Zpravodaj vydává obec Chotěšov
č. 1 – březen 2012
Cena 5 Kč

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Sedmé zasedání zastupitelstva obce Chotěšov se
uskuteční dne 14. března
od 17 hodin v budově
obecního úřadu v místnosti číslo 8. Na programu má zastupitelstvo
celkem 14 bodů.

ŽELEZNÁ SOBOTA

Známý francouzský herec Gerárd Depardieu natáčel v Chotěšově.

Málokdy se stane, aby se chotěšovský klášter stal středem pozornosti
tuzemských médií. Po dlouhé době
se to ale stalo a zásluhu na tom má
známý francouzský herec Gerárd
Depardieu, který v Chotěšově na
počátku března natáčel část filmu
s názvem „Muž, který se směje“.
V klášteře během týdne vyrostly
kotelna a realistická mučírna jako
filmové kulisy. Film Muž, který se
směje se natáčí na motivy románu
Viktora Huga, jehož děj se odehrává
na přelomu 17. a 18. století a je situován do prostředí staré Anglie. Hlavním hrdinou je dvanáctiletý chlapec
jménem Gwynplain, kterému král
nechal zmrzačit obličej do tvaru věč-

ného úsměvu. Poté, co ho přátelé
opustí na břehu moře, se vydává
zasněženou planinou neznámo kam.
Během cesty se mu podaří zachránit
ani ne roční holčičku, která dýchá z
posledních sil na těle své mrtvé matky. Podaří se jim dostat do města,
kde je schová pod střechu své pojízdné boudy muž jménem Ursus,
který žije sám. Právě Ursuse v nově
natáčeném filmu ztvárňuje Depardieu. Kromě Chotěšova bude francouzský štáb natáčet také v Milovicích nebo v pražském Rudolfinu.
Gerárd Depardieu je proslulý jako
velký milovník života, žen a dobrého
vína. Je otcem tří dětí. Zazářil ve
spoustě úspěšných filmů.
(M.N.)

V sobotu 14. dubna provede Sbor dobrovolných
hasičů sběr starého železa
a textilií. Občané mohou
tyto materiály připravit
před svá obydlí, nejlépe
v sobotu v 8 hodin, aby
nedocházelo
k odcizení.
Na požádání provedou
hasiči sběr i v okolních
obcích Mantov, Losina,
Týnec a Hoříkovice.

STAROČESKÉ MÁJE
Ve dnech 12. a 13. května se v Chotěšově uskuteční tradiční Staročeské
máje. Dne 12. května
proběhne
obcházení
svobodných dívek a žen
a 13. května se uskuteční
průvod obcí zakončený
programem v klášteře.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zimní období se nám pomalinku chýlí
ke svému konci. Letošní zima byla
oproti té minulé zcela odlišná. Zpočátku to vypadalo, že se ani zimního počasí nedočkáme, ale nakonec jsme
přeci jenom měli možnost užít si i
v našich obcích trošku té sněhové nadílky a následně i mrazivého počasí,
které vylákalo řadu z nás a zejména
děti bruslit na zamrzlé rybníky.
V některé dny zasáhly naše území arktické mrazy a na řadě míst Česka docházelo k dosažení teplotních rekordů.
Toto počasí samozřejmě způsobovalo
nemalé problémy, jako bylo praskání
kolejí a hlavně havárie na vodovodních potrubí. Jsme rádi, že tyto nepříjemné situace se našim obcím vyhnuly
a kromě ojedinělého zamrznutí několika domovních přípojek k ničemu
výjimečnému nedošlo. Velkou černou
kaňkou za letošní zimou však zůstala

nepochopitelná krádež vánočního
řetězu ze stromku u obecního úřadu.
Nyní už se asi všichni těšíme
na jaro a asi zvláště ti, kteří vlastní
nějakou zahrádku. Z prováděných
prací na zahrádkách však vzniká
značné množství bioodpadu. Vyzýváme proto k tomu, abychom
k likvidaci tohoto odpadu využívali
domácích kompostáren nebo vyhrazených míst na sběrném dvoře, neboť
tento odpad nepatří v žádném případě do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic).
V tomto čísle zpravodaje naleznete i přehled kulturních a společenských akcí pořádaných místními
spolky, sdruženími a organizacemi.
Velmi nás těší letošní široká a na
program pestrá nabídka. Musíme
ocenit a vyzdvihnout úsilí organizátorů - skupinek nadšenců, kteří jsou
ochotni svůj čas a schopnosti obětovat pro pobavení, odreagování a
zlepšení všedního života spoluobčanů. Věříme, že tato jejich snaha bude

náležitě odměněna vysokou návštěvností jimi připravovaných akcí.
Ke zkvalitnění podmínek
v našich obcích budeme chtít přispět
i v letošním roce realizací rozpočtem
schválených investičních akcí. Věříme, že se nám podaří vybudovat
zejména nové zdravotní středisko a
výtah v současné budově obecního
úřadu,
nové
vodovodní
řady
v Mantově, zpevnění povrchů některých místních komunikací, dále budeme pracovat na zajištění energetických úspor budovy mateřské školky.
Zaměříme se taktéž na zkvalitnění
péče o vzhled našich menších obcí.
Čeká nás však i celá řada dalších
věcí, které budou závislé na dostatku
finančních prostředků. A protože se
zatím nedaří u obcí našeho typu dosáhnout vyššího rozpočtového určení
daní oproti větším městům, nezbývá
nám nic jiného, než se snažit o minimalizaci provozních nákladů.
Přejeme všem příjemné vysněné
jarní časy.
Bc. Filip Hrubý

Od 1. dubna se chystají změny v Integrované dopravě Plzeňska…
… a dotknou se i Chotěšova. Změna se
ale dotkne především těch, kteří jezdí
do Plzně do školy nebo za prací a používají ke své přepravě Plzeňskou kartu.
Hlavní změnou je to, že Chotěšov spadne, stejně jako další desítky
obcí, do tak zvané vnější zóny Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP).
Dříve tato vnější zóna končila ve Zbůchu, nyní se rozšířila až za hranice
Stoda. Vnitřní zóna už nebude sahat až
do Tlučné, jak jsme byli doposud
zvyklí, ale bude striktně rýsovat hranice města Plzně.
A co z toho plyne? Pokud
vlastníte Plzeňskou kartu a používáte ji
k dobíjení časových kreditů, ať už pro
přepravu MHD po Plzni nebo ji využíváte v autobusech a vlacích, budete
postupovat jako doposud. Nabijete si
kartu na přepážce Plzeňských městských dopravních podniků nebo v novém e-shopu Plzeňské karty. Nově si
ale budete nabíjet dvě vnější zóny a

jednu zónu vnitřní. Z Chotěšova do
Plzně totiž autobus nebo vlak projede
právě dvě vnější zóny. Pro dopravu
po Plzni je platný jen tarif pro vnitřní
zónu. Při dobíjení je třeba si pamatovat kódy jednotlivých tarifních zón:

Zóna 103 – Stod
Zóna 101 – Nýřany
Zóna 001 – Plzeň
Celkem:

330,330,440,1100,-

V tabulce jsou uvedeny ceny za základní měsíční jízdné. Studenti například za měsíc zaplatí 550 korun za
všechny tři zóny dohromady a v autobuse nebo vlaku už nezaplatí ani
korunu navíc. Každý si může spočítat
jestli pro něj bude výhodnější nabíjet
si kredit na Plzeňskou kartu nebo
nadále jezdit za běžné jízdné.
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Nově si lze Plzeňskou kartu
pořídit i na Městském úřadě ve
Stodě.

K žádosti je potřeba:
 občanský průkaz
 průkazovou fotografii
 případný doklad o nároku na slevu
Na Plzeňskou kartu lze cestovat i
mezi vnějšími zónami. Nemusíte jet
přímo do Plzně, abyste ji mohli využívat.
(M.N.)

20 let Haydnových hudebních slavností - letos po jedenácté v Chotěšově
První roky obnovené demokracie přinesly
nejen divokou privatihousle
zaci a rozkrádání státního majetku,
ale i lavinovitý vznik neziskových
organizací různých cílů i právních
forem. Nejčastější jsou občanská
sdružení v nichž lidé realizují záměry, na něž by veřejná správa neměla
finance ani lidi. Zrodila se u nás
opět občanská společnost, základ
zdravé prosperity každého státu.
V Chotěšově tak pracuje o.s. Klášter
Chotěšov, jehož ušlechtilým cílem
je záchrana krásného, ale tíživého
dědictví obce.
V nedaleké Dolní Lukavici
skupina občanů a hudebních příznivců z Plzně i Prahy se zas pokusila využít místního zámku k hudebním akcím, které by připomínaly
slavného Josepha Haydna, jenž zde
v 18. století na panství Morzinů
krátce pobýval jako kapelník a skladatel a založili k tomuto cíli
o.s.Česká spo-lečnost J.H. Již v roce
1993 připravila 1.ročník Haydnových hudebních slavností (HHS).
Sestával jen ze čtyř koncertů během
zářijového víkendu, ale od počátku

se těšil velké pozornosti a obětavé
pomoci obyvatel i návštěvníků
z širokého okolí. Sluší se připomenout
jména zakladatelů a předních organizátorů, z nichž někteří již nejsou mezi
námi: Václav Kvídera, Dagmar Páclová, Petr Šefl, Karel Friesel, Josef Netrval, Andreas Kröpper. Nezapomenutelným patronem HHS byl Lubomír
Voleník.
Nutno přiznat, že od počátku
festival podporoval bývalý okres Plzeň-Jih, potom a dosud Plzeňský kraja
zprvu i řada privátních firem, z nichž
nejvíc pomohla firma Alcatel. Ty
největší západočeské společnosti však
příliš štědré nebyly. Přesto se festival
zejména ve své druhé dekádě postupně rozrůstal a poslední léta již obnáší
vždy okolo 13 koncertů během osmi
dnů. Také místa konání se postupně
rozšiřovala z D.Lukavice do dalších
měst a obcí jižního Plzeňska, od roku
2002 také do Chotěšova. Vedení o.s.
ČSJH tak chtělo obec i o.s. Klášter
Chotěšov zviditelnit, přitáhnout další
návštěvníky a pomoci vytvořit
z kláštera kulturní centrum pro místní
občany. Navíc se ČSJH rozhodla, že

vstupné z koncertů bude v případě
Chotěšova ponechávat o.s. Klášter
Chotěšov jako skromnou finanční
výpomoc k rekonstrukci. Možná tak
ČSJH přispěla k obnově alespoň
jednoho klášterního okna, a jestli
ještě ne, tak k tomu brzy dojde. V
jubilejním 20.ročníku HHS se totiž
bude v Chotěšově koncert konat
zase a vstupné poputuje opět na
obnovu památky.
Občané obce i návštěvníci
z daleka tak mohou klášteru pomoci
zvlášť příjemným způsobem, neboť
vystoupení
souboru
PHILHARMONIA OCTET, které
se uskuteční v kapitulní síni v pátek
21.
září,
bude
patřit
k nejprestižnějším koncertům letošního ročníku. Doufejme, že nám
soubor zahraje i překrásný Haydnův
Octet in F. Věříme, že partnerství
mezinárodního hudebního festivalu,
o.s. Klášter Chotěšov a obce Chotěšova bude pokračovat i v třetí dekádě HHS.

Vladimír Bako, předseda ČSJH

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Proč je roční poplatek za psa žijícího v domě 50 korun a
poplatek za psa žijícího v bytovce 500 korun?
V úvodu odpovědi musím upřesnit v otázce
chybně uvedené sazby místního poplatku
stanovené v našich obcích. Sazba poplatku
za prvního psa drženého u rodinného domu
činí 200 Kč. U držitele, který je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, činí sazba poplatku za
prvního psa drženého u rodinného domku
50 Kč. Za prvního psa drženého v bytovém
domě činí sazba poplatku 600 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
poplatku 200 Kč. Rozdílná sazba poplatku stanovená zastupitelstvem obce má
zásadně regulační funkci s ohledem na
podmínky, ve kterých jsou psi drženi.
Smyslem nastavené regulace je předejít
situaci, aby v bytech jednotlivých bytových domů nežilo více psů než občanů.
Do jisté míry je možné zohlednit i ekonomické parametry. Chovatel psa drženého u rodinného domu je zároveň i
plátcem daně z pozemku (zahrady),
kdežto chovatel psa drženého v bytě daň
z pozemku neplatí.

3

MÁTE
JINÝ DOTAZ?
***
CO VÁS ZAJÍMÁ?

***
Pište nám své otázky na:
podatelna@obecchotesov.cz
nebo je v písemné podobě odevzdejte
na obecním úřadě.

USKUTEČNĚNÉ UDÁLOSTI A AKCE
Klub chotěšovských turistů pořádal tradiční Podzimní pochod
Klub českých turistů Chotěšov
pořádal v sobotu 19. listopadu
Podzimní pochod, který navazoval
na tradici jedenácti ročníků podzimních pochodů z let 1996 až
2006. Na startu v Restauraci pod
klášterem se sešlo 157 účastníků,
kteří vyrazili na trasy 15 a 22 kilometrů. Obě trasy vedly přes Záluží, kde byla ve dvoře Gigant
kontrola.
(KČT)
Gigant kontrola ve dvoře v Záluží.

Akce „Jarní prázdniny“ v ZŠ Chotěšov byla plná her a soutěží

Inzerce

BEL CANTO
=
krásný zpěv

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Návštěvníci chotěšovského kostela Narození Panny Marie se mohli 18. prosince
2011 přesvědčit o pravdivosti tohoto názvu
sami. Prostorem se nesly tóny varhan v
podání Michaeli Konopíkové, kytary
Adama Celera a krásného zpěvu sboru
děvčat BEL CANTO. Pohoda adventního
času byla dokonalá. Výtěžek z koncertu
4000 korun byl odeslán na občanské sdružení Život dětem (Praha-Libeň).

Prodej 12. dubna a 1. června 2012
v 18 hodin v Chotěšově /před Mountfieldem/
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové+peking.kachny/
KAČER barbarie
Kačeny ROUVENSKÉ !NOVINKA!
Husy bílé
Husy landenské
Perličky
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

cena: 100-160,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč

Informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331
gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15h!!!

Všem účinkujícím a ochotným dárcům
vřelé díky.
M. Retová

4

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
TJ Baník Mantov oslaví 65. výročí od svého založení
Tělovýchovná jednota Baník Mantov
oslaví v letošním roce 65. výročí od
svého založení. Oslavy jsou naplánovány na sobotu 9.6.2012 a ponesou se
v duchu dobročinnosti, kdy veškerý
výtěžek ze vstupného a z ostatních
doprovodných akcí bude věnován Domovu pro osoby zdravotně postižené
ve Stodě.
Hlavním bodem oslav bude
fotbalové utkání domácího oddílu TJ
Baník Mantov s mužstvem bývalých
sportovců a známých osobností Real
TOP Praha. Za toto mužstvo pravidelně nastupují herci Ivan Trojan, David
Suchařípa, David Novotný, zpěváci
Richard Krajčo, Vojta Dyk, Pepa Vojtek, sportovní komentátoři Robert Záruba a Jaromír Bosák, fotbalisté Horst
Siegl, Patrik Berger, Luděk Zelenka,
hokejista Jirka Hrdina a mnoho dalších
známých jmen. Těšme se na to, v jaké

sestavě celek zavítá k nám!
Dále se v průběhu slavnostního
odpoledne diváci a hosté mohou těšit
na
dechovku
v podání
kapely
SEDMIHORKA, taneční vystoupení
místního spolku BABIDOU, exhibici
několikanásobného mistra republiky a
medailisty z mistrovství Evropy i světa
ve footbagu (báječná podívaná!), dále
se ve svém hudebním vystoupení představí klienti DOZP Stod, nebude chybět ani bohatá tombola a tečku za oslavami udělá rocková skupina DARALL
rock.
Jak sami můžete vidět, program bude opravdu bohatý a o zábavu
nebude nouze. Nezbývá než doufat, že
červnové počasí nám bude nakloněno a
my všichni společně si budeme moci
užít nádherné odpoledne.

TJ Baník Mantov
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Přijďte slavit s námi!

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Prolínání aneb osudy potomků chovanek chotěšovského kláštera
O setkávání bývalých chovanek dívčího penzionátu chotětovského kláštera, se již mnohé napsalo. Na velkém panelu v jedné z chodeb konventu je instalována zvětšená fotografie skupiny dívek kolem roku
1907. K tomuto výjevu je připojena i
báseň, věnovaná na rozloučenou
s kamarádkou i Chotěšovem.

„Však družko
jednou bude jinak, až žal se
v srdci ozve, slza
oko zkalí…„
To je jeden z veršů básně. Dá se říci,
že jsou to slova takřka prorocká. Za
pouhých sedm let pohltí jejich mladá
léta první světová válka. Když jejich
děti dospějí do věku mladosti, přijde
válka druhá.
V osobním deníčku studentky Marie Hartmannové je vepsán i
seznam dívek školního roku 1906 1907. Mezi třiceti jmény jsou i Paula
a Ada Derdiaux. Zaměstnání otce,
továrník z Holýšova. Dnes můžeme
upřesnit, že otec dívek nebyl továrníkem, ale Louis Deridiaux byl povolán do Holýšova jako sklářský odborník v roce 1900 z Belgie. Později
se stal technickým ředitelem v místní
sklárně. Po příchodu do Holýšova,
začaly obě jeho dcery navštěvovat
klášterní školu v Chotěšově.
Ada Deridiaux se v roce
1921 provdala za holýšovského učitele Jana Wrbu a v roce 1922 se jim
narodil syn Heinrich. Paula se provdala za hajného na panství Colloredo – Mansfeld. V roce 1925 se jim
narodil syn Hubert. Ještě pro zají-

mavost! Huberta křtil holýšovský
farář Holý. Deska z náhrobku se
jménem faráře Holého, byla nelogicky nalezena v barokním sklepení pod konventem kláštera.

Máme tedy dvě sestry, jejichž
synové jsou bratranci a jejich čas se
přes období první republiky posunuje
k Mnichovu a Protektorátu. Heinrich
Wrba usedl v roce 1929 do lavic německé školy. Měšťanku absolvoval ve
Stodě, v Plzni pak německé gymnázium, to byl už rok 1939. Vojenskou
službu nastoupil v Č. Budějovicích.
Dále nastoupil do vojenské školy ke
studiu technického inženýrství.
Heinrich Wrba byl zařazen do
posádky německé ponorky U – 218, ve
funkci palubního mechanika. Ponorka
U – 218 byla v bojové pohotovosti od
28. 8. 1942, do 8. 5. 1945. Jako jedna
z mála německých ponorek nebyla
potopena a 8. 5. 1945 se její posádka
vzdala v norském městečku Bergen.

Německá ponorka U 218
Posádka byla v zajetí ve Skotsku. Od této chvíle se začíná odvíjet
naprosto odlišná část života H. Wrby.
Zapsal se ke studiu medicíny a v Anglii
začíná studovat. Po návratu do Německa v roce 1948 studuje přírodní vědy
v Hamburku.
H. Wrba se postupně dopracoval dalším studiem až na uznávaného
odborníka ve výzkumu rakoviny. Svoji
kariéru končí na vědeckém oddělení
pro aplikovanou a experimentální onkologii vídeňské university. Odtud
odchází do důchodu v roce 1982. Prof.
Dr. Heinrich Wrba publikoval na 260
vědeckých prací, byl spoluautorem
mnoha vědeckých knih. Poslední návštěvu rodného Holýšova uskutečnil
v květnu 2001 a v tomto roce 7. září ve
Vídni umírá.
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Hubert Ott se narodil 1. 11.
1925 v Holýšově. Těsně po narození
se celá rodina stěhuje na hájovnu
Jablečno u Rokycan. Hubert doma
dostává slušnou jazykovou průpravu.
Matka mluví francouzsky, otec německy a služky česky. Hubert ale
navštěvuje od páté třídy německou
školu v Holýšově. Pokračuje na státním reálném gymnáziu v Plzni, a
vzdělání končí na vyšší škole ve
Stodě.
V roce 1943 dosáhl branného
věku. Byl organizován v Hitlerjugend v Chotěšově.
Je nastěhován u místní rodiny jménem Laudon. Jako jeden
z prvních se dostává do rozbombardovaných Dobřan.
V červenci 1943 přichází povolávací rozkaz do Wehrmachtu.
Prošel Polsko, kde byl nejednou na
pokraji smrti. Bylo to v období, kdy
německá vojska již byla na ústupu a
boje s Rudou armádou byly každodenní realitou.
Postupně se dostává do Prahy a také do Holýšova. Otec byl zavřený na Pankráci, matka v táboře
Mirošov. Belgická babička žila
v Holýšově, hlídána českým učitelem. Po těchto zjištěních odchází
Hubert do německého pohraničí a
prošel různými zaměstnáními. Matka
byla mezitím na základě jednání
Belgického velvyslanectví propuštěna a vystěhována do Belgie. Otec byl
propuštěn v roce 1948 a odešel do
Německa. Celá rodina se sešla v roce
1950. Pan Ott se zúčastňuje setkávání rodáků o holýšovských poutích.

„Jest modlitba to,
již v tuto chvíli,
jsem zavřela v tyto
řádky sen, jež jako
těšitel se chýlí, chce
být Tvým strážným andělem.“

Toto je další sloka z básně na rozloučenou v roce 1907. V příbězích nyní
popsaných měli protagonisté své
anděly velice bdělé. Setkání celé
rodiny po létech válečného běsnění
bylo zázrakem.
Je možné, že čtenář v Chotěšově
namítne, proč čteme příběhy z Holý-

šova? Snad proto, že jsou to poutavé
lidské příběhy a také proto, že nám
v Chotěšově chybí kniha o Chotěšovácích. V neposlední řadě, alespoň
z části životy některých postav Chotěšovem prošly.
Vážení čtenáři, pokud si o mnohých
dalších osobnostech chcete přečíst

knihu, ze které jsem čerpal, zakoupíte ji v informačním středisku města
Holýšova. Její název je Známí a neznámí sousedé a stojí rozhodně za
přečtení.

Jiří Poslední

Vzniklé „Centrum bláznů klášter Chotěšov“ spadá pod projekt EHMK 2015
Centrum „bláznů“ Chotěšov bude
kulturním, vzdělávacím a informačním centrem v tomto regionu. Již v
dnešní době se tyto prostory provizorně využívají pro každoroční „Zahradní slavnosti“ pořádané o.s. Klášter Chotěšov – Lesovna, kde je instalována galerie obrazů, fotografií
nebo např. filmová projekce.

Chtěli bychom navázat na kulturní tradici kláštera a otevřít prostory
centra na výstavy, galerie, projekce,
dílny (wokshopy), informační centra
(např. mikroregionu, MAS Radbuza),
zázemí pro festivaly a akce v klášteře
(např. Večer pro klášter Chotěšov,
zájmovým spolkům, občanským sdružením atd.).

Našimi hlavními prioritami
je mimo jiné vytvoření kulturního,
vzdělávacího a informačního centra na bázi udržitelnosti, aktivní
činnost v rámci projektu Plzeň
Evropské hlavní město kultury
2015 a kulturní „maják“ pro region
Radbuza.
www.klasterchotesov.cz

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
ZAČÍNAJÍ !!!
29. DUBNA – 30. ZÁŘÍ
vždy ve 13:30, 15:00 a 16:30
Inzerce

ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI
***
LESOVNA
23. června
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
ZŠ Chotěšov otevírá Školní poradenské pracoviště
ŠPP je určeno pro žáky se specifickými poruchami učení, kterých je na
naší škole více než 20 %. Některé
děti se, bohužel, potýkají se sociálním znevýhodněním a nepodnětným
rodinným prostředím. Do školy tak
nastupují často žáci sociálně nepřipravení a rozumově nevyzrálí. Během školní docházky se pak objevují
závažné poruchy sociálních vztahů
mezi žáky, náznaky a projevy šikany
a kyberšikany.

Školní poradenské pracoviště
budou tvořit tři odborníci: speciální
pedagog, psycholog a koordinátor prevence nežádoucích jevů. Vedoucím
ŠPP je stanovena Mgr. Martina Hrušková, třídní učitelka dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. ŠPP bude
zvát jednotlivé rodiče s jejich dětmi.
Schůzky budou probíhat korektně buď
za účasti všech třech pracovníků ŠPP
nebo individuálně s některým z nich
dle potřeby a situace.

Pravidelné konzultační dny ŠPP:
První úterý v měsíci od 14:30 do
16:30 hodin
v učebně č. 311 – Speciální třída
Na konzultaci je třeba se předem
objednat telefonicky nebo emailem:
tel.: 377 900 342
e-mail:
hruskova.m@zschotesov.eu

Srdečně zveme na již 9. školní ples,
který se bude konat v sobotu
17. března 2012 od 20:00 hodin
v Národním domě v Chotěšově.

Žáci si užili Valentýnský karneval, který se v ZŠ Chotěšov konal 14. února

Valentýnský karneval si užili holky i kluci a všem to na něm moc slušelo.
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KINO CHOTĚŠOV
Vzhledem k postupné digitalizaci kin omezují filmoví distributoři počet filmových kopií ve formátu 35mm.
Z tohoto důvodu bude nabídka našeho kina v následujících měsících omezena. Děkujeme za pochopení!

DUBEN

KVĚTEN

Pátek 27.4. od 17:00
LABYRINT

Pátek 25.5. od 17:00
MODRÝ TYGR

Představte si, že právě teď a přímo před
vámi je někdo ztracený v podzemí a zoufale volá o pomoc. Skupina čtyř lidí se snaží
legendární katakomby staré Prahy. Jejich
výprava do labyrintu středověkých chodeb
se ale změní v boj o holý život. Je nebezpečnější nepřesná mapa nebo dávné tajemství? V hlavní roli mystického thrilleru
Labyrint ukáže překvapivou tvář Lucie
Vondráčková.
Český Thriller / Mysteriózní / Horor
93 min.,
přístupný od 12 let

Vstupné 60 Kč
na všechna
představení.
Pozor nyní akce:
při předložení pěti
vstupenek z různých
představení
vstup zdarma.

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný
rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče
do světa fantazie. Středobodem všeho dění
je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná
botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými
rostlinami společně s mluvícím papouškem
a svými svéráznými rodiči v podání Báry
Hrzánové a Jana Hartla.
Česko-slovensko-německý rodinný film
Česká verze, 90 min., přístupný

!!! SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ !!!
v pátek 30. března od 17 hodin
se v kině promítá pásmo pohádek

O krtkovi
Vstupné 20 Kč.
Pokud bude zájem diváků,
pohádková pásma se budou promítat každý měsíc.

Inzerce

Dne 1. června od 16 hodin
se koná

NOC KOSTELŮ
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NA ZÁVĚR…
VTIPY

Dělení vín
na Moravě:
1. Dá sa
2. Dá sa svařit
3. Nedá sa
4. Dá sa Pražákom

 Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10
korun!"
"Jo, a jak?"
"Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem."
"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"
 "Moje tchyně k nám přijela jen jednou po
svatbě." - "To máš štěstí." - "Nemám, ona
ještě neodjela!"
 U soudu: "Poznáváte ten budík?" - "Ne!" "Odveďte ho."
Druhý den: "Poznáváte ten budík?" "Ano." - "No vida, a kde jste jej viděl?" "Včera jste mi ho ukazoval!"
 Leze šnek dva týdny na strom. Najednou
zakopne asi tak ve 3/4 stromu a spadne dolů. Když se probudí říká: „Jo práce kvapná,
málo platná.“
 Slon a mravenec se vlečou pouští. Žár,
vedro a nikde ani kapka vody.
„Už nemůžu,“ naříká slon, „umřu žízní!“
„Seber se! Ještě kousek a dám ti napít ze
své flašky.“

SUDOKU
Sudoku je populární logická hra, hlavolam. Název vznikl z
japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru," ale její původ není
japonský. Hra byla známa v osmdesátých letech 20. století pod
názvem "Number Place" (Umísti číslice) v americkém magazínu o hlavolamech.

PRAVIDLA:
Je zadána tabulka o devíti sloupcích a devíti řádcích s několika
doplněnými jednocifernými číslicemi. Vaším cílem je pokud
možno co nejrychleji doplnit tabulku Sudoku o zbývající číslice
1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, a ani v
jednom z devíti čtverců neopakovala. To znamená, že v každém řádku, sloupci, a tučně ohraničeném čtverci musí být právě
číslice 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

 Otázka: Může si náš ministr vzít účelovou
půjčku?
Odpověď: Nemůže, protože v podmínkách
je uvedeno, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
 Učitel v páté třídě zdůrazňuje význam široké slovní zásoby:
"Použijte jedno slovo desetkrát za sebou a
zůstane vám na celý život."
A z konce třídy se ozve tichý chlapecký
hlásek:
"Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena,
Alena, Alena, Alena, Alena!"
 Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?"
chce vědět maminka.
"To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme
zdraví."
Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
Chotěšovský zpravodaj vydává obec Chotěšov nákladem 400 ks. Registrační číslo: MK ČR E 12318
Adresa redakce:
Obecní úřad Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
10
tel: 377 900 421, e-mail: podatelna@obec-chotesov.cz,
www.obec-chotesov.cz

Uzávěrka příštího čísla CHZ 2/2012:
31. května 2012

