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I naší obcí povede nová cyklostezka do Regensburgu!
Cyklostezka CT3 je pro cyklisty
tímtéž, čím jsou pro auta dálnice
a pro vlaky koridory. Jako jedna
z hlavních os mezinárodní cyklistické dopravy ve střední Evropě
figuruje v koncepcích ČR a SRN,
ale i spolkové země Bavorsko či
Plzeňského a Středočeského kraje.
Všechny regiony, kudy již hotové
úseky procházejí, ji ale z velké
části realizovaly jen jako dopravní
značení vedoucí po silnicích. Mikroregion Radbuza na to jde jinak.
S využitím dotací Plzeňského kraje
na zajištění přípravných prací
se snaží vybudovat samostatnou
cyklostezku s vyloučením aut.
Chybět by neměla ani odpočívadla,
koše, informační systém a další
vybavení. Vedení všech obcí, které
se na projektu
podílejí,
si
od cyklostezky slibuje rozvoj turistického ruchu, podporu dálkové
cyklistiky i cyklodopravy obyvatel

za prací
a také
příležitost
k rekreačně-sportovnímu vyžití lidí
všeho věku. Stezka bude k dispozici
i bruslařům (In-Line), maminkám
s kočárky na procházky a dalším.
Upravený terén vedle poslouží vyznavačům
pohledu
na svět
z koňského hřbetu, stezka bude tedy
sloužit i jako hipostezka. Trasa cyklostezky je navržena tak, aby co nejvíc kopírovala tok řeky Radbuzy. To
ji činí fyzicky nenáročnou a zároveň
uklidňující a velmi atraktivní. Kromě
tradiční rekreační i turistické funkce
bude mít i funkci přepravní, protože
řada místních obyvatel ji bude využívat v příznivých podmínkách například jako místo pro dopravu
do svého zaměstnání.
Projekt je nyní ve fázi územního
řízení a bude třeba zahájit jednání
s vlastníky pozemků, po nichž trasa
vede, kteří svými souhlasy umožní
její vznik. Věříme, že s jejich i Vaší

pomocí v dohledné době proměníme
plány na cyklostezku v realitu.
V případě, že Mikroregion Radbuza a všechny zúčastněné obce
získají na cyklostezku příslušná stavební povolení, jsou připraveni zahájit jednotlivými etapami její vlastní
realizaci. Více na další straně.

www.cyklostezka-ppr.cz

Patronem nové cyklostezky je Michal Jančařík
Budování mezinárodní CT3 považuju za událost, u které jako Plzeňák a milovník kola nechci chybět.
Je tady šance, že tahle cyklostezka
bude hodně pěkná, linie vedená
pohodovým terénem kolem řeky,
to je z mého pohledu téměř ideál
pro cyklisty všeho druhu. Co je
ovšem podstatné - tento projekt
není zdaleka jen pro cyklisty, užijí
si ho bruslaři, mámy s kočárky,
běžní pěšáci, jak pro rekreaci, tak
třeba i cesty do práce atd. Tenhle
přesah mě na celé akci baví asi
nejvíc. Moje zkušenost z natáčení
TV
pořadu
Cyklotoulky
po republice říká, že nová, zdařilá
cyklostezka přináší mnohé synergické efekty a velmi pozvedne celý
region. Podle mě platí: Nová pěkná
cyklostezka pro cyklisty rovná
se dobrá zpráva pro všechny! Už
se těším, až se společně projedeme
a držím palce při výstavbě.

CYKLOSTEZKA
CT3
Cyklostezka vede přes území
celkem 8 obcí a měst Mikroregionu Radbuza, konkrétně
ve směru od Plzně přes město
Dobřany,
obec
Vstiš
a Chotěšov, město Stod, obec
Střelice a Hradec, město Holýšov a obec Kvíčovice. Její
celková délka po území měst
a obcí Mikroregionu Radbuza
je necelých 30 km. Trasa cyklostezky vedoucí v těsné blízkosti řeky Radbuzy má svá
specifika a těm je třeba přizpůsobit její technické řešení.
Proto je navržen originální
způsob
realizace
stezky:
do terénu nivních luk bude
osazen souvislý řetězec betonových prefabrikátů tvaru U,
které budou obsahovat znázorněné vrstvy a finální (asfaltový) povrch. Toto řešení je
finančně úsporné a navíc zaručuje odolnost trasy v místech,
kde se může při povodních
rozlévat voda z řeky Radbuzy.

Patron nové cyklostezky Michal Jančařík se starostou Chotěšova Filipem Hrubým při položení
základního kamene – lavičky z bloků budoucí cyklostezky - v Dobřanech.
Podobná lavička je i v Chotěšově – před Restaurací Pod Klášterem.
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„Cyklostezky zlepšují náladu a spojují lidi,“ říká Jančařík
Stal ses patronem nové cyklostezky, protože točíš televizní Cyklotoulky. Vzpomeneš si na své první kolo a cyklistické začátky?
Bylo mi pět let a osedlal jsem tátovu
bílou skládačku. Byla na mě logicky
velká a pedály měla značně sešlapané, takže ke karambolu nebylo daleko. Sjížděl jsem neohroženě jako
malý velký frajer nějaké schody,
noha se smekla a sletěl jsem rovnou
na středovou tyč. A jak si jistě pamatuješ, skládačka měla uprostřed ten
velký šroub… Tak tenhle zážitek si
pamatuju opravdu výrazně. Nicméně
dobře to dopadlo. Dneska máme dvě
krásné
holčičky,
všechno
je
v pořádku. Ani na kolo jsem, jak
vidíš, nezanevřel.
Jakou nejnáročnější túru jsi na
kole zvládnul?
Asi nejvíc jsem toho za jeden den
sjezdil po Šumavě. Tam když dá
člověk něco přes stovku, už je to
docela porce. Nicméně do cykloprůvodce Šumavou, který vyšel koncem
září, jsem zařadil výlety spíš méně
náročné. Tak 60 až 70 kilometrů na
den, aby člověk něco zažil, ale neuštval se při tom.
Učíš na kole i své dcery?
Určitě.
Třeba
ty
výlety
v cykloprůvodci koncipuju zpravidla
tak, aby byly „jetelné“ i pro rodiny,
vždyť je to paráda prožít den na kole
takhle pospolu. Děti mají zase úplně
jiné vidění okolí a je radost s nimi na
kole být. I když těch dvacet kilo navíc je do kopce fuška, stojí to za to.
Zase pak v hospůdce lépe chutná.

Těšíš se, až s nimi vyjedeš na novou cyklostezku podél Radbuzy?
Těším se jak na Vánoce. Možná víc,
protože ty bývají obvykle každý rok,
ale otevření takové cyklostezky se
povede jen jednou za pár let. Navíc
je to v mém kraji, takže se těším
opravdu hodně. Moje zkušenost
z Cyklotoulek je taková, že když se
podaří někde otevřít takhle významný a dlouhý úsek, region to obrovsky
zvedne. Najednou se lidi vyrojí, prohání se po stezce zdaleka nejen na
kole, jsou samý úsměv a dobrá nálada. Tahle věc je prostě jednoznačně
prospěšná. Spojuje lidi a to není fráze, ale prostý fakt. Vždyť uvidíte.
Co jim po trase budeš chtít ukázat?
Máme s panem starostou Sýkorou
z Dobřan v plánu spoustu výjezdů
už během budování v příštích dvou
letech. Bude to pochopitelně veřejné
a budeme moc rádi, když se k nám
lidi připojí. Ukážeme jim, co a kde se
staví, stavět bude a proč. Po hotové
cyklostezce jezdíme všichni pořád,
ale po rozpracované, to bude novum
a zajímavá zkušenost i pro mne.
Při natáčení Cyklotoulek už jsi
poznal spoustu různých cyklostezek i míst. Jak podle tebe vypadá
ideální cyklostezka?
Tak za prvé – musí být bezpečná, to
znamená především přehledná a koncipovaná tak, aby předcházela krizovým střetům – retardéry, rozšiřující
pruhy, práce s terénem a podobně, to
je na delší rozbor. Za druhé musí
vytvářet prostor a možnosti pro se-

Společná fotografie při
slavnostním
osazování
lavičky v Dobřanech. Starosta Chotěšova Filip Hrubý
zcela vlevo,
patron cyklostezky Michal
Jančařík zcela
vpravo.
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kundární infrastrukturu – občerstvení, stálé safety pointy, ideálně i servisy a půjčovny kol. V obojím má
myslím „naše“stezka potenciál.
Ještě než bude cyklostezka hotová,
chystají se různé cyklohrátky a
cykloakce. Na co se nejvíc těšíš?
Určitě na lidi. Slyšel jsem, že pan
starosta chystá výjezd s místní školou a též se sdružením Budulínek, to
bude rozhodně třešínka na dortu.
Jsi coby patron cyklostezky a moderátor počasí schopen zařídit, aby
na cyklostezce bylo vždycky pěkné
počasí?
Pokud bude cyklostezka udělaná
perfektně, bude na ní hezky za každého počasí.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobyvatelé,
svůj příspěvek v minulém čísle zpravodaje jsem končil se slovy, že budeme muset hledat o prázdninách a
dovolených teplo někde v cizích
krajích. Jsem rád, že jsem nebyl
dobrou „rosničkou“ a že nám i doma
skutečně vysoké letní teploty a svit
sluníčka dělaly radost téměř celé dva
měsíce tak, jako za poslední léta
málokdy. A tak nám to snad všem
dodalo potřebnou energii do dalších
dní.
S ohledem na velmi teplé léto si
musím i trochu „rýpnout“ do dění na
naší vrcholné politické scéně, kde
bylo skutečně velké vedro. To po
způsobení několika „úpalů“ a
„úžehů“ politických představitelů
mělo za následek zemětřesení, díky
němuž se už v říjnu sejdeme
u předčasných voleb. A když už jsme
u voleb, nelze se s vámi nepodělit o
jednu osobní zkušenost. Do řádných
komunálních voleb (tedy voleb do
obecního zastupitelstva) nám zbývá
už jen jeden rok a tak cokoliv se teď
v obci realizuje, je už předvolebním
gestem ve snaze zajistit si dobrou
výchozí pozici. Alespoň takto to vidí
celá řada z vás jak starších tak i
mladších spoluobčanů, kteří tento
svůj náhled na věc veřejně prezentují. Faktem je, že mnoho plánovaných
ročních akcí probíhá ve stejný termín
a to většinou od května do září nebo
října. Proč tomu tak je, bych chtěl
těmto lidem v krátkosti nastínit. Plán
akcí na další rok se schvaluje v rámci
veřejně projednávaného rozpočtu
obce zpravidla na konci roku předcházejícího, kdy se do výdajových
položek tyto jednotlivé akce zahrnou.
K tomu, aby mohl být potřebný výdaj na akci vynaložen, musí být samozřejmě napřed naplněny i příjmy
obce. Ty jsou tvořeny nejvíce ze
sdílených daní. Každý ví, že podle
daňového kalendáře se do určitého
termínu odevzdávají daňová přiznání
a to jak fyzických tak i právnických
osob. K tomuto dochází třeba
k březnu nebo i k červnu příslušného
roku. A i když jsou průběžně vyplá-

ceny zálohové částky daní vypočtené
za předešlý rok, tak k doplnění obecní kasy dochází skutečně až někdy
v průběhu června. Jedním z dalších
důvodů jsou samozřejmě i nevyhovující klimatické podmínky pro stavební práce v období od ledna do dubna.
V neposlední řadě termín ovlivňují i
procesy projektových příprav stavby
a výběr prováděcích firem (o tom,
jsem se již zmiňoval minule). A tak i
letos bylo v obci napilno zejména
v období od června, kdy se začalo
s realizací většiny akcí naplánovaných na letošní rok. Ten, kdo si ponechává starší čísla zpravodajů, nebo
z našich webových stránek, ve zpravodaji č. 1/2013 může porovnat seznam uváděných a prováděných akcí.
Práce byly nebo jsou v současnosti
prováděny na nových površích ulic
Hřbitovní a Revoluční, na výměně
oken a dveří a zateplení fasády mateřské školy, na výměně oken
v budově obecního úřadu, na doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení
v ulicích Palackého, Ostrovní a Ke
Garážím, na opravě hřbitovní zdi, na
dokončení vodovodu v Mantově, na

opravě „dupárny“ u Národního domu, na opravě historických štol
v klášteře, na obnově části fasády
barokního pavilonku v klášteře. Dále
jsou zpracovávány projektové dokumentace na přístavbu školní jídelny a
kuchyně, na zpevnění a odvodnění
místních komunikací v Hoříkovicích
a Týnci, na novou úpravnu pitné
vody, byla podána žádost o dotaci na
realizaci depozitáře barokních soch
v klášteře. V nejbližších dnech nás
čeká oprava schůdků a chodníků
v Mantově. Můžeme připočíst i zavedení nové víkendové noční linky, o
které se zmiňujeme na jiném místě
zpravodaje a taktéž přípravné práce k
budoucímu vybudování části mezinárodní cyklostezky přes naše území.
Z mého pohledu je tedy naprosto
jedno, jestli to jsou povolební, volební nebo předvolební gesta, hlavně
že je zatím možné tyto akce realizovat a v čem větším počtu, tím lépe
pro nás všechny.

S přáním všeho dobrého
a pro všechny
Starosta

NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT
K VOLBÁM!

Předčasné volby
do Poslanecké sněmovny
se uskuteční

25. a 26. října 2013
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STALO SE
Zaslouží uznání – zachránili lidský život!
Ve středu 4. září poděkovalo vedení
obce panu Romanovi Vaňkovi z
Chotěšova a paní Ireně Vlachové ze
Stodu za hrdinský čin.
Oba jmenovaní svým rychlým
zásahem a příkladným poskytnutím
nezbytné první pomoci zachránili
život staršímu muži, který dne 30.
srpna v ranních hodinách upadl cestou na autobus na Plzeňské ulici,
přestal dýchat a nejevil známky života.
Starosta obce Bc. Filip Hrubý
odměnil zachránce drobnou pozorností a uznale vyslovil obdiv nad
jejich pohotovým činem.

OÚ CHOTĚŠOV

Funguje nová noční autobusová linka z Plzně. Víte o tom?
Obec Chotěšov se společně s obcemi
Vejprnice, Líně a Zbůch dohodla
s Plzeňskými městskými dopravními
podniky, a.s. na zřízení nového nočního spoje. Lidé tak již nebudou
muset k jízdě domů v pozdějších
hodinách využívat jen taxíky. Provoz
linky byl zahájen 30. srpna a je jmenovanými obcemi spolufinancován.
Nová noční autobusová linka nese
označení N12 a její provoz bude
pouze víkendový. Linka N12 jezdí
v noci na sobotu, neděli a svátek.
Spoj navazuje na všechny plzeňské
noční linky, které se sjíždí na zastávce u Mrakodrapu. Odtud pak ve 2
hodiny ráno vyjíždí a na konečnou
zastávku do Chotěšova přijede ve
2:30 hodin.
Starostové obcí se s dopravními
podniky domluvily zatím na půlročním zkušebním provozu. Poté se celý
projekt vyhodnotí a rozhodne se o
jeho pokračování či ukončení.

JÍZDNÍ ŘÁD
ZASTÁVKA

ODJEZD

Mrakodrap
U Práce, Americká
Vejprnice, bytovky
Vejprnice
Vejprnice, konečná
Líně, Sulkov
Líně
Zbůch
Zbůch, Starý důl
Chotěšov, žel. st.
Chotěšov, u školy

02:00
02:02
02:12
02:13
02:14
02:19
02:22
02:24
02:26
02:28
02:29

Chotěšov, u kláštera

02:30

Více informací o lince N12 naleznete na webových stránkách
obce nebo na www.pmdp.cz.
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Neseďte doma, pojďte cvičit!
Vážení příznivci pohybu a milí sportovci, léto už pomalu pěje svou labutí
píseň, doléčujeme letní zlomeniny a už
se všichni těšíme na nadcházející halovou sezónu. Všechny naše děti „radostně“ usedly zpět do školních lavic a
i my se pomalu začneme přesouvat z
outdoorových iniciativ do indoorových. Z toho důvodu bych všechny
naše stávající, a doufám i nastávající,
členy seznámil s rozpisem cvičení pro
nový školní rok.
Rozvrh velké haly bude ještě předmětem vyjednávání se školou a bude
včas oznámen na trénincích volejbalu.
S největší pravděpodobností bude v
hale mladší žactvo kopaná ve čtvrtek
od 18:00 do 19:00 a volejbal bude
navazovat od 19:00 do 20:30. Případní
noví zájemci o volejbal se mohou hlásit u pana Puhmana na tel.: 602611785.
Na víkend od 27. do 29. září jsme zorganizovali turistický pobyt na Šumavě.
Ubytováni budeme v penzionu Nad
kapličkou v Milínově s polopenzí. Dále
bych rád připoměl, že jako každý rok
budeme pořádat Vánoční turnaj ve
volejbalu pro smíšené trojice 26. prosince 2013. Závěrem bych rád popřál
všem občanům krásné babi léto a nádherný podzim.
Za OSPV
Robert Puhman

Malá tělocvična Obecní úřad v Chotěšově:
Ženy
PO 19:30 – 20:30
(Jana Hesová)
Nejmladší žactvo
ST 16:00 – 17:00
(Gabriela Krajčová)
Jóga
ST 17:30 – 18:30
(paní Honalová)
Aerobik
ČT 18:30 – 19:30
(Gabriela Hrubá)
Zdravotní tělesná výchova
ČT 19:30 – 20:30
(Gerhard Tausch)
Pilates
ÚT 20:00 – 21:00
(Jana Rosenbergerová)

KRÁTCE…
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, kteří si úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2013 rozdělili na dvě splátky, že druhá splátka tohoto poplatku je splatná nejpozději do konce září 2013.

SVOZ PLASTICKÝCH HMOT
Obecní úřad Chotěšov provede v úterý 24. září 2013 svoz plastických hmot.
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Šesté setkání vojáků aneb „Nazdar, Karle…“

Letošní setkání bývalých vojáků, sloužících v Chotěšově, se uskutečnilo koncem
tropického července. Paradoxem je, že
celou tuto poměrně náročnou akci zajistilo sedm v celku statných žen, jejichž
vojenské zkušenosti se pohybují
v oblasti případných randění v dobách
dávno minulých. Dále jeden důchodce ve
výslužbě, kdy zkratka v.v. by musela být
vvvv. Jediný já, si ještě matně dovedu
vybavit atmosféru vojančení a zareagovat na některé jednoduché povely a nepřekvapí mne výrazy jako velbat, deveťák, buzerplac, sapík či voko a zaražený
prdy.
Organizační průběh setkání byl již
vyzkoušený a osvědčený a proto se zmíním jen bodově o tom, že vše začalo již
po osmé hodině prezentací jednotlivců,
přivítáním
všech
zúčastněných
v klášterním kostele, kdy oficiálního
úvodu se zhostil pan místopředseda obce
Luďek Rossenberger. Následovalo hromadné fotografování, kdy zorganizovat
kolem sto sedmi rozjívených „ mladíků „
dovede jen fotografka paní Matoušková.
Dalším populárním bodem je oběd přímo
z polní kuchyně a to se již ozývají první
tóny
hudebního
doprovodu.
V odpoledních hodinách byla uskutečněna hromadná prohlídka budovy prelatury, kdy pro mnohé byla jednoznačným
objektem ke chválení paní majitelka
Broučková, která nás přišla přivítat. Pak
se předlouhý had zájemců doslova vlil
do spodních zahrad areálu kláštera, kde
nás přivítala Míša, což není majitelka
zahrad ale překrásná fenka vlčáka.
Po této procházce se v konventu kláštera uskutečnila komentovaná prohlídka,
kdy si průvodce na své moc nepřijde,
jelikož je ve vyprávění v menšině. Konečnou hodinou byla osmnáctá a poma-

lým vytrácením se celá zdařilá akce
úspěšně završila.
Ovšem nejvíce důležité je to, co se
děje mezi těmito body programu a to je
volné procházení areálem, vzpomínání a
vyprávění. Když zazní ona věta z úvodu
„ nazdar Karle „ je dokončena „ ty vole,
ty vypadáš „. Je tedy jasné, že se setkali
dva bývalí spolubojovníci po čtyřiceti
letech a akce se slibně rozvíjí. Když
zastaví v parku malé červené autíčko
značky Kia, otevřou se dveře, čekáte že
se vysune apartní nožka dámy. Ovšem
jako první se ukáže kovová část hole,
pak noha ve vždy vyleštěné polobotce a
pak i majitel obou končetin - pán,
který jezdí na všechny srazy pravidelně a
letos byl návštěvníkem nejstarším, sloužil zde v letech 1958 – 60.
Velice ceněné jsou pak dobové fotografie. Při letošním setkání jsme viděli
záběr vojáčků, kteří si perou ponožky
v klášterní kašně, dále společná fota
z různých míst obce, kdy při společných
tažení chotětovskými hospodami tyto
snímky vznikaly. Musíme jen doufat, že
nám kopie těchto jedinečných dokumentů budou dotyčnými zaslány.
Při prohlídkách vnitřních prostor se
dozvídáme, že ještě mnohé vybavení
původního
kláštera
zde
bylo
v šedesátých letech a nad tím vším až
srdéčko ustrne „Kam jen se to všechno
podělo“. Když přijel bývalý absík pan
Růžička z Plzně (dotáhl to až na majora
v záloze), dozvídám se, že právě nad
dnešním
informačním
střediskem
v poschodí se spalo. Na služby se chodilo na radary, kdy právě on jednou vedl
nepřátelský letoun (Mirage) až k našim
hranicím. Také se ale jednoho dne
v jejich zmíněné ubikaci rozletěly dveře
a na prahu se ve své 7velikosti a hodnosti

skvěl soudruh generál z okruhu PVOS.
Ihned začal hřímat (to generálové musí), co
že to je za hnízdo, a že je vlastně ani nemůže jako vidět, protože by je musel pozavírat. Jinak se na uvedené ubikaci občas po
příchodu ze Trojky zhasínalo i pistolí.
Pravidelnou vzpomínkou jsou místa sálu
refektáře, kdy jedna ze soutěží byla, že při
ranní snídani byl-li tuhý sýr, soutěžilo se
v dostřelu sýrem na nástropní fresky.
No a konečně, k vojně patří i lásky.
Jistě nejsmutnějším okamžikem letošního
setkání bylo oznámení dotyčnému, že ta
jeho bývalá, se kterou se zde ve vší počestnosti ještě několikrát setkal, již nikdy nepřijde. Také hudebníci známé beatové
skupiny GEMINI 64 se již nedostavili
v kompletní sestavě.
Tak nám tedy klášterem opět protékal
život v desítkách příběhů v nářečích celé
republiky i přilehlého Slovenska. Opět
jsme bohatší o několik příběhů a dnes je již
jedno, zda trochu přibarvených a časem
přibroušených. Hlavní je, že jsme se setkali, že se dále setkávat chceme a že v tom
Africkém podnebí jsme to všichni ve zdraví přežili. Musím poděkovat všem pomocníkům z turistického oddílu, myčkám nádobí, lidem od polní kuchyně a těm kdo
zajišťoval občerstvení a pomáhal stavět
stany. Také poděkování televizi ZAK za
jejich reportáž.
Věřme tedy, že až v roce 2015 rozešleme povolávací rozkazy na sedmé setkání,
dostaví se včas, střízliví a dobře naladění
prošedivělí branci alespoň ve stejném počtu jako letos. A když nám nadřízené orgány a ministerstvo bude již konečně přát,
uvítáme všechny v již částečně pozměněném klášteře.

Prozatím POZOR ROZCHOD!
Jiří Poslední

Fotogalerie ze šestého setkání vojáků v chotěšovském klášteře. Foto: OS Klášter Chotěšov/Jiří Kydlíček
Více fotografií na: https://picasaweb.google.com/klasterchotesov

Velký obrazový kalendář!

ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA
neděle 29. září 2013
13,30 - 17,00 hodin

Třináct záběrů (30 x 40 cm) našeho kláštera
pro rok 2014 je možné již zakoupit
na těchto místech:

Program:
Zahájení a seznámení s programem
Soutěže pro děti
Malování na obličej
Tvořivé dílny
Divadelní představení – pohádka pro děti i dospělé
Svezení na koni v prostorách dolní zahrady
Ukázka hasičské techniky, prohlídka hasičského muzea

 Obchod „Všelicos“ na Plzeňské ulici
 pokladna informačního střediska u hlavní
brány kláštera
 pokladna Obecního úřadu
 ve stánku prodeje denního tisku na náměstí
1. máje v Chotěšově

Vstupné: děti zdarma, dospělí 60 Kč

Cena kalendáře je 160 Kč.
Pořadatelem akce je Občanské sdružení
Klášter Chotěšov a obec Chotěšov

Za Váš případný zájem Vám děkujeme.
OS Klášter Chotěšov
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Hana a Petr Ulrychovy vystoupili v Plzni
V každém lidském oboru jsou osobnosti, které stačí připomenout jen
křestním jménem, a každý si ihned
dosadí druhou část jména. Jsou to
tedy špičky oboru, stálice, které se
drží na předních místech svoji kvalitou předvedeného a to i po několik
desetiletí.
Zvláště v populární hudbě je mnoho takových interpretů. Když se řekne Karel je to samozřejmě Gott, když
Leonard, pak doplníme Cohen a když
Hana a Petr, pak Ulrychovy s Javory.
Právě tato sourozenecká dvojice
vystoupila v sobotu 29.6. v kapitulní
síni kláštera v Chotěšově. Vůbec
nikdo nepochyboval o kvalitním
vystoupení těchto legend, jejichž
hlasový projev je nezaměnitelný, a
dovolím si říci, že jeden hlas bez
druhého si již není možné představit.
V Chotěšově tato dvojice předvedla průřez svoji čtyřicetiletou tvor-

bou, proto nebyl v nabité kapitulní
síni snad nikdo, kdo by si nezabroukal „ tu svou melodii“a tím i nostalgicky nezavzpomínal na doby minulé. Po Lence Filipové v minulém
roce, to byl další koncert s mimořádnou návštěvností a velmi potěšitelné
je to, že valná část posluchačů byla i
z Chotěšova.
Je samozřejmé, že koncert těchto
hvězd je adekvátně finančně náročný. V tomto případě se částka ustálila
mezi šedesáti a sedmdesáti tisíci
korun. Proto děkujeme za finanční
podporu Nadaci ČEZ z programu
regionů 2013, v rámci akce Oranžové
kolo. Tímto nám tato nadace umožnila zprostředkování jedinečného hudebního zážitku, o kterém se mezi
veřejností mluví ještě v dnešních
dnech.
Jiří Poslední

Fotogalerie z vystoupení Hany a Petra Ulrychových v klášteře. Foto: OS Klášter Chotěšov
Více fotografií na: https://picasaweb.google.com/klasterchotesov
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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NENECHTE SI UJÍT
Slavnostní setkání na Křížovém vrchu
Městské kulturní středisko Stod srdečně zve širokou veřejnost na Křížový vrch, kde 25. září 2013 v 15.
hodin proběhne setkání u příležitosti 150. výročí odchodu našich krajanů na Nový Zéland. Při této příležitosti bude odhalena plastika, která bude připomínat odvahu a nezdolné úsilí lidí, kteří se rozhodli odejít za
lepším živobytím. Autorem návrhu plastiky je Jiří Poslední a vytvořil ji Stanislav Tomanec. Vznikla
z prostředků Města Stod.
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NA ZÁVĚR
PODĚKOVÁNÍ
Diakonie Broumov se rozhodla
poděkovat ČČK Chotěšov o jehož
chod se stará paní Bartošová.
Ředitel Diakonie Broumov Vítězslav Králík zaslal upřímné poděkování za zorganizování mimořádného sběru použitého ošacení,
hygienických a čistících prostředků a balené pitné vody na
pomoc lidem při letošních povodních.

BÁSNIČKA O SVAČINĚ
Povídala myši myš, že objevila novou spíž.
Honzík nejí svačiny, schovává je ve skříni.
Myšky se tam vydaly a svačinky spapaly.
Když, Honzíku, nemáš hlad, svačinu si nemáš brát!

Naučte se s počítačem
SOU Domažlice škola Stod pořádá vzdělávací kurz pro veřejnost,
který je určen pro střední a starší
generaci. Pomalým
tempem
s důrazem na praktické činnosti
se naučíte ovládat počítač, psát
texty, upravovat digitální fotografie a také pracovat s internetem.
Začínáme 11. listopadu. Kurz
potrvá do 24. února a budeme se
scházet každé pondělí v 17 hodin
v počítačové učebně v budově
školy. (Plzeňská ulice 245, Stod).
Cena kurzu činí 1500,- za 40 vyučovacích hodin. Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech:
377 901 306, 607 848 315 nebo
osobně v budově školy u paní
Sedláčkové.
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