Chotěšovský
zpravodaj
Zpravodaj pro obce Chotěšov, Mantov, Losiná, Hoříkovice a Týnec
Vydává obec Chotěšov

č. 4 – prosinec 2016

Mateřská škola
slavila
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
již jen několik málo dní zbývá do konce roku 2016 a příchodu roku nového, roku se sedmičkou na konci. Doufejme, že se
sedmičkou pro všechny šťastnou.
Věřím, že už se všichni – a hlavně pak děti – těšíte na Vánoce.
Na svátky, které mají do všech
domácností přinést radost, po-

hodu a klid. Na svátky, kdy mnohem intenzivněji cítíme potřebu
se potkat se svými přáteli a známými, prohodit pár vlídných
slov a vyměnit si upřímné úsměvy. Na svátky, kdy velmi rádi
všichni zvolníme tempo a aspoň na chvilku zapomeneme na
běžné každodenní starosti a všechen ten celoroční shon. A proto
mi, vážení spoluobčané, dovolte,

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok!
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abych Vám všem popřál, aby ty
Vaše vánoční svátky, byly přesně
takové, jaké si je přejete mít. Vykročte šťastně do nového roku,
a pokud si dáte nějaká ta novoroční předsevzetí, ať máte dostatek sil a vůle je dodržet.
Krásné Vánoce!
Luděk Rosenberger,
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Jak bude vypadat rok 2017
z hlediska investičních plánů obce?
Jedním z nejdůležitějších úkolů v závěru roku je plánování investičních akcí a příprava rozpočtu na dalších dvanáct měsíců. V době, kdy vzniká tento článek, ještě přesný rozpočet pro rok
2017 neprošel schvalovacím procesem zastupitelstva obce, není
tedy dosud známa jeho výsledná podoba. S návrhem rozpočtu je již nějaký čas ale možné se
seznámit prostřednictvím úřední desky, a to jak té fyzické stojící u obecního úřadu, tak na té
elektronické na webovkách obce.
A jak tedy návrh vypadá a o jakých investicích je v něm uvažováno?
Vzhledem k tomu, že některé akce plánované na rok letošní se z různých důvodů nepodařilo realizovat (zde mám na mysli především rekonstrukci místních komunikací), zakončíme rok
2016 s velmi výrazným zůstatkem
okolo 31 mil. Kč. Nový rozpočet
si tedy můžeme dovolit připravit

a navrhnout výrazně schodkový
s tím, že nerealizované akce budeme chtít „dohnat“ a ještě přidat něco navíc. Již byla zmínka
o rekonstrukci místních komunikací – zde již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a bezprostředně po skončení zimního období bude zahájena rekonstrukce ulic Příčná, Kollárova, Čapkova a Vrchlického. V průběhu roku
pak plánujeme rekonstruovat
též další dosud nezpevněné ulice. Velmi výraznou a především
potřebnou investicí bude rekonstrukce úpravny vody a připojení
nového vodního zdroje. V rámci
tohoto projektu budou vybudovány nové akumulační nádrže na
pitnou vodu, čímž by měl být odbourán problém s nedostatkem
vody v distribuční síti, což pociťují velmi často především občané z „horního“ Chotěšova (ul.
Klostermannova, Plzeňská a okolí). Do finančního plánu je potřeba zahrnout i spoluúčast obce na
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INFORMACE O PROVOZNÍ
DOBĚ OBECNÍHO ÚŘADU
ve vánočním období
ČT 22. 12. – omezený provoz
PÁ 23. 12. – ZAVŘENO
PÁ 30. 12. – ZAVŘENO
(pokladna ve čtvrtek 29. 12.
pouze do 14.00 hodin)

probíhající rekonstrukci Plzeňské
ulice, tzv. průtahu. O tom, jak zde
bude stavební činnost dále pokračovat, si můžete přečíst na jiném
místě tohoto zpravodaje. V návrhu se dále objevují prostředky
na opravy některých nemovitostí ve vlastnictví obce (oprava střechy Mantov č.p. 40, oprava fasády Mantov č.p. 51), počítáno je
i s rekonstrukcí a doplněním veřejného osvětlení v Týnci a Mantově, v Losině je v plánu rekonstrukce vodní nádrže. V průběhu
letošního roku jsme se stali vlastníky náhonu, je tedy potřeba počítat i s nějakým výdajem na jeho
pročištění. Rovněž podpora místních kulturních a společenských
akcí formou grantového dotačního programu se v návrhu opět objevuje…
Je toho ještě mnohem více, co
je do návrhu rozpočtu na příští
rok zahrnuto, nelze zde vyjmenovat úplně všechno. Plánů je mnoho a aby nezůstalo jen u nich,
čeká nás opět spousta práce. Uvidíme, v jaké podobě bude rozpočet nakonec zastupitelstvem obce
schválen.
Luděk Rosenberger,
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Povinnosti vlastníků pozemků po obnově katastrálního
operátu ve vztahu k dani z nemovitých věcí
Obnova katastrálního operátu, jinak řečeno digitalizace, představuje přepracování stávající katastrální mapy do digitální podoby. V důsledku toho často dochází ke změně
ve výměře parcel a u pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci dojde díky digitalizaci k vyznačení jejich reálných hranic v terénu.
Co to pro vlastníka digitalizované
parcely bude znamenat?
Pokud vlastník pozemku vedené ve
zjednodušené evidenci pozemek
pronajímal, daň z nemovitých věcí
platil nájemce či pachtýř. Jakmile
jsou hranice pozemku po digitalizaci vyznačeny, musí daň z nemovitých věcí platit vlastník, přestože
nájemní smlouva nadále trvá.
Po obnově katastrálního operátu dochází často ke změně výměry i u pozemků, které vlastník pozemku přiznává již řadu let. Většinou se jedná o změnu v několika
málo metrech výměry, která nemá
výrazný vliv na výši daňové povinnosti. Přesto je vlastník pozemku
povinen (dle § 13a odst. 1 zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí), podat v lednu daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok
následující po roce, v němž k obnově katastrálního operátu došlo.
Proč musí vlastník pozemku podat daňové přiznání, když digitalizaci provádí katastrální úřad
bez součinnosti vlastníka?
Přestože obnova katastrálního operátu probíhá nezávisle na vlastní-

kovi pozemku, je vlastník povinen
podat daňové přiznání, neboť se
jedná o změnu okolnosti rozhodné
pro vyměření daně z nemovitých
věcí. Podle zákona o dani z nemovitých věcí musí i v takovém případě vlastník pozemku tuto povinnost splnit, protože správné vymezení předmětu daně v souladu
s daty katastru nemovitostí je nezbytné pro stanovení daně z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období. Správce daně vyměřuje daň podle údajů, které poplatník uvedl do svého daňového přiznání, přičemž tyto údaje musí být
totožné s údaji uvedenými v katastru nemovitostí.
Co se stane, pokud vlastník digitalizované parcely daňové přiznání nepodá?
Pokud povinnost podat daňové
přiznání vlastník nesplní, vzniká
podle ustanovení § 250 daňového
řádu důvod pro uložení pokuty, jejíž výše se odvíjí od výše stanovené
daně a počtu dnů prodlení.
Kdy, kam a jakým způsobem daňové přiznání podat?
Daňové přiznání je nutné podat
místně příslušnému správci daně
do 31. ledna 2017. Pokud má například poplatník trvalé bydliště v Chotěšově, je jeho
správcem daně z nemovitých věcí Finanční úřad
pro Plzeňský kraj,
Územní pracoviště
Plzeň-jih, Františkánská 18, Plzeň.
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Přiznání je možné podat:
a) písemně (osobně nebo poštou)
b) elektronicky s uznávaným
elektronickým podpisem
c) elektronicky prostřednictvím
datové schránky
d) elektronicky s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové
schránky
e) elektronicky bez uznávaného
elektronického podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů
ode dne, kdy došlo správci
daně, potvrzeno (tzv. e-tiskopis z aplikace EPO) nebo opakováno
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, nebo
mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinni podat daňové přiznání způsobem uvedeným pod body b), c)
nebo d).
Ing. Michaela Hošťálková, tisková mluvčí Finančního úřadu
pro Plzeňský kraj

Nový památník
Ve středu 2. 11. 2016 byl v Chotěšově před budovou OÚ osazen památník, který připomíná předání
Chotěšova do českých rukou armádou USA dne 6. 5. 1945. Autorem myšlenky a výtvarného zpracování je Jiří Poslední z Chotěšova. Kámen a desku s textem zhotovila kamenická firma Jiří Nováček a Karel Hasl z Chotěšova. Osazení památníku provedl Eduard
Molek z Chotěšova. Autorem textu na desce je Karel Foud ze Zbůchu, pracovník NPÚ v Plzni. Finanční částku 13 500 Kč uhradí
obec Chotěšov.
Tímto se obec Chotěšov připojila k dalším obcím a městům Západočeského kraje, kde bude možné
každoročně vzpomenout zakončení jednoho z největších válečných konfliktů dvacátého století.

STODSKO NA POHLEDNICÍCH
Město Stod v letošním roce vydává knihu Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích. Tato vázaná kniha, která bude
mít téměř 300 stran se veřejnosti poprvé představí v rámci
vánoční výstavy dne 12. prosince 2016 v 16.00 hodin v zasedací síni radnice. Svoji účast přislíbili také ti, kteří za vznikem knihy stáli – pan Petr Prášil z vydavatelství Baron a sběratel starých pohlednic pan Václav Baxa. Knihu je možno si
předem objednat v knihovně nebo v informačním středisku.
Předpokládaná cena je 350,- korun. Prodávat se kniha začne na výše zmíněné výstavě, kde si ji také zájemci budou
moci prohlédnout a zakoupit po celou
dobu konání výstavy. Tato publikace vyjde vůbec poprvé, obsahuje
také překlad do němčiny a je
vhodným vánočním dárkem pro všechny, které zajímá
historie Stodska
a Nýřanska.
Mgr. Dagmar
Myslíková
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Hasiči
věnovali
cenu škole
Jak jsem již publikoval
v Chotěšovském zpravodaji
3/2016, první sobotu v září,
tedy 3. 9. 2016 se zúčastnili zástupci SDH Chotěšov se svojí Tatrou 815 CAS
20 Terrno1, v areálu požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu, již 6. ročníku Zbirožského Tatrování. K titulu Miss sympatie pro naši
Tatru jsme jako cenu obdrželi kuchyňský robot zn.
BOSCH typ MUM 4409
v hodnotě 2.200,- Kč. Tuto
cenu jsme dne 24. 10. 2016
věnovali do výukové kuchyně ZŠ Chotěšov.
Starosta SH ČMS - |SDH
Chotěšov Josef Tomášek

STALO SE

Vánoční strom opět září
Je pravdou, že obecní kronikář by
se měl zúčastnit všeho a všude, tím
myslím všeho co v obci stojí za zaznamenání slovem či obrazem. Co
se týká rozsvícení vánočního stromu, byl jsem se podívat asi podruhé. Jednoznačně si myslím, že přesun této akce od parku u Obecního úřadu na náměstí 1. Máje, bylo
rozhodnutím správným. Neruší více než frekventovaná silnice,
je to i více za větrem a pocit klidu
spolu s bezpečím uzavřeného prostoru je nenahraditelný.
Kolem ještě tajemného stromu
je již připravena scéna pro Ježíškovo přivítání, rozvonělo se svařené víno, v prodejním krámku ma-

teřské školy je již jako v úle a co
do barevnosti vše dobarvují dobrovolní hasiči v modrém. Když se
to zaobalí do měkkého vánočního
osvětlení, je škoda, že nemáme nějakého místního Josefa Ladu.
Jenže to již veledůstojně přichází hvězda večera, kterou je ovečka a tím je jasné, že hraná scéna
o klanění Tří králů bude dokonalá.
Mezi tím se náměstí zaplňuje,
odhaduji 200 či 250 návštěvníky.
Co všechno toto náměstí již vidělo, pravidelné 1. Máje nebo pouťové ležení. Je skvělé, že se v současnosti přidává i takovéto rozsvěcení stromku. Zkrátka ono to
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obrozenecké „Národ sobě“ pořád
platí a hřeje.
Program otevírá zvonění zvonečku a přivítání všech přítomných starostou obce Luďkem Rosenbergerem. Následují zpívané
koledy žáků mateřské školy, které
předznamenaly divadelní vystoupení Spolku Májovníků .
Pak již přichází vyvrcholení,
rozsvícení stromku. Stalo se, povedlo se a věřme, že také toto světlo přinese klidné Vánoční svátky
a důstojný příchod Nového roku.
Velké poděkování patří všem zainteresovaným i pořadatelům celé
povedené akce.
Jiří Poslední, kronikář

NENECHTE SI UJÍT
POZVÁNKA
NA PLESOVOU SEZÓNU
V CHOTĚŠOVĚ
14. 1. 2017 Myslivecký ples
28. 1. 2017 Hasičský ples
11. 2. 2017 Havířský ples
25. 2. 2017 Šibřinky
11. 3. 2017 Školní ples

Chotěšovští hasiči zvou na bál
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chotěšov
si dovoluje srdečně pozvat širokou veřejnost na již tradiční

Hasičský bál
V roce 2017 se bude konat
v sobotu 28. ledna
v sále Národního domu v Chotěšově.
Začátek bude ve 20.00 hodin,
přičemž vstup do sálu bude umožněn již od 18.30 hodin.
K tanci zahraje populární Malá muzika Nauše Pepíka.
Součástí bálu bude tradiční soutěž o ceny a dámská volenka.
O víkendu, týden před konáním bálu,
provedou hasiči tradiční pochůzkou osobní pozvání občanů,
spojené s předprodejem vstupenek na tento bál.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vaši podporu.
Výbor SH ČMS – SDH Chotěšov
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Konference o dějinách kláštera

Když byl v roce 2010 premonstrátský klášter v Chotěšově prohlášen za národní kulturní památku,
mnozí lidé se radovali, že teď konečně automaticky do tohoto objektu přitečou velké peníze a rychle se začne s rozsáhlými opravami,
na které tak malá obec nemá peníze. Tato optimistická očekávání se ale nenaplnila. Mnoho práce tak zůstalo na těch, kteří se záchraně chotěšovského kláštera věnují ve svém volném čase a tím je
Spolek Klášter Chotěšov. Ten také
ve dnech 17. a 18. října uspořádal
v kapitulní síni konferenci o dějinách kláštera. Spolupořadateli byli: Katedra církevních dějin
a patrologie KTF UK Praha, Ka-

tedra pomocných věd historických
a archivního studia FF UK Praha,
Biskupství Plzeňské, Archiv města
Plzně a Obec Chotěšov. Akce byla
určena především pro odborníky,
ale mohl se jí zúčastnit také každý,
koho historie i budoucnost kláštera zajímá. Úvodní proslovy přednesli Jiří Poslední – místopředseda
spolku, Filip Lobkowicz – tepelský
opat a Luděk Rosenberger – starosta obce. Poté již ve dvoudenním bloku následovaly příspěvky
jednotlivých přednášejících, které se týkaly jak založení kláštera
a jeho vztahu k Teplé, tak architektury, maleb, správy či análů chotěšovského kláštera. Přednesené příspěvky budou publikovány v re8

cenzovaném časopise Minulostí západočeského kraje. Velký význam této akce vidím v tom, že se
Chotěšov dostane do širšího povědomí odborníků, kteří v mnoha
případech zasedají nebo radí v komisích, které rozhodují o přidělení peněz na opravy. Konec konců
plánované opravy v klášteře byly
jedním z příspěvků, který přednesl předseda Spolku Klášter Chotěšov Ing. Arch. Jan Soukup. Všem
členům spolku patří poděkování
za jeho činnost i za to, jak dokázali
v tak malé obci připravit na dobré
úrovni konferenci, které se zúčastnili odborníci nejen z našeho kraje, ale z celých Čech.
Mgr. Dagmar Myslíková

Natáčení v klášteře

Koncem měsíce listopadu se
klášterem prohnali opět filmaři.
Natáčela se zde TV reklama na
kopírovací stroj firmy Xerox. Tato
kopírka dokáže již překládat do
určeného jazyka. Naše poměrně naivní představa o jednoduchém až nudném natáčení takovéto věci neživé, byla rozptýlena
přítomností 100 až 120 filmařů
a dekoracemi na jeden střední
celovečerní film. V budově konventu bylo vybráno šest míst,
které se pak přeměnily například v kancelář papeže ve Vatikánu, řádové kuchyně i se sestrami, někdy v padesátých letech

minulého století, nebo celu mnicha, který napíše iluminovaný
text a dle příkazu papeže jej má
rozmnožit do všech jazyků světa. A k tomu je zapotřebí právě kopírovací stroj, který to umí.
Na některé druhy reklam se používá neuvěřitelná snímací technika z oblasti zbrojního průmyslu.
Tato kamera prý dokáže nasnímat deset tisíc záběrů za sekundu.V podobné rychlosti zde kmitaly stavěči, dekoratéři, osvětlovači. Mluvící role hráli herci
z Anglie, ti v pozadí byly z Čech.
Byla to jednoznačně nevšední podívaná, kdy hlavní hvězda byla ukryta v bedně, ovšem
zacházelo se sní jako by uměla mluvit. Ostatně, on je od toho
jen krůček. Přínosné je také to,
že si klášter ke konci roku nečekaně ještě finančně přilepšil.
Jiří Poslední

BUDE VÁS ZAJÍMAT
... a co takhle sauna ?

Určitě to znáte – nepříjemné sychravé podzimní a zimní počasí nás
mnohdy dostává do psychické nepohody a brzy se dostavuje i únava.
Tělo je prochladlé, nestihne se dostatečně ohřát a vy si často přijdete bez
energie. Sauna je proto ideální volbou pro relaxaci těla, jeho prohřátí,
regeneraci a tím i doplnění postrádaných sil.
Pokud přemýšlíte nad tím, které
roční období je ideální na to, abyste začali chodit do sauny, pak je zde
jednoduchá odpověď: ideální je jakékoliv období. Jak řekl MUDr. Antonín Mikolášek, nestor českého
saunování: „saunování lze zahájit v podstatě kdykoliv. Klimatické
podmínky nehrají roli.“ Ideální období je tedy takové, které si sami vyberete.
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Intuitivně by k saunování seděla hlavně zima – v sauně je přeci jen
horko. Pravidelné navštěvování sauny v zimě, případně na podzim či
jindy, kdy venku vládne chladné období, našemu tělu skutečně značně
prospěje. Vedle příjemné relaxace,
během které se organismus pořádně
prohřeje, dojde díky pobytu v horkém vzduchu také k významnému
posílení imunitního systému.
Kdo by si nepřál mít vyšší obranyschopnost v dobách chřipkových
epidemií, kdy se to všude bacily jen
hemží? Pravidelní návštěvníci sauny se v zimním období nemusejí
bát jezdit hromadnými dopravními
prostředky, kde věčně někdo smrká
a kýchá. Rýma, kašel či nachlazení už
je totiž jen tak neskolí.
Příznivé účinky sauny na zdraví, ať už se to týká posílení imunity, anebo léčby konkrétních problémů, jsou výraznější a trvalejší tehdy,
pokud je saunování pravidelné. Máte-li například dýchací či pohybové potíže, saunu byste měli navštěvovat pravidelně, pokud možno ve
stejném režimu. Odborníci doporu-

čují chodit do sauny alespoň jednou
týdně.
Je lepší saunování ráno, anebo saunování večer? Pro návštěvu sauny si
můžete zvolit jakoukoliv denní dobu,
která vám vyhovuje. Určitá omezení je
však potřeba dodržovat. Do sauny byste neměli chodit zejména bezprostředně po těžkém jídle, požití alkoholu či
po velké fyzické zátěži.
Většina saunérů se nicméně shoduje, že výhodnější je saunování večer. Na návštěvu sauny byste si měli
vyhradit dostatek času, kdy se nebudete ničím stresovat, ale naopak vypnete a budete se plně soustředit na
odpočinek – místo toho, abyste přemýšleli nad problémy, které na vás
čekají v práci či na to, že za chvíli
musíte pospíchat na schůzku. Vzhledem k tomu, že optimální je zopakovat cyklus saunování-ochlazení-odpočinek alespoň třikrát, je vhodné si
na saunovací rituál vyhradit alespoň
dvě hodiny. Po pobytu v sauně, kdy
se vám zrelaxuje tělo i mysl, se navíc
bezvadně usíná.
Saunování je staletími prověřená
praxe, jak pročistit tělo i mysl. Ne-
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jenže tělo nádherně prohřeje, ale má
i výborné detoxikační účinky. Prospívá srdci, otužujeme se, saunování
pomáhá lépe odolávat infekcím a respiračním onemocněním, zmírňuje
bolesti hlavy i migrénu a je to účinný bojovník proti stresu. Pocením
v sauně se z těla dostávají škodlivé
látky, tělo tak získává větší odolnost
a je schopno tvořit protilátky. Zklidňuje se činnost srdce, ustupují bolesti kloubů a svalů, regenerují se zažívací orgány.
Ne nadarmo se říká, že „zapotit“
se chodíme také kvůli svěží a zdravé prozářené pleti. Tělo se v sauně
okysličuje a póry se rozšiřují – kůže
pak lépe dýchá a je vláčnější. Když se
hodně potíme, pokožka se pročišťuje a staré buňky se nahrazují novými. Sauna prospívá i těm, kteří mají
problém se suchou až šupinatou pletí, například na loktech. Prostě kladů
saunování je mnoho.
Pro období zimních depresí je
sauna naprosto ideálním zařízením
a můžete se spolehnout, že se vaše
splíny v horkém vzduchu zcela rozpustí.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Mateřská škola slavila
Říká se, že jediné na světě je, že všem
čas odměřuje stejně. I budově mateřské školy v Chotěšově letos v září čas
již odměřil 30 let provozu. Ti, co sem
chodili jako děti, sem již vodí své děti
a ti, co ji pomáhali stavět, se již na
stavbu dívají z pozice dědečků a babiček. Čas je opravdu neúprosný.
Ale to ještě neznamená, že bychom
neměli být alespoň trochu pyšní, že
Chotěšov má tak velkou a myslím, že
i dobře vybavenou školu.
Za roky její existence bylo třeba přistoupit k některým úpravám a opravám. Některé úpravy si vyžádal zub
času, některé úpravy změny technologií a některé změněné vyhlášky a nařízení. Každopádně je to nyní škola, do
které, může současně chodit 112 dětí,
škola, která má velmi dobře zařízené
třídy, herny, šatny a kuchyň s většinou
novým nábytkem a ostatním vybavením, školní zahradu nám může závidět
leckterá MŠ z větších měst.
Oslavu 30 let provozu současné budovy mateřské školy jsme spojili s již

tradiční Podzimní dýňovou slavností. Kdo z Vás si udělal čas, tak si mohl
projít a prohlédnout interiér tříd, heren, sociálního zázemí a šaten pro
děti. K nahlédnutí byly i fotografie
z některých akcí, které jsme podnikly s dětmi, z let minulých.
Slavnost vyřezaných dýní se konala
letos již podvanácté. Děti opět v prostoru před dílnou předvedly něco ze
svých pohybových dovedností a jejich
rodiče a prarodiče je rádi odměnili potleskem. Pro některé děti to bylo
jejich první vystoupení před veřej-

ností. Po lampiónovém průvodu svítilo na školní zahradě 68 dýní. A kdo
vydržel, tak u ohně ještě mohl ochutnat něco z občerstvení, které jsme pro
Vás rádi zajistili.
A nyní? Dýně na zahradě již dávno
nejsou. Některé jsou zavařené na kompot, některé jsou usušené, některé také
udolal zub času a po nějaké době, kdy
zdobily příbytky některých z Vás, jsou
již někde na kompostu. Nám ale zůstaly pěkné vzpomínky na podvečer, který jsme s Vámi společně strávili.
J. Weberová

Návštěva kina v Národním domě
Jednoho podzimního deštivého dopoledne bylo domluveno promítání pohádky v Národním domě. Paní učitelky se všemi dětmi MŠ, se vydaly do kulturního domu v naší obci. Při vstupu do budovy nás čekalo milé přivítání
paní Seidlové a krásně vyhřátý kulturní sál. Pro nejmladší děti z naší mateřské školy to byla premiérová událost, starší děti prostředí poznávaly z minulých kulturních akcí, jako je třeba karneval. Pohádka se jmenovala „Čapí příběhy“. Děti se dozvěděly, jak čapí rodiče vychovávají svá mláďata. Pohádka
byla nejen poučná, ale i zábavná. Děti si ještě dlouho po té vzájemně sdělovaly dojmy. Již teď se těší na další návštěvu kina.
HD

I pískoviště má svoji historii
Nová budova mateřské školy v Chotěšově je v provozu od září 1986 a v té
době měla MŠ na školní zahradě dvě
pískoviště. Jedno plně funkční včetně
dlažby kolem něj, aby se lépe uklízel
rozsypaný písek, ale to druhé mělo
v průběhu let využití různé. Několik
let bylo zcela nevyužívané zejména
z důvodu nižšího počtu dětí v MŠ. Po
té učitelky školy napadlo do pískoviště navézt zem a pískoviště se změnilo na záhon s květinami, kde každá
z tehdy tří tříd se starala o jednu třetinu plochy. To vydrželo asi tři roky. Po
té se začal navyšovat počet dětí v MŠ,
a tak vznikla potřeba mít pískoviště
opět s jeho původním účelem. Tak

byly zrušeny záhony a do pískoviště jsme nechali navézt tentokrát červený písek. Proč? To na jedné z vycházek si děti začaly tvořit nádherné
stavby právě z červeného písku. Lépe
držel pohromadě a šly z něj bezvadně stavět tunely. Děti byly spokojené,
ale rodiče moc ne. Děti téměř denně chodily domů s červenými tepláky, a tak červený písek vydržel jednu
sezónu a pak byl opět vyměněn pískem bílým. Naposledy jsme do pískoviště nechali navézt kamínky. To když
zbyla hromady kamínků určených na
dopadovou plochu kolem nových
hracích prvků, kolem lodi a houpačky. Bylo to v té době nejvýhodnější

Mikuláš
V pondělí 5.12. se někteří žáci deváté třídy proměnili
v Mikuláše, anděly, čerty a vyrazili do mateřské školy a na
1. st. ZŠ, kde pro ně děti měly
připravené různé říkanky, písně, tanečky. Besídky se andělům, čertům i Mikulášovi moc
líbily, proto děti dostaly nadílku. Všechny děti slíbily, že se
polepší a budou další celý rok
hodné, proto si čerti žádné
dítě do pekla neodnesli.
MS
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místo na skladování tohoto přebytku. A co se nestalo? Děti si v kamínkách hrály mnohdy radši než v písku.
Kamínky jsme postupně doplňovali dopadovou plochu kolem hracích
prvků až letos v létě zůstalo pískoviště, a my mu již říkáme kamínkoviště, prázdné. A protože nemělo pevné
dno, tak děti v něm vrtaly a hloubily
díry do země.
Po různých úvahách jsme se rozhodli, že kamínkoviště dětem zachováme, ale s pevným dnem, a tak
v říjnu ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu došlo k zabetonování dna a nyní již jen čeká na dovoz
těch správných kamínků, které se
pak budou moci použít na postupné
doplňování dopadových ploch.
To ale nebyly jediné změny na
pískovištích. Druhé pískoviště, nyní
kamínkoviště, nemělo okolo dláždění, nyní ho již má. A pak jsme
řešili přímé sluneční záření v létě.
Děti si nejraději hrají na písku, když
je teplo, ale my musíme děti před
ostrými slunečními paprsky chránit, a tak vznikl nápad na zastínění
pískovišť. Zastínění rákosem funguje znamenitě.
Co změn ta naše pískoviště již zaznamenala a to za pouhých 30 let
existence!
J. Weberová

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Den s BESIPem
Také v letošním školním roce se
uskuteční několik projektových dnů.
První z nich proběhl 24. října a žáci
naší základní školy se zde již poněkolikáté mohli seznámit s prací hasičů, policistů a zdravotníků. Součástí dne byla beseda s policisty, ukázky
hasičské a policejní techniky, praktická ukázka zdravovědy pod bedlivým dohledem zdravotníků z místní
organizace Českého červeného kříže. Pracovníci krajského centra BESIP připravili pro děti jízdu zručnosti na kole či koloběžce a všichni si
mohli vyzkoušet chůzi s opileckými
a drogovými brýlemi. Všechny děti
si kromě důležitých vědomostí a zajímavých zážitků odnesly domů také
bezpečnostní reflexní pásky.
HD

VZPoura úrazům
V pondělí 21. 11. 2016 měli žáci
2. stupně možnost prožít dopoledne s ambasadory projektu VZP, který se věnuje prevenci úrazů. Ambasadoři přijeli do třídy dva – skutečně přijeli, neboť se jedná o mladé
muže, kteří se po těžkém úrazu pohybují na vozíčku. Michal Vondráček a Jan Krauskopf hovořili nejen
o tom, jak funguje u člověka páteř
a mícha a co se děje při jejím přerušení, ale velmi poutavě vyprávěli
svůj příběh – příběh okamžiku, který jim změnil celý život. Žáci se zaujetím poslouchali, jak se oba postavili svému handicapu a dnes cestují po světě, jezdí na čtyřkolce a plní
si své sny. Ovšem jiným způsobem.
A všechny opravdu zaujali – v závěrečném „testu“ žáci obstáli mnohem lépe než při vyučování. Pokud
si z programu odnesli, jak důležitá
je bezpečnost při každodenních činnostech, budou si plnit svoje sny ve
zdraví.
Odkaz:
http://www.vzpoura-urazum.cz/
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Vánoční trh a koncert

V pátek 2.12. ve 14 hodin se začali žáci ZŠ Chotěšov scházet v klášteře. Po roce zde opět připravovali vše
potřebné pro již tradiční vánoční trh.
Z laviček a stolů stavěli pulty pro prezentaci a prodej svých ručně zhotovených výrobků. Kolem 15. hodiny se konečně otevřela brána kláštera pro rodiče, prarodiče i kamarády,
kteří přišli podpořit v prodeji své děti
a spolužáky. K vidění a ke koupi byly
výrobky žáků 1. – 9. třídy a nejenom
jejich. Do přípravy se mnohdy zapojili i rodiče a prarodiče. Za zmínku
stojí například svícny, perníčky, ad-

ventní kalendáře, ozdobené šišky, papíroví andílci, sněhuláci a další vá-

noční výrobky. O zahřátí a občerstvení všech návštěvníků se postarali žáci
9. třídy se svou nabídkou teplých nápojů a různých dobrot.
Kolem 17. hodiny už většina přítomných netrpělivě přešlapovala
před vchodem do kaple, kde se od
17.15 uskutečnil vánoční koncert
žáků základní školy. Zpěváci se připravovali pod vedením paní učitelky Olgy Čmolíkové a paní učitelky
Gabriely Nejedlé. Zazněly zde písně
jako Halejuja, V jeslích dítě spinká,
Prosinec nebo Kam to lidi pospícháte. Zdařilý koncert všichni odměnili
potleskem. Na závěr pan ředitel popřál všem krásný advent.
A. Blahút, VI.B

Kam po základce?
Tuto otázku si pokládá v letošním
roce 23 žáků naší školy, kteří koncem června ukončí povinnou školní docházku. Rozhodování jim již tradičně pomáhá usnadnit akce Veletrh
perspektivy řemesel, která se koná
v kulturním domě ve Stodu. Prezentuje se zde většina středních škol Plzeňského kraje, studenti poskytují
žákům informace o škole, k dispozici
jsou různé informační letáky a zájemci si mohou některé činnosti přímo na
místě vyzkoušet. V prosinci ještě společně navštívíme středisko pro volbu
povolání na úřadě práce a na začátku ledna již se budou všichni muset
správně rozhodnout, kam dál. Přejeme všem šťastnou volbu a hodně
úspěchů v přijímacím řízení.
HD

Ze školních lavic: Tentokrát příspěvky z činnosti redakční skupiny žáků vedené Mgr. Duffkovou.
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SPORT A VOLNÝ ČAS
Vážení spoluobčané,
nastává adventní čas a s blížícím se koncem roku bych Vás
rád obeznámil s dalšími akcemi připravovanými naším místním odborem SPV. Již tradičně zakončíme tento rok Vánočním turnajem ve volejbalu, který se uskuteční dne 26. 12. 2016
od 14.00 v hale ZŠ. Volejbalového turnaje se mohou zúčastnit smíšené trojice (alespoň jedna žena). Startovné je 50,– Kč
za osobu. Připraveno bude občerstvení. Doufám, že jako každý rok přinesou všichni účastníci ukázky svých sladkých vánočních výtvorů, abychom mimo
jiné mohli porovnat cukrářské
umění Vašich manželek, přítelkyň, maminek a babiček. Přihlášky zasílejte prosím na r.puhman@seznam.cz. Srdečně zveme všechny naše příznivce,
aby nás přišli podpořit a udělali něco pro své zdraví tím, že
přijdou pěšky vychodit sváteční
kačenu.

Další naší připravovanou akcí
je valná hromada, na kterou
tímto zvu všechny naše členy
a přispěvatele. Valná hromada
se uskuteční 20.ledna 2017 od
19:00 v ND Chotěšov. Na této
valné hromadě budou uskutečněny doplňující volby do výboru. Drobné pohoštění bude zajištěno.
Dále nás čekají Šibřinky,
které se uskuteční 25. února. Dětské Šibřinky budou od
14.00 a večerní pro dospělé od
20.00 hodin.
Další připravovanou akcí, která se uskuteční v příštím roce,
bude Běh Chotěšovem, který se bude konat dne 29. dubna
2017. Tímto bych rád pozval širokou veřejnost na tuto tradiční sportovní akci, která se nám
rok od roku rozrůstá, z čehož
máme velkou radost. Podrob15

nosti k Běhu Chotěšovem naleznete v termínovce, nebo na fcb.
OSPV Chotěšov.
Dále připravujeme cykloakci
na jaro, kdy bychom rádi zavítali opět do Chlumu u Třeboně.
Ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2016
se uskutečnil zájezd pro pěší turistiku do Penzionu pod prameny Branov v CHKO Křivoklátsko. Kraj Oty Pavla je pro pěší
turistiku jako stvořený. Všem se
nám tam velice líbilo.
Na závěr bych rád požádal někoho z mladších o pomoc při
Šibřinkách (potřebujeme dobrovolníka do lva). Případní zájemci se mohou hlásit na telefonu: 602 611 785
Všem našim spoluobčanům
bych tímto popřál krásný advent, veselé Vánoce a šťastný
Nový rok.
Za OSPV Robert Puhman

Fotbalový oddíl je jedno z největších zájmových uskupení v Chotěšově, které se snaží dělat co nejlepší reklamu naší obci. V rámci oddílu
jsou aktivní v oficiálních soutěžích
FAČR 2 týmy mini žáčků, starší žáci
a 2 týmy v kategorii dospělých.
Loňská sezóna byla pro náš oddíl neuvěřitelně, přímo historicky
úspěšná. Dařilo se nám jak výsledkově na hřišti, tak ve zkvalitňování
zázemí na hřišti. Co ale pokládáme
za největší úspěch s ohledem na
budoucnost je to, že se nám daří
rozšiřovat základnu těch nejmladších, budoucích opor našich týmů.
Stále se zvyšující počet dětí na hřišti je ocenění práce trenérů, odměna za jejich trpělivost a nadšení.
Na konci loňské sezóny jsme
měli velké důvody k oslavám.
Starší přípravka, mladší žáci i starší
žáci vyhráli okresní soutěže a získali
tituly Okresních přeborníků ve svých
kategoriích. Starší žáci tím i postoupili do Krajské soutěže. Těchto skvělých výsledků bylo dosaženo
i díky poskytnuté dotaci z Plzeňského kraje na rozvoj mládežnického
sportu. Díky tomuto příspěvku, který doplnil příspěvek na činnost mládeže od našeho OÚ, mohli žáčci pravidelně využívat tělocvičnu na tré-

ninky a organizovaná cvičení a vyrazit na tradiční soustředění do Starého Klíčova, kde načerpali dostatek sil a motivace do bojů na hřišti.
Za to patří Plzeňskému kraji i Obecnímu úřadu Chotěšov velký dík.
Činila se i družstva dospělých - „A“
tým suverénně ovládl Okresního přebor a po letech snažení postoupil do 1.B třídy krajské soutěže a „B“ tým překvapivě v baráži
o postup uspěl proti Blovicím a vybojoval postup do Okresního přeboru. Nová sezóna tak začala očekáváním, jestli jsme všichni připraveni
na působení ve vyšších soutěžích.
Dlužno říci, že obavy byly liché,
všechny týmy pokračují ve skvělých
výkonech a patří k tomu lepšímu ve
svých kategoriích. Po odehrání poloviny sezóny jsou starší žáci na nádherném 2.místě Krajské soutěže,
„A“ tým se výborně vyrovnal s vyšší
kvalitou soupeřů, předvádí pohlednou hru a zařadil se do horní poloviny tabulky, umístění na 6.místě 1.B
třídy je dobrý základ do jarních bojů.
A přezimování „B“ týmu na 5.místě
Okresního přeboru mužů je také příjemným překvapením.
Dobré výsledky samozřejmě vyžadují výbornou přípravu a zázemí.
A v neposlední řadě podporu divá-

ků. I v tomto ohledu jsme se, ve spolupráci s našimi partnery a sponzory, snažili zpříjemnit prostředí pro
naše fanoušky a příznivce zastřešením prostorů kolem stánku s občerstvením. Hráčům je k dispozici
osvětlení tréninkového hřiště, takže se dá trénovat prakticky celý rok
bez omezení a naši hráči se mohou
pod světly reflektorů právem cítit
jako opravdové hvězdy.
Největší investiční akce proběhla ve spolupráci s Obecním úřadem, pustili jsme se do opravy tribuny, která byla nelichotivou dominantou celého areálu. V jarních bojích už budou moci fanoušci ocenit
nový vzhled a využít pohodlí nového posezení.
A pokud ještě máte doma děti,
které mají ostych nebo obavy, neváhejte a přiveďte je na hřiště, naši
trenéři je aktivně zapojí do tréninkových jednotek. A pro děti nemůže být nic lepšího, než pohyb na
čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů.
Věříme, že výkony našich týmů
v jarní části sezóny budou dobrou
pozvánkou k návštěvě zápasů ve
fotbalovém areálu a těšíme se, že
nám fanoušci i partneři zachovají
přízeň i v roce 2017.

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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