Zpravodaj vydává obec Chotěšov
č. 4 – prosinec 2012 Cena 5 Kč

PROVOZNÍ
DOBA OÚ
v období od
27. - 31. 12. 2012
27.12.2012
8,00 -12,00
(provoz pouze pokladna
+ podatelna)
28.12.2012
8,00 -12,00
(provoz pouze pokladna
+ podatelna)
31.12.2012
ZAVŘENO
(údržba a servis počítačové sítě)

NOVÉ CENY
VODNÉHO A
STOČNÉHO

Vánoční trhy v chotěšovském klášteře se líbily všem
a málokdo domů odcházel s prázdnou.
Základní škola Chotěšov poprvé uspořádala tradiční vánoční trh v prostorách
starobylého chotěšovského kláštera.
Inspirace pro volbu místa vznikla
v loňském roce v adventním období při
návštěvě ředitele školy v klášteře
v Kladrubech a ve francouzském
Štrasburku či malých městečkách a
vesnicích v blízkém okolí. Tam všude
děti společně s rodiči oslavovali
advent, zpívalo se, prodávaly se dětské
výrobky, všude vonělo vánoční pečivo,

čaj a svařené víno. Zima tehdy byla ve
Francii poměrně tuhá. Mrzlo, až praštělo, ale dětské obličeje zářily štěstím a
dospělí byli k sobě milí. Všichni měli
radost z blížících se Vánoc. Chotěšov
má jedinečnou možnost oživit svoji
významnou památku uměleckými vystoupeními, výstavami, koncerty.

Více o vánočních trzích
se dozvíte na straně 9.

Cena vodného pro rok
2013 činí 26,58 korun
bez DPH. Stočné bylo
stanoveno na 25,07 korun bez DPH.
Další změny na straně 3.

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Dne 22. prosince od 13
do 16 hodin u rybníka
Sakta. Cena za kilogram
75 korun.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zbývá nám již jen několik posledních
dnů a otočíme i poslední prosincový
list v kalendáři.Rok 2012 bude minulostí. Pro některé to byl snad rok
úspěšný, ale jsou mezi námi i tací,
kteří by naopak na něj nejraději co
nejdříve zapomněli. Nemohu se při
hodnocení roku 2012 nezmínit o
skutečnosti, že národní hrdost jsme
pociťovali sice intenzivně, ale pouze
velmi krátce jen při dosažení historických úspěchů našich sportovců na
letní olympiádě nebo po úspěšných
taženích tenistů a tenistek v týmové
soutěži národů. Nemohu si tak odpustit jednu svoji poznámku
k současnému všeobecnému přetrvávajícímu stavu ve společnosti. Často
je označována za „blbou náladu“.
Protože se blíží nekrásnější svátky
v roce – Vánoce, o kterých si blízcí
vzájemně plní svá přání, přál bych i
já nám všem, abychom pod vánočním stromkem našli pomyslný lék
(vakcínu) na tento stav. Věřte, že i já
bych pár kapek této medicíny potřeboval a možná že mi částečně pomůže, pokud se tímto prostřednictvím
omluvím těm, na které jsem třeba při
osobním jednání nebyl vždy jen příjemným.Mám strach z toho, že pokud nezačneme každý sám od sebe
pesimismus, negativismus, závist,
aroganci a agresivitu v nás hned potlačovat, vznikne nám tu z této nálady epidemie bez šance na uzdravení.
Vezměme si proto ponaučení
z historie. Pokud nebyla ochota nalézt způsoby na uzdravení společnosti, došlo vždy na kruté tresty
v podobě přírodních katastrof, válek
apod. Věřím a velmi si přeji, abychom tento stav ještě dokázali odvrátit a dokázali jsme vedle sebe žít
pokorně s ohleduplností a tolerancí.
Vážení občané, přeji vám ze
srdce šťastné a spokojené vánoční
svátky a úspěšný rok 2013 a hlavně
každodenní dobrou náladu.

Bc. Filip Hrubý,
starosta obce Chotěšov

Jaký byl pro Chotěšov rok 2012?
Pokud porovnám míru dílčích úspěchů a neúspěchů v tomto roce, tak
mohu říci, že rok 2012 byl celkově
rokem úspěšným. Společně se nám
podařilo snížit provozní náklady
obce a i díky tomu se podařilo naplnit téměř všechny zastupitelstvem
naplánované investiční akce pro tento rok. Za zmínku stojí zejména vybudování nových ordinací pro lékaře
ve třetím patře budovy obecního
úřadu a s tím spojená i výstavba výtahu, snížení energetické náročnosti
budovy mateřské školy, kde došlo
k zateplení střechy a části fasády,
vybudování nových obytných zón
v ulicích Tylova a Pionýrů a výstavba nových vodovodních řadů
v Mantově. Oprav se dočkala část
fasády
barokního
pavilonku
v klášteře a oprava odvodňovacích
štol od tohoto objektu. K úspěšnosti
velkou měrou přispěly i místní spolky, které během roku organizovaly
mnoho kulturně společenských akcí,
které se těšily vysoké návštěvnosti.
Jaký byl rok 2012 pro Vás osobně?
Byl to rok bez zásadních změn
v mém osobním životě. Kromě toho,
že mi v tomto roce zemřela babička,
se celá naše rodina a mně blízcí lidé
těšili pevnému zdraví a vyhýbala se
jim neštěstí, což považuji za nejdůležitější.
Jak se Vám "starostovalo"?
Na „starostování“ je asi nejdůležitější
obklopit se týmem lidí, na které se
můžete spolehnout. Velmi si proto
považuji kvalitní spolupráci s panem
místostarostou a se zaměstnanci obce. Musím zde zároveň vyzdvihnout i
toleranci k mým pracovním aktivitám, kterou mi projevuje moje rodina. Ke „starostování“ však patří i
méně příjemné okamžiky a je zapotřebí se vyrovnat i s tím, že se při
takovéto činnosti nelze zavděčit
všem a musíte tak občas snášet kritiku a leckdy i urážky a nepravdivá
nařčení.
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Jednou významnou novinkou,
kterou se podařilo dokončit v
roce 2012 je nové zdravotní středisko ve třetím patře OÚ. Myslíte si, že ji občané Chotěšova uvítají?
Myslím, že se nám podařilo vybudovat velmi důstojné nové prostory
pro ordinace a jsem přesvědčen o
výhodnější poloze ve vztahu
k dostupnosti střediska občanům.
Od kdy začne fungovat a co nabídne nové zdravotní středisko?
Ke stěhování jednotlivých ordinací
by mělo dojít během měsíce ledna
roku 2013. Bude zachován stávající rozsah zdravotnické péče v obci,
tedy výkon činností dětské, praktické, gynekologické a zubní ordinace a navíc budou služby rozšířeny o samostatnou výdejnu léčiv a o
logopedii. V současné době není
zatím obsazen nebytový prostor,
který byl budován pro rehabilitaci
či masáže.
21. prosince má podle mayského
kalendáře přijít konec světa.
Věříte, že se tak stane?
Jsem přesvědčen, že se tak nestane.
Nicméně mě tyto zvěsti donutily
k tomu, abych si i já uvědomil, jak
je člověk „malý“ a snadno zranitelný. Vyšším mocím, ať už jsou
na materiálních či duchovních
základech, se lze bránit jen stěží.
Dnes, když v našich podmínkách
nepůjde chvilku elektřina, tak se
nám všechno zhroutí. Ale na světě
stále žijí civilizace lidí, kteří dokáží žít i bez elektřiny. Nestojí za to
se proto nad hodnotami života
alespoň zamyslet?

Věříte, že číslo 13 je špatné číslo?
Je pravdou, že třeba ve sportu jsem
nikdy toto číslo pro svůj dres nevyhledával, ale jinak je to pro mě jen
jedna z řadových číslovek.
Co byste popřál občanům Chotěšova do roku 2013?
Aby jejich tvář po všechny dny celého roku 2013 zdobil úsměv jako
symbol šťastného a zdravého života
a dobré nálady.
Myslíte, že rok 2013 bude z hlediska náročnosti (neustálé zdražování
všeho, zvyšující se nezaměstnanost
atd.) lepší než rok 2012?
Domnívám se, že bude určitě rokem
náročnějším. Lepší může být
při takto položené otázce jen pro ty,
kterým se zvýší příjmy o více než
bude představovat zdražení. Pokud
zůstaneme u nás v obci, tak asi nejvíce pocítíme zdražení na poplatku za
komunální odpad. Výše ceny tohoto
poplatku je však závislá jen na naší
kázni a zodpovědnosti. Všichni tak
můžeme přispět tříděním odpadu ke
snížení celkových nákladů vedoucí
ke zlevnění poplatku například už
v příštím roce. Ze statistických údajů
vyplývá, že míra nezaměstnanosti
v naší obci za poslední roky poklesla.
Přál bych si, aby tento stav přinejmenším setrval.
Co čeká Chotěšov v roce 2013?
Neumím předpovídat budoucnost
z křišťálové koule, z karet ani
z hvězd, ale doufám že nás čeká období, ve kterém se nám společně
bude dařit naplňovat další plánované
cíle na vylepšení života v našich
obcích.

Inzerce ______________________

POZEMEK NA
PRODEJ
cca 1200 m2
Mantov - část Pančava
bližší info na tel.
728764355

Projekt „Informovaný senior“ zavítal i k nám
V poslední době se stále častěji objevují případy trestné činnosti páchané
na seniorech. Některé skupiny pachatelů se účelově specializují právě na
seniory, využívají jejich zhoršené
fyzické kondice, větší důvěřivosti a
menší obezřetnosti. V roce 2011
zrealizoval Plzeňský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje projekt Bezpečí pro
seniory, jehož cílem bylo seznámit
seniory s nejčastějšími typy trestné
činnosti páchané na seniorech. Pozornost byla věnována rovněž prevenci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na základě výstupů
z projektu Bezpečí pro seniory a
obdobných aktivit a rovněž vyhodnocením statistických výstupů Krajského ředitelství Policie Plzeňského
kraje, byly jako další klíčové oblasti
identifikovány finanční gramotnost,
znalost bezpečnostních úskalí práce
v prostředí Internet, první pomoc a
zásady zdravého životního stylu a
sebeobrana.

Tyto oblasti jsou náplní nového
projektu nazvaného „Informovaný
senior“. Cílovou skupinou tohoto
projektu jsou aktivní senioři žijící
ve městech a obcích Plzeňského
kraje, kteří jsou v důsledku svého
aktivního životního postoje i ve
vyšším věku v daných oblastech
nejvíce ohroženi. Senioři jsou, jak
dokládají statistické výstupy Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, spolu se ženami skupinou,
která
zaznamenává
v posledních létech největší nárůst
počtu evidovaných trestných činů.
Možnost zúčastnit se tohoto projektu dostali v měsíci listopadu i
senioři z Chotěšova. Ti se nejprve
v úterý 13.listopadu 2012 dozvěděli zajímavé a důležité informace
z oblasti finanční gramotnosti a
sebeobrany, o týden později byl
projekt dokončen přednáškami na
téma „bezpečný internet“ a „první
pomoc a zdravý životní styl“.

Místní poplatky pro nadcházející rok 2013
Poplatky je možné hradit přímo
v pokladně obecního úřadu na adrese Plzeňská 88 (kancelář č. dveří 12)
nebo bezhotovostním převodem na
účet obce (č. 3229361/0100).
Poplatek za komunální odpad:
Sazba pro poplatníka činí 650 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to
nejpozději do 28. února 2013. Poplatek za domácnost je splatný rovněž
jednorázově, nejpozději do 28. února
2013, pokud jeho výše nepřesáhne
částku 1 950 Kč. Poplatek za domácnost je možno také splatnit ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději
do 28. února 2013 a do 30. září 2013,
pokud jeho výše za domácnost přesáhne částku 1 950 Kč.
Poplatek za psa:
Sazba poplatku za prvního psa drženého u rodinného domku činí 200
Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele u rodinného domku 300 Kč.
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Pokud je majitelem jednoho psa
drženého u rodinného domku poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu činí poplatek 50 Kč. Za
druhého a každého dalšího psa u
rodinného domku téhož držitele,
kterým je osoba výše uvedená je
poplatek 75 Kč. Za psa drženého
v bytovém domě je poplatek stanoven na 600 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě je to 750 Kč. Za
psa drženého v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu činí
sazba 200 Kč. Poplatky za psi jsou
splatné do 31. března 2013.
Variabilní symboly pro:
komunální odpad - 1340
poplatek za psa - 1341
Specifickým symbolem je u obou
rodné číslo poplatníka

Víte, jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají
vysloužilé lineární či úsporné zářivky
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký
je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá neziskový kolektivní
systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi
rozumné důvody. Tím prvním je
ochrana životního prostředí před
nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek
v současnosti dosahuje 85 - 87%.
Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin. Obyvatelé našich
obcí Chotěšov, Mantov, Losina, Hoříkovice a Týnec mohou nefunkční

zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném
dvoře v Mantově nebo do malé sběrné
nádoby umístěné v přízemí budovy
Obecního úřadu Chotěšov. Dále je
možné zářivky odevzdat v obchodě při
nákupu nových výrobků.
Ze
sběrných
míst
je
EKOLAMP sváží do specializovaných
recyklačních firem, v nichž jsou pro
opětovné použití ze zářivek získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např. pro
součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice, či plotové dílce a
přečištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá
jako
technický
materiál
nebo
v některých případech i pro výrobu
nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu
se ročně recyklují miliony zářivek a
výbojek. Stále ale velké množství záři-
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vek končí v koši. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na:
www.ekolamp.cz

„Pojďte číst!“ Zvou vás knihovny v Chotěšově, Mantově i Losině.
Knihovna Chotěšov
Veřejná knihovna Václava Hataje si
dovoluje pozvat k návštěvě všechny
občany se zájmem o knihy a čtení.
Sídlíme v Národním domě a provozní doba je vždy ve čtvrtek od 17 do
19 hodin. Ve fondu je cca 7.200 knih
a péčí Obecního úřadu se stále rozrůstá. Pro větší pestrost výběru máme také zapůjčen soubor knih z
Městské knihovny v Dobřanech.
Kromě knihovny je ve stejný den a
hodinu možné využít služeb veřejné
internetové stanice. V roce 2012 bylo
zakoupeno na tři desítky nových
knih. Kompletní seznam novinek
naleznete na webových stránkách
knihovny, zde jen malá ochutnávka:
Petr Šabach – Máslem dolů
V novele Máslem dolů se autor tentokrát zamýšlí nad otázkou, proč vás
vlezlé okolnosti stále nutí měnit plány a odkládat odpočinek, který byste
tolik potřebovali, na dobu neurčitou.
Váš krajíc chleba s máslem se opět
dává do pohybu a nezadržitelně se
řítí k zemi. Můžete nějak ovlivnit,
aby jako tolikrát předtím nedopadl
namazanou stranou dolů? Dva staří
přátelé se o to v poslední Šabachově
novele přece jenom pokusí…
Magda Váňová – Ať myši nepláčou
Ať myši nepláčou je přání hlavní
hrdinky románu, která udělala v mládí osudovou chybu a za svou nerozvážnost platí v dalším životě. Po
svatbě a narození syna se domnívala,
že její manželství je šťastné, ale brzy
se rozpadne. Karla žije sama s dítětem a podvědomý strach, že mu nebude moci dopřát všechno, co mají
ostatní děti, ji nutí zvolit si práci
placené společnice. Původně byla
novinářka a tlumočnice a navenek
tak stále vystupuje, tučné výdělky jí
ale přinášejí jen vztahy k cizím
mužům. Ve strachu z existenčního
ohrožení si schovává peníze a cenné
dary a doufá, že za několik let svým
pokladem zajistí sobě i synovi bezstarostnou budoucnost. Tu jí však
zničí muži, s kterými se stýká. Žádný
z nich jí nepomůže, když se dostane
do velkých nesnází a zaskočí ji vážná

choroba. Smíří se s tím, že svůj sen o
životě, kde myši nepláčou, protože
má člověk všeho dostatek, prohrála.
Když se ocitne na úplném dně, najednou v sobě objeví silnou vůli a se
svou chorobou začne úspěšně bojovat. Nezbytnou změnou života se
osvobodí od dřívějších obav a úzkostí a tím se před ní otevřou možnosti,
jak dát svému osudu nový smysl.

Knihovna Mantov
Knihovnu v Mantově najdete v čísle
popisném 97. Je otevřena každé úterý
od 15 do 17 hodin. a i zde je možnost
využití veřejné internetové stanice.
Knihovna eviduje něco málo přes pět
desítek stálých čtenářů, ročně je zde
vypůjčeno na 5 000 knih. Knižní
fond je čtvrtletně obohacován o knihy zapůjčené z městské knihovny
Dobřany. Kromě knih pro dospělé je
knihovna bohatě zásobena i naučnou
literaturou a dětskými knihami.
V roce 2012 bylo pořízeno 9 nových
titulů, z nichž namátkově vybíráme:
Steve Berry – Templářské dědictví
Cotton Malone býval špičkovým
kryptologem na americkém ministerstvu spravedlnosti. Pak se však rozhodl udělat za svou dosavadní kariérou tlustou čáru, odstěhoval se do
Kodaně, stal se majitelem antikvariátu a začal vést poklidný život milovníka starých tisků. Udělal vše pro to,
aby ho nic z minulého života nezastihlo – a stejně to bylo málo. Stačil
jediný telefonát od jeho bývalé nadřízené Stephanie Nelleové a Cotton
ví, že selanka skončila. Stephanie si s
ním smluví schůzku v kodaňské kavárně, ale události naberou nečekaný
spád. Jakýsi muž se pokusí ukrást její
kabelku, a když se mu to nepodaří,
spáchá demonstrativní sebevraždu.
Mohl snad vědět, že se v kabelce
skrývá deník Stephaniina zemřelého
manžela, předního odborníka na
historii templářů? Stránky deníku
obsahují šifrovaný návod k odhalení
dávného tajemství, které po staletí
nedává spát badatelům ani hledačům
templářského pokladu. Stephanie je
odhodlána tuto mozaiku poskládat a
naplnit tak odkaz svého muže – ale
brzy vyjde najevo, že v tomto odhod-
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lání není sama. Kdo je ten tajemný
muž, který je pro vzácné záznamy
ochoten vraždit? A za jakým cílem tak
odhodlaně kráčí? Cotton Malone dlouho neváhá a nabídne Stephanii pomoc.
S každým rozluštěným anagramem či
symbolem jsou si stále jistější, že na
konci cesty je čeká zjištění, které by
mohlo otřást celým civilizovaným
světem. Otázkou zůstává, jak by s tímto zjištěním naložil jejich nevyzpytatelný nepřítel...
John Grisham – Poslední vůle
Osamělý, starý a nemocný miliardář
Troy Phelan stojí na prahu smrti. Jeho
tři bývalé manželky s hloučkem odcizených dětí kolem něj krouží jako supi,
Troy však všechny na poslední chvíli
převeze a odkáže veškeré své jmění
neznámé dědičce, nemanželské dceři
Rachel Laneové, toho času misionářce
u indiánského kmene kdesi v rozlehlých močálech brazilského Pantanalu.
Vyhledat Rachel dostane za úkol prominentní právník z kanceláře zastupující zesnulého, Nate O´Riley, jenž právě prochází těžkou životní krizí. Zatímco se Nate vypořádává s nástrahami
divočiny, v soudní síni se rozpoutá lítý
boj o prohlášení šokující závěti za neplatnou. A než se o osudu jedenácti
miliard dolarů definitivně rozhodne,
životy všech zúčastněných se nenávratně změní…

Knihovna Losina
K návštěvě zve čtenáře též knihovna
v Losině. Vybrat si zde můžete z více
než pěti set knižních titulů. Otevřeno je
každou sobotu od 10 do 11 hod.

Více informací hledejte na
internetových stránkách:
knihovnachotesov.webk.cz

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Podzimní pochod se konal i v letošním roce
Dvanáctý ročník turistického pochodu absolvovalo 185 účastníků a je to
v jeho historii zatím třetí největší
účast (nejvíce bylo 204 účastníků v
roce 2006, v roce 2001 bylo 192
účastníků). Trochu smutno však je
pořadatelům odboru KČT Chotěšov z
toho, že se pochodu zúčastnilo pouze
36 místních, což je necelých 20 % z
celkového počtu všech účastníků.
Počasí nám přálo a proto nezájem
místních přijít podpořit tuto akci, nás
pořadatele, velice mrzí. Proto musíme vyzdvihnout účast zejména z
okolních obcí a měst, když např. z
Dobřan přišlo 15 účastníků, z Plzně
nás podpořilo 55 účastníků, z Holýšova a Staňkova pak 15. Přijeli však
turisté i z velmi vzdálených míst,
např. z Havlíčkova Brodu 4, z Rakovníka 3, z Kladna 3, z Loun a Prahy po 2 účastnících. To jen malý
výčet o tom, jak někteří milovníci
turistiky dokáží přijet k nám do Chotěšova a co je velice pozitivní, pochvalovali si hezké a dobře připravené trasy. Trochu nám to však pokazil
úsek, který vedl „Ořechovkou“, kde

místní zemědělská společnost značně
rozbahnila polní cestu a absolvování
této části bylo pro mnohé docela
nepříjemné. Poděkování za dobře
připravený pochod patří 12ti pořadatelů odboru KČT Chotěšov, kde velký kus práce odvedl Tomáš Váchal a
Vašek Mičan. Dík patří také manželům Tuschlovým za prostor pro start
a cíl z Restaurace pod klášterem a
pohostinnost v jejich restauraci. Děkujeme též manželům Korcovým v
Záluží na Gigantu, kde byla kontrola
pochodu a kde bylo připraveno příjemné odpočinutí a občerstvení i s
našimi dobrými buchtami, které napekly členky oKČT. Jak říká náš
předseda Vašek Mičan, v první řadě
je to dobré počasí a pak, jsem sice
předseda, ale je to výsledek všech,
kteří se na organizaci pochodu podíleli. Děkujeme také zástupkyni MO
ČČK, která nám zajistila zdravotní
službu.

„Podzimní pochod“
10.11.2012 pořádaný odborem KČT Chotěšov
- výsledky v číslech -

Účastníci na trasách pochodu:
15 km – 117 účastníků
23 km – 68 účastníků
Celkem účastníků 185

Za KČT odbor Chotěšov
Jaroslava Mathesová

POZVÁNKA NA ZMRZLÍKA
III. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO SPLUTÍ RADBUZY

pondělí 31. prosince 2012
vyplouváme ve 13:30
od mantovského mostu

cíl je u Šindleráku, kde je zajištěno teplé občerstvení
a možnost opečení vlastních uzenin
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ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
OSPV Chotěšov zve sportovní nadšence na zajímavé akce
Vážení spoluobčané,
klesající cifry na ukazatelích teploty
nezadržitelně spějí k bodu mrazu a
děti současně v nadějích očekávají
blížící se čas Vánoční. I já bych Vám
chtěl za OSPV popřát v nastalém
adventním čase mnoho pohody a
klidu.
S koncem roku nás ještě čeká
tradiční uzavření sportovní sezony
2012. Dne 26. prosince 2012 se
v hale základní školy od 14 hodin
uskuteční každoroční Vánoční volejbalový turnaj smíšených trojic na
zkráceném hřišti. Srdečně zveme
všechny sportovní nadšence, ale i
nehrající diváky, kteří návštěvou
haly završí například sváteční poobědovou vycházku. Hodnotné ceny
pro první tři družstva jsou zajištěny.
Startovné činí 50 korun na hlavu.
Nezbytné občerstvení je také zajištěno, abychom si společně se svými
přáteli mohli připít na Veselé a Nový.
Dále bych všechny naše členy a přispívající chtěl pozvat k účasti
na volební valné hromadě, která se
uskuteční dne 18. ledna 2013 od
19:00 v ND. Občerstvení je zajištěno.
Další akcí připravovanou
naší organizací jsou ŠIBŘINKY,
které se budou konat 16. února. Dětských Šibřinek se zúčastní také
Šmoulinka s Koumákem a začátek
bude ve 14:00.
Večerní část pro dospělé začíná ve 20:00. Pro všechny diváky si
naši členové ženského pohlaví připravily malé zpestření večera. Srdečně tedy zveme širokou veřejnost
v maskách i bez masek.
Na 20.dubna 2013 OSPV
připravuje běh Chotěšovem pro
zdraví. Rádi bychom touto akcí
vzkřísili jednu ze starých tradic. Akce bude rozdělena do několika věkových kategorií.
Upřesňující informace budou
zveřejněny s dostatečným předstihem.

V září jsme uskutečnili akci pěší
turistiky na Šumavě. Ubytováni
jsme
byli
v Zelené
Lhotě
v rodinném penzionu Helada. Během prodlouženého víkendu jsme
navštívili Železnou Rudu, Hojsovu
Stráž, Špičák, Černé jezero, vodní
nádrž Nýrsko a další zajímavá místa. V Hojsově Stráži jsme si
v malém penzionu u Röselů pochutnali na exklusivních borůvkových
knedlících. Někteří účastníci zvolili
místo pěší turistiky kola. Před od-
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jezdem domů jsme ještě naplnili auta
plnými koši hub a doma si potom dali
odpolední šichtu při jejich čištění.
Další výjezdní akce OSPV na
kolech se bude konat 23.-26. května
2013. Zájemci ať se prosím nahlásí u
Jany Hesové tel.:728185497
Závěrem bych popřál všem
spoluobčanům Veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Robert Puhman

Chcete vyhrát nový tablet Samsung??? Pak se zapojte do soutěže!
Chcete vyhrát nový tablet Samsung a
mnoho dalších cen? Není nic jednoduššího než zapojit se do soutěže ve
sběru drobného elektra „Sbírej a
vyhraj!“, kterou pro Vás připravila
společnost ASEKOL s.r.o. Jak na to?
Nejprve
ze
stránek
www.asekol.cz vytisknete hrací kartu. Pak už jen stačí najít doma,
v garáži, na půdě, nebo na chatě staré
vysloužilé elektro a odnést je spolu
s touto kartou na sběrný dvůr. Tam
Vám kartu orazítkují (1 spotřebič =
1 razítko). Jakmile budete mít pět
razítek, vyplňte kontaktní údaje
a kartu odešlete na PO BOX č. 75,
46003 Liberec 3. Počet karet na osobu není omezen, naopak, čím více
donesete vysloužilých spotřebičů
a odešlete orazítkovaných karet, tím
větší šanci máte na výhru!
Razítka získáte za veškerou drobnou
spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD
přehrávače, radiopřijímače, věže,
kazetové magnetofony, gramofony,
domácí kina, reproduktory, dálkové
ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické

Bližší informace
o soutěži najdete na:

www.asekol.cz.

a elektronické hudební nástroje, zařízení, výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky,
myši, klávesnice), telefonní přístroje
(klasické, bezdrátové i mobilní), faxy
a záznamníky tiskárny, malé stolní
kopírky, kalkulačky, herní konzole,
videohry včetně ovladačů (joysticky,
gamepady apod.), elektrické hračky
(např. autodráhy, vláčky, atd.)
Soutěž probíhá od 16. 10.
2012 do 28. 2. 2013, slosování
o ceny proběhne do 15. 3 2013 za
přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise.
Vítězové se budou losovat po
jednotlivých krajích, první místo
bude oceněno zbrusu novým Tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní
na 2. – 5. místě.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň
přispějete recyklací elektra k ochraně
životního prostředí. Každý spotřebič
totiž obsahuje až 80 % materiálů,
které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je
rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet
staré elektro v šuplíku, raději sbírejte
a vyhrajte!

Novoroční výšlap na Křížový vrch bude i v roce 2013! Cítíte se na něj?
Klub Českých turistů odbor Chotěšov Vás zve 1. ledna 2013 na
tradiční Novoroční vycházku na Křížový vrch. Sraz je ve 13,30
hodin v Chotěšově u Kina resp. před pohostinstvím Na rohu.
Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo se bude chtít projít
nebo bude mít potřebu po bujarých oslavách posledního dne
roku vyčistit hlavu a třeba začít nový rok tím, že udělá něco pro
své zdraví. Na cestu doporučujeme vzíti hlavně tekutiny (vodu,
čaj, dospělí pak třeba i grog či svařák). A protože většinou každému po namáhavém výstupu také vyhládne, je na vrcholu Křížového vrchu připraven táborák, kde je možné opéci si klobásu
či buřty. MěÚ Stod má ve věži službu s připraveným občerstvením a otevřena bude též vyhlídková věž.

Srdečně zve KČT odbor Chotěšov.
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Vánoční trhy v klášteře (pokračování z titulní strany)
Starobylé prostory prvního patra
konventu tak přímo vybízely
k uspořádání předvánočních dětských trhů a adventního zpívání.
Díky podpoře obce a výborné spolupráci s kastelánem kláštera panem
Posledním se první velká dětská akce
vydařila. Drobné nedostatky budiž
prominuty a příští rok se pořadatelé
budou snažit ještě o lepší zážitek pro
všechny zúčastněné.
Děkuji všem učitelům, účinkujícím, kastelánovi kláštera a pracovníkům Obecního úřadu Chotěšov
za pomoc a podporu při organizaci
tohoto prvního ročníku vánočního
trhu a adventního zpívání. Děkuji
také dětem a rodičům, že se nebáli
zimy a přispěli obrovským dílem
k úspěšnosti celé akce.

Mgr. František Halada,
ředitel ZŠ Chotěšov

Na výběr bylo vše – od cukroví až po nejrůznější výrobky.
Doufejme, že se vánoční trhy v chotěšovském klášteře uskuteční i
příští rok.

Autorem fotografií je
Robert Jindřich ze ZŠ Chotěšov
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Tak trochu kritiky…
V dnešním příspěvku se nebudu věnovat žádné dějinné události, jak
tomu bývá obvykle. Chci se podělit o
několik postřehů z pohledu správce
kláštera. Budova konventu se stále
více stává místem setkávání a kultury
pro občany Chotěšova i návštěvníky
ze širokého okolí. To je samozřejmě
příznivé a případné celoroční využití
těchto prostor je vlastně i cílem.
Otázka je, zda se při těchto příležitostech umíme vhodně chovat, adekvátně k tomuto prostředí.
Za příklad mohu uvést Vánoční trhy a následný koncert ZŠ ze
dne 7. 12. 2012. Akce se pořádala
poprvé a tak je samozřejmě v příštích
letech možné celý průběh zdokonalit.
Všichni zainteresovaní pracovníci
školy i děti tyto trhy připravovali
několik dní. A právě tady chci začít
s prvním kritickým postřehem. Je
adresován hlavně pánům studentům
vyšších tříd. Pánové, v budovách se
volně neplive. Desítky nevábných
skvrn nedělali dobrý dojem po chodbách
konventu,
zvláště
pak
v prostoru občerstvení.

Pak nastala hodina H, přišlo
hodně návštěvníků, byly podávány
teplé nápoje i jiné občerstvení. Tímto
se dostávám k postřehu druhému.
Druhý den jsem po parapetech oken i
jiných zákoutích nacházel přemnoho
kelímků od nápojů. Na šedesáti metrech chodby byly nainstalovány tři
stanoviště pro odpad. Když pak probíhal koncert, došlo k události, která
naštěstí dobře dopadla. Jakýsi rodič,
se svou ratolestí, vystoupal až na
balkónový ochoz nad kostelem a
dítko svou neopatrností hodilo do
kostela kus sádrového, filmového
zábradlí. Místo, odkud se toto stalo
bylo uzavřené a na protějším zábradlí
máme již mnoho let nápis „ nechoďte
k zábradlí“. Opravdu není možné vše
uzamknout, již takhle u sebe nosím
kolem čtyřiadvaceti klíčů. Myslím,
že to chce jen trochu soudnosti.
Tímto chci říci, že se velice
často ke klášteru chováme jako ke
zřícenině a ne jako k tomu, co máme
v obci jaksi v nadstandardu Také je
možné, že při čtení těchto řádků si
někdo řekne „ vždyť je tam správce

od toho, aby to uklidil“. Ovšem, tak
tomu není. Věřím, že ´tyto řádky
povedou alespoň k zamyšlení, nebudou vzaty ve zlém a to samotné je
předpoklad k tomu, že příští setkávání v klášteře bude zdařilé. V příštím
roce již začínáme v dubnu. Tak že
šťastné a veselé Vám přeje správce.

Jiří Poslední

Historická brána kláštera má novou fasádu. Jak se vám líbí?
Občanské sdružení
Klášter Chotěšov –
Lesovna dokončilo
fasády opravu severní
historické
brány vedoucí do
zahrady
lesovny
kláštera Chotěšov.
Děkujeme všem
dobrovolníkům,
nadaci Via, kamarádům a všem,
kdo se na této akci
podíleli.
OS Klášter
Chotěšov
– Lesovna
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Účastníci Tříkrálové sbírky navštívili domov pro postižené a dílnu v Meclově

Všichni účastníci Tříkrálové sbírky pěkně pohromadě na jedné fotografii.
Dne 20. listopadu navštívili žáci, kteří se v lednu
zúčastnili Tříkrálové sbírky místo, jež bylo obdarováno částí výtěžku sbírky – částkou 10 150 korun Domov sv. Vavřince a terapeutické dílny sv. Josefa
v Meclově.
V Meclově se během tří let podařilo zrekonstruovat bývalou faru, přistavěly se i dílny. Bydlí a
pracují zde postižení lidé. Naši žáci si mohli vyzkoušet výrobu, podívali se na malé hospodářství, a povídali si s pracovníky Diecézní charity Plzeň, která
zařízení provozuje.
Žáky doprovázely V. Paterová, E. Mastná a
N. Hodačová, které se zúčastnily sbírky jako vedoucí
dětí.
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V lednu skončí v naší škole projekt EU „Peníze školám“
Od roku 2010 jsme realizovali v naší
škole 2 projekty, pomocí kterých jsme
špičkově vybavili školu nejen počítači
(učitele notebooky) , interaktivními
tabulemi, vizualizérem, ale i výukovým software.
Součástí projektu, který skončí
v lednu 2013, je i tzv. individualizace
výuky. V rámci ní se žáci dělí na menší
skupinky pro výuku českého jazyka,
matematiky a angličtiny.
Právě poslední 3 měsíce projektu je tato výuka velmi intenzívní. S
posledním lednem 2013 však tato výhoda pro naše žáky skončí a budeme
vyučování hradit již pouze z prostředků
ministerstva školství. Znamená to, že
většina rozdělených skupin se sloučí a
třídy se musejí učit tyto předměty opět
pohromadě.
V rámci projektu dostali žáci také
možnost přistupovat k vytvořeným

výukovým materiálům doma, mohou
využívat i testy a drobné úkoly prostřednictvím
webu
Pro
školy
(www.proskoly.cz). Přístupy a hesla
jsou k dispozici u třídních učitelů nebo
správce počítačové sítě M. Štumpfa.
Oba projekty Moderní škola
(OPVK Plzeňský kraj) i Modernizace
výuky (EU peníze školám MŠMT)
posunuly naší školu obrovsky kupředu.
Umožnily těm dětem, které mají o
vzdělání zájem, lepší podmínky a nabídly další zdroje a podněty k tomu,
aby mohly být v životě úspěšné.
Naše škola učinila maximum
pro to, aby se podmínky pro vzdělání
dětí zlepšily. Je teď na žácích a podpoře rodičů, aby efekt byl co nejlepší.

Mgr. František Halada
ředitel školy

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘINKY
V chotěšovské mateřské školce se již po deváté konala Podzimní slavnost
Jak se pomalu, ale jistě stalo zvykem,
letos se uskutečnila ve zdejší mateřské
škole již 9. Podzimní slavnost.
Jako každý rok se děti poctivě
připravovaly na svá vystoupení před
rodiči, prarodiči a ostatními příbuznými, která jim v plné parádě předvedly
18. října 2012 v 18.30 hod. před budovou mateřské školky.
Stejně jako zdařilá vystoupení
dětí, mohli si přihlížející návštěvníci
prohlédnout i výstavku prací od začátku školního roku. Podobně jako v loňském roce, i letos děti spolu s rodiči
připravovali co nejoriginálnější vyřezávané dýně, kterých se na zahradě
sešlo celkem 65.
Okolo sedmé hodiny se asi 150
lidí vydalo na lampiónový průvod Chotěšovem, který byl zakončen prohlídkou dýní na zahradě mateřské školy.
Dýně byly skutečně velmi zdařilé, některé svou originalitou až bezkonkurenční.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem rodičům a zúčastněným, kteří pomáhali s přípravami podzimní slavnosti, také panu Hudecovi,
který nám opět ozvučoval vystoupení dětí.

kolektiv MŠ
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KINO CHOTĚŠOV
Pozvánka do kina
15. února 2013 od 17:00

VE STÍNU
Krimi / Drama / Thriller
Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 106 min
Režie: David Ondříček
Hudba: Jan P. Muchow, Michal Novinski
Obsah:
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do
osobních osudů aktérů i jejich blízkých.

NENECHTE SI UJÍT SPOLEČENSKÉ AKCE
NA ZAČÁTKU ROKU 2013
12. ledna Myslivecký ples, od 20h., Národní dům Chotěšov
2. února Hasičský ples, od 20h., Národní dům Chotěšov
9. února Masopustní průvod obcí, Mantov
16. února Dětský karneval, od 14h., Národní dům Chotěšov
16. února Šibřinky, od 20h., Národní dům Chotěšov
16. března Ples školy, od 20h., Národní dům Chotěšov
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2013?
Horoskop pro znamení zvěrokruhu…
BERAN

LEV

STŘELEC

(21.3.- 20.4.)

(23.7.- 22.8.)

(23.11.-21.12.)

Ve vašem životě nastane spousta změn.
Potkáte spoustu zajímavých lidí, kteří
vám mohou dosáhnout vytyčených cílů,
o které se už nějakou dobu pokoušíte.
Konečně najdete spokojenost a klid,
který vám tolik schází.

BÝK
(21.4. – 21.5.)

I přes štěstí, které se Býkům v roce 2013
dostane, by měli zůstávat nohami pevně
na zemi, aby je nečekal bolestný pád z
pomyslných výšin. Pamatujte, že je třeba
se radost i z maličkostí a nebrat věci jako
samozřejmost.

BLÍŽENCI
(22.5. – 21.6.)
Blížencům se rok 2013 povede. Čeká je
odměna za jejich dřinu a vytrvalost, a to
ve všech oblastech života. Velkou roli v
tom budou sehrávat lidé z nejbližšího i
vzdálenějšího okolí. Dobré to bude i
v oblasti financí.

RAK
(22.6. – 22.7.)
Jedinci narození v tomto znamení učiní
důležitá rozhodnutí, ke kterým se schylovalo již delší dobu. Dlouhodobě zadaní
tak mohou uzavřít sňatek nebo třeba
založit rodinu, budou-li se změny týkat
spíše pracovního života, pak se mohou
Raci těšit na významný posun v kariéře.

Dejte si pozor, aby jste se nezaměřili pouze
na jeden jediný cíl a nezapomínali na své
okolí, především své nejbližší. Buďte opatrní v mezilidských vztazích, které budou
především v druhé polovině roku velice
křehké.

Rok 2013 bude pro Střelce celkem fascinující v některých ohledech. Odhodí
povrchní chování dítěte štěstěny a naučí
se být zralý a zvládnout situace chytře a
strategicky. Střelec by měl extrémně
pečovat o své zdraví v tomto roce.

PANNA

KOZOROH

(23.8. – 22.9.)

(22.12. – 20.1.)

Pro Panny chystá rok 2013 spoustu překvapení, která se budou prolínat do jejich
osobního a rodinného života. Pokud se jim
v něčem nedařilo, pak se to na přelomu
letního a podzimního období zlomí. Mnohé
dlouhotrvající konflikty se vyřeší

Kozoroh, získá možnost přetvořit svůj
život v roce 2013. Záležitosti týkající se
srdce a lásky a kariéry mu požehná extrémní radost. Dosáhne respekt a slávu v
oblasti kariéry díky novým krokům,
které učiní.

VÁHY

VODNÁŘ

(23.9. – 23.10.)

(21.1. – 20.2.)

Tento rok by neměl být rokem velkých
změn, v pozitivním i negativním smyslu.
Budete pokračovat v nastoupených trendech a vaše situace bude vcelku stabilizovaná a bez velkých výkyvů. Nejvíc se vám
bude dařit v záležitostech dlouhodobého
charakteru.

Vodnář bude mít nádherný rok 2013.
Půjde zejména o úžasné období naplněné
láskou a náklonností lidí. Sem tam ho
potká nějaké sezónní onemocnění, ale
nepůjde o nic vážného. Pravidelné příjmy a perfektní výkony budou pro rok
2013 pro vodnáře samozřejmostí.

ŠTÍR

RYBY

(24.10.–22.11.)

(21.2. – 20.3.)

Rok 2013 pro vás bude jako jarní počasí.
Střídavě jasno a oblačno. Budete v něm mít
možnost posunout své poznání hodně
kupředu. Nebezpečím pro vás ale může být
přetažení vyplývající z oslabení organismu.
Snažte se proto dbát na prevenci a pokud
kouříte, pak s tím přestaňte!

Rok 2013 není příznivý rok pro lidi ve
znamení Ryb. Pokud jim něco pomůže,
pak spíše spoléhat se na sebe než na
ostatní. nejdůležitější je pro Ryby starat
se o své zdraví, jinak jim hrozí onemocnění kůže a krve. Rok 2013 bude vyžadovat trpělivost a otevřenost.

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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