Zpravodaj vydává obec Chotěšov
č. 3 – září 2012
Cena 5 Kč

SVOZ
PLASTICKÝCH
HMOT
Obecní úřad Chotěšov
provede v úterý 18. září
svoz plastických hmot.
Plastové pytle je možno
zakoupit na obecním
úřadě (1 kus za 5 Kč).
Náš klášter skončil v anketě na serveru idnes.cz druhý. Zvítězily Lázně Kyselka.

Během minulých týdnů měli návštěvníci internetového serveru možnost svými hlasy rozhodnout, která
památka v České republice si nejvíce
zaslouží
opravit
a
zachránit.
V soutěži
byl
také
klášter
v Chotěšově, který nakonec získal
1216 hlasů, což byl druhý největší
počet. Předstihly ho jen Lázně Kyselka u Karlových Varů, pro které
hlasovalo 2837 lidí.
Ve finále bylo celkem 13 památek,
které vzešly z krajských kol. Kromě
Kyselky a Chotěšova, tak čtenáři
mohli hlasovat pro zámky v Lipové,

v Moravském Krumlově a Červené
Řečici, historická městská jatka
v Ostravě či vodní mlýn v Boharyni.
Cílem ankety bylo upozornit na
české chátrající památky, a to nejen
veřejnost, ale i ministerstvo kultury. To
se vyjádřilo, že o stavu soutěžních
památek velmi dobře ví a snaží se dle
svých možností vlastníkům jednotlivých nemovitostí pomáhat. Nutné dodat, že konkrétně na klášter
v Chotěšově přispíval stát před lety
ročně až deset milionů korun, nyní je
to milion jen jeden.
Mezi čtenáři jednoznačně a s velkou

převahou hlasů zvítězil soubor staveb
Lázně Kyselka, které jsou stejně jako
chotěšovský klášter chráněné jako
kulturní památka. Na rozdíl od kláštera, jsou majiteli této památky soukromí vlastníci. Klášter je majetkem
obce, která se o něj stará, jak jí dovoluje rozpočet a přidělené dotace.
Nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem, je pro klášter sehnat
využití, které by podle architekta
Jana Soukupa mělo zůstat výhradně
v kulturní sféře. Jakékoliv soukromé
využití by podle něj vedlo
k problémům.
(MN a idnes.cz)

Vážení spoluobčané,
nemohu svůj příspěvek asi začít jinak, než
konstatováním, že na letošní prázdniny a
letní dovolenou už nám bohužel zůstanou
jen vzpomínky. Věřím, že to u většiny z
nás budou vzpomínky příjemné a radostné.
Před několika dny jsme v našich školách
(základní i mateřské) přivítali „nováčky“,
kterým všichni přejeme, aby svoje důležité
krůčky životem zvládli vždy v pohodě a
úspěšně.
Chtěl bych se však s Vámi v tomto článku podělit i o jednu z méně příjemných zkušeností. Jen málokdo si nemohl
nevšimnout, že i v našich obcích došlo k
rapidnímu nárůstu počtu pobývajících
cizinců. A tak jsme my jako správci obce
chtěli pro své potřeby získat informace a
seznam o počtu cizinců s dlouhodobým či
krátkodobým pobytem na území naší obce.
Netušili jsme však, jak trnitá cesta a v
podstatě téměř neexistující možnost k
legálnímu získání tohoto seznamu nás
postihne.
Bohužel v rámci projektu základních registrů Ministerstva vnitra, které byly
spuštěny od prvního července tohoto roku,
není v Registru obyvatel zahrnut modul k
získání údajů o cizincích a do systému,
který až dosud fungoval, se již aktuální
data neukládají. Jen díky obětavosti a zainteresovanosti jednoho ze zaměstnanců
cizinecké policie se nám podařilo zjistit, že
na území naší obce máme těchto cizinců
celkem 170 a dále i místa jejich pobytu (čí-

SLOVO STAROSTY
sla nemovitostí). V poměru k celkovému
počtu obyvatel naší obce činí tito cizinci
6%. Jedním z problémů u těchto osob je
fakt, že dle zákona nespadají do okruhu
poplatníků místních poplatků za komunální
odpad, přestože odpad prokazatelně produkují. Chceme se proto v nadcházejícím
období zaměřit na ty, kteří cizince ubytovávají ve svých nemovitostech a budeme
nekompromisně vyžadovat předložení
uzavření smlouvy přímo se svozovou firmou na likvidaci komunálního odpadu a
taktéž prověříme a podáme podnět finančnímu úřadu k prověření přiznávání příjmu
z pronájmu.
V minulém zpravodaji jsem sliboval informovat o dalších probíhajících
nebo připravených akcích v našich obcích.
Nový zpevněný povrch komunikace je
budován v ulicích Tylova a Pionýrů. Na
obecním hřbitově byla opravena havarijní
část hradby. V Mantově naplňujeme vizi
„nového Werku“, došlo k odstranění objektu bytového domu č.p.69. Ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy
jsou prováděny práce na zateplení a opravě
ploché střechy a dále zateplení části fasády
s výměnou 12 ks oken. Do kuchyně MŠ
bylo pořízeno nové vybavení. Ve sportovní
hale u základní školy byla provedena re-
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konstrukce osvětlení. V ul. Hatajova
byla vyměněna část porušeného kanalizačního řadu. Za finanční podpory
Plzeňského kraje byla opravena část
zborcených odvodňovacích štol u
barokního pavilonku v klášteře. Z
příspěvku Ministerstva kultury ČR je
opravována fasáda, okenní a dveřní
výplně oválného sálu barokního pavilonku. Tyto dvě jmenované akce jsou
realizovány pro budoucí využití pavilonku – zřízení výstavního místa exponátů dobrovolných hasičů Plzeňska.
Čeká nás ještě oprava podlahy garáže
v hasičské zbrojnici, výměna herních
prvků dětského hřiště v Hoříkovicích a
zahájení stavebních prací na výstavbě
nového bytu v budově bývalé školy v
Týnci. Do Mantovské knihovny přivedeme vodovodní a kanalizační přípojky a vybudujeme zde sociální zařízení.
Na závěr svého příspěvku připomínám, že nás zanedlouho čekají volby
do zastupitelstev krajů. Pokud Vám
osud naší země není lhostejný, přijďte
k těmto volbám. Je pro náš venkovský
život velmi důležité, aby náš kraj měl
férové a odpovědné hospodáře.
Přeji Vám vše dobré, v úctě

Filip Hrubý – starosta obce

Cvičením ku zdraví aneb pojďte si zacvičit!
Vážení spoluobčané, s nadcházející sezonou Váshousle
chci seznámit s rozvrhem cvičení
pro školní rok 2012/2013. Termín pro volejbal ve velké hale bude upřesněn po
schůzce se zástupci školy.
V uplynulém období jsme se v
rámci OSPV zúčastnili cyklozájezdu do
okolí Bavorova a Písku. Akce se zúčastnilo
21 lidí. Ubytováni jsme byli v rekreačním
středisku Mlýn Kunšov. S ubytováním a
stravou za velmi lidové ceny byli všichni
účastníci velmi spokojeni. Majitelé byli
velmi vstřícní a ochotní. Během výjezdu do
okolí Kunšova jsme navštívili např. památník bitvy u Sudoměře, kde l.p. 1420 zvítězila u Škaredého rybníka vojska Jana Žižky
z Trocnova.
Všem zúčastněným se výjezd velice líbil, a tak se dá předpokládat, že se do
Kunšova v budoucnu společně znovu podíváme.
Naši volejbalisté ukončili sezonu 2011/2012
v soutěži PM na devátém místě ze třinácti
zúčastněných týmů.
Ke konci svého příspěvku bych
chtěl pozvat všechny příznivce pěší turistiky
na společný zájezd na Šumavu v termínu PáNe 28.-30. září 2012. Všichni zájemci se
mohou přihlásit u paní Hesové na telefonní
čísle 728 185 497.
Za OSPV Vám všem přeji hodně
štěstí a sportovních úspěchů v novém školním roce 2012/2013.

Tělocvična bývalé školy:
Cvičení ženy
Pondělí 19:30 – 20:30
Jana Hesová
Zumba
Úterý 20:00 – 21:00
Jana Rosenbergerová
Nejmladší žactvo
Středa 16:00 – 17:00
Gabriela Krajčová
Aerobik
Čtvrtek 18:30 – 19:30
Gabriela Hrubá
Zdravotní tělesná výchova
Čtvrtek 19:30 – 20:30
Gerhard Tausch

Robert Puhman
Inzerce
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 27.9.2012
18h Chotěšov
/před Mountfieldem/
Kuřice červené, černé - 160,-Kč
Slepice ve snášce - 100,-Kč
Chovní kohoutci
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit
dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331
po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Dům s pečovatelskou službou nabízí pro všechny své klienty nové aktivity
V DPS Chotěšov začaly od 20.
června 2012 od 10 do 11 hodin
středeční aktivity pro všechny
klienty. Začali jsme čtením.
Klientům byla nabídnuta rozličná literatura, s možností i
vlastní, na které bychom se
společně dohodli. Před zahájením jevili klienti zájem, nakonec se ale zúčastnil jen jeden,
ale zato spokojený. Nejvíce ho
zaujala dobrodružná kniha o
indiánech a lovcích, ze které
jsme při drobném občerstvení
četli.
Další aktivitou je domácí dílna - různého druhu,
jako první - práce s hlínou.
Této aktivity se zúčastnili 3
klienti, z toho jeden zatím
pouze pasivně. Klienti měli
možnost procvičit prsty a objevit v sobě dobré nápady.
Vzniklými výrobky mohou
potěšit sebe, nás, nebo překvapit své rodiny.
Na nových aktivitách v
domě s pečovatelkou službou
se podílejí pečovatelka paní
Kateřina Bauerová, paní Jana
Baláková a paní Mirka Němcová. Věříme, že v budoucnu
zájem i spokojenost klientů
poroste.

Dům s pečovatelskou
službou Chotěšov
Inzerce

Centrum pečovatelských služeb nabízí pomoc
VÁCLAV
KONOPÍK
opravy a servis
(roční prohlídky)
plynových zařízení
telefon:
775 700 964

Pečovatelská služba – středisko Stodsko (Stod a Chotěšov) poskytuje
komplex služeb občanům, kteří se
ocitli ze zdravotních či jiných důvodů v obtížné životní situaci a nemohou ji překonat bez pomoci. Služba
přichází za klientem, který není přemisťován do cizího prostředí, a tak
mu usnadňuje život a umožňuje
uspokojování životních potřeb. Můžeme Vás podpořit nebo Vám pomoci například při zajištění stravy, při
zajištění chodu domácnosti, s péčí o
vlastní osobu, při osobní hygieně, při
zprostředkování kontaktu se spole-
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čenským prostředím a některé další fakultativní služby.

Další informace získáte od
pracovnic centra
na telefonních číslech
774 483 730
nebo
774 483 701

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
Přijďte si prověřit fyzičku na Podzimní pochod. Už se blíží!
Sobota 10. listopadu bude znovu patřit
oblíbenému Podzimnímu pochodu,
který pořádá Klub českých turistů z
Chotěšova. V letošním roce se koná už
dvanáctý ročník.
Start
bude
v Chotěšově
v Restauraci pod Klášterem mezi půl
osmou a desátou hodinou ráno. Připraveny jsou trasy 15 a 23 kilometrů a
jsou určeny pouze pro pěší. Půjde se
podle popisů , převážně po vlastním
značení. Pořadatel doporučuje vzít si
sebou turistické mapy Klubu českých
turistů číslo 31 „Plzeňsko“ a číslo 32
„Přešticko“. Cíl bude také v Restauraci
pod Klášterem. Předpokládaný čas
ukončení pochodu je v 16 hodin.
Startovné činí pro děti do patnácti let a pro členy Klubu českých
turistů deset korun, pro ostatní účastníky dvacet korun. Pořadatel upozorňuje,
že pochod není pojištěn a všichni
účastníci se ho zúčastní na vlastní nebezpečí.
(KČT)

TANEČNÍ ZÁBAVA
SPOZ Chotěšov zve všechny příznivce dobré nálady
na podzimní taneční zábavu pro starší a pokročilé.
Zábava se uskuteční

v sobotu 27. října od 18 hodin
v sále Národního domu v Chotěšově

K tanci a poslechu zahrají Revmatici.
Vstupné je 60 Kč.
Připravena je bohatá tombola, dámská volenka a taneční vystoupení.
Srdečně zvou členky Sboru pro občanské záležitosti.
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I letos se konají Haydnovy hudební slavnosti, tentokrát už podvacáté!
Pořadatelem festivalu Haydnovy hudební slavnosti je Česká společnost
Josepha Haydna o.s., která byla založena v roce 1993 jako nezávislé zájmové občanské sdružení fyzických a
právnických osob.
ČSJH pořádá pravidelně v září
mezinárodní festival založený na historicky poučené interpretaci hudby období barok, klasicismu a raného romantismu, provozované především na
dobových nástrojích nebo jejich mistrovských kopiích. Centrem festivalu je
obec Dolní Lukavice, kde ve službách
hraběte z Morzinu působil na zámku
zhruba v létech 1757 -1761 jako kapelník mladý Joseph Haydn. Právě zde, v
krajině jižního Plzeňska začínal svou
dráhu
hudebního
skladatele
/1.symfonie D-dur „Lukavická"/, aby
se záhy, již ve službách knížete Esterházyho, stal spolu s L. van Beethovenem a W. A. Mozartem jedním z nejuznávanějších umělců své doby.
Koncerty se konají v jižním
kraji Plzeňském, v prostorách lokálních

kostelů, kaplí a klášterů.
Letošní 20. ročník festivalu
Haydnovy hudební slavnosti zavítá
letos navíc také do Nepomuku a do
Starého Plzence. Termín jubilejního
ročníku tak oproti oficiálnímu datu
rozšiřujeme od 9. září do 28. září 2012.
Franz Joseph Haydn patří
k nejslavnějším a nenadanějším hudebníkům všech dob. Narodil se 31.
března roku 1732 ve městečku Rohrau
v Dolních Rakousích v blízkosti rakousko-uherských hranic. Za svůj život
složil více než dva tisíce skladeb. Bývá
nazýván „otcem symfonie“.

Festivalová místa
Blovice, kostel sv. Jana Evangelisty
Dobřany, kostel sv. Víta
Dolní Lukavice, kostel sv. Petra a
Pavla
Dolní Lukavice, zámek
Chotěšov, kapitulní síň kláštera
premonstrátek

PROGRAM
V CHOTĚŠOVĚ:
Koncert PhilHarmonia
Octetu Viléma Veverky

21. září 2012
Skladby současníků Josepha
Haydna pro dechové nástroje.
Program:
Ludwig van Beethoven Octet
Es dur/E flat major, op. 103
1770-1827 Allegro - Andante Menuetto – Presto
Gordon Jacob Divertimento
1895-1984 March - Sarabande
on a ground - Rondo
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenade c moll/C minor, KV
388 (384a)
1756-1791 Allegro - Andante Menuetto - Allegro
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Lužany, zámek Josefa Hlávky,
zámecká kaple
Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého
Nezdice, kostel sv. Prokopa
Přeštice, kostel Nanebevzetí P.
Marie
Příchovice, zámek
Řenče, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Spálené Poříčí, zámek
Starý Plzenec, kostel Nanebevzetí
P.Marie
Štěnovice, kostel sv. Prokopa
Vícov, kostel sv. Ambrože

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Chybí už jen pár dní než se klášter zamkne
Program:

1. Zahájení a seznámení s programem
2. Soutěže pro děti (budou probíhat na osmi stanovištích) hlavolam pro nejmenší a ostatní
- házení kroužků na cíl - chytání
ryb - ručkování po laně - slalom
s pálkou a míčkem - házení šišek
do koše - zatloukání hřebíků do
dřeva - skákání v pytli
3. Malování na obličej (pro děti)
4. Divadelní představení pohádka pro děti od 5ti do 100
let „DRAHOKAM“ nejen o drahokamu, ale i o lakomé obchodnici a poctivém kupci
5. Svezení na koních dle zájmu a
odvahy dítěte v prostorách parku
6. Ukázka hasičské techniky,
prohlídka hasičského auta Tatra
815, modely hasičských aut
7. Předávání cen za účast v soutěžích

Časový harmonogram:
Soutěže budou probíhat od 13,30 do 16,30 hodin a děti je mohou
absolvovat průběžně, tedy i po zhlédnutí divadla. Divadlo začíná v
15,00 hodin v klášterním kostele a trvá 40 minut. Malování na obličej bude probíhat od 13,30 do 17,00 hodin. Malovat budou dvě výtvarnice. Vydávání cen pro děti za absolvování soutěží do 17.00
hodin.
Malování na obličej, svezení na koních – pro děti zdarma, divadlo
pro všechny diváky zdarma. Každé soutěžící dítě obdrží za účast v
soutěži odměnu.
OBČERSTVENÍ pro děti i dospělé zajišťují v parku kláštera: Restaurace pod Klášterem (jídlo, pití, ostatní dobroty) a paní Habichová (cukrová vata, pražené oříšky), dále při příznivém počasí zmrzlina.
V případě nepříznivého počasí bude vše probíhat uvnitř konventu
kláštera.
Vstupné:
děti nad 9 let do 15ti let 20 Kč
dospělí 50 Kč
Pro zájemce budou připraveny prohlídky s průvodcem.

Pořadatelem akce je
Občanské sdružení Klášter Chotěšov
ve spolupráci s Místní akční skupinou Radbuza
a obcí Chotěšov.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Hurá do školy aneb organizace školního roku 2012/2013
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KINO CHOTĚŠOV
ZÁŘÍ
Pátek 21. 9. od 17:00
PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Jablečný koláč coby trenažer prvního
sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci,
prcičky příliš nezměnili.
Americká komedie.
113 min., přístupný od 12 let

ŘÍJEN
Pátek 19. 10. od 17:00
SNĚHURKA A LOVEC
Mocná čarodějnice se lstí vetřela do
přízně krále, který z ní záhy udělá
královnu a pak zemře. Podle proroctví kouzelného zrcadla jí ale stojí ve
štěstí nevlastní dcera Sněhurka a
posedlost vlastní krásou.
Americký dobrodružný film.
127 min., přístupný

LISTOPAD
Pátek 9. 11. od 17:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V
POHYBU
Do kin se vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega, aby prožili
nové napínavé dobrodružství.
Americký animovaný film.
94 min., přístupný

Pátek 23. 11. od 17:00

Pátek 30. 11. od 17:00

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

MADAGASKAR 3

Helenin bývalý manžel, úspěšný
spisovatel Karel se sice konečně
odstěhoval ze společné domácnosti,
může žít naplno svůj život svůdníka,
ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí.
Český film.
113 min., přístupný od 12 let

Rafinovaným tučňákům se s pomocí
hrubé šimpanzí síly podařilo opravit
letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do
kasina v Monte Carlu. Americký
animovaný film.
92 min., přístupný
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NA ZÁVĚR…
VTIPY
JEDEN ÚŘEDNICKÝ…
 "Tak, co jste dnes dělali ve škole, Pepíčku?"
"Stáli na jedné noze."
"Jako čápi?"
"Ne, jako blbci!"
 Jak muž dokazuje, že myslí na budoucnost?
Koupí dvě basy piva místo jedné.
 Přijde chlap k doktorovi: "Pane doktore,
nepiju, nekouřím a jsem impotent. A teď
jsem opravdu zvědavej, co mi zakážete."
 V televizi, při vědomostní soutěži se ptá
moderátor soutěžící: "Otázka z náboženství: Jak se jmenuje křesťanský spasitel a
jak se jmenují jeho rodiče?"
Soutěžící se hluboce zamyslí a odpoví:
"JežišMarjáJózefe... tak to si teďkon nevzpomenu."
 Posádce pohřebního vozu vypadla z auta
mrtvola. Byla mlha a řidič auta, které jelo
za nimi, něco přejel. Zastavil a šel se podívat. Uviděl lidské tělo, lekl se a hodil
ho do kukuřice.
Kombajnér sklízející kukuřici viděl, že
přejel nějaké tělo. Lekl se a hodil ho do
křoví.
Při honu jeden z myslivců viděl něco v
křoví, střelil a šel se podívat, co trefil.
Našel lidské tělo. Protože se už seběhli
ostatní lovci, nedalo se to ututlat. Zavolali záchranku.
Druhý den volá, myslivec do nemocnice
a ptá se doktora, jak je na tom ten chlapík, co ho včera střelil.
Doktor povídá: "Byl pěkně zřízený, ale
bude žít..."

Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídliště. Do
města na příslušné úřady půjde liška, ta je dost fikaná,
všechna potřebná potvrzení a povolení rychle vyřídí,
řekla si zvířátka.
A tak tedy liška šla. Přešel den, dva, týden, měsíc a po
měsíci se liška vrací se stáhnutým ocasem a celá zničená říká: "35 potvrzení mám, jen to 36, poslední se
mi už vyřídit nepodařilo.
Tak se do města vydá medvěd. Ten jako nejsilnější v
lese určitě zařídí, abychom tu měli sídliště, přemýšlela
zvířátka. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsíci se
medvěd celý vystresovaný a vyhublý vrací a říká: "35
potvrzení mám, jen to 36, poslední se mi už vyřídit
nepodařilo."
Zvířátka se už pomalu smiřují s tím, že budou dál
bydlet v podmínkách nedůstojných pro zvíře 21. stolení, když tu najednou řekne oslíček: "Já bych to zkusil vyřídit!"
Ostatní zvířátka se začnou smát a říkají: "Ani liška se
svým intelektem a ani medvěd z pozice moci to nedokázali vyřídit, už jen ty to dokážeš!"
Ale oslík se těmito řečmi nedal odradit a vydal se do
města.
Za tři dny se zvířátka vzbudila kvůli velkému ruchu a
vidí, jak už z dálky jde osel a mává se všemi potvrzeními. Za zády mu jedou bagry, jeřáby, nákladní auta s
pískem a ostatním stavebním materiálem.
Zvířátka se nestačí divit a ptají se osla, jak se mu to
podařilo vyřídit.
"Velmi jednoduše," říká osel, "přijdu na úřad, otevřu
první dveře - spolužák, druhé dveře - spolužák, třetí
dveře - spolužák..."

BLUDIŠTĚ

 Na větvi visí dva lenochodi. První den
nic, druhý den nic, třetí to samé. Čtvrtý
den pootočí jeden hlavou a druhý to komentuje: "Ty seš nějak nervózní!"
 Víte, proč kohout kokrhá tak brzy ráno?
Protože ví, že potom vstanou slepice a on
už si neškrtne.
Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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