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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí čtenáři Chotěšovského zpravodaje,
přijde mi, že to není zas až tak
dávno, kdy jsem Vám na tomto
místě přál příjemné prožití vánočních svátků. Leč čas neúprosně ukrajuje hodiny, dny i měsíce,
přináší nám jaro a my se již můžeme pomaloučku těšit na svátky
nové, na ty velikonoční. Ostatně
příchod jaro potvrzuje i návrat
čápa na komín bývalé pekárny,
kde již pilně buduje hnízdečko
pro sebe a svojí družku. Všimli jste si?
Po zimě, která po dlouhé
době byla zimou jak se patří, se
pozvolna rozbíhají ve větší míře
stavební i jiné pracovní činnosti. Bytový dům č.p. 40 v Mantově se již nyní může pyšnit novou střechou, Týnec již svítí novými LED svítidly ve zrekonstruovaném a doplněném ve-

řejném osvětlení, naplno běží
práce na rekonstrukci úpravny
vody a napojení nového vodního zdroje, v nejbližších dnech
bude zahájena oprava fasády hasičské zbrojnice, na konci měsíce bude též zahájena dlouho
a toužebně očekávaná rekonstrukce místních komunikací
v ulicích Příčná, Čapkova a Kollárova… Na konci měsíce února byly zahájeny také pokračující práce na celkové rekonstrukci průtahu obcí. Tato stavba se
tak opět stává žhavým debatním
tématem pro většinu obyvatel Chotěšova a pro každého,
kdo obcí pouze projíždí. Stavba
je přitažlivá i pro média – hrála hlavní roli v několika televizních reportážích a popsáno o ní
bylo rovněž mnoho novinového
papíru. Nemám v úmyslu Vás
zatěžovat nějakými podrobnostmi o projektu ještě i na těchto
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stránkách. Ostatně, do minulého čísla CHZ byl dodatečně vložen dlouhý článek na toto téma.
Neodpustím si však poznámku, že spoustě nervů a zbytečných nepříjemností bychom byli
ušetřeni, pokud by všichni řidiči (ti projíždějící, i ti místní)
projevovali aspoň špetku trpělivosti, byli o něco více tolerantní,
dodržovali dopravní předpisy,
respektovali přechodná dopravní značení a mermomocí si nesnažili cestu zkracovat obytnými zónami a jinými místy pro to
nevhodnými. Jsem přesvědčen
o tom, že by jim mnozí obyvatelé Slovan, Mantova a jiných částí, za toto byli nesmírně vděční.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
všem krásný a příjemně prožitý
jarní čas!
Luděk Rosenberger,
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE

Obecní úřad v Chotěšově oznamuje, že i v letošním
roce je možné uspořádat slavnostní svatební obřady k výročí Zlatých a Diamantových svateb. Manželské páry,
které by o obřad měly zájem,
se mohou přihlásit na matrice
Obecního úřadu. Totéž mohou učinit i rodinní příslušníci, kteří svým blízkým chtějí
udělat radost a oslavit s nimi
tak krásné výročí.

KONTEJNERY
BIO
Oznamujeme
občanům,
že kontejnery na bioodpad budou opět rozmístěny
na stála stanoviště poprvé
od 24. do 26. 3. 2017. Žádáme občany, aby do uvedených kontejnerů odkládali opravdu jen odpad ze
svých zahrad (listí, trávu,
plevel, piliny, drobné větve, zbytky ovoce a zeleniny), aby nedocházelo k problémům s likvidací tohoto
odpadu.
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„Železná sobota“
Sbor dobrovolných hasičů
Chotěšov uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 sběr železného šrotu v obci Chotěšov. Svoz
bude zahájen ráno v 8.00 hodin, na požádání a po domluvě je možné zajet i do okolních
částí obce.
Žádáme občany, aby železo
připravili před svá bydliště pokud možno až v sobotu ráno
a zabránili tak zcizování jimi
připraveného železného šrotu problémovými spoluobčany. Železo určené hasičům lze
ponechat na dvoře nemovitosti,
pouze je třeba projíždějící skupinu na toto upozornit.
Kontaktní
telefon: 725 042 532.
Děkujeme tímto všem, kteří
nás svou hromádkou podpoří.
Výbor SDH Chotěšov

Poděkování

Zástupci obce by touto cestou rádi poděkovali panu Arnoštu Fantišovi a jeho rodině, za úklid
odpadků v okolí železniční trati. Z vlastní iniciativy vyčistili svah u dráhy, kde nasbírali plných
devatenáct pytlů odpadu. Děkujeme. Važme si místa, kde žijeme. Nejsou to jen pozemky a statky, ale především prostor pro naše životy.
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STALO SE
Advent v DPS Chotěšov
Jako každý rok, tak i v loňském
roce, připravil výbor MS ČČK
vánoční posezení v DPS Chotěšov, které se konalo 20. 12. 2016
K vánoční atmosféře přispěla výzdoba a dárky dětí ze ZŠ. Hlavní ozdobou však byly děti z MŠ.
Při jejich vystoupení si mnohá z nás vzpomněla na své děti,
když byly malé, vnoučata a pravnoučata. Při zpěvu dětiček ukápla sem tam i nějaká slzička. Vystoupení bylo perfektně připravené a bylo vidět, že děti zpívají s radostí. Za to děkujeme paním učitelkám Bc. L. Radkové a A. Rolkové. Doufáme, že je
zase při nějakých dalších oslavách uvidíme. Po krátké přestávce s občerstvením přišly mezi nás
děti ze ZŠ. No „děti“, ony to byly
již některé mladé slečny a mlá-

denci. Zazpívaly vánoční koledy
za doprovodu kytar a přítomní
zpívali s nimi. Nejvíce zapůsobil
sólový zpěv mladé slečny Scheily Horvátové. Chceme poděkovat za pěkný zážitek paní učitelce Mgr. O. Čmolíkové a J. Štrejchové, které vše s dětmi připravily. Zároveň děkujeme dětem,
které vyráběly vánoční dárky
s paní učitelkou Mgr. Hudcovou.
Na vánoční posezení přišel i pan
starosta L. Rosenberger a místostarosta p. D. Koláček. Každý
řekl pár slov na uvítanou a pak se
bavili s ostatními.
V adventním čase nás přišly pozdravit i děti ze ZŠ na Hradecké ze
Stodu. Přivezly s sebou písně, básně a vánoční dárky. Za doprovodu
malých muzikantů zahrály a zazpívaly lidové písničky a všichni

Masopust žije...
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přítomní zpívali s nimi. Chlapec
hrál na harmoniku a děvče na klarinet, hráli skoro jako dospělí. Pak
se děti ptaly přítomných na jejich
vánoce v dětství a byly hrozně překvapené, že mnohdy někteří neměli ani stromeček nebo 1–2 dárky. To není jako dnes. Děkujeme
p. učitelce D. Dufkové, která toto
vše dětmi připravila a do Chotěšova přijela.
Moc pěkné a jímavé povídání
měla pečovatelka z DPS p. Hedvika Vršníková, které se přesně
hodilo k adventnímu času. Popřála nakonec vše nejlepší k vánocům a do Nového roku hodně
zdraví, tolerance, aby se lidi měli
rádi a vážili si jeden druhého.

Děkujeme:
za výbor MS ČČK Chotěšov
Anna Fišerová

... aneb temné mantovské síly
I letos, tak jako již v mnoha letech minulých, prošel našimi obcemi masopustní průvod. Tato
tradice sahající v této části zemí
koruny české až do časných poválečných let, má i v dnešní době
pro mnohé účastníky své osobité kouzlo.
Samotný průvod, tak jako
vždy, vyrazil v deset hodin od restaurace v Rohu směrem na mantovskou náves. Již historicky se
převážná část masopustu odvíjí
v nevyzpytatelných mantovských
uličkách. Nemohu říci, čím to
je. Zda štědrostí místních hospodářů nebo tajuplným duchem
místa, ale nejednomu z účastníků průvodu se zde pomalu začíná zatemňovat mysl. Tělo vystavené nezvykle vysokému stupni
blahobytu začíná fungovat zcela neočekávaným způsobem. Na
některých místech je zde patrně
narušena zemská kůra a dochází

tak k výpadkům paměti. Zvyšuje
se zde také zemská přitažlivost,
dochází k náklonu kolmic, prolomení vertikál, ztrátě dimenzí.
Již brzy, okolo poledne, kdy se
celou obcí ve zdánlivém chaosu proplétají nejrůznější maškary, dochází k prvním příznakům
změněného stavu vědomí. Tyto
stavy se zesilují s každou přibývající hodinou. K odpoledni už
se nedá poznat, zda sedlák vede
medvěda nebo medvěd sedláka,
koza se trhá z řetězu, mexická
delegace se mění v lamy, lýtka tanečníků dosahují hvězdných výkonů, krev tepe ve spáncích, tóny
zní, dusot bot dopadá hluboko
do podvědomí.
S počínajícím večerem se průvod zvolna přesouvá do Losiny.
To jsou již mnozí v tak prazvláštním duševním rozpoložení, že
si návštěvu restaurace u Kusovských nebudou v příštích dnech
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vůbec pamatovat. Zde průvod
končí. Ne však masopust.
Ještě je třeba sebrat poslední síly a přesunout se na masopustní zábavu, která se letos konala v restauraci Pod Klášterem.
To už je ale pouze pro ty nejodolnější. Ti největší guruové ještě dokázali přemístit své tělesné
schránky do kulturního domu
na šibřinky. Tam se již prakticky
pohybují mimo vědomí a veškerou realitu. Neví, jestli ještě tančí, nebo je to již sen, který se rozplyne až s nedělním ránem.
Následujících 40 dní půstu
přijde mnohým jistě vhod, aby
se z takto hlubokého spirituálního zážitku mohli vzpamatovat
a opětovně se zapojili do svých
běžných rolí.
Vy, co jste to letos nestihli, nebuďte smutní. Masopust žije a žít
bude.
Pavel Malina

NENECHTE SI UJÍT
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Plán činnosti Spolku Klášter Chotěšov na rok 2017
Pravidelné prohlídky kláštera každou neděli od 7. 5. 2017 do 24. 9. 2017 ve 14 a 16 hodin.
sobota 6. 5. 2017
Odemykání kláštera
vernisáž výstav první poloviny sezony, vystoupení pěveckého souboru Melodica
sobota 3. 6. 2017
Foto workshop (Miro Bernát)
sobota 17. 6. 2017
Slavnosti slunovratu
pátek 30. 6. 2017
Vernisáž výstav
vernisáž výstav druhé poloviny sezony
sobota 22. 7. 2017
Koncert sezony: Lubomír Brabec
sobota 29. 7. 2017
Sraz bývalých vojáků
sobota 5. 8. 2017
XV. večer pro klášter
pondělí 11. 9. 2017
XXV. ročník Haydnovy hudební slavnosti, účinkuje Sojkovo kvarteto
neděle 24. 9. 2017
Zamykání kláštera
sobota 16. 12. 2017
Adventní koncert Poslán jest od Boha anděl, vystoupí Jindřich Macek
(loutna) a Jitka Baštová (akordeon)
Připravujeme křest knihy Zapomenutý fantom o životě a díle Chotěšovského rodáka F. X. Margolda,
uskuteční se při vernisáži výstav první nebo druhé poloviny sezony. Ještě budeme upřesňovat.

Výstavy

6. 5.–29. 6.
30. 6.–24. 9.

Stálé výstavy

Marie Skolková a Libor Vopat – skleněné obrazy
Milan Čihák – moderní a svěží výstava akční a expresionistické malby
Václav Celer – fotografie z cesty po Gruzii
Marie Skolková a Libor Vopat – skleněné obrazy
Obrazy F. X. Margolda + grafika a keramika sourozenců Kašových na výstavě
nazvané Minulost a současnost v tvorbě Chotěšovských rodáků
Václav Hynčík – velkoplošné fotografie barokních památek
Václav Celer – fotografie z cesty po Gruzii
Ludmila Seefried Matějková – sochy
Ing. arch Jan Soukup – Zničené kostely

Rok 2017 začal v klášteře filmem
Píše se rok 1946 a těsně poválečné
Německo je v troskách. Tak je tomu
i ve starém historickém hanzovním
městě Hamburku. Zvláště městská část přístavu byla Britskou RAF
srovnána takřka se zemí.
A právě tady a v této atmosféře
se začíná odvíjet nový Britsko německý film s názvem „ The Aftermath „, v překladu jako něco, co
následuje po všech těch válečných
hrůzách.
První klapka tohoto filmu padla
9. ledna ve sklepení konventu kláš-

tera v Chotěšově. Zde se mladičká
dcera Britského vojenského přidělence, prvně setkává s drsnou realitou, kdy v podzemních labyrintech
zřícených domů žijí stovky dětí bez
rodiny. A jelikož filmařksé řemeslo má jedno důležité slůvko „ jako
„, změnila se část sklepů v doupata, opékal se pes a když chodbami
procházela skupina dětských bezdomovců, hledal jsem podvědomě
po kapsách něco, co bych jim mohl
nabídnout. Naštěstí je tu to kouzelné slůvko „jako“.
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Film vycházející z reality (dle literární předlohy), končí hepiendem. Z herců můžeme jmenovat
Alexandra Skarsgarda, Jason Clarke a hvězdou Kierou Knightley ( Piráti z Karibiku ). Ta ovšem v Chotěšově nebyla. Režisérem je James
Kent. Dotočeno prý bude koncem
února a tak někdy v příštím roce se
můžeme dočkat tohoto dílka i v našich kinech. Pak si budeme moci ty
chotěšovské dvě filmové minuty
vychutnat.
J. P.

„Mordparta“ vyšetřovala v Chotěšově

Bystrý a televizí vzdělaný čtenář
jistě ihned pochopil, že se jedná
o TV seriál, jehož další pokračování se natáčelo od 6 do 9. 2. také
v Chotěšově.
Policejní komisař Kolumný alias Colombo v podání Jiřího Bartošky se svojí partou, kde se objevují Vojta Kotek, Markéta Plánková, Pavel Batěk či Jiří Bábek, se
po tři filmovací dny snažili vyšetřit spletitý případ, který se opravdu odehrává v klášteře. Jednotlivé scény zabraly valnou část konventu, ale filmaři se nevyhnuli ani
exteriérům a zcela poprvé si zahrál řádový hřbitov v přilehlých
zahradách. Velmi působivá je scéna z podzemí konventu, kde se
odehrává část pohřbu. Tato scéna se pak přenáší až do již zmíněných zahrad. Dále nechyběla
ani policejní auta, blikající majáky a rychlé zásahy uniformovaných policistů. Mihne se také farní kostel Panny Marie.

Filmový štáb patřil co do počtu k těm menším, zhruba padesát lidí. Pracovní doba je dvanáctihodinová a také katering, který
je u filmování celovečerních fil-

mů vždy přebohatý, byl v tomto případě na téma hamburgerů
a „smažáku“.
Jednoznačně většinu zúčastněných zaujal objekt kláštera, jeho
rozsáhlost i historie. Někteří z herců si rádi odvezli foto knihy s historickými snímky Kláštera.
A nejdůležitější zprávou je, že se
toto natáčení objeví ve druhé sérii, třetím dílu s „polopatickým „
názvem Klášter. Zřejmě to bude
v měsících dubnu či květnu tohoto roku.
Celým natáčením se prolínalo jedno slovo „ ZIMA „. A jelikož
celá produkce byla Slovenská, bylo
toto konstatování slovně o mnoho
šťavnatější.
Jiří Poslední

Klášter můžete podpořit i SMS
Pokud chcete přispět k záchraně Chotěšovského kláštera, zašlete
prosím DMS ve tvaru DMS klasterchotesov na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč.
Za všechny příspěvky děkujeme.
Lenka Čechová, tajemnice Spolku Klášter Chotěšov
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Prelatura
Následujícím článkem se ještě vrátím do posledních dní minulého roku. Věřím, že si mnozí z vás při svých pochůzkách
či procházkách, povšimli části
opravené střechy na budově prelatury. Jedná se o pohled z Plzeňské ulice a nový měděný plechový potah září až nebezpečně.
Doufejme, že se nenajde nějaká
nechtěná straka, která tuto záři
promění v několik lahví piva.
Samotná budova prelatury je
velice zajímavou stavbou a historicky daleko starší, než rozlehlá budova konventu. O tom
se v tomto článku nechci rozšiřovat a podrobnosti je možné si přečíst v příslušné literatuře. Budu se věnovat současnosti, a tedy momentálnímu stavu
prelatury.
Již několik let se hovoří o sestupném stavu této budovy, ale
dlouhodobě je v každoročních
opravách upřednostňován konvent. To je zájem jak Ministerstva kultury, tak Památkového
ústavu i Obce Chotěšov. Vždyť
rozlehlé střechy konventu nejsou ještě ani po dvaceti letech
usilovné práce dokončené. Tímto pak trpí okolní objekty v areálu a nastává často i otázka „
kam dříve skočit „.
Tak došlo k situaci, kdy některé části krovu prelatury přešly do kolonky „ havarijní stav
„. Došlo k prohnutí části stropů
a v jedné z místností pak k propadu nadokenní klenby. Ostatně, tento propad odhalil velikost
zřejmě původních barokních
oken. Nicméně, toto již bylo
znamení, že se prelatura musí
dostat v opravách na pořad dne
a další odklady nejsou možné.
Odbornou expertizou pracovníků z ateliéru Soukup v Plzni,
bylo konstatováno, že dřevěné

trámy jak pozednic, tak i stropních trámů, jsou silně napadeny dřevokaznou houbou dřevomorkou. Navenek se trám tváří jako poměrně zdravý, ovšem
jeho střed je vyhnilý.
Aby to nebylo tak jednoduché, v případě snesení některých stropů, bylo nutné provést
architektonicko-historický průzkum omítek, jejímž cílem bylo
případné nalezení a určení nástěnné výmalby jednotlivých
místností. A tak přijeli další odborníci, tentokráte z ateliéru ak.
malíře Jiřího Rataje z Plzně, kteří provedli sondy do omítek určených místností. Samozřejmě,
že se hojně objevovala výmalba
jak na stropech, tam to ponejvíce jsou vzory takzvaných rozet, které pak určují i původní
střed místnosti, ale i boční stěny vydávaly barevně zajímavé
ukázky výmaleb. Nebylo určeno nic z období baroka, ale někdy do první čtvrtiny devatenáctého století se některé malby
mohou situovat. Nejhezčím nálezem je malá mužská postava,
která se vyloupla na stropě jednoho sálu. Jelikož jsem vždy jediným neodborníkem při těchto průzkumných pracích, nazval
jsem si tuto postavičku Pepík, za
což jsem přítomnými mistry odměněn shovívavě pozvednutým
obočím.
Práce na opravách začaly již
v pokročilém podzimu a opět
se jich zhostila firma pana Pokorného ze severního Plzeňska. V první fázi se přivezlo přes
dvacet osm kubíků dřeva, některé trámy o průřezu kolem
čtyřiceti centimetrů. To již byla
v plném rozsahu spuštěna akce
opravy silničního průtahu Chotěšovem a tak zavezení dřeva či
střešních tašek provázelo dohadování, nervozita a ukázka bravurnosti řidičů jak kamionů, tak
10

jeřábníků. A pak začal koncert.
Firma pana Pokorného má stabilně šest zaměstnanců a před
jejich uměním, dřinou a řešením jednotlivých problémů
se nelze než poklonit. Při každém dalším kontrolním dnu se
opravné práce posunovaly. Vyzdily se nové komíny, instalovaly vylejzáky, znovu se vystavěla
krásná volská oka, co by odvětrání půdních prostor. Pohled do
kraje z rozevřené střechy prelatury byl nádherný a naštěstí
i počasí bylo poměrně příhodné. Bylo tak pořízeno mnoho fotografií z jednotlivých etap prací a posledním dnem měsíce listopadu byly hlavní práce ukončeny. Po finanční stránce se jednalo o 2,5 mil Kč , které se přesunuly ze střech konventu. Zřejmě tomu tak bude i v roce 2017.
Samozřejmě, stále je zde otázka, jaké by mohlo být další využití této krásné historické budovy . Mám-li za sebe říci pravdu, nevím. Dokonce myslím, že
nevědí ani povolanější. Jak například nabízet budovu tohoto rozsahu, v tomto stavu a jejíž zařazení do Národní kulturní
památky je dalším limitujícím
faktorem. Vše v životě má dvě
stránky pohledu.
Nechci ale končit tento příspěvek negativně, to by nebylo na místě a k úsilí mnoha zainteresovaných ani spravedlivé.
Při rozkrytí střechy byla nalezena horní polovina účetní knihy z roku 1842. Je psána dobově
úhledným písmem v Německém
jazyce a vyskytují se tam i některá jména. Bohužel, dolní část
knihy, tam kde se obvykle nalézají součty a výsledky, tak ta se
nedochovala.
Přijďte nás v klášterní sezoně
2017 navštívit a můžeme se podívat i do prelatury na Pepíka.
Jiří Poslední

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Děti z MŠ v ZŠ
Že děti z mateřské školy ví, kde je základní škola, tak to je jasná věc. Několikrát jsme již využili atletické hřiště základní školy a nyní jsme domluvili, zda
by bylo možné dopoledne využít i sportovní halu. Tuto nabídku jsme již využili dvakrát a děti byly nadšené. Po prvotním rozběhání a řádné rozcvičce jsme
připravili překážkovou dráhu z náčiní, které v MŠ nemáme – např. z gymnastického koberce, soustavy žebřin,
kruhů, medicinbalů. Velký prostor haly
jsme využili pro pohybové hry, procvičování přeskoku přes švihadlo, přeskoky točícího lana. Hodina v tělocvičně
utekla jako voda a děti se vracely do mateřské školy příjemně unavené a spokojené. Již teď se těší na další návštěvu.

Návštěva
klášterní zahrady
Den 22. 2. 2017 byl pro třídu Berušek a Rybiček jiný než ostatní
dny. Aby děti poznaly některá zvířata i osobním kontaktem a nejenom
z obrázku, domluvila ředitelka MŠ
p. řed.Weberová s p. uč. Aubrechtovou návštěvu klášterní zahrady, kde
chovají některá zvířata. Děti přinesly
do mateřské školy suché pečivo, jablka a mrkev, aby nepřišly za zvířaty
s prázdnou.
Tento den nám počasí moc nepřálo, ale to nás neodradilo. Pořád-

né oblečení, boty a pláštěnky a hurá
za zvířaty. Za vysokou zdí a velkými
vraty jsme uviděli ohradu pro koně.
Nejdříve byly děti seznámeny s pravidly prohlídky, např. na zvířata a na
ohradník nesaháme...
A teď jdeme na prohlídku. Takový kůň je pořádně velký a děti měly
před ním respekt. Důkladně si oba
koně prohlédly a učitelkám společně
odpovídaly na všechny otázky.
Další zvuky prozradily, že v jiné
ohradě jsou ovce. Hned děti napadla písnička ,,Běžela ovečka“ a zazpívaly si ji. Ne každé dítě dokáže pojmenovat mláďata a že jehně pat-
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ří k ovečce, vědělo málo dětí.Také
zde byly v malém přístřešku kachny.,,Proč mají tak dlouhý krk?“, byla
jedna z otázek. Je to kachna „indický běžec“ a je jiná, než jsme viděli na řece. Ty už děti poznají a rozliší
kačera od kachny.
Dětem se prohlídka líbila a paní
učitelky ještě udělaly pár společných
fotek na památku.
Pečivo, co děti přinesly, jsme daly
majiteli a dětem jsme vysvětlily, že
najednou to zvířata dostat nemohou, protože by je bolelo bříško. A tak
jsme se plni zážitků vrátili do mateřské školy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna se již tradičně
vydaly skupinky koledníků do ulic
Chotěšova a přilehlých obcí v rámci Tříkrálové sbírky. Většinou se
jim dostalo vřelého přijetí a kromě
finančních příspěvků a sladkostí též horkého čaje, který v mrazivém počasí přišel vhod. Výtěžek
sbírky 44.845,– Kč bude zčásti použit na charitativní účely, část zůstane škole na nákup pomůcek pro
volnočasové aktivity dětí. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Sbírka pro Vojtíška
Na prosincovém vánočním trhu byla uspořádaná sbírka ve prospěch Vojtíka Vilímka, kterému již
2. rokem sbíráme víčka, aby mu rodiče mohli zakoupit tzv. „KOSMICKÝ“ obleček, který nutně potřebuje k rehabilitaci. Prostřednictvím sbírky jsme získali 774 Kč a děti se rozhodly, že pomohou Vojtíkovi i svými zisky. K dětem se přidali i zaměstnanci školy a 22. 12. 2016 jsem paní Vilímkové osobně předala částku 4 800 Kč. Děkujeme všem, kteří pomohli.
Jaroslava Štrejlová
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EVVO

Sedmáci poznávali život ve středověku

První školní pololetí je úspěšně za námi a můžeme se tedy
ohlédnout zpět a zhodnotit naši dosavadní aktivitu.
Sběr papíru má na naší škole
již dlouholetou tradici a každý rok sesbíráme přes 1 000
kg papíru. Letos již máme sebráno 625 kg. Samozřejmě byla
léta, kdy jsme společně sebrali
i 1 500 kg a i letos bychom toho
chtěli dosáhnout. Pojďme tedy
společně napnout síly ať se letos této hodnotě také přiblížíme. POZOR – sběr papíru probíhá jen do konce května (31.
května je poslední možnost
odevzdat papír).
Letos jsme se také účastnili
akce Ukliďme Česko, která patří pod mezinárodní akci Ukliďme svět. Bohužel se akce u žáků
nesetkala s nadšením. Nejspíš
k tomu přispělo i nepříznivé
počasí. Žákům, kteří se zúčastnili, velice děkujeme, a doufáme, že se příště, tj. 8. 4. 2017 zúčastní více dobrovolníků. Více
informací o této akci naleznete
na našem školním webu, Facebooku nebo http://www.uklidmecesko.cz/event/14066/.
Snažíme se o zvýšení atraktivity činností našich žáků. Je
to jedna z našich priorit, protože otázka vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) je jedna
z těch, která se týká nás všech.
Jaký budeme mít svět i pro příští generace můžeme ovlivnit jen
my sami. Proto i zvýšenou aktivitu dětí i rodičů vítáme. V následujících týdnech plánujeme tyto akce: Světový den vody,
Den Země, Den květů a návštěvu obory s daňky.
Mgr. Petr Koňařík
Koordinátor EVVO

Žáci sedmých tříd vyrazili koncem února do Plzně, aby se
seznámili s její středověkou historií. Při procházce historickým centrem si zopakovali učivo o středověkých městech
a seznámili se se znaky gotického slohu. Během výukového programu v Pivovarském muzeu se dozvěděli, jak se lidé
ve středověku bavili, co jedli a jak bojovali proti nemocem.
Na závěr si všichni odvážlivci nasadili bezpečnostní přilby
a vydali se na 800 m dlouhou cestu Plzeňským historickým
podzemím.

Projektový den na SPŠE Plzeň
Již několik let naše škola spolupracuje v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Plzni. Tentokrát se na projektový
den vypravili vybraní žáci 8. ročníku. Za pomoci studentů mohli
proniknout do tajů fyziky, biologie, chemie a zeměpisu a vyzkoušet si celou řadu zajímavých pokusů. Lenka s Tinou si užily vyrábění šperků z kamínků a sklíček za pomoci pájky, Karolíně a Kubovi se líbilo pití přes 2 metry dlouhým brčkem, Štěpána a Petra
zaujaly pokusy s hořící pěnou. I ostatním se projektové dopoledne moc líbilo.
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Školní poradenské pracoviště
v základní škole a nejlepší zájem dítěte
Již čtvrtým rokem je v ZŠ v provozu školní poradenské pracoviště. V letošním školním roce se nám
podařilo obsadit pracoviště plně kvalifikovanými odborníky:
Mgr. Miroslava Foudová – výchovný poradce a vedoucí ŠPP (denně – telefonická domluva)
Mgr. Andrea Fodor – jednooborový psycholog (pondělí až středa – na objednání)
Mgr. Jaroslava Studničková – metodik prevence (denně – telefonická domluva)
Mgr. Radka Šístková – speciální pedagog (denně – telefonická domluva)
Mgr. Michaela Hrubešová – logoped (1x za 14 dní – na objednání)
Kontakty na jednotlivé zaměstnance (e-mail) najdete na webových stránkách naší školy (v současné době se přepracovávají) nebo lze
pracovníky kontaktovat telefonicky
na linkách: 377 900 342 (984, 985).
Co je smyslem a cílem fungování ŠPP? Je to především práce s dětmi, které potřebují pomoci v oblasti výuky, ve svých vztahových a citových problémech, v ochraně před
nejrůznějšími nebezpečími, jež na
dnešní dětskou populaci číhají. Jedná se o nejlepší zájem dítěte.
Velmi důležitou prací ŠPP je
i spolupráce s rodiči. Oni zodpovídají za základní přípravu a výchovu před vstupem do školy. Jedná
se nejen o možné specifické potíže
při učení, ale zejména o chabý řečový potenciál dítěte. Nedostatky

ve výslovnosti, špatné porozumění dítěte mluvenému slovu, malá
schopnost udržení pozornosti, nedostatečná motorika, to vše jsou
často jevy způsobené neznalostí
nebo slabou péčí do třech až pěti
let věku dítěte ze strany rodičů.
A právě odbornou pomoc rodičům nabízí naše školní poradenské
pracoviště. Bohužel, někteří dospělí vnímají tuto snahu ŠPP jako útok
na svá rodičovská práva. Nikdy
tomu tak nebylo, ani není. Cílem je
skutečná odborná pomoc dítěti.
Úplně jinou skutečností, která
úplně nesouvisí s prací ŠPP, je tzv.
zanedbání rodičovské péče. Zde se
jedná o nespolupráci, ignorování
povinností rodiče nebo dokonce
ubližování dítěti. Škola má ze zákona tzv. oznamovací povinnost,

Keramika ve škole

Keramický kroužek pracuje na
škole již od roku 2006. Několikrát jsme měnili působiště – stará škola (nynější OÚ), původní školní jídelna, část dílen u šaten a teď
máme krásnou prosvětlenou místnost s velikou kvalitní pecí. V letošním školním roce keramiku navštěvuje celkem 30 dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin – na „malé“
a „velké“ – tedy na začátečníky
s mírně pokročilými a pokročilé,
neboť někteří věrní jsou s námi již
šestým rokem. Děti si tak během
roku vyrábějí nejen na Velikonoce
a Vánoce, ale i sobě a svým blízkým pro radost.
J. Studničková, M. Foudová
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a pokud zjistí takovou skutečnost,
musí informaci neprodleně oznámit odboru sociální péče o dítě,
případně Policii ČR.
Těchto případů zanedbání rodičovské péče naštěstí mnoho není.
S většinou rodičů škola spolupracuje a problémy části dětí se daří
docela hezky řešit nejen poradenskými službami školy, ale i zajištěním finanční výpomoci sociálně
slabším, například v oblasti stravování žáků ve školní jídelně.
Dnešní doba je velmi rychlá a složitá. Naše základní škola
svou prací i prostřednictvím ŠPP
alespoň malým dílem přispívá
k úspěšnému životu dětí Chotěšova a přilehlých obcí.
Mgr. František Halada
ředitel školy

Jan Lucemburský
Ve čtvrtek 19. ledna k nám po
roce opět zavítal pan Libor Marek, který připravuje pořady
o historii. Tentokrát nás provedl životem českého krále Jana
Lucemburského. Kromě zajímavého povídání nechyběly ani
repliky dobových předmětů,
modely hradů a ukázky středověkých zbraní.

Blíží se Noc s Andersenem
I v letošním školním roce připravujeme pro děti noc plnou soutěží, čtení, malování a dalších zábavných aktivit. Ve škole budeme nocovat z pátku 31. března na sobotu 1. dubna
a společnost nám tentokrát budou dělat hrdinové známého komiksu Čtyřlístek. Přihlášky
jsou již beznadějně rozebrány, některé děti se opakovaně ptají již od září, kdy bude „Andersen“. Není v našich silách postarat se o větší počet nocležníků než 40, takže na některé se bohužel nedostalo. Moc nás těší, že Noc s Andersenem je tak úspěšná, děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.
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