Zpravodaj vydává obec Chotěšov

Chotěšov bodoval v soutěži vesnic!

„Vesnice Plzeňského kraje roku
2014“ usilovalo celkem 16 obcí.
Chotěšov byl mezi nimi a rozhodně o sobě v nemalé konkurenci dal vědět! Za komplexní
péči o občany obce a příkladnou
péči o historické dědictví jsme
si odnesli Cenu hejtmana Plzeňského kraje, což lze vzhledem k
výši odměny (40.000 Kč) považovat za pomyslné druhé místo!
Toto ocenění bereme jako důkaz
toho, že cesta, kterou jsme se
při rozvoji a obnově obce vydali, je správná. Je pro nás zároveň též povzbuzením do další
práce. A třeba se nám jednou
společně podaří dosáhnout i na
tu příčku nejvyšší…!

Cena 5 Kč

Celkový přehled oceněných:
Vesnice Plzeňského kraje roku
2014 – Zlatá stuha - Kostelec
Modrá stuha – za společenský
život - Žihle
Bílá stuha – za činnost mládeže Raková
Zelená stuha – za péči o zeleň a
životní prostředí – Hromnice
Oranžová stuha – za spolupráci
obce a zemědělského subjektu –
Příchovice
Cena hejtmana Plzeňského kraje
– Chotěšov
Cena Rady Plzeňského kraje –
Kamenný Újezd
Cena naděje pro živý venkov –
Broumov
Diplom za vzorné vedení obecní
kroniky – Dobříč
Diplom za moderní knihovnické a
informační služby – Břasy
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova – Břežany
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova – Broumov
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova – Řenče
Fulínova cena (za květinovou
výzdobu) – Přívětice
Diplom za vybudování místního
vlastivědného muzea – Černošín
Diplom za péči o drobné sakrální
památky – Kasejovice
Diplom za vybudování naučné
stezky v obci – Kačerov
,

V sobotu 2. srpna 2014 se uskutečnilo v obci Kostelec (okres
Tachov) slavnostní vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže
„Vesnice roku“. Cílem této soutěže, jejíž vyhlašovateli jsou Spolek
pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, je především snaha probudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit pestrost a rozmanitost uskutečňování
programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
V letošním roce se do krajského kola soutěže přihlásilo a o titul

č. 3 – září 2014

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
obyvatelé našich obcí,
posíleni energií z letních dní volna a prázdnin už jsme zase, sportovní terminologií řečeno, zakleknuti ve startovních blocích. Děti a
mládež zahájily ve svých školách
a učilištích další školní rok na
cestě k dosažení patřičného vzdělání a dospěláci už si o dovolené
můžou ve většině případů nechat
jenom zdát anebo na ni v dobrém
vzpomínat. A co naši současní
zastupitelé? Když už jsem se dotkl sportovního jazyka, tak si dovolím v něm pokračovat a podotýkám, že už jim zbývá jen „běh
na krátkou trať“. Je to samozřejmě způsobeno končícím čtyřletým volebním obdobím a stanoveným termínem voleb do zastupitelstev obcí s datem 10. a 11.
10. 2014, kdy bude voleno opět
na další čtyři roky zastupitelstvo
nové. Možná, že by se někomu
mohlo zdát, že už to tam staré
zastupitelstvo nějak doklepe a
bude pouze bilancovat svoje
úspěchy a neúspěchy. Ve skutečnosti to bude však jinak a k závěrečnému finiši bude potřeba ještě
hodně sil. Musíme dokončit započaté práce na opravě krovů a
střech jihozápadního křídla konventu a opravu podzemní štoly v
klášteře. Obě akce jsou spolufinancovány z dotací jednak Ministerstva kultury ČR, jednak Plzeňského kraje, proto je nutné kromě
stavebních prací provést i vyúčtování a závěrečné vyhodnocení
akcí. Hned po pouti začneme ještě
s opravou povrchu ve Smetanově
ulici. Termín dokončení prací je
smluvně vázán do 30. 11. 2014.
Podobně je smluvně ujednáno
začátkem listopadu předání nákladního automobilu s natahovačem kontejnerů a hydraulickou
rukou včetně velkoobjemových
kontejnerů pro svoz bioodpadu.
Do termínu voleb by měly být
dodány i projektové dokumentace

ke stavebnímu povolení na akce:
opravy povrchů místních komunikací v Hoříkovicích a Týnci a
dále na část cyklostezky a zároveň
in-line dráhy v Mantově za mostem. Předložena by měla být i
dokumentace k územnímu řízení
ke zřízení okružní křižovatky na
silnici II/180 (Dobřanská). Žádost
o finanční podporu na obnovu
kláštera z Programu záchrany
architektonického dědictví na rok
2015 musíme zpracovat a podat
ještě do konce září.
Nedovolím si Vás čtenáře zkoušet
z českého jazyka, protože každý
určitě dobře víte, že slovo starosta
je odvozeno od slova starosti. A
těch je, věřte mi, za čtyřleté
funkční období skutečně víc než
dost. Jsou však okamžiky, kdy se
objevuje i radost z povedeného
díla. A tak se stávám někdy na
chvilku „radostou“. Současně se
velmi raduji z toho, že zastupitelstvo obce se po dobu svého
funkčního období zaměřovalo na
rekonstrukce budov základní a
mateřské školy, kam také směřovaly investice. K 1. září byl zahájen provoz přístavby školní jídelny a kuchyně v areálu školy a v
mateřské školce byly předány
nově upravené vstupy do budovy,
terasy a sokl. Díky tomuto se nyní
můžeme chlubit jednou z nejmodernějších venkovských základních škol v kraji a i budova školky se zahradou a dopravním hřištěm patří k těm nejhezčím. Jsem
přesvědčen, že tyhle investice
byly velmi účelně vynaloženy a
jsou tak budoucí nadějí pro lepší
život v naší obci. Radost mám i z
toho, že Plzeňský kraj dokázal
ocenit naše dlouholeté snažení a
udělil nám významné ocenění,
které budiž pro nás všechny motivací k dalším aktivitám v příštích
letech (viz článek na jiném místě
zpravodaje).
Svůj článek nemohu
2 ukončit jinak
než apelem na Vás, občany našich

obcí, abyste využili svého volebního
práva a aktivně se zúčastnili voleb do
zastupitelstva obce. Jsou to jediné
volby, ve kterých lze vybírat osobnosti napříč všemi kandidátními listinami tzv. kroužkováním. A věřte mi,
že kandidáti rozhodně vnímají svoji
zodpovědnost, jejíž intenzita se po
zvolení za člena zastupitelstva zvyšuje v porovnání s celkovou účastí voličů a počtu získaných hlasů.
Přeji nám všem příjemné podzimní
měsíce a Chotěšovu šťastnou volbu.
Filip Hrubý
starosta

INFORMACE, KTERÉ STOJÍ ZA TO VĚDĚT
Chotěšovské kino v novém – už brzy…
Vážení a milí spoluobčané, asi neuniklo Vaší pozornosti, že to naše
malé „vesnické“ kino již nějakou
dobu nepromítá. Důvod je prostý – i
nás se totiž velmi výrazně dotkla
rychle postupující digitalizace kin v
ČR. Filmoví distributoři se totiž v
souvislosti se změnami technologií
rozhodli již dále nedělat filmové
kopie v klasickém formátu 35mm, a
protože projektor v našem kině jiný
formát přehrát neumí, nebylo co
hrát… Provést celkovou digitalizaci
kina dle normy D-cinema (umožňuje
uvádět filmy přímo v den jejich premiéry) bylo i vzhledem k dosavadní
návštěvnosti kina velmi finančně ná-

ročné a pro nás nereálné. Toto si
mohou dovolit jen velká kina v
opravdu velkých městech, náklady
na rekonstrukci se totiž pohybují ve
výši zhruba 2,8 milionů korun.
Druhou možností je pak promítání
digitálních filmů z nosičů DVD či
Blu-ray. Tato varianta je i cenově
mnohem dostupnější a touto cestou
jsme se vydali i my. Byl zakoupen
přenosný projektor s přehrávačem,
který nám umožní promítat filmy již
3-4 měsíce po jejich premiéře. Přístroj též umožňuje vysílat sportovní
přenosy, divadelní představení, nebo
třeba koncerty oblíbených skupin. Se
změnou technologie jsme se odhod-

lali i ke změně místa promítání. Z
důvodu velké finanční náročnosti na
provoz staré budovy kina v Mantovské ulici, budeme nově filmové projekce uvádět v Národním domě (ul.
OPV). Těšit se zde můžete kromě
jiného i na stolovou (chcete-li kavárenskou) úpravu sezení, která by
měla přispět k navození příjemnější
atmosféry.
Všechny tyto novinky si již brzy
můžete přijít vyzkoušet. Naší filmovou nabídku na měsíc říjen najdete
na jiném místě tohoto zpravodaje.

Luděk Rosenberger
místostarosta

Knihovna v Chotěšově zahájila novou sezónu!
Veřejná knihovna „Václava Hataje“
oznamuje po prázdninách zahájení
nové sezóny.
Nabízíme volný výběr knih mnoha žánrů. V našem fondu je cca 7
200 svazků, nabídku pak zpestřujeme
dalšími soubory zapůjčenými z
knihovny města Dobřany. Svoji knihu u nás mohou najít skoro všichni.
Dětem nabízíme výběr knih v samostatném oddělení, studentům směřujícím ke státní maturitě pak výběr
většiny „doporučené četby“. K dispozici je též internet.

Knihovnu najdete v prvním patře
budovy Národního domu (vchod
zadem, vedle kadeřnictví). Otevřeno
máme každý čtvrtek od 17 do 19
hodin.
A na závěr malé připomenutí knihovna v letošním roce slaví malé
jubileum. Česká knihovna v obci
byla totiž založena roku 1919. Je jí
tedy již úctyhodných 95 let! Těšíme
se na vaší návštěvu!

Václav Podlešák
knihovník

Manželé Jandovy oslavili „diamantovou“ svatbu!
10. červenec 1954 – to byl jeden z
nezapomenutelných okamžiků společného života manželů Marie a Stanislava Jandových z Chotěšova –
den, kdy si vzájemně slíbili lásku,
úctu, věrnost a ochotu stát po boku
druhého po celý život, v dobrém i ve
zlém.
12. července 2014, po šedesáti letech
spokojeného manželství, se sešli se
svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty
v obřadní síni Obecního úřadu v
Chotěšově, aby zde svůj slib zopakovali a oslavili svou diamantovou
svatbu.

Po slavnostním přivítání, předání
svatební kytice a uvítací básní, proběhl samotný svatební obřad vedený
starostou obce Bc. Filipem Hrubým.
O dokreslení slavnostní atmosféry se
postarala slečna Michaela Konopíková hrou na klávesy. Po přípitku na
zdraví „diamantových manželů“
předání gratulace a dárkového balíčku od obecního úřadu se manželé
podepsali do pamětní knihy obce
Chotěšov a odebrali se k dalším
oslavám tohoto obdivuhodného jubi3 se, že se s manlea. Věříme a těšíme
želi Jandovými, jejich příbuznými a

nejbližšími přáteli znovu sejdeme za
pět let při oslavách svatby kamenné.
Diamanty mají jiskru, která se blyští
z každého pohledu, ale vašich nádherných šedesát let je v porovnání s
nimi mnohem zářivějších! Gratulujeme k diamantové svatbě a přejeme
vám, aby budoucí léta byla tak krásná jako ta minulá!

Domus - Centrum pro rodinu pomáhá pěstounským rodinám
Domus – Centrum pro rodinu je nestátní nezisková organizace, která
vznikla v roce 2009 a vyplula vstříc
rodinám s dětmi, které potřebují
podporu a pomoc. Vedle sociálně
aktivizačních služeb poskytujeme
podporu a pomoc pěstounským rodinám. V roce 2013 jsme se stali pověřenou osobou, se kterou lze uzavřít
Dohodu o výkonu pěstounské péče.
Pojmy sanace rodiny a sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi
spolu velice úzce souvisí, jelikož
jsou založeny na obdobných principech. V rámci sociálně aktivizační
služby vycházíme ze zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sanace rodiny je často zjednodušeně
popisována jako podpora rodiny.
Jedná se o program, který podporuje
fungování rodiny jako celku. Odmítá
vyčleňování jednoho nebo více členů
rodiny, jelikož s rodinou pracuje jako
s celkem. Spolupracujeme s rodinami
a dětmi do věku dítěte 18 let, kde je
ohrožen zdravý vývoj dítěte či jeho
bezpečí, jelikož nám jde hlavně o
zabezpečení potřeb daného nezletilého dítěte. Klientské rodiny můžeme
podpořit např. zvyšováním rodičovských kompetencí, podporou v rámci
školní přípravy, doprovodem klientů
do požadovaných institucí, podporou
kontaktů s dětmi umístěnými mimo
rodinu, jednorázovým poradenstvím,
analýzou dokumentů nebo sepsáním
korespondence s klienty. Klienta
danou náročnou situací provázíme a
vedeme ho k samostatnosti.
Každý z nás se někdy může dostat
do situace, kterou není schopen řešit
a je pro něj náročná. Mnoho lidí tyto
situace bohužel přehlíží a věří, že se
situace časem vyřeší za něj. Ano, to
se může někdy stát, ale častým případem mohou neřešené krizové situace v rodinách s dětmi vyústit až v
nařízení ústavní výchovy a umístění
dítěte mimo svoji původní rodinu. V
tomto konkrétním případě sanační
pracovník s rodinou pracuje na podpoře kontaktů s dítětem umístěným
mimo domov a v nejideálnějším
případě na zrušení ústavní výchovy.
Činnost programu sanace nekončí
samozřejmě ani po návratu dítěte do
své původní rodiny, právě v této
chvíli je nutné provést kvalitativní
změny v rodině a předejít opakování
se dané situace.

Pokud se nacházíte v krizové situaci,
se kterou byste potřebovali poradit,
kontaktujte nás prosím na telefonním
čísle 730 890 760 nebo se zastavte
osobně v rámci ambulantních hodin
každé pondělí od 9.00 do 12.00 v
kanceláři DDM Nýřany, Dr. Klementa 451.
Tisíce dětí v České republice žijí
v ústavní výchově. Neznají náruč
milujícího rodiče, nemají zázemí,
kam se mohou vracet, chybí jim jistota, že je někdo miluje takové, jaké
jsou. Nejvíce jsou ohroženy děti do
tří let. Nedostatek citových podnětů
vede k neschopnosti vytvářet trvalé
vztahy.

DOMUS – Centrum pro rodinu
Kancelář v Domě dětí a mládeže,
ulice Dr. Klementa 451, Nýřany
330 23
Konzultační doba:
Pondělí: 9.00 – 12.00 program
sanace
Středa: 9.00 – 12.00 program
náhradní rodinná péče

Pěstounům a jejich dětem nabízíme možnost zajištění krátkodobé či
dlouhodobé péče o svěřené děti, doprovázení přímo v rodině, odbornou
pomoc či podporu při kontaktu dětí s
původní rodinou. Dále pěstounům
poskytujeme možnosti zvyšovat si
znalosti a dovednosti formou víkendových či týdenních pobytů i krátkodobých seminářů. V lednu se pod
vedením našeho rodinného terapeuta
Jiřího Horta například konal seminář
Jak úspěšně dovést dítě do dospělosti, který naše organizace pořádala ve
spolupráci s odborem sociálním a
zdravotním Městského úřadu v
Rokycanech.
Pokud Vás zajímá, co obnáší pěstounská péče, máte odrostlé děti a
rádi byste svůj čas a pozornost věnovali jiným nebo máte prostě pocit, že
každé dítě potřebuje rodinu, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme možnost si popovídat o otázkách spojených s pěstounstvím, ale i rodičovstvím vůbec, a to každou středu od 9
do 12 hodin v kanceláři v Domě dětí
a mládeže v ulici Dr. Klementa 451 v
Nýřanech nebo kdykoli po telefonické domluvě na telefonním
čísle 734
4
310 258.

Štěpánka Hostková
sociální pracovník v sociálně
aktivizačních službách
email:
stepankahostkova@domus-cpr.cz
telefon: 730 890 760
Eliška Strádalová
sociální pracovník program náhradní rodinná péče
email:
eliskastradalova@domus-cpr.cz
telefon: 734 310 258

***
Kancelář v Domě dětí a mládeže,
ulice Nádražní 722, Stod 331 01
Konzultační doba:
Pondělí: 9.00 – 12.00 program
sanace
Středa: 9.00 – 12.00 program
náhradní rodinná péče
Hana Michálková
sociální pracovník program náhradní rodinná péče
email:
hanamichalkova@domus-cpr.cz
telefon: 739 455 570

Slavíme devadesát let od postavení „Českého domu“
„Dne 28. září 1924 dočkala se
konečně česká menšina v Chotěšově splnění svého dávného přání.
Toho dne byl totiž otevřen a veřejnosti předán Český dům“.
Toto je tedy jen krátká ukázka z dobového zápisu k této slavné události.
Dnes to již není Český dům, ale Dům
národní.
V krátkosti se podívejme, co
všechno předcházelo splnění tohoto
přání. Národní jednota pošumavská
byla v Chotěšově založena 22. prosince 1918. To se událo v hostinci u
Václava Lomitschky, v Mantovské
ulici . Dříve narození toto místo znají
jako „Na rohu“ ( ROH ). S postupným rozvojem českých organizací,
vyvstal i problém jejich sdružování.
Místní německý živel nebyl vždy
nakloněn těmto aktivitám a tak spolky postupně vystřídaly několik míst,
než se zrodila myšlenka postavení
čistě Českého domu.
Zcela prvními nositeli této myšlenky byli učitelé Václav Hataj, Josef
Hnát a lesní adjunkt Rudolf Vaníček.
A tak 8. ledna 1922, byla první ustavující schůze stavebního družstva za
přítomnosti tajemníka družstva pana
Lichtenberga z Plzně. Výbor byl
složen z 8. členů sociální demokracie, 3. členů národních socialistů a 2
členů národních demokratů. Již tehdy
nastal boj o název domu. Padaly
návrhy jako Dělnický dům, Národní
dům, Lidový dům či Společenský
dům. Aby nebyla žádná strana uražena, zvítězil název Český dům. Dále
vzniká Družstvo pro vystavění a
udržování Českého domu v Chotěšově. Předsedou družstva byl Václav
Šimice, jednatelem Václav Hataj,
pokladníkem Rudolf Vaníček.

Dalším bodem bylo nalezení
vhodného pozemku. Hledání začalo
v č.p. 142, dnešní Vakor, tehdy hostinec v majetku pivovaru ve Stodě.
Pokračovalo se č.p. 123 a 94, domy
ve správě Thurn – Taxisů, dnes nově
zbouraná stavba za Montfildem.
Dalším místem byla zahrada u státní
silnice na Plzeň, která v té době patřila Dr. Demuthovi a dnes tam stojí
dům č.p. 434, v němž je umístěn
obchod Coop. Mezi tím, se pořádaly
všemožné finanční sbírky a další
finance byly opatřeny půjčkou 40
tisíc korun od Městské spořitelny v
Plzni.
Při jedné z vyvlastňovacích akcí
pozemkové reformy, byl zakoupen
pozemek č. kat. 142 / 101 za 22. 000
Kč o rozloze 18. 000 m čtverečních.
Původní myšlenka zahrnovala do
tohoto pozemku i postavení české
školy, ta pak později v roce 1928
byla postavena při výjezdu z obce
směrem ke Stodu.
Bylo ustanoveno nové družstvo,
které neslo název „Družstvo pro
postavení Českého domu, tělocvičny
a rodinných domků pro Chotěšov a
okolí“.
Dne 12. listopadu 1923 byl vykonán Václavem Hatejem první výkop
základů Českého domu. Dne 17.
března 1924 byla podána žádost na
Ministerstvo sociální péče o přístavbu tělocvičny. Přístavba byla povolena a 2. dubna 1924 se tělocvična
začala stavět. Záhy ale přijíždí vrchní
stavební rada Novotný z Plzně a
stavbu zastavuje. Ministerská rada
pak na své mimořádné schůzi odsouhlasila pokračování stavby o tři dny
později.

Vnitřní práce pak byly dodělávány
doslova do posledních hodin onoho
slavného dne. Ještě v sobotu, 27. září
chybělo položení několika metrů parket. Parkety byly dodělány v noci na
28. září, celou noc venku pršelo.
Ve slavný den se dle vstupenek
zúčastnilo na 1 700 osob, přijelo mnoho delegátů z okolí, pěvecký sbor z
Nýřan, zazpívala se Píseň práce a slavnostní otevření se protáhlo až do páté
hodiny ráno.
K uhrazení stavebního nákladu 200
000 Kč přispšl Ústřední výbor N.J.P.
částkou 80. 000 Kč bezúročně. Místní
odbor N.J.P. v Plzni daroval 15. 000
Kč, ostatní částka je kryta vypůjčením
z Městské spořitelny v Plzni 40. 000
Kč a Štěnovickým pivovarem 60. 000
Kč.
Toto je tedy krátké zavzpomínání
na vznik jedné pro nás důležité stavby
v obci. Dnes je to vše vnímáno jaksi
samozřejmě, ale uvedená ukázka dosvědčuje, že to tak jednoduché nebylo
a mnohé se opakuje.
Podrobný popis této události najdete
v knize „Chotěšov a jeho dominanta“.

No a pak se jelo pro peníze do
Prahy. Bylo totiž ujednáno, že

„Ty si moje racajdička racajdá!“
Tak takhle to zpívá herec Fanda
Mrázek ve filmu Poslušně hlásím. Z
tohoto pohledu vypadá Velká válka
žertovně až laškovně. Jenže dnes již
zapomenuté a mnohdy odstraněné
pomníky padlým vypovídají o opaku.
Velká válka, byla 1. světová a po
hrůzách 2. světové války je již velmi
vzdáleným obdobím. Ovšem pro na-

N.J.P. poskytne bezúročnou půjčku
80. 000 Kč. Ovšem v Praze žádné
peníze nečekaly a s odkazem „My
vám je pošleme, jeďte domů“, bylo
vše odbyto. A tak pokladník učitel
Hnát, aby vyhověl staviteli, zajel po
svátku božího těla do Plzeňské záložny, tam vyzvedl věno své manželky a staviteli tak mohl splnit slib
proplacení dosavadních prací.

še předky to byl mnohdy devastující
zásah do jejich životů, rodinných poměrů, ale také hospodářských existencí. Nebylo snad žádného většího města,
ale ani malých obcí, kde by po roce
1918 nevyrostl pomník, jako vzpomínka na padlé této války. Byly to doklady, kolik obětí každé toto místo přines5
lo.

Jelikož 1. světová válka byla první světovou, nacházejí se pomníky,
ale i prosté hroby od západní Evropy
přes Balkán až k dálavám Ruska. Na
mnoha těchto místech se nacházejí i
česká jména padlých. Také Chotěšov
se nevyhnul vlně odvodů a bohužel
ani marným čekáním rodinných příslušníků na své blízké po skončení
čtyřletého běsnění. Památník padlým
v 1. světové válce v Chotěšově byl
postaven ve třicátých letech 20. sto-

letí. Nacházel se na prostranství před
bývalou národní školou, dnes Obecním úřadem. Památník vystavěl Spolek Nacionálně socialistická říšská
válečná organizace, skupina Chotěšov ( tento název nesl spolek po připojení Sudet k německé říši v roce
1938).
Památník se vztyčoval do výšky 8
metrů a nesl nápis :“ Die Heimat
gedenkt Euer 1914 – 1918 , v překladu Vlast na vás myslí „. Památník
byl odstraněn na konci druhé světové
války.
V knize mrtvých okresu Stříbro –
Plzeň, která je uložena v německém
městě Dinklsbuhl, se uvádí následující počty padlých.

Chotěšov 120 mrtvých
Mantov 63 mrtvých
Losiná 8 mrtvých
Týnec 9 mrtvých
Hoříkovice 16 mrtvých

Pojďme se ještě na chvíli věnovat
tomuto památníku a citovat německého pisatele, který nám přibližuje vznik památníku.
Spolková práce se ve třicátých
letech opět oživila. Jako největší
výkon tohoto spolku je zřízení
krásného válečného pomníku v
parčíku před školou. Za tento nový rozmach spolku vděčí spolek
hlavně majoru Weberovi, jako
předsedajícímu, Dolfi Hofmanovi,
který všechno sepsal, Hermannu
Thurnwaldovi mladšímu, který
byl pokladníkem, radové byly
Wenzel Haala, Josef Lang, Karl
Fickerment, Petr Gotz, Josef Grasl a Johann Reiss. V době, kdy
vesnice Týnec, Hoříkovice nenáležely kotovickému válečnému
svazku, patřil tam ještě pan vrchní
učitel Wenisch a Wenzel Suss z
Hoříkovic. Po smrti majora

Webera, převzal tuto funkci Hans
Nemetzek.
Slavnostní odhalení tohoto válečného
pomníku se uskutečnilo za přítomnosti
generála okresního válečného velitelství – nadporučíka Fischera ze Stříbra.
České četnictvo kritizovalo brzy na
špičce památníku sedícího orla a vyžadovalo jeho odstranění. Jen neohrožené
vystoupení okresního majora Webera
tomu zabránilo.
Tolik tedy k dnes již neexistujícímu
památníku. Dalším dotykem 1. světové
války jsou jména navrátivších se legionářů. V Ruských legiích byli, Petr Ptáček, Antonín Klement, Josef Varvařovský. V Italských legiích Rudolf
Fryč,Josef Hála, ve Francii pak Emil
Pšenička.
Tímto krátkým příspěvkem, jsem si
dovolil připomenout letošní výročí sta
let od vypuknutí Velké války, která se
silně dotkla i předků naší obce.

Jiří Poslední

„Mopeďáci“ opět vyrazili na spanilou jízdu
Současné roční období je ideální čas
pro akce nás, zarputilých "mopeďáků". Mimo již proběhlých závodů
mopedů o Putovní pohár klubů Chotěšov, Stod a Kotovice jsme se zúčastnili také různých výletů a vyjížděk.Velmi povedená akce byl 1.
ročník Mopedscuku, který pořádal
mopedklub Divočáci z Vejprnic v
obci Rybníky u Poběžovic. Tohoto
srazu se zúčastnilo pět jezdců z naší
obce a nutno říci, že v soutěžích,
pořádaných organizátory, jsme nezklamali. Největší úspěch bylo naše
1.místo v soutěži o nejlepší kotlíkový
guláš, který díky Mírovi Bednářovi
st. neměl konkurenci. Součástí tohoto
srazu byl také sobotní výlet po okolí,
včetně návštěvy pramene Radbuzy a
sousedních obcí v SRN. Krásný sobotní den pak zakončila večerní zábava, včetně nádherného ohňostroje.
Nedělní návrat domů sice poznamenala menší nervozita, spojená s nedostatkem paliva pro naše stroje, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Zatím
poslední , největší naší akcí, byl
čtyřdenní výlet na mopedech který
organizuje každý rok jiný klub.

Letošní výlet organizoval Mopedklub ze Stoda. Byla vybrána zatím
nejdelší trasa a to do Českého Švýcarska, konkrétně do Srbské Kamenice. Délka trasy 250 km za jediný
den sice některé mopedisty trochu
vystrašila, ale konečný počet 32
jezdců byl velice pěkný. Vzhledem k
délce trasy, byl start již ve čvrtek
21.8. v 7,00. Do cíle jsme dorazili v
cca 17,00 po několika nezbytných
zastávek. V pátek jsme se vydali na

6

výlet do německého Königsteinu,
kde jsme navštívili ohromující stavbu pevnosti ze 17. století. V sobotu
jsme absolvovali již kratší výlet do
Hřenska a cestou zpět jsme zhlédli
závody našich „kolegů na Pionýrech". V neděli pak následovala cesta
zpět. Ujeto bylo celkem 650 km, což
vzhledem ke stáří našich strojů je
úctyhodný výkon. Letošní sezonu
zakončíme opět v říjnu, tzv. "zavíráním šoupátek".

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Výzva!

Vážení spoluobčané,
spolek Klášter Chotěšov ve spolupráci z obcí Chotěšov, vydají v roce 2015 fotoknihu složenou ze snímků obce i kláštera. Pokud nám můžete zapůjčit fotografie z dění v Chotěšově
v období 20. století, bude to pro nás velkou pomocí.
Snímky zpracujeme a vrátíme majiteli. Fotografie je možné přinést jednak do pokladny
kláštera v Chotěšově, ve všední dny od 8 do 14 hodin, dále pak na podatelnu v budově
obecního úřadu ve dnech úterý, čtvrtek a pátek.
Snímky vložte do obálky a označte čitelnou adresou. Uzávěrka tohoto projektu je konec
roku 2014.
Za jakoukoli výpomoc předem děkujeme.

NENECHTE SI UJÍT
Oslavy vzniku republiky se blíží!
Již podeváté oslaví Plzeňané vznik
samostatného Československa v roce
1918. U příležitosti státního svátku
nabízí město Plzeň bohatý program,
jehož cílem je nejen poukázat na
tradice české státnosti, ale zároveň
nabídnout takové akce, aby mohli
všichni návštěvníci strávit tento den
prohlídkou zajímavých plzeňských
pamětihodností, muzeí a dalších
atraktivních míst, a to buď za symbolických 28 korun, nebo úplně zdarma.
Letošní 96. narozeniny republiky
nabídnou návštěvu více než dvacítky
turistických cílů. Budou pořádány
komentované prohlídky radnice,
zrekonstruovaných Loosových interiérů, a novinkou budou cesty do
útrob Doosan Arény a nového atletického stadionu v Plzni.

Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní město kultury!
Kompletní program oslav
najdete na:
www.plzen.eu.
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Klub českých turistů představí
nové trasy, zájemcům se otevřou
Meditační a Luftova zahrada. Rodiny
s dětmi mohou navštívit ZOO, jít si
zaplavat do bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním stadionu nebo se na
náměstí zatočit na obřím kolotoči Le
Manège Carré Sénart. Specifické
budou rovněž exkurze do Vodárny
Plzeň nebo Plzeňského Prazdroje.
Celý den budou v Měšťanské
Besedě probíhat divadelní představení pro děti a kulturní program U
Branky. Den oslav ukončí slavnostní
shromáždění k 96. výročí založení
Československa na náměstí T.G.
Masaryka v Plzni a Průvod světel,
který povede centrem města až na
náměstí Republiky, kde shlédne
slavnostní ohňostroj.

NENECHTE SI UJÍT
Podzim přeje kulturním akcím – pojďte se bavit!
Přestože už v listopadu neláká sluníčko k výletům do lesů a luk tolik
jako v létě, zveme vás na Podzimní
pochod, který se koná 15. listopadu
2014 v Chotěšově. Doufejme, že
nám bude přát počasí a budete se
moci pokochat pěknými výhledy do
kraje. Startujeme od 7:30 do 10:00
hodin z Restaurace pod Klášterem,
kde bude do 16:00 hodin i cíl pochodu. Po loňské premiéře jsme kromě
dvou pěších tras na 15 a 23 km, připravili také cyklotrasu pro horská
kola, dlouhou 24 km. Na trase vás
čeká kontrola s občerstvením a snad i
nějaké příjemné zážitky.
Ještě jednou vás všechny zveme
na Podzimní pochod a přejeme vám
mnoho našlapaných kilometrů na
podzimních vycházkách.
Další informace a podrobnosti
budeme průběžně zveřejňovat na
našich internetových stránkách:
http://kct-chotesov.webnode.cz.

PODZIMNÍ POCHOD
15. listopadu 2014

Startujeme od 7:30 do 10:00 hodin
z Restaurace pod Klášterem

Haydnovy hudební slavnosti se konají i letos. Mezinárodní festival staré
hudby můžete navštívit na mnoha místech jižního Plzeňska. Jeden
z koncertů se uskuteční i v Chotěšově:

19.09.2014 od 18 hodin
kapitulní síň kláštera premonstrátek
Vystoupí:
Societas Incognitorum

Sbor pro občanské záležitosti zve všechny milovníky tance a dobré zábavy na taneční zábavu pro střední a
starší generaci, která se koná v sobotu 18.10.2014
v Národním domě v Chotěšově
Začátek je v 18 hodin a k tanci a poslechu hraje
taneční kapela ORIENT.
Vstupné je 60,- Kč.
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Přijďte opět na akci

ZAMYKÁNÍ KLÁŠTERA v Chotěšově
28. září 2014 od 13.30 hodin
Odměnou bude bohatý program pro děti:
* Tvořivé dílny: drátenická, korálková, květinová,
děti si budou moci vytvořit svůj výrobek - průběžně
* Soutěže pro děti – průběžně
* Malování na obličej – průběžně
* Divadlo z bedny – pohádka od 15.00 hodin v kostele
* Oživené prohlídky v konventu kláštera ve 14,15 a 16 hodin
* Běžné prohlídky s průvodcem ve 14.00 a 16.00 hodin
* Historická auta zn. Tatra 14.00 - 15.00 hodin
* Svezení na koni dle zájmu a odvahy dítěte v prostorách dolní zahrady - průběžně
* Střílení z luku na terč v prostoru dolní zahrady – průběžně
* Ukázka hasičské techniky, prohlídka hasičského muzea - průběžně
Malování na obličej, tvořivé dílny, svezení na koni, střílení z kuše – pro děti zdarma, divadlo pro
všechny diváky zdarma. Každé soutěžící dítě obdrží za účast odměnu. Oživené prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného, děti zdarma.
Vstup na akci: hlavní brána (Plzeňská ulice), brána dolní zahrady u Šimků
Vstupné: děti do 15ti let zdarma, ostatní 60,- Kč
Občerstvení zajištěno: Tuschlovi v parku kláštera, Zahradní kavárna u Šimků
Akce se koná i v případě nepříznivého počasí v prostorných chodbách konventu kláštera

Nenechte si ujít chotěšovskou pouť!
12. – 14. září 2014
Chotěšov za mostem
– směr Mantov

Čeká vás velký výběr nových atrakcí, prodejních stánků a občerstvení.
Nově se těšte na pivní stan s živou hudbou!
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Vezměte děti na loutkové
divadlo!
Plzeňské Loutkové divadlo „V boudě“ zve
všechny návštěvníky na představení Malá čarodějnice. Loutková pohádka v délce 50 minut je
vhodná pro děti do 3 let.
I malí a nezkušení mohou měnit svět k lepšímu. Jenom malinko smutný příběh o začínající
čarodějnici, která svým čarováním chtěla plnit
sny a přání druhých.
Knihu Ottfrieda Preuslera zdramatizoval Jan
Novák a dále drobně upravil Martin Fládr.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Mateřská škola přijme
pracovníka na pozici:

Jak jsme slavili dětský den …
Jak jinak oslavit Dětský den, než
připravit dětem příjemný den. V
tomto duchu i letos paní učitelky z
mateřské školy připravily pro své
svěřence program plný soutěží a
zábavy. Třída Ptáčků si užila svůj
den v Hospůdce ve Dvorku, kde si
děti za pomoci pohádkových postaviček hrály a soutěžily. V závěru
měly za úkol najít klíček od pohádkové truhly, kde byl ukrytý poklad.
Odměnou byla velká radost z dárečků, které do truhly připravili pro své
ratolesti rodiče Ptáčků. A zmrzlina
na závěr? To byla sladká tečka netradičního dopoledne. Třída Šmoulíků
pro oslavu tohoto dne zvolila „Dupárnu“. Také tam byl slyšet dětský
jásot a křik. Za splnění soutěžních
disciplín děti čekala sladká odměna.

Třída Berušek a Rybiček využila
nádherného prostředí školkové zahrady. Letos jsme zvolily trošku jiný
systém plnění úkolů a sice, že každé
dítě dostalo svou kartičku a samo si
rozhodlo, v jakém pořadí bude dané
úkoly plnit, což se u dětí setkalo s
velkým ohlasem, obešlo se to bez
dlouhého čekání a úkoly, které se jim
líbily, mohly absolvovat i vícekrát.
Po splnění všech disciplín si děti šly
vybrat svou zaslouženou odměnu. V
disciplínách nechyběl hod do sudu,
skákání v pytlích, malování obrázků,
přenášení míčků na lžíci, slalom,
chůze se zavázanýma očima podél
lana a další. Vydařené počasí spolu s
radostnou atmosférou umocňovalo
pocit příjemně prožitého dne, který
jsme si všichni společně moc užili.
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TOPIČ – ÚDRŽBÁŘ
Hledáme muže z Chotěšova nebo přilehlých obcí s výučním
listem technického směru
na částečný úvazek
0,41 tj. 16 hod. týdně
od 3. listopadu
Zájemci hlaste se u ředitelky MŠ
osobně, lépe po telefonické domluvě na tel. č. 739 456 410 nebo
e-mailem: ms.chotesov@volny.cz
do 30. září 2014.
Platové zařazení: 5. pl. tř. podle § 5,
odst. 1 nařízení vlády 564/2006 Sb.,
příloha č. 1.
Vhodné pro muže s částečným
invalidním důchodem nebo
aktivní důchodce.

Vyrazili jsme na výlet na kolech
Stalo se již téměř tradicí, že naše
mateřská škola na závěr školního
roku uskuteční pro zdatné cyklisty
výlet na kolech. Tak i letos jsme
zkontrolovali kola, povinnou výbavu,
namasírovali svaly a vyrazili. Kam?
No přece na cyklovýlet do Vstiše.
Cesta nám rychle ubíhala - od mateřské školy, Luční ulicí, přes Mantovský most, před Metálkou vlevo, u
"Vachtr" mlýna jsme si dali malou
zastávku na občerstvení a pokračovali do určeného cíle. Po dojezdu do
Vstiše jsme se zastavili na místním

fotbalovém hřišti, kde jsme se opět
občerstvili a vyzkoušeli místní prolézačky. Po odpočinku jsme se vydali
na cestu domů. Tak trošku jsme si
zahráli na průzkumníky, protože
jsme zvolili jinou cestu návratu, a
sice okolo rybníka a po cestičce přes
vzrostlé pole. Pole nám připadalo
jako moře, kde nevidíme konec. Nakonec jsme „doplavali“ na konec a
cestě domů již nic nebránilo. Cestu
zpátky jsme vyzkošeli kolem Metálky. Počasí nám přálo, nebyla zima a
ani sluníčko nepálilo, sice spadlo pár

kapek, a to jsme ani nestačili vyndat
pláštěnky a bylo po děšti. Musíme moc
poděkovat ochotným tatínkům, kteří
čekali na telefonu, kdyby se přihodila
nehoda - třeba píchlé kolo, a dost těžko
bychom takovou věc řešili na místě.
Dopadlo to dobře. Všech 33 malých
cyklistů se svými učitelkami dojelo
zdárně do cíle a zpět do MŠ.

Oba články napsala
I. Šollová, MŠ Chotěšov

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Začal nám nový školní rok
Dne 1. září v 8:00 zazněla před chotěšovskou základní školou státní
hymna České republiky. Začal nový
školní rok. Před budovou se sešli
hosté, učitelé, žáci a jejich rodiče i
prarodiče.
I tento školní rok 2014/2015 je
něčím výjimečný. Díky obci a jejím
představitelům byla slavnostně otevřena nová školní jídelna. Noví prvňáčci a všichni žáci tak nemusejí
docházet téměř kilometr do Dobřanské ulice.
Slavnosti před školou se zúčastnili i zástupci stavební firmy StavPartner Ing. Josef Rauch a Petr Zahradník,
projektant
Ing.arch.Václav
Mastný.
Starosta obce Bc. Filip Hrubý po
úvodní části před školou přestřihl
pásku a hosté vstoupili do nové jídelny. Otevřením jídelny se završila
dlouholetá modernizace základní
školy. Naše škola se tak stala jedním
z nejmodernějších vesnických školských zařízení v Plzeňském kraji.
V letošním školním roce jsme
otevřeli opět dvě první třídy. Počet
žáků školy se vyšplhal na 240 (v roce
2008 bylo žáků 190). Předpokládáme
nárůst dětí ještě další 3 – 4 roky a ve
škole nám bude trochu těsno. Přesto

kapacita školy je dostatečná a nárůst
žáků zvládneme. Žáky učí 20 pedagogů školy (včetně ředitele a zástupkyně) a o provoz budov se stará 8
zaměstnanců a externě 1 správce sítě.
I v letošním školním roce jsme
uspěli jako partneři ve dvou projektech, v nichž se žáci potkají s digitální technikou a jejím výukovém využití.
První projekt se jmenuje PRAXIN
a je určen pouze žákům VIII.A. Jeho
cílem je založení minipodniku se
všemi náležitostmi, jeho vybavení a
účast na veletrhu žákovských minipodniků koncem školního roku.
Druhý projekt nese název UČÍME
DIGITÁLNĚ. Nejdéle začátkem
roku 2015 nakoupíme cca 20 špičkových tabletů s operačním systémem
Windows 8.1. Po zaškolení učitelů
bude vytvořena mobilní učebna a
žáci tak mohou podle potřeby ve
všech předmětech využívat moderní
operační systému a jeho aplikace pro
výuku.
Součástí ICT strategie školy je
pomoci žákům v tom, aby i doma
mohli využívat nejmodernější SW a
operační systémy. Proto v průběhu
tohoto školního roku nabídneme na
třídních schůzkách (pravděpodobně
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již podzimních) všem žákům ZDARMA k domácímu užívání Office 2013,
možná i některé aplikace. Na podzimních třídních schůzkách budeme o postupu informovat.
V souvislosti s novým školním
řádem, který od 1. 5. 2014 zakazuje
používání vlastních žákovských zařízení během celé výuky, dáváme tak
všem žákům k dispozici jednotný nejmodernější systém včetně špičkových
zařízení a školním připojením. Jedná se
však o řízený a zabezpečený proces s
omezením rizik nevhodných stránek,
kyberšikany a zneužívání o přestávkách.

Mgr. František Halada
ředitel školy

Fotogalerie za zahájení školního roku 2014/2015
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Základní škola Chotěšov
nabízí občanům stravování ve školní jídelně
Výdej obědů je od 11:00 – 11:30 hodin
(po domluvě je možný i rozvoz domů)
Peníze za stravné pro veřejnost se vybírají předem u vedoucí školní jídelny.

Cena oběda 62 Kč
Veřejnost musí mít z hygienických důvodů řádně vymyté jídlonosiče. Je zakázán odběr do skleněných
nádob. Za kvalitu jídla v jídlonosičích neručíme! Jídlo slouží k přímé spotřebě.
Veškeré dotazy ohledně stravování vám poskytne
vedoucí školní jídelny Iveta Tomášková
tel. 377900807, 739203487
tomaskova.i@zschotesov.eu

Hurá! Podařilo se aned náš recitátor na celostátní přehlídce
Každým rokem cestují děti z chotěšovské ZŠ do Blovic, aby v tamějším
domě dětí a mládeže co nejlépe
přednesly své texty na okresní přehlídce recitace. Soutěží se ve čtyřech
kategoriích. Zástupci dvou nejstarších kategorií musí mít připraveny
dokonce dva texty – zpravidla jednu
báseň a jednu prózu. Velkým úspěchem je vůbec postoupit do krajského kola. Např. v první kategorii o to
usiluje pokaždé přes 30 soutěžících.
Postoupit mohou jen dva. V průběhu
posledních deseti let se žákům naší
školy podařil postup hned několikrát.
Poprvé to byl Martin Kubeš (dnes již
vysokoškolák), dalšími úspěšnými
reprezentanty Chotěšova byli Michaela Shafferová, Rostislav Pittr a Veronika Štengelová. Letos v dubnu
2014 postoupila dál dokonce dvě
děvčata ( obě ve stejné kategorii ) –
Veronika Štengelová a Barbora Konopíková. Každý postup do kraje byl
završením několikatýdenní práce s
literárním textem.

V tomto roce byl jeden z recitátorů odměněn za své úsilí postupem na
34. celostátní přehlídku a dílnu dětských recitátorů do Svitav. V průběhu celostátní přehlídky vycházel
bulletin Dětská scéna 2014, vystoupení Báry Konopíkové v něm bylo
popsáno ( ohlasy z krajských kol )
takto:
Přehlídka dětských recitátorů Plzeň, 12. dubna 2014
Ve 2. kategorii přednášelo 13 dětí.
Úroveň recitace byla velmi vyrovnaná. Všichni interpreti měli dobře
zvolené texty, které odpovídali jejich
věku. V letošním roce úplně chyběla
poezie. Porotu zaujala Barbora Konopíková s textem Christophera Gregorovského Leť, orle, leť, která po
celou dobu vystoupení udržovala
velmi pěkný kontakt s publikem.
Svůj text dokázala vygradovat k
sugestivnímu závěru (příspěvek Ivany Loudové): Do Svitav jsme dorazily v pátek 13. 6. kolem poledne.
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Společně se mnou (Irena Hudcová –
autor článku) se Barbora vrhla do
víru „velkoměsta“. Pro děti i dospělé
byl připraven velice zajímavý program. Čekala nás vystoupení v sálech
( to s naší účastí až v závěru našeho
pobytu v neděli dopoledne), semináře, dílny pro recitátory, možnost
zhlédnout několik vystoupení dětských divadelních souborů ( ve stejné době ve Svitavách probíhala celostátní přehlídka dětského divadla) a
další akce. Samozřejmě jsme nevynechaly (ač bylo ve večerních hodinách) i návštěvu představení Divadla
Drak z Hradce Králové „Poslední
trik Georgese Méliѐse“. Bára je akční
„človíček“ a „své Svitavy“ si užila
stoprocentně. I vystoupení ve velkém
sále kina Vesmír zvládla dobře, tréma ji neskolila. Při následné besedě s
lektorských sborem po vystoupení si
vyslechla hodnocení odborníků a
podiskutovala s nimi o svých dojmech. (Mě tam vůbec nepotřebovala, já byla v té chvíli jen divákem).

Na 34. celostátní přehlídce se nám
moc líbilo, celý víkend jsme se nabíjely novou energií. Je skvělé, že tato
akce existuje, budeme se snažit, abychom se zase někdy probojovaly až
do Svitav. Jako líheň nových recitátorských ( a snad i divadelních ) talentů by měl nyní působit nový dramatický kroužek při ŠK ZŠ Chotěšov.
Loučím se textem z Dětské scény
č.2 (neděle 15.6.), jehož autorem je
jeden z recitátorů 3. kategorie Patrik
Břečka.
„Tyhle naše Svitavy,
ty jsou plné zábavy,
Zůstal bych tu napořád.
Mám to tady velmi rád.“

KRÁTCE…
Obec Chotěšov přispěla na pořízení ultrazvuku
Obec Chotěšov poskytla Stodské nemocnici dar ve výši 10.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na
pořízení 3D ultrazvuku pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. Za finanční pomoc poděkoval
ředitel nemocnice MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. zasláním děkovného dopisu.

Svoz plastických hmot
V úterý 23. září 2014 provede Obecní úřad v Chotěšově svoz plastických
hmot. Žádáme občany, aby hmoty připravili před své nemovitosti v pondělí
večer. Plastové pytle je možné zakoupit na obecním úřadě, jeden kus za pět
korun.

Čekání na lékaře zpříjemní káva
Pro pacienty, návštěvníky zdravotnického zařízení i další veřejnost nabízíme v areálu budovy Obecního úřadu ke zpříjemnění čekání teplé nápoje z nápojového automatu, umístěného v přízemí vpravo po vstupu do budovy.
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NA ZÁVĚR
Kino od října opět promítá!
DEŠŤOVÁ VÍLA - pátek 3. října od 17 hodin
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí „pravidelnou inspekci“ u
lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena za
chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Mezi
takové lidi patří i sedlák Lakota (Miroslav Donutil), jehož syn Ondra (Jakub Gottwald) miluje
chudou Květušku (Eva Kerekešová). Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Když se živly vrátí ke
Slunci, žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, ovšem
je přehlasováno. V poslední chvíli mu pomůže Dešťová víla (Lenka Vlasáková). Požádá Slunce,
jestli by nemohla lidi potrestat sama a vezme lidem déšť. Kraj sužuje sucho. Lidé nemají co
sklízet, obilí neroste, sena jsou skoro spálena. Lakota využije situace a slíbí Ondrovi, že si může
vzít Květušku za ženu pod podmínkou, že Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá za Dešťovou
vílou a musí splnit tři úkoly. Úkoly to budou těžké, přetěžké a ani po jejich splnění nebude mít
Květuška s Ondrou vyhráno. Lakota je nenapravitelný. Ale nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už to v pohádkách bývá.

CHLUPATÁ ODPLATA - pátek 17. října od 17 hodin
Dan Sanders (Brendan Fraser) se kvůli práci přestěhuje i s rodinou z Chicaga do oregonských lesů, kde má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického projektu. Zpočátku si
myslí, že největším problémem pro něj budou zhýčkaná manželka (Brooke Shieldsová)
a pubertální syn (Matt Prokop), jenž má z přírody panickou hrůzu. To ovšem ještě netuší, že se kvůli své nové funkci stal nepřítelem č. 1 pro všechna místní zvířata, která se
nehodlají svého domova vzdát bez boje! Divoká stvoření z místních lesů ztrpčují Danovi život na každém kroku. Ničí jeho práci, rodinný život i oblečení. Zoufale se brání
útokům perfektně organizované zvířecí armády. Postupně ale zjišťuje, že jsou jeho pokusy zcela marné a navíc mu nikdo nevěří.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ - pátek 24. října od 17 hodin
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a
veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Jejich
svět je najednou krásnější. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se k nim přichomejtne zbytek kamarádů z parku – přímo 13 milovníků oříšků,
kteří jim situaci značně zkomplikují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je
jen krycí místo pro lupiče. Ti se chystají vyloupit banku skrz vykopaný tunel a
místo pytlů s penězi podstrčit pytle ořechů. Rozhodně je na co se těšit.

…dále 31. října uvidíte komedii Zdeňka Trošky BABOVŘESKY II
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