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Žáci ZŠ Chotěšov si užili výlet do Anglie!

Více informací o výletu najdete na straně 10…

Cena 5 Kč

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři, obyvatelé našich
obcí, většina mých osobních setkání s řadou z Vás začínají po
pozdravení i obligátní otázkou:
„Tak co je nového, starosto?“ A
já ve většině případů začnu odpověď slovy: „ Nový je každý další
okamžik, každá minuta i vteřina
života.“ Je mi jasné, že tohle asi
druhá strana slyšet nechtěla, ale
ono stojí za to si občas uvědomit,
ač to leckdy nevypadá, že každá
chvilka v životě je jedinečná.
Předpokládám, že i Vy – čtenáři
zpravodaje budete spíše chtít vědět konkrétní věci, které v současnosti hýbou obcí.
Ještě z dob, kdy jsem působil v
Plzni, si pamatuji, jak na velkých
sídlištích parkovala osobní auta
tak, že si nechávali řidiči na sebe
za stěrači na papírku napsaná telefonní čísla, aby bylo vůbec možné
z parkovacích míst vyjet. Nikdy
bych si nepomyslel, že něco podobného může vzniknout i po pár
letech u nás na vesnici. Řada z
nás včetně mě byla zvyklá léta
stát se svým autem například ve
vjezdu do nemovitosti nebo polovinou auta na chodníku, na silniční zeleni apod. Nebylo to sice dle
pravidel silničního provozu, ale
každý jsme se snažili, abychom
nikomu dalšímu nepřekáželi. Taktéž nepamatuji, že by ze strany
policie bylo toto odstavování vozidel běžně pokutováno či jinak
postihováno. Poslední dobou se
však parkují vozidla téměř všude
po obci, což vede k podávání
oznámení na policii. Ta je pak při
své činnosti nucena řešit komplexně špatné parkování bez
ohledu na to, jestli je vlastníkem
vozidla osoba, která dojíždí do
Chotěšova za prací, nebo místní
občan, který byl zvyklý na
„svém“ místě parkovat z minulosti. Na této situaci je pikantní i to,
že leckdy oznamovatel přestupku

proti parkování někoho jiného je
zároveň i řidičem, který sám porušuje pravidla správného parkování. Domnívám se, že současnému stavu výrazně ulehčí
zejména nový vjezd do areálu
společností MD Elektronik a RSF
Elektronik, který je již stavebně
povolen, a dále i některá opatření,
která byla přijata obcí nebo jejím
prostřednictvím v podobě vybudování, vyznačení nebo dočasného vytvoření nových parkovacích
míst. Zároveň je však zapotřebí,
aby si každý z nás, kdo uvažuje o
koupi automobilu, byl schopný
zajistit podmínky pro jeho parkování nejlépe na svém pozemku.
V rámci dalšího rozvoje naší
obce je již nyní možné pozorovat
vznik hrubé stavby nové školní
jídelny a kuchyně v areálu základní školy. K dodržení současně
platných hygienických nařízení je
však nezbytné kuchyni dovybavit
dalšími moderními zařízeními.
Jelikož jejich pořizovací hodnota
nebyla zahrnuta do letošního rozpočtu, podali jsme žádost na Plzeňský kraj o finanční příspěvek.
Také v ulici Dvořákova na Slovanech je již stavba nové místní
komunikace v plném proudu a
začalo se i s ulicí Bezručova. Poslední nezpevněnou ulicí na Slovanech je Smetanova. Na její rekonstrukci jsme podali žádost o
dotaci z fondů Evropské unie a
nedávno jsme obdrželi oznámení,
že postupujeme do dalšího kola
administrace, kterou je věcné
hodnocení projektu. Když už jsem
se zmínil o Evropských fondech,
tak náš další projekt nazvaný
„Systém svozu bioodpadu“ byl
vybrán k finanční podpoře ve výši
90% celkových nákladů na pořízení svozového automobilu s nosičem kontejnerů, hydraulickou
rukou a dvanácti velkoobjemových kontejnerů. S napětím
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očekáváme i rozhodnutí o přiznání dotace na zpracování projektové dokumentace na dva úseky
nové cyklostezky vedoucí přes
naše území. První úsek by vedl od
Mantovského mostu směrem k
rybníku Šindlerák, který by zároveň sloužil i jako dráha pro in-line
brusle. Druhým úsekem je zprůjezdnění území mezi katastrem
Stoda a Chotěšova u jezu.
Velkou novinkou je i fakt, že
jsme letos podali přihlášku do
soutěže Vesnice roku 2014. Jsem
osobně přesvědčen o tom, že toto
ocenění by si celá řada občanů
naší obce určitě zasloužila. Třeba
za to, jakým způsobem se angažují v řadě spolků či organizacích
zajišťující kulturní, společenské
nebo sportovní vyžití pro své spoluobčany. A nemohu opomenout
ani ty z Vás, kteří například opravou střechy, fasády, květinovou
výzdobou svého domu apod. přispěli k celkovému vylepšení
vzhledu obce. V pondělí 16. 6.
2014 k nám přijede krajská hodnotitelská komise, takže si vzájemně držme palce, aby nám to
dobře dopadlo.
Přeji Vám všem poklidné a ve
zdraví prožité každé okamžiky
prázdnin a dovolených, které nás
již zanedlouho čekají.
Filip Hrubý
starosta

INFORMACE, KTERÉ STOJÍ ZA TO VĚDĚT
Chystáme pro vás nový informační web – www.prochotesov.cz
Kromě staveb, které v obci již
probíhají a jsou „vidět“, vzniká
také celá řada projektů a dlouhodobých vizí „do šuplíku“, kde
čekají mnohdy i několik let na to,
až se podaří sehnat dostatek finančních prostředků na jejich
realizaci.
Abyste i vy měli představu o
tom, co se v naší obci chystá, připravujeme pro vás nový infor-

mační web www.prochotesov.cz.
Na tomto webu najdete jednoduchým a přehledným způsobem
uspořádané informace o připravovaných projektech, které by mohly být v našem bezprostředním
okolí v nejbližší době realizovány.
Provoz webových stránek bude
zahájen v nejbližších dnech. Buďte informováni z první ruky!

Chotěšov je i na Facebooku
Na internetu se dá najít všechno.
Můžete na něm najít zprávy,
recepty, filmy… Můžete se tam
také setkávat s dalšími lidmi a
vyměňovat si s nimi informace,
tedy činit to, čemu se moderně
říká sociální
interakce. A
nejpopulárnější sociální sítí je
Facebook a i na něm samozřejmě
Chotěšov je. Dokonce několikrát,
v různých podobách.
V některých skupinách, nebo
stránkách to žije více, některé
jsou téměř mrtvé, ale myslím, že
si vybere každý. Seznam je
řazený od nejstarší k nejnovější
skupině a nemusí být úplný,
stránky vznikají a zanikají denně.
Názvy jsou ponechány tak, jak se
skupina jmenuje na Facebooku,
včetně pravopisných chyb.
Jan Fišer

● Jsme z Chotěšova (Plzeň-Jih) (adresa, kde skupinu
najdete je http://jdem.cz/ba83a9)
● A že Chotěšováci dají dohromady více lidí víc jak
Stodáci!!! (http://jdem.cz/ba83b5)
● TJ Chotěšov (http://jdem.cz/ba83c5)
● Večer pro klášter Chotěšov (http://jdem.cz/ba83d9)
● Chotěšov (http://jdem.cz/ba83e8)
● Klášter Chotěšov (http://jdem.cz/ba83f9)
● Sme Chotěšovácí (http://jdem.cz/ba83g3)
● Přiznání Chotěšov (http://jdem.cz/ba83j7)
● Chotěšovské rozhledy jeptišky Gertrudy,
přejmenováno na Chotěšov a jeho okolí
(http://jdem.cz/ba83k8)
● Spolek Klášter Chotěšov (http://jdem.cz/ba83m9)
● Chotěšov, PJ (http://jdem.cz/ba83n3)

Paní Marie Langhansová se v plné síle dožila stovky!
Dne 7.4.2014 oslavila krásné životní jubileum 100 let naše bývalá spolubydlící paní Marie
Langhansová. Z Chotěšova se za
svou dcerou do Třince přestěhovala letos v lednu. Do té doby
bydlela v DPS v Chotěšově.
Paní Langhansová je ve svém

úctyhodném věku stále optimistická a netrápí jí žádné zdravotní
neduhy. Stále jí dobře slouží i
zrak – bez brýlí si stále ještě dokáže přečíst noviny či knihu. Dokonce nemusí pravidelně užívat
ani žádné léky. Recept
na dlouho3
věkost prý stoletá paní Marie

Langhansová nemá a ani nad tím
nikdy moc nepřemýšlela. Přejeme jí
do dalších let hodně zdravíčka, aby
jí neopustil její životní optimismus
a aby na nás v dobrém vzpomínala!
obyvatelé DPS Chotěšov

STALO SE
Chotěšovská 30 oslavila 40 let
Byl jsem vyzván předsedou odboru
Klubu českých turistů v Chotěšově
panem Václavem Mičanem, abych
jako jeden ze starších pamětníků
chotěšovské turistiky sepsal ohlédnutí za pořádáním tohoto pochodu.
První ročník pochodu byl odstartován v květnu 1975 a vznikl v hlavách party svazáků
kolem Václava Hese na počest 30.
výročí osvobození naší vlasti.
Odtud také pramení název pochodu: „CHOTĚŠOVSKÁ 30“. První
ročníky také opravdu obsahovaly
trasu 30km. Tito, tehdy mládežníci,
mohou být hrdí na to, jakou tradici v
Chotěšově založili. Start a cíl pochodu byl tehdy v klubovně svazáků v
Národním domě. A první ročníky
byly krušné. Účast se s dnešními
ročníky určitě nedala srovnat. Z vyprávění Vaška Hese pamatuji, že
jeden ročník, kdy od rána vytrvale
pršelo, počet pořadatelů silně převyšoval počet účastníků. Já jsem se
poprvé pochodu účastnil až v roce
1978, kdy jsem se vydal na trasu
20km s mými dcerami. To už start a
cíl byl v nové svazácké klubovně u
tehdejší spodní školy, v domku, kde
dnes bydlí Mašatovi. V roce 1979
jsem se již vydal na pochod s celou
rodinou. Další rok jsme absolvovali
dokonce trasu 30km. Zajímavostí
těchto ročníků bylo, že trasy jsme šli
opravdu pěšky. A přeci byly výjimky. Parta běžců kolem bratrů Fajtových běžela „tréninkově“ trasy 50km
a jejich časy se mohly směle rovnat s
časy, které dosahovali cyklisté v
pozdějších ročnících na horských
kolech. Ale o časy na třicítce nikdy
nešlo.
Od 9. ročníku převzal pořadatelství akce nedávno založený Odbor
turistiky při TJ Kovo Chotěšov.
Předsedou tohoto odboru se stal Václav Hes, já jsem se stal členem a
tudíž i pořadatelem a již jsem se na
trasu nedostal. Zbývaly na mě úkoly
na startu a v cíli, ale hlavně jsme s
Václavem Kohoutem jezdili na kontrolní stanoviště „Pod Hůrkou“ mezi
Holýšov a Lišinu. A tam se pro mne
stal Václav nezaměnitelnou postavou

pochodu. Kdo potřeboval, dostal od
něj laskavá slova povzbuzení, a kde
bylo potřeba uměl i dobře poradit.
Jednu krásnou vzpomínku na tuto
kontrolu mám v hlavě dodnes. Na
stanoviště přišla Václavova žákyně z
učiliště, kde učil švadlenky. A hned
na něj, že jí dal špatnou známku.
Václavova odpověď zněla takto: „Jo
děvče, co jsem Ti mohl asi dát, když
jsi nakreslila jehlu jako sekyru.“, a
hned ji klacíkem v písku vystřihl
správný nákres.
S koncem spolupráce se svazáky
jsme si museli najít i nové místo pro
start a cíl. Azyl jsme nakonec našli u
místních hasičů a tak mnoho třicítek
jsme pořádali právě u nich v klubovně. Toto místo s krásným výhledem
na Chotěšovský klášter přitahovalo
čím dál více přespolních. To je právě
doba, kdy počet přespolních účastníků převyšoval značně počet místních.
Ještě jedním se tato doba vyznačovala. Naše děvčata pod vedením Anežky Kohoutové smažila v cíli vynikající vošouchy. I tím se stal náš pochod věhlasný. V této době se také
začali trousit účastníci, kteří trasy
projížděli na horských kolech. Se
vzrůstajícím zájmem o cykloturistiku, jsme pro ně připravili i trasy po
silničkách. Svaz turistiky také začal
uznávat pro výkonnostní turistiku
trasy až od 35km výše, proto jsme
byli nuceni trasu 30 km prodloužit na
35 km. S přibývajícím počtem účastníků začala být klubovna hasičů malá. Od roku 1996 jsme využili nabídky Hany Seidlové a start a cíl jsme
přemístili do prostor Národního domu. V této etapě pochodů se počet
účastníků pohyboval kolem 400.
Abychom si jejich přízeň udrželi a
aby poznali účastníci Chotěšov i z
jiných stran, připravili jsme trasy
směrem na jihovýchod (Vstiš, Dnešice, Soběkury) a posléze i na západ
(Hradec, Nedražice a Kladruby).
Přibyla i 5 km trasa pro rodiny s
dětmi. Složení účastníků se začalo
měnit ve prospěch místních. To nás
samozřejmě velice potěšilo. Po otevření restaurace Pod
4 klášterem jsme
z organizačních důvodů přijali nabíd-

ku majitelů a přemístili start a cíl do
prostor této restaurace. V téže době
přešla i hlavní pořadatelská starost na
mladší generaci v čele s Václavem
Mičanem mladším. Vynikající servis v
cíli se brzo mezi turisty rozkřikl a tak
zatím, co na ostatních pochodech počet
účastníků stále klesá, u nás se počet
stále drží. Na letošním výročním pochodu jsme jich přivítali 411.
Ukončit toto ohlédnutí bych chtěl
slovy jednoho z účastníků na pěší trase
50 km, pana ing. Jana Hoška z Plzně:

„Chotěšovská třicítka není jen
obyčejný turistický pochod. Je to
především společenská událost
přesahující hranice Chotěšova. Je
to akce, kam se i lidé z daleka rádi
vracejí a budou ještě dlouho vracet.“
Za OKČT Chotěšov
Günther Lässler a Václav Mičan
ml.

Děkujeme sponzorům Chotěšovské
30 za finanční podporu této akce.
Obec Chotěšov
Prima pečivo
,,CPZ‘‘ spol.s.r.o – p.Cvachouček
Typos,tiskařské závody s.r.o
Truhlářství s.r.o - Chodova
Restaurace pod Klášterem
Kamenictví Nováček&Hasl
Opravy mot.vozidel – p.Z a J Valentovi
Střechy Jindřich – OPV270 – p.Jindřich
Hospůdka ve dvorku – p.Brabec
Drogerie ,,Všelicos“ – p.Opplová
Truhlářství ,,Mija“ – p.Masný,p.Vacek
Sportbar – p.Bednář M
Pneuservis – p.Albrecht, p.Kadrle
Porážka Nýřany
Rybářské potřeby – p.Šlapáková
Coop prodejna
Pekařství Dobřany
Dárkové zboží – p.Hejl
Arimex – p.Berková
ACTIVA – kancelářské potřeby
Květinka – p.Hejlová
CYKLOSERVEX – p.Janda
PRAMAR – prodej ložisek
Svatební obchod
Elektro Cmunt Stod – Cmunt Martin

Dobrovolní hasiči v Čechách slaví 150 let
Rok 2014 pro nás chotěšovské hasiče
začal přípravou tradičního hasičského bálu, který se uskutečnil
25.1.2014. Členové SDH ve dvojicích
zajistili
osobní
pozvání
s prodejem vstupenek a tak se náš bál
vydařil jak po stránce finanční tak i
společenské. K tomu přispěla taktéž
hudba Doubravanka. Ze zisku tohoto
bálu jsme poskytli obci finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na pořízení nového hasičského auta Opel
Vivaro pro přepravu osob, které bylo
zakoupeno obcí v závěru roku 2013.
Dříve používaná AVIA, jejíž stáří
bylo 30 let, byla z důvodu její životnosti a nutných oprav vyřazena a
poté se podařil obcí ještě její prodej.
K novému autu bylo pořízeno tažné
zařízení a přívěsné vozidlo pro PPS
12 a příslušnou hasičskou techniku k
její dopravě na soutěže, ale i případným zásahům, např. čerpání zatopených objektů a pod. Na úpravě přívěsného vozidla se podíleli členové
JPO III. a odpracovali 187 brigádnických hodin. Důležitou činností
v období od března do konce dubna
byly brigády na druhé části budované
hasičské expopozice v barokním
pavilonku v klášteře. Zde odpracovali 495 brigádnických hodin, největší podíl brigád zajistili především
Walter a Petr Skořených. Naši dva
členové opravili pro SDH Zbůch dvě
stříkačky PS 8.
5. dubna provedli členové SDH
sběr železného šrotu, ženy zajistily
velký úklid hasičské klubovny a
příslušenství. Bylo sebráno 54 q železného šrotu a tím jsme přispěli
k úklidu tohoto odpadu i čistotě
v obci.
V závěru dubna jsme uskutečnili
slavnostní členskou schůzi k 150.
výročí založení dobrovolného hasičstva v Čechách. Na slavnostní schůzi
byli pozvání také zástupci obce, starosta Bc. Filip Hrubý a místostarosta
Luděk Rosenberger, a také osm
sponzorů, kteří se podíleli na obnově
vozového parku hasičů Chotěšov.
10.5. se uskutečnilo ve Stodě
okresní zasedání k 150. výročí českého dobrovolného hasičstva a zároveň Stodští hasiči oslavili 140. výročí
svého založení. Zde byli oceněni
historickou medailí naši zasloužilí

hasiči Josef Kanta a Walter Skořený.
Odpoledne pokračovala okresní
oslava průvodem zástupců jednotlivých SDH s historickými prapory na
místní stadion, kde poté byly zúčastněným sborům dekorovány jejich
prapory oběma výročními stuhami.
Událostí všech dobrovolných hasičů
Plzeňského kraje bylo otevření další
části hasičské expozice v barokním
pavilonku kláštera v Chotěšově.
K otevření se sjely okolní sbory
hasičů a také významní hosté. Celá
akce byla zahájena žehnáním sochy
sv. Floriána, kterou vytvořil ak. malíř
a sochař Jaroslav Šindelář z Plzně,
žehnání provedl p. Emil Soukup
z plzeňského biskupství. Poté byla
slavnostně otevřena druhá část hasičské expozice v přízemí opraveného
barokního pavilonku. Akce pak pokračovala předváděním historické i
současné techniky hasičů. Díky příznivému počasí se akce vydařila i za
velmi dobré účasti veřejnosti.
Počátkem května byla dořešena
záležitost pasivity velitele JPO III.,
který byl odvolán a novým velitelem
byl jmenován Petr Skořený, jeho
zástupcem Jiří Janka. Od počátku
roku bylo naší JPO III. uskutečněno
již 10 výjezdů. Jednalo se o požáry
trávy, únik plynu, odstranění olejové
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skvrny z vozovky, mytí vozovky po
dešťové
průtrži, požár kontejneru
v sídlišti, požár altánu, požár sklepa.
Dále to byla účast na filmování
v klášteře, kde se natáčel v zahradní
části požár a při těchto záběrech je
nezbytná asistence hasičů s technikou.
Rovněž proběhlo námětové cvičení
JPO III. v klášteře, zaměřené na vyhledávání osob a jejich záchranu. Při této
akci asistovali mladí hasiči a tak se na
místě přesvědčili o náročnosti práce
naší zásahové jednotky (JPO III.).
Ještě zmíníme činnost mladých
hasičů, kteří se pod vedením Martiny
Skořené scházejí 1x týdně vždy v úterý
od 16,00 do 17,30 hodin. Připravují se
na soutěže, kde musí prokázat znalosti
o uzlování, vhodnosti a nevhodnosti
použití hasicích prostředků, základní
znalosti zdravovědy, znalost topografických značek a také práci s hadicemi
a dalšími prostředky hasící techniky
k přípravě na soutěže. I zde je u dětí
nutná fyzická zdatnost. To vše pak
zúročí na soutěžích v rámci okrsku či
okresu. Jejich nejlepší úspěch je 2.
místo branných halových závodů
v Oplotě 23.3. 2014. Každý takový
úspěch motivuje a tak přejeme do další
práce hodně stěstí a ať se daří i
v dalším období.

Výbor SDH Chotěšov

Marek už do školy zase chodí…
Osmiletý Marek žije v jedné obci na
Stodsku, kde také chodí do třetí třídy
základní školy. Odpoledne ho můžete potkat na plácku kousek od školy,
kde s kamarády nejraději hrají fotbal.
Ještě na podzim se ale zdálo, že by
mohlo v jeho dětském životě vypadat
vše trochu jinak.
I když má Marek menší problémy
s pozorností, školní učivo bez větších
problémů zvládal. Postupně se však
začal jeho prospěch horšit. Rodiče si
s tím nevěděli rady a neuměli mu
sami pomoci. Obrátili se tak na společnost Člověk v tísni, která v regionu vedle sociálních služeb zajišťuje i
program podpory vzdělávání. „Marka jsem začala doučovat v létě loňského roku. Po několika měsících
došlo v jeho chování k výrazným
změnám. Když například udělal při
nějaké úloze chybu, sám si začal
nadávat,“ vzpomíná Jitka Kylišová,
pracovnice společnosti. Ta začala
společně s matkou dítěte pátrat po
příčinách změny chování. Při jedné
hodině doučování se jí chlapec svěřil,
že se k němu spolužáci nechovají
zrovna pěkně - berou mu věci, nadávají mu a už ho i napadli.

„Po dohodě s rodiči jsme se obrátili na třídní učitelku a výchovnou
poradkyni školy. Jejich reakce mě
velmi potěšila, začínající šikanu se
rozhodli řešit ihned,“ popisuje další
postup Jitka Kylišová. Pedagogové s
žáky celou situaci probrali a ti přestali Markovi ubližovat, postupně ho
přijali do kolektivu a začali se s ním
kamarádit. Chlapcův prospěch se
díky doučování a jistě i díky změně
atmosféry ve škole významně zlepšil.
„Měla jsem velkou radost, když mi
nedávno řekl, že do školy už zase
chodí rád,“ usmívá se Kylišová.
Ze strany rodičů je o službu na Stodsku velký zájem. Společnost Člověk
v tísni proto pro doučování a volnočasové aktivity hledá dobrovolníky.
Dobrovolníkem se může stát kdokoli,
kdo má čas dvě hodiny týdně a je
připraven na pravidelnou spolupráci.

Zájemci o dobrovolnictví mohou
volat na tel.: 731 129 207 nebo
napsat email na adresu: jitka.kylisova@clovekvtisni.cz

Myslivci opět uklízeli černé skládky!
Tak jako každý rok, pořádalo naše
myslivecké sdružení Mantov-Losiná
ve spolupráci s obcí Chotěšov úklid
černých skládek. Zatímco v loňském
roce jsme posbírali plný kontejner
plastů, gum a jiného nepořádku, Ten
letošní byl o mnoho lepší, a tak jsme
naplnili jen jednu multikáru. Zdá se,
že se blýská na lepší časy, jen tak
dál!

předseda MS Mantov-Losiná
Václav Hofman
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Mopedy znovu závodily v Chotěšově
Dne 31.5.2014 se uskutečnil již VI.
ročník MOPED GRAND PRIX
CHOTĚŠOVA. Tento závod má již
svoji tradici, a tak i letos byly vypsány dvě závodní kategorie. V kategorii "STANDART" t.j. originální neupravené mopedy typu S 11 , S 22
a Jaweta nastoupilo na start 22 závodníků. V kategorii " SPECIÁL" ,
kde jsou povoleny úpravy umožňující navýšení výkonu motoru startovalo 7 jezdců.
V obou kategoriích se na třetím
místě umístili domácí závodníci . V
kategorii SPECIÁL jezdec Stanislav
Škarda a v kategorii "STANDART"
jezdec Petr Mastný. Výsledky tohoto
závodu se započítávají do seriálu
závodů o Putovní pohár mopedklubů
KOTOVICE - STOD - CHOTÉŚOV.
Poděkování za bezchybný průběh
této akce patří všem dobrovolným
pořadatelům , zdravotní službě , TJ
Chotěšov za zapůjčení prostor hřiště
a jeho vybavení a především Obecnímu úřadu za velkou podporu.
Ke zdaru celé akce přispělo i dobré
počasí, jakož i občerstvení zajištěné
SPORTBAREM Míry Bednáře.

VÍTE, ŽE…
 … 1 minuta polibku spálí 26 kalorií?

 člověk si nemůže políbit svůj loket? (A víte, že 96% lidí to zkusí, když to čte?)

 … 11% lidí jsou leváci?

 člověk spotřebuje v průměru 100 tun potravin a 45424 litrů vody za celý svůj život?

 7 z 10 lidí věří v posmrtný život?
 blesk udeří do země 6000x za minutu?

 déšť obsahuje vitamín B12?

 8% lidí má pár žeber navíc?

 dub neplodí žaludy do věku 50 let?

 85% rostlin se nachází v mořích a oceá-

 dva lidé z pěti si vezmou svoji první lás-

nech?

ku?

 citróny obsahují více cukru než jahody?

 hroznové víno v mikrovlné troubě exploduje?

 černá skříňka je vlastně oranžová?

 Eiffelova věž obsahuje 2,5 milionů nýtů?

 člověk má méně svalů než housenka?
(640 svalů vs. 2000 svalů)

 člověk si nemůže políbit svůj loket? (A ví7

Opět se uskutečnil Běh Chotěšovem
Zdravím všechny příznivce sportu a
to nejen televizního, ale především ty
, kteří se rádi občas zapojí do dění v
obci a přijdou potrápit svá těla mezi
nás (aktivní sportovce). Dne
26.dubna se pod naší taktovkou
uskutečnil druhý ročník Běhu Chotěšovem za přispění Obecního úřadu a
tréninkové výzvy MAS Radbuza, o.s.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem pořadatelům za jejich čas ,
který této akci věnovali od chvíle
jejího plánování až po závěrečné
uklízení stanů a odpadků. Bez všech
těchto dobrovolníků by uskutečnění
takové akce nebylo reálné. Dále bych
rád poděkoval Obecnímu úřadu v
Chotěšově za součinost při organizaci závodu a to jmenovitě místostarostovi Luďku Rosenbergerovi, jenž
přispěl největší měrou během příprav, včetně shánění sponzorů, a
nakonec ještě běh podpořil přímo ve
startovním poli. Dále bych rád poděkoval všem domácím sponzorům a to
paní Hejlové , panu Jandovi, skupině
BRUFEN za ozvučení akce, panu
Bednářovi za zajištění občerstvení a
slečně Martině Němcové z TV ZAK,
která se ujala role moderátorky celé
akce.
Zajímavý doprovodný program
nám zajistila firma KOLOBĚHsport
Václav Jun, která během akce půjčovala zájemcům koloběžky k vyzkoušení na běžeckém oválu.
Účast na běhu byla díky pěknému
počasí o poznání lepší než u 1. ročníku. Dětských kategorií se zúčastnilo
71 dětí, z toho bylo 27 dětí z mateřské školy. Hlavní kategorie přespolního běhu na 5,6 km se zúčastnilo 42
běžců. Rekord trati byl nově stanoven Norbertem Švarcem na 21 minut
a 13 sekund a v ženské kategorii byl
traťový rekord vylepšen Brantlovou
Janou na 24 minut a 22 sekund.
V tento okamžik, kdy vzniká náš
příspěvek, se zlaté jádro OSPV nachází v obci Dudov v Jižních Čechách, kde jsme ubytovaní v rekonstruovaném Blažkově statku. Svítí
nám sluníčko do káviček a čajíčků a
my se rozhodujeme jaký ochranný
faktor na opalování použít pro dnešní
dávku kilometrů na kole.
Srdečný letní pozdrav všem našim
příznivcům zasíláme z Jižních Čech!

Za OSPV Robert Puhman
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Viděli jste, jak se dojí koza?
Děti ze třídy Berušek z mateřské
školy docela nedávno. Naším původním záměrek bylo poznávat
širší okolí naší obce, a tak jsme se
vydali pěšky do Týnce. Máme ve
třídě bezvadné rodiče, kteří nám v
Týnci domluvili návštěvu ve dvou
rodinách, kde se i dnes starají o
dobytek, takže jsme opravdu viděli, jak se dojí koza a jak si na
jejím mléce pochutnává pes a i
koza samotná. A viděli jsme plno
dalších nejen domácích zvířat, tak
například slepici i s kuřaty,
králíky, prase i selata, krávu, holuby, morčata, kachny i kachní

vejce a kachnu sedět na vejcích,
papoušky, krůty. I my učitelky
jsme byly rády, že jsme se pro
takovou akci rozhodly a rodiče
nám pomohli.
Děti nejvíce vnímaly zvířata,
ale my „dospěláci“ jsme si také
všimli, jak je obec upravená a
čistá. Na slepičí hovínka jsme
museli dávat pozor, když jsme
byli mezi slepicemi, ale po obci?
Ani po psích výkalech nikde
žádná památka.
Jaroslava Weberová
ředitelka MŠ

I letos jsme pálili čarodějnice…
Již několik let pálíme zlou čarodějnici na ohni na školní zahradě.
Již pomalu vznikal scénář, jak ji
upálíme i letos, ale pak jsme dostali jiný nápad. Rozhodli jsme se,
že tuhle lidovou tradici oprášíme
trochu jinak – půjdeme za čarodějnicí do přírody.
Vyrazili jsme. Jedna parta
směr Sklepní vrch a druhá parta
směr Metálka. Na Metálku za
sebou čarodějnice zanechávala
znamení, kudy šla. Ale po cestě k
jejímu úkrytu nám nechávala
úkoly. Bez jejich splnění jsme
nemohli jít dál. Na konci nám
nechala téměř nedobytný poklad –
nejprve jsme museli najít schovaný klíč a pak již poklad byl náš dlouho nevydržel, byl totiž
sladký.
Na Sklepním vrchu nebylo v
lese po čarodějnici ani památky.
Jen jsme viděli občas nějakého
pavouka nebo myší díru, až nám
jeden pocestný potvrdil, že na
konci lesa viděl čarodějnice

rovnou dvě! A opravdu – jedna
zametala na zápraží a ta druhá se
zrovna vracela z lesa s košíkem
plným bylinek. Nejprve jsme je
zpovzdálí pozorovali, ale když
jsme je slušně pozdravili, tak i
ony na nás byly slušné. A pak,
když jsme se jich zeptali, zda
můžeme jít k nim na návštěvu a
zazpívali jsme jim „Bába letí na
koštěti...“, tak byli na nás i hodné.
Nechali nás se podívat, jak vaří
čarodějnické lektvary a pověděli,
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jaké sbírají bylinky a že domů létají
komínem. Protože jsme se u nich
chovali slušně, tak jsme dostali i
bonbón. Ani se nám nechtělo
zpátky do mateřské školy. Na zpáteční cestě si některé děti povídaly
tajemství, že prý to nebyly
čarodějnice, ale naše tety uklízečky.
Kdo ví ?! Ale tajemství se nemají
vyzradit, tak to nikomu neříkejte!
Jaroslava Weberová
ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Užili jsme si výlet do Anglie!
Tento pětidenní poznávací zájezd s
ubytováním v rodinách se uskutečnil
od středy 26. do neděle 30. března
tohoto roku.
A co že jsme viděli a zažili? Po
nočním přejezdu Německa, Belgie a
Francie jsme se v ranních hodinách
trajektem z Calais do Doveru nechali
převézt do Velké Británie, kde nás za
rozbřesku uvítaly monumentální
White Cliffs / Bílé útesy. V Londýně
jsme začali prohlídkou nejznámějšího britského vězení Toweru, kde se
nás ujala paní Věra, v Londýně žijící
průvodkyně. V Toweru jsme mohli
obdivovat nejen pravé korunovační
klenoty, expozici zbraní, samotnou
pevnost, ale i vzornou ostrahu třiceti
šesti „Beefeaters“, původních dozorců vězení. Odtud jsme se lodí přepravili po Temži až k Westminsterskému paláci, sídlu britského parlamentu. Procházkou kolem Westminsterského opatství a Big Benu jsme
se přes Westminsterský most dostali
k Londýnskému oku/London Eye.
Tam nás čekala půlhodinová projížďka na obřím kole s úchvatnou
vyhlídkou na centrální Londýn. Následovala návštěva Britského muzea,
v němž jsme mohli vidět v podstatě
celou historii lidské civilizace prostřednictvím nádherných historických, kulturních a uměleckých artefaktů. V podvečerních hodinách,
trochu utrmáceni po velice náročné
noci i dni, jsme se setkali s hostitelskými rodinami, v jejichž domovech
jsme měli možnost dozvědět se něco
z anglické každodennosti.

Druhý den jsme se přesunuli na
nedaleký stadion Stamford Bridge,
kde má svůj domov slavné FC Chelsea. Následně jsme podnikli odpočinkový výlet do Brightonu, města
ležícího na břehu Atlantického oceánu, kde jsme navštívili Sea Life Cetre známé podmořskými akvárii s
mnoha živočichy žijících v oceánu.
Při procházce městskými zahradami
nás také upoutal výstřední orientální
palác Royal Pavillion, který nám
připomínal slavný indický Tadž Mahal. Několik hodin nám zbylo i na
nákupy v obřím obchodním centru a
na skotačení přímo na městské pláži.
Někteří žáci se dokonce zchladili v
moři. Nechyběla tradiční anglická
pochoutka Fish and chips. Na cestě
do Londýna jsme se pak zastavili u
nejkrásnějšího tudorovského paláce
Hampton Court Palace.
Třetí den jsme zahájili návštěvou
katedrály Sv. Pavla / St.Paul’s Cathedral, díla geniálního architekta
Christophera Wrena. Zde nás ohromila velikost a výzdoba vnitřního
prostoru. Cestou k ochozům na samotný vrchol katedrály měřící 111
metrů, kam vystoupili všichni z nás.
V kopuli katedrály jsme si vyzkoušeli akustiku formou hry „na šeptanou“
s ostatními studenty sedících na druhé straně kopule. Pak jsme se přesunuli k sídlu jejího veličenstva Queen
Elizabeth
II.,
honosnému
Buckinghamskému paláci. Kolem
James parku jsme se prošli až na
prostranství Horses Guards, kde jsme
sledovali výměnu stráží královského

jezdeckého pluku. V Těchto místech se
nacházela i Downing Street 10 se sídlem premiéra a Piccadilly Circus, populární místo mladých lidí. Slavné
Trafalgarské náměstí s admirálem Nelsonem a jsme během dne prošli hned
několikrát. Zážitkem bylo ovšem i
cestování metrem zvaným London
Tube, které Londýňané rádi používají,
protože „nahoře“ na ulicích je nepředstavitelný provoz. Poslední den nás
čekalo už jen Muzeum voskových figurín / Madame Tussaud´s Museum, kde
si snad každý našel svého hrdinu či
oblíbence v životní velikosti a podobě.
Po krátké procházce na Piccadelli
Circus jsme se rozloučili s jednou z
největších a nejvýznamnějších metropolí světa a vyrazili jsme na dlouhou
sedmnáctihodinovou cestu zpět k domovu. Odjížděli jsme s vědomím, že
jsme za těch pár dní navštívili jen zlomek toho, co Londýn a Anglie nabízí k
vidění, a že se třeba ještě vrátíme.
V neposlední řadě jsme také pochopili, že ta angličtina, kterou se tak
pracně učíme ve škole se docela hodí a
ještě hodit bude.

Mgr. Robert Jindřich
vedoucí pedagogický
doprovod akce

Zahráli jsme si o pohár Českého rozhlasu
V úterý 13. května 2014 se v Přešticích konalo atletické klání žáků
2.stupně.
Naše škola se i letos přihlásila do
všech čtyř kategorií (mladší žáci,
starší žáci, mladší žákyně, starší žákyně).
Konkurence byla opravdu veliká,
neboť se závodů zúčastnily školy z
celého okresu Plzeň – jih. Přestože

jsme v žádné kategorii družstev

jsme v žádné kategorii družstev na
medailové umístění nedosáhli, všichni reprezentanti podali výkony na
hranicích svých možností. Od minulého ročníku jsme se umístili lépe ve
všech čtyřech kategoriích:
Mladší žáci - celkově 8. místo
Mladší žákyně - celkově 7. místo
Starší žáci - celkově 5. místo
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Starší žákyně - celkově 5. místo

Za zmínku však stojí individuální
výkony: Martina Krocová obsadila
úžasné 3. místo v běhu na 800 metrů
časem 2:54,13 a Adam Kvarda 2. místo
ve vrhu koulí, který i přesto, že závodil
ve vypůjčené obuvi, vybojoval nejlepší
umístění naší školy. Oba z devátého
ročníku. Všem soutěžícím děkujeme.
Mgr. Petr Koňařík, Mgr. Robert Jindřich – vedoucí družstev

Podívali jsme se do Prahy!
Ve středu 23. dubna se uskutečnila
poznávací exkurze do Prahy. Zúčastnilo se 41 žáků 2. stupně a 3 vyučující. Hlavním cílem bylo bývalé židovské ghetto Josefov, v němž jsme
navštívili několik synagog a starý
židovský hřbitov. V muzejní dílně si
žáci mohli prakticky vyzkoušet tradiční židovský úbor, seznámili se s
židovskou kuchyní, prostřeli slavnostní stůl pro šábes a sehráli scénku
z židovské svatby. Po prohlídce Josefova následovala procházka Starým
Městem se zastávkou na Staroměstském náměstí, kde jsme obdivovali
především věž radnice s orlojem.
Uličkami Starého Města jsme pak
došli až na Karlův most. Tady si
všichni náležitě vychutnali nejen
pohled na Pražský hrad a nábřeží
Vltavy, ale především krásné letní
počasí. Unavené výletníky pak čekal
výstup Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí. Odměnou za trmácení
do kopce byl nádherný výhled na
Prahu. Pak už jen zbývalo proběhnout nádvoří Pražského hradu, zvenčí chvíli obdivovat chrám sv. Víta a
pokusit se rozesmát vojáky hradní
stráže u hlavní brány. Do smíchu
moc nebylo ani nám, celodenní únava již byla znát úplně na všech, takže
jsme se z posledních sil doškobrtali k
autobusu a vyrazili na zpáteční cestu
k domovu.
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Zahráli jsme si McDonald´s Cup
V letošním školním roce se ZŠ Chotěšov opět zúčastnila celorepublikového fotbalového turnaje McDonald‘
cup. Oproti minulým rokům jsme v
kategorii B (4.-5.ročník) konečně
slavili výrazný úspěch.
V okrskovém kole (Chlumčany
24.4.) jsme obsadili 2. místo s výsledky:

Naši školu reprezentovali žáci v sestavě:

ZŠ Chotěšov – Dobřany 0:1
ZŠ Chotěšov – Stod 3:1
ZŠ Chotěšov – Štěnovice 0:0
ZŠ Chotěšov – Přeštice 2:1
ZŠ Chotěšov – Chlumčany 2:0
ZŠ Chotěšov – Merklín 7:0
V okresním kole (Přeštice 22.5.)
jsme obsadili 1.místo s výsledky:

ZŠ Chotěšov – ZŠ Štěnovice 0:0
ZŠ Chotěšov – ZŠ Nepomuk 4:1
ZŠ Chotěšov – ZŠ Přeštice 2:1
ZŠ Chotěšov – ZŠ Blovice 2:0

V krajském finále (Plzeň 27.5.) jsme
obsadili důstojné 7.místo s výsledky:

ZŠ Chotěšov – 33.ZŠ Plzeň 0:10
ZŠ Chotěšov – Benešova ZŠ
Plzeň 1:2
ZŠ Chotěšov – ZŠ Sušice 0:0
ZŠ Chotěšov – ZŠ Třemošná
1:0

Plánované kroužky ZŠ Chotěšov























Angličtina pro 2. třídu
Angličtina hrou 4. - 5. třída
Atletika
Cyklokroužek 2. - 9. třída
Čtenářská dílna pro 2. třídu
Deskové hry
Florbal 1. - 2. třída
Florbal 3. - 5. třída
Florbal 6. - 9. třída
Heuréka
Hokejbal
Chovatelský kroužek
Keramika
Kin ball (hra s balonem ø122
Kytara 2 - 4. třída
Kytara 5. - 9. třída
Šipky
Školní pěvecký + hudební sbor
Vaření
Zumba 2. - 5. třída
Zumba 6. - 9. třída
Zdravotnický kroužek
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Matěj Vacek (5.A)
Jan Brabec (5.A)
Lucie Šeflová (5.A)
Jakub Zahoř (5.A)
Rudolf Novotný (5.A)
Vojtěch Švihla (5.A)
Matěj Albrecht (4.A)
Vilém Bednář (3.A)
Tomáš Šedivý (3.A)
Dan Janda (3.B)
Jakub Honig (3.A)
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Klášterní sezona už začala…
V sobotu 3. května byla zahájena
další sezona v chotětovském klášteře. Již od dvanácté hodiny probíhala skromná oslava k otevření
další části hasičského muzea
v letním pavilonu. Součástí této
další části muzea, bude i socha
patrona hasičů sv. Floriána. Sochu
v rekordním termínu vytvořil ak.
sochař Jaroslav Šindelář a
k jejímu vysvěcení byl pozván
Mons. Emil Soukup z plzeňské
diecéze.
V klášterním kostele byl zahájen program přivítáním návštěvníků a úvodním slovem starosty
obce Bc. Filipa Hrubého. Byly
předvedeny lidové tance z česko
německého příhraničí a příspěvek
z české strany přednesl ženský
pěvecký sbor pod vedením pana
Glace.

Od šestnácté hodiny se postupně uskutečnily vernisáže
všech
současných
výstav.
V současné době je k vidění keramika, obrazy, batikované látky,
šperky, lidové kroje či zvětšené
fotografie z období dívčího penzionátu.
V klášterním muzeu můžete
vidět (případně i slyšet), opravený
hodinový stroj, který po mnoho
desetiletí dodával energii hodinám na dnešním obecním úřadě.
V měsíci červnu jste zváni na „
Chotěšovský slunovrat“, který se
uskuteční 21.června, mezi čtrnáctou a dvaadvacátou hodinou. Do
programu se zapojí jak konventní
budova, tak zahrady pod klášterem a pro děti pak bude připravena scéna v prostoru lesního úřadu.
Akce bude ještě oznámena veřej-

ným rozhlasem, či rozvěšením plakátů.
Vážení návštěvníci, věřím že
také v této sezoně nás alespoň jednou navštívíte a tím oceníte snahu
všech, kteří se na přípravě programu podíleli. Děkujeme.

NAJDI DESET ROZDÍLŮ
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Jiří Poslední

NA ZÁVĚR…
Místo vtipů si tentokrát dáme výsledky voleb…

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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