určitě za to. Poté
jsme se přemístili do domovů mládeže
Duha, kde jsme měli možnost vyzkoušet si tvorbu nejrůznějších výrobků.

Při výstupu na domažlickou věž
jsme zvládli 194 schodů.
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Vyzkoušeli jsme si mnoho technik a
vyrobili jsme si dárky pro naše blízké,
stejným způsobem jakým je vyrábí
klienti charity. Následovalo občerstvení na místní faře a velmi zajímavé
promítání fotografií s poutavým komentářem. Viděli jsme v akci domažlické tříkrálové koledníky i obrázky z
rekonstrukce střediska sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově. Příjemně strávený den rychle utekl a my
jsme již museli spěchat zpět na nádraží.
Tříkrálové sbírky se určitě zúčastníme i
následující rok, obzvlášť když jsme
viděli na vlastní oči, že tím opravdu
pomáháme.
Mgr. Pavla Dvorská

Ve škole byly slavnostně otevřeny nové prostory pro školní klub
Dne 29. listopadu 2011 se konala
rozsahem malá, ale důležitostí velká,
školní akce. Slavnostně jsme otevřeli
nové půdní prostory, v nichž od 9.
prosince 2011 začne fungovat po
dočasném uzavření Školní klub ZŠ
Chotěšov.
Přesně v 11 hodin se v klubu
usadili zástupci žáků ze tříd a ředitel
školy přivítal hosty: starostu Bc.
Filipa Hrubého, místostarostu Luďka
Rosenbergera, architekta Ing. Václava Mastného, majitele stavební firmy
pana Lecjaxe, člena rady obce paní
Jaroslavu Mathesovou a předsedu
školské rady ZŠ pana Václava Konopíka.
Po krátkém zahájení a přivítání hostů předvedli žáci krátký kulturní program. Krásně jim zazpívali
finalisté pořadu Nebe plné hvězd
Honza Weiss, Nikola Straková a
Adéla Kvardová, následně zacvičily
Petra Kozlíková s Karolínou Mastnou krátkou sestavu aerobiku, s níž
se umístily v okresním kole ve Stodě.

Školní klub se dočkal nových prostor a slavnostního znovuotevření.

Všichni vystupující sklidili
velký potlesk. Následoval krátký
proslov starosty Bc. Filipa Hrubého o
přípravě, financování a vlastní stavbě
prostor (školní klub a 1. třída) a popřál žákům, aby se jim prostory nejen líbily, ale aby se i hodně využívaly.

Z původních miniaturních prostor 16 m2 mají dnes děti k dispozici
téměř čtyřnásobně velký prostor. Hosté
si po vystoupení žáků prostory prohlédli a při občerstvení ještě chvíli
diskutovali o škole a zájmové činnosti
žáků.
Mgr. Pavla Dvorská

Žáci páté třídy si jeden den užívali školu v pyžamu
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme strávili
den ve škole v pyžamu. Do školy
jsme si měli přinést pyžamo, plyšáka,
polštář a hrneček na čaj. Po pár minutách našeho příchodu do školy se
naše třída proměnila v jednu velkou
ložnici. Na oknech byly zatažené
žaluzie, na stolech hořely svíčky.
První hodinu jsme se všem ukázali
ve svém pyžamu, leželi jsme v
,,jedné velké posteli“ a relaxovali
jsme. Proběhla pyžamová promenáda
a nezbytné focení s plyšovými mazlíčky.
Druhou hodinu jsme kreslili
své pyžamo, na které jsme pak nale-

pili naši vyfocenou hlavu. Třetí hodinu jsme se koukali na seriál Dva
roky prázdnin a odpočívali. Čtvrtou
hodinu jsme měli hudební výchovu s
paní učitelkou Jarmilou Koubkovou.
S ní jsme si pouštěli písničky od
hudební skupiny Beatles. Také jsme
si zpívali ukolébavku Watanay. Pátou hodinu jsme měli tělesnou výchovu s paní zástupkyní, která si pro
nás připravila opičí dráhu na čas. Z
tohoto dne jsme byli moc nadšení,
protože jsme se na něj moc těšili.
Moc se nám líbil. Pyžamový den se
prostě vyvedl.
Karolínka, žákyně 5. třídy

ZŠ Chotěšov otevírá Školní poradenské pracoviště
ŠPP je určeno pro žáky se specifickými poruchami učení, kterých je na naší škole více než 20 %. Některé děti se, bohužel, potýkají se
sociálním znevýhodněním a nepodnětným rodinným prostředím. Do školy tak nastupují často žáci sociálně nepřipravení a rozumově
nevyzrálí. Během školní docházky se pak objevují závažné poruchy sociálních vztahů mezi žáky, náznaky a projevy šikany a kyberšikany. Školní poradenské pracoviště budou tvořit tři odborníci: speciální pedagog, psycholog a koordinátor prevence nežádoucích jevů.
Vedoucím ŠPP je stanovena Mgr. Martina Hrušková, třídní učitelka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. ŠPP bude zvát jednotlivé rodiče s jejich dětmi. Schůzky budou probíhat korektně buď za účasti všech třech pracovníků ŠPP nebo individuálně s některým z
nich dle potřeby a situace. Pravidelné konzultační dny ŠPP: První úterý v měsíci od 14:30 do 16:30 hodin v učebně č. 311 – Speciální
třída. Na konzultaci je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem: tel.: 377 900 342, e-mail: hruskova.m@zschotesov.eu
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ANKETA: Co byste si přáli od Ježíška pod stromeček?

Kristýna Krocová, 6 let

Daniel Janda, 6 let

Štěpánka Kvardová, 6 let

Úplně nejvíc bych si pod stromeček přála Barbie H2O. To je taková
zvláštní Barbie - má šaty, které
když se postříkají speciálním sprejem, tak mění barvu. Chtěla bych i
Barbie upírku a živého pejska.
Zatím mám doma jen plyšáky.

Bylo by fajn, kdyby mi Ježíšek
nechal pod stromečkem kvalitní
notebook. Sice už jeden doma
mám, ale vážně nutně potřebuju
mít dva, na hraní her a tak. A kdyby to šlo, tak bych chtěl taky
šmoulí domeček.

Hodila by se mi nahrávací Barbie,
která má u sebe takovou malou
videokameru. Přála bych si i plyšového pejska, co štěká. Ježíškovi
jsem ale zatím nenamalovala žádný
obrázek, tak netuším jestli ví, co si
přeju.

Péťa Vodák, 6 let

Lea Rosenbergerová, 6 let

Adam Blahút, 6 let

Přál bych si pod vánočním stromkem najít Spidermanskou masku
na obličej a vrhač pavučin, ten
bych si přál úplně nejvíc. Dál už
nevím, co bych chtěl, nechám se
překvapit, co mi Ježíšek pod stromečkem ještě nechá.

Moc bych si přála koloběžku, přeju
si jí totiž už dlouho, ale nevím
jestli jsem byla celý rok dostatečně
hodná. Taky bych chtěla křečka,
ale toho mi mamka slíbila k narozeninám. Před tím jsem měla doma
morčátko.

Ze všeho nejvíc si přeju autorobota, co se rozkládá. Už jsem jednoho
měl, ale pak jsem ho vyměnil za
stíhačku. Taky by byla dobrá lovecká zbraň, protože mi táta dělá
zbrojní průkaz, takže ta by se mi
hodila asi nejvíc.

Odpovídali žáci Základní školy Chotěšov - třída 1.B; s dětmi si povídala Bc. Martina Němcová

Srdečně zveme na již 9. školní ples,
který se bude konat v sobotu
17. března 2012 od 20:00 hodin
v Národním domě v Chotěšově.
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KINO CHOTĚŠOV
PROSINEC

LEDEN - kino nepromítá!

Pátek 16.12. od 17:00
VYMĚŘENÝ ČAS

ÚNOR

Představte si, že můžete žít jen do 25 let.
Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Děj
filmu akčního sci-fi thrilleru Vyměřený čas
v hlavní roli s Justinem Timberlakem se
odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy
peníze neznamenají vůbec nic. Platí se
časem. Americký akční thriller.
České titulky, 109 min.,
přístupný od 12 let

SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 21.12. od 9:00
ŠMOULOVÉ
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z
jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského
Central Parku. Americká rodinná komedie.

Český dabing, 102 min., přístupný
Speciální cena 40 Kč

Pátek 3.2. od 17:00
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Počítačově animovaná pohádka.
Český dabing, 98 min., přístupný

Pátek 10.2. od 17:00
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Americká komedie s Tomem Hanksem a Julií Roberts.
České titulky, 98 min.,
přístupný od 12 let

Pátek 17.2. od 17:00
OCELOVÁ PĚST
Akční snímek s Hugem Jackmanem.
České titulky, 98 min., přístupný

Pátek 24.2. od 17:00
DŮM
Drama otce a dcery.

Vstupné 60 Kč
na všechna
představení.
Pozor nyní akce:
při předložení pěti
vstupenek z různých
představení
vstup zdarma.

Český film, 100 min.,
přístupný od 15 let

INFORMACE PRO POŘADATELE KULTURNÍCH AKCÍ
 odeslání žádosti OCHRANNÉMU SVAZU AUTORSKÉMU:
informace podá, případně žádost pomůže vyřídit paní Voronová, regionální zástupce OSA
tel. 606 614 657
 Přehled kulturních a sportovních akcí pořádaných v roce 2012 mohou pořadatelé zasílat do 31. ledna 2012
na adresu osvetachotesov@seznam.cz nebo předat v podatelně Obecního úřadu Chotěšov.
Akce budou propagovány v tisku.

TERMÍNY PLESŮ V NÁRODNÍM DOMĚ
14. ledna 20.00 hod. Myslivecký ples - kapela "Tonic" - MS Mantov-Losina
28. ledna 20.00 hod. Hasičský ples - SDH Chotěšov
18. února 14.00 hod. dětský karneval, 20.00 hod. Šibřinky – OSPV Chotěšov
17. března 20.00 hod. Školní ples - ZŠ Chotěšov
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NA ZÁVĚR…
… něco pro zábavu k pojídání vánočního cukroví
VTIPY
 Přijde policajt za náčelníkem a říká:
"Pane náčelníku, tady v tomhle hlášení máte chybu, tady máte napsáno fčela."
Náčelník se podívá: "No, máte pravdu,
tam má být fčera."
 Dvě prodavačky se baví za regálama. Přiběhne třetí a povídá: "Holky, v obchodě
jsou zákazníci!" - "Tak buďme potichu, oni
zase odejdou!"
 Baví se dva opilci. Jeden říká: "Asi začínám vidět dvojmo." Druhý vytáhne stokorunu a řekne: "Tady máš ty dvě stovky, co
jsi mi kdysi půjčil!"
 Doktor k politikovi: "A teď zapomeňte na
své povolání a mluvte jen pravdu a nic jiného!"
 Přinese si policajt do práce termosku.
Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to
je. "No v obchodě říkali, že když si do ní
dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé a když něco studeného, tak to bude pořád studené." - "No, to je fakt dobrý vynález a co v ní máš?" ptají se ostatní policajti.
- "Kafe a dva nanuky."
 Potká kamarád Pepu. "Tak co, už ses konečně oženil, nebo si ještě pořád vaříš
sám?" ptá se první. - "Obojí!"
 Přijde medvěd za zajíčkem: "Pojď na diskotéku:" - "Nejdu, ještě mně tam malého
někdo zmlátí." Medvěd ho přemluví, u
vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče:
"Nikam nejdu, mě neochráníš, podívej, jaké boule udělali koňovi!"
 Ve školce si povídají tři chlapečci o tom,
jak přišli na svět. "Mě přinesl čáp," svěřuje
se první. "Mě zase vrána," objasňuje tajemství svého zrození druhý. "Hmm, my jsme
chudí," pokrčí rameny třetí. "Náš táta si
všechno musí udělat sám."
 „Soudruzi, tu pětiletku splníme, i kdyby to
dvacet let mělo trvat!“

Šťastné prožití vánočních svátků a
úspěšné vkročení do
nového roku 2012
přeje všem občanům
Chotěšova
redakční tým
Chotěšovského
zpravodaje

BLUDIŠTĚ – najdi cestu ven!
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