Zpravodaj vydává obec Chotěšov

39. ročník Chotěšovské 30 je za námi
A jaký byl? Snad můžeme říci, že úspěšný. V sobotu
18. května 2013 jsme se sešli v šest hodin ráno za vytrvalého deště na startu pochodu v Restauraci pod Klášterem. Ani prvním turistům, kteří přišli, se nechtělo
moc vyrazit na trasu. Ale déšť nakonec ustal a na startu
začalo být konečně rušno. Pěší turisté si mohli vybrat
trasu od 12 do 50 km a cyklisté na horských a silníčních kolech trasy od 27 do 85 km. Odpoledne už se
každý mohl v cíli vyhřívat na sluníčku a odpočinout si
po trase, která byla díky nočnímu dešti v některých
úsecích blátivější než obvykle. Nezapomněli jsme ani
na nejmladší účastníky a rodiče s kočárky. Byla pro ně
připravena pětikilometrová trasa, kde si děti kromě
vybarvování obrázku mohly vyzkoušet své dovednosti
při plnění úkolů na soutěžním stanovišti. Celkem se
pochodu zúčastnilo 309 turistů. Příští rok nás čeká jubilejní, 40. ročník. Věříme, že bude ještě lepší a úspěšnější než 39 ročníků předchozích. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě pochodu a hlavně všem účastníkům, kteří se nezalekli ranního deště a vydali se poznávat okolí Chotěšova.
Odbor KČT Chotěšov
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je skutečností, že v dnešní době jsou
u nás nejčtenější a nejsledovanější
zprávy z bulvárních tiskovin a televizních pořadů. Většina společnosti
si navykla vstřebávat pouze ty informace, ze kterých je patrno, že
někdo někomu uškodil, ublížil, zesměšnil apod. A tak mi dovolte,
abych svůj dnešní úvodník pojal tak
trochu v tomto trendu. Nepokouším
se tímto stylem dosáhnout rozšíření
okruhu čtenářů zpravodaje, ale snažím se přimět některé z Vás se nad
určitými věcmi alespoň zamyslet.
Jak nejlépe zlikvidovat posekanou trávu? No přeci hodit na hromadu někam na veřejné prostranství,
však se o to na obci nějak postarají.
Řada lidí se stará vzorně i o části
zelených ploch v bezprostřední blízkosti své nemovitosti. Je pak nepsaným pravidlem, že zaměstnanci obce
z tohoto místa posekanou trávu odvezou k dalšímu zpracování. Bohužel
jsou mezi námi tací, kteří si myslí, že
obec asi přijímá do pracovního poměru jen takové zaměstnance, kteří
neumějí odhadnout, jaké množství
trávy mohlo vzniknout z posekaných
několika málo metrů čtverečních. A
tak se stane, že před nemovitostí leží
hromada na půl nebo celou multikáru, přestože z plácku před domem by
zabrala pouze nepatrnou část sběracího koše ruční sekačky. Ale na zahradě má dotyčný krásně střižený
trávník - není to divné? A tak holt
budeme opět nuceni posuzovat tyto
případy jako založení černé skládky!
Kolik listů papíru se již napsalo ohledně svozu komunálního
odpadu a je to pořád stejné! Připomíná mi to jedno naše přísloví o „třpytivých korálcích vrhaných vepřovému“. Prostě jsem zaplatil poplatek,
tak musím naplnit tu popelnici, a ať
jí koukají odvést. Bohužel i přes naše
urgence adresované smluvnímu partnerovi - svozové firmě, aby alespoň
namátkově prohlížel sběrné nádoby a
neodvážel ty, z kterých vykukují
například větve od keřů a stromů,
tráva, celá okna, umyvadla apod. je
stejně odváženo vše. Je to přeci pro

posádku „popelářského“ vozu práce
navíc, kterou jim nikdo nezaplatí. A
tak jsme se rozhodli ve svozové dny
namátkově projít některé z ulic a
prostřednictvím zaměstnanců obce
zkontrolovat obsah sběrných nádob.
Označíme pak ty, které nemají být
odvezeny, protože obsahují jiný, než
směsný komunální odpad. Na webových stránkách obce pak budou zveřejněna čísla popisná budov, u kterých se tento případ stal. Těmto potom můžeme všichni svorně poděkovat, že poplatek se příští rok zase
navýší. Napadá mi pak i další možné
řešení. Například vydat obecně závaznou vyhlášku obce a stanovit
občanům povinnost zajistit si nádobu
z průhledného materiálu. To by byla
potom asi panečku podívaná!
Jsme rádi, že dětské hřiště u
národního domu tzv. dupárna se těší
vysoké návštěvnosti. Už však menší
radost máme z toho, že herní prvky
pro nejmenší jsou neustále okupovány „dorostenci“. V lepším případě
dochází jen k porušení provozního
řádu hřiště, ale většinou dochází i k
vandalismu a poškozování cizích
věcí (lezení na plochou střechu přístavby nebo kotelny, sjíždění schodů
na kolech). Na denním pořádku je
potom kouření, leckdy i popíjení
alkoholických nápojů, na odhazování
odpadků mimo koše pak už vůbec
nemá smysl poukazovat. A opět jsme
byli nuceni přijmout celou řadu opatření. Areál dětského hřiště bude ve
20:00 hodin uzamčen a jakékoliv
vniknutí do uzamčeného areálu bude
řešeno v přestupkovém řízení. Areál
je střežen kamerovým systémem. Pro
větší děti, ale i dospělé, bylo na dupárnu nainstalováno nových šest
cvičebních prvků. Dále bude vybudován dřevěný altán se sezením a
opravena betonová plocha hřiště.
Přejeme si, aby cestu na hřiště našly
všechny kategorie občanů, ale požadujeme, aby se tam k sobě chovaly
slušně a ohleduplně!
Často, když se něco v obci
buduje, slýcháme: Kohopak to ti
„blbci“ zase vybrali? Na to titulování
si každý zástupce obce musí zvyk-
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nout a ne jinak je to i u mě. Ale málokdo z Vás asi ví, jakým procesem se
prochází při výběru zhotovitele konkrétní akce. Jsme totiž povinni při výběru postupovat v souladu se zákonem
a dodržovat zásady transparentnosti,
rovného zacházení a nediskriminačního
chování. Proto všem akcím předchází
výběrové řízení s oslovením širokého
okruhu zájemců o zakázku. V těchto je
však ve většině případů hodnotícím
kritériem nejnižší nabídková cena.
Poptávka po zakázkách je veliká, v
rámci konkurenčního boje dochází k
podhodnocování zakázek, a to má za
následek sníženou kvalitu díla. Je pro
nás sice příjemné uspořit plánované
investice a ty pak použít na jiné záležitosti, ale dohlédnout a donutit firmy k
dodržení požadované kvality díla stojí
obrovské úsilí. Zejména v poslední
době, kdy jsou investoři častováni nekalými praktikami ze strany firem.
Předesílám, tím, že bohužel může nastat i taková situace, kdy budeme mít
stavební povolení akce, připravené
finanční prostředky, vybranou firmu k
provedení akce, ale v důsledku schválností, byrokratické šikany v podobě
podávaných odvolání, nebudeme mít
možnost dílo provést. I s takovými
situacemi se v současné době musíme
popasovat.
V době, kdy píšu tento článek,
to venku stále vypadá, že zima ani
neskončila a už brzo začne nová. Pokud neplánujete tedy hledat teplo v
cizích krajinách, tak holt se tepleji
oblečte a odpočiňte si, nejlépe v kruhu
svých nejbližších. Přeji Vám všem
příjemně strávené období prázdnin a
dovolených.

V úctě
starosta

ÚŘAD INFORMUJE
Víte, jak se máte jako řidič chovat v obytné zóně?
V naší obci přibývá značení „obytná zóna“ a provoz je problematický.
A nikdy neuškodí připomenout si
pravidla silničního provozu. Dost
podstatný je poslední bod v textu.
Zde zapomeňte na pravidlo přednosti
zprava !!!

Pokud je povolen vjezd vozidel
do obytné zóny:
•
•

•
•
•

řidič smí jet rychlostí nejvýše
20 km/h,
řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
chodci musí umožnit vozidlům jízdu,
při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě

Gratulujeme paní Marii Langhansové k životnímu jubileu!
Krásné životní jubileum 99 let oslavila
v dubnu paní Marie Langhansová. V den
jejích narozenin, tedy 7. dubna 2013, jí
byla pogratulovat celá rodina a blízcí
přátelé. Zástupci obce Chotěšov, starosta
obce Bc. Filip Hrubý a matrikářka obce,
se oslavy zúčastnili den poté. Přivítala je
vitální stařenka, plná optimismu a stále
v dobré náladě. Z jejího obličeje vyzařuje milý a radostný úsměv. Paní Langhansová žije v obci více než půl století. 10
let bydlí v domě s pečovatelskou službou. Těší se dobrému zdraví a stále se
dokáže o sebe postarat. Vaří si dokonce
sama, protože jak říká: „Uvařím si, na co
mám chuť“. Sílu do každého dne čerpá
z hluboké víry a optimistického postoje
k životu. „Zastupitelé obce Chotěšov
paní Langansové srdečně přejí ještě
mnoho hezkých dnů prožitých s jejími
blízkými, zdraví a hojnost Božího požehnání,“ vyjadřuje přání za celé zastupitelstvo starosta obce.

Paní Marie Langhasová se starostou Chotěšova Filipem Hrubým
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Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů
výrazně pomáhají chránit životní prostředí
V naší obce je již několik let možné
ekologicky třídit elektroodpad. Jeho
sběr a následnou recyklaci zajišťuje
společnost ASEKOL, která nám dále
poskytuje přesné informace o tom,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky
zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále
z těchto údajů můžeme spočítat, o
kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela
z dat o sesbíraném množství televizí,
monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné
výrazně přispět k řešení problémů se
zásobami přírodních zdrojů, jako je
například voda nebo ropa. Už zpětný
odběr a recyklace
100 mobilních telefonů uspoří elektrickou
energii za více než 2 200 korun nebo
ropu potřebnou pro ujetí 417 km
automobilem. Získávání druhotných
surovin recyklací je navíc pro životní
prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Ze-

mě. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 78 televizí,
190 monitorů a 1077 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 66,73
MWh elektřiny, 2 642,17 litrů ropy,
309,66 m3 vody a 3,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,68 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 60,43 tun“.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a drobných spotřebičů, jako
jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Společnost hodnotila, jaké
byly dopady jejich sběru, dopravy a
ekologického zpracování či likvidace
na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, surovin,
emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Celkové výsledky za rok
2012 jsou opravdu impozantní. Díky
sběru a recyklaci elektra se společ-
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nosti ASEKOL jen v loňském roce
v České republice podařilo ušetřit
více než 9 milionů litrů ropy, které
mají v současnosti hodnotu přes 123
milionů korun, nebo skoro 198 tisíc
MWh elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než jeden
den. Ušetřená ropa by pro změnu
vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou.
A na tom všem mají zásluhu ti, kteří
si dají tu práci a zodpovědně třídí
odpad, čímž velkou měrou pomáhají
chránit naše životní prostředí.

V loňském roce
bylo občany
recyklováno
78 televizí,
190 monitorů a
1077 kg
drobného elektra

STALO SE
Babidou: Jak jsme letos vítali jaro!
Chceme
veřejnost
seznámit
s našimi aktivitami a podělit se o
zážitky z našeho jarního tancování. Kromě seznamu vystoupení,
který vidíte vpravo máme ještě
pozvánku na červenec do Lisova a
na 1. března 2014 do Cheznovic u
Rokycan.
Tanečnice Babidou
02.03. Hasičský ples ve Zbůchu
08.03. Oslava MDŽ
v Lochousicích
09.03. Vystupování v Praze
v Senátu ve Valdštejnském paláci
u příležitosti MDŽ pořádaného
senátním výborem – přítomny
byly ženy z celé České republiky i
několik hostů z ciziny. Byl to pro
nás nezapomenutelný zážitek. Na
závěr jsme jezdily historickou
tramvají a kochaly se krásami
naší matičky Prahy. Počasí nám
moc nevyšlo, ale vůbec nám to
nevadilo.
23.03. Vystupovaly jsme na plese
CPOS Města Touškov v sále
v Kozolupech. Výtěžek bude použit pro klienty CPOS Město Touškov.
27.03. Vystupování v Domově
důchodců ve Vejprnicích.
04.05. Vystupování ve Dnešicích
u příležitosti květnových oslav
osvobození Americkou armádou.
11.05. Soběkury – Oslava Dne
matek
18.05. Nýřany – 130 let založení
Hasičského sboru
25.05. Spolu se Spolkem májovníků jsme tancovaly v obci Hlavenec
u Staré Boleslavi na Staročeských
májích, které pořádali místní hasiči. Podle reakce přihlížejících se
naše vystoupení líbilo a jako vždy
jsme vytvořily radostnou náladu.

Zapojili jsme se také do projektu „Mámy pro mámy“ vyhlášeného celorepublikovým občanským sdružením NEDOKLUBKO, jehož cílem je pomoc
předčasně narozeným dětem a jejich rodinám. Pro toto sdružení jsme společně s členkami SPOZ pletly čepičky, ponožky a rukavičky. Vše
v miniaturních velikostech a v celé škále barev. Předaly jsme celkem 68
napletených kousků.
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Takhle jsme se měli na výletech!
Vážení příznivci sportu a vážení
spoluobčané, po půlročních přípravách nastal 20.4.2013 den „D“ a naše
místní organizace OSPV započala,
doufejme úspěšně, staronovou tradici
„Běhu Chotěšovem“.
I přes velkou nepřízeň počasí
se našeho běhu zúčastnilo celkem 64
dětí a 33 dospělých a mezi startujícími byl dokonce jeden, který k nám
přijel až z podhůří Krkonoš. Tato na
dané poměry vcelku slušná účast
nám je do budoucna příslibem toho,
že by k nám v příštích letech mohlo
zavítati mnohem větší množství závodníků, než tomu bylo letos.
Za spolupráci při organizaci
této sportovní události bych rád poděkoval ZŠ a MŠ v Chotěšově a
obecnímu úřadu, jmenovitě Luďkovi
Rosenbergerovi, na jehož popud celá
akce vznikla, a dále Brufenu za
ozvučení celé akce. Za finanční pomoc děkujeme společnosti Hochreiter , Obecnímu úřadu Chotěšov a J.
Jindřichovi, VZP a Červenému kříži
za věcné dary a pomoc při realizaci.
Dále za věcné dary děkujeme společnosti Danone, paní Chaloupkové,
M.Bednářovi, S.Jandovi a B. Hejlo-

vé. V neposlední řadě patří velký dík
všem dobrovolníkům, bez kterých by
nebylo možné takovou akci uskutečnit. Dle odezvy ze strany účastníků se
závod líbil a budou dále šířit naše dobré jméno. Tak tedy napřesrok u druhého ročníku Běhu Chotěšovem.
V termínu 23.- 26.5.2013 se
uskutečnil další výjezd příznivců cykloturistiky v počtu 20 lidí do Záboří u
Českých Budějovic. Penzion Na Statku
i v případě špatného počasí nabízí dostatek sportovního vyžití např. kulečník, stolní tenis, squash, dva venkovní
kurty na tenis, fotbálek. Ve společenské místnosti se nacházel otevřený krb
a ubytování bylo ve tří a čtyřlůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením a
kuchyňkou. První výjezd se uskutečnil
v pátek ve dvou skupinách v očekávání
velmi špatného počasí. Nakonec jsme
ani moc nezmokli, ale teploty kolem
osmi stupňů nebyly zrovna příjemné.
Přes nepřízeň počasí obě skupiny absolvovaly notnou dávku kilometrů.
Během prvního dne skupina Chrtů
navštívila Zámek Kratochvíle a poutní
místo Lomec. Druhého dne nám bylo
počasí nakloněno a oproti celému
zbytku republiky jsme si užívali sluneč
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ného počasí a teplot okolo 15°C.
Navštívili jsme obec Holašovice
zapsanou do seznamu UNESCO. V
této obci je soubor zachovalých zděných usedlostí ve stylu selského baroka z 19. století. Dále se za obcí
nachází tzv. Jihočeský Stonehenge.
Poslední den se nám opět
připomnělo počasí s tím, že předpověď na tento víkend byla přímo
otřesná a dalo nám ochutnat pořádnou dávku větru a pár kapek vody.
Cestou domů jsme teprve poznali,
jak nám bylo počasí nakloněno, neboť ukazatel teploty při odjezdu ze
Záboří ukazoval 15°C a u Plzně pouhé 4°C. Cyklovíkend nakonec dopadl
nad očekávání dobře, tedy až na jedny nedobitně zablokované zadní
dveře nejmenovaného SUV. Těším
se s Vámi u dalších připravovaných
akcí OSPV. Přeji Všem krásné léto a
hodně sluníčka, kterého jsme si prozatím během tohoto jara moc neužili.

Za výbor OSPV
Robert Puhman

Most přes řeku: Co o něm víme?
Když jsem šel nedávno do Mantova,
přemýšlel jsem, co vlastně vím o
mostě přes řeku. Protože jsem si nic
nevybavil, začal jsem se ptát pamětníků. Dozvěděl jsem se, že před stávajícím betonovým mostem tady stál
most dřevěný. Kdy se betonový most
stavěl, to lidi nevěděli. Pamatovali si
ale, že před stavbou tu pro pěší postavili dřevěnou lávku. Auta zatím
jezdila brodem, jeho stopy jsou znatelné dosud.
Na obecním úřadě jsem našel
jen dokumentaci k opravě mostu
v roce 1997 a evidenční číslo 180451, což je úřední evidenční označení
mostu. Navštívil jsem Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, ale ani
tam nemají údaj o stavbě betonového
mostu. Nezachovala se žádná projektová dokumentace, jméno stavební
firmy ani záznam v takzvané vodní
knize, kde mají být všechny mosty
evidovány. Podle jejich odhadu to
mohlo být asi v roce 1961.
V knize „Chotěšov a jeho dominanta“ jsem našel, že za starostování

Václava Šuha v letech 1960 – 1964
byl postaven nový betonový most
přes Radbuzu místo původního dřevěného. Je to první, sice neúplná,
ale přeci jen písemná zpráva. Ve
Státním
okresním
archivu
v Blovicích jsem vyhledal kroniku
obce Chotěšov, kterou psal od
1.10.1951 pan Emanuel Mašek, důlní
ve výslužbě. V zápisu z roku 1961
je uvedeno, že stavba mostu do Mantova pokračuje, osazuje se vozovka.
Prefabrikáty o váze 12 tun se zvedaly
pomocí jeřábu, který se pohyboval
po dně řeky. Za pět pracovních hodin osadil 10 panelů. Panely do sebe
přesně zapadaly. Dne 12.11.1961 byl
most uvolněn pro dopravu.
Dne
22.12.1961 bylo instalováno zářivkové osvětlení.
Podle vyjádření
stavitele je způsob projektu druhý
v republice, co se týče konstrukce
nosných železobetonových pilířů.
O
původním
dřevěném
mostě nejsou informace žádné. Jistě
zde byl původně brod. Když byl
postaven dřevěný most, mohl nejspíš

patřit klášteru, potom Náboženskému
fondu, dále pak Thurn – Taxisovi.
Po druhé světové válce do roku 1949
přešel Chotěšov pod okres Stříbro,
do roku 1960 pod okres Stod, po roce
1960 pod okres Plzeň jih. Navštívil
jsem několik archivů, ale díky těmto
změnám majitele a územního uspořádání je pátrání v archivech bezvýsledné. Také v německé kronice
z roku 1927 – 1937 jsem nenašel
žádnou zmínku o dřevěném mostě.
Kniha „Kirchsprengel und Kloster
Chotieschau“ se zmiňuje pouze o
brodu přes řeku Radbuzu.
Vážení občané, pokud Vás
alespoň trochu článek zaujal, pomozte hledat pamětníky. Mnoho lidí má
doma po prarodičích staré fotografie.
Možná, že by se našla nějaká fotografie původního dřevěného mostu,
nebo lávky pro pěší, nebo alespoň
skupinka osob na dřevěném mostě.
Pokud něco najdete, zavolejte, prosím. Váš objev bude přínosem
pro historii obce.

Jaroslav Cuřín

tel. 377 900 021 jaroslav.curin@email.cz
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Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může
pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním
postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich
shání marně. Firmy, organizace,
státní správa a samospráva, tedy
všichni potenciální zaměstnavatelé
jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky
vůči lidem se zdravotním postižením.
Nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob
se zdravotním postižením u subjektů,
které mají více jak 25 zaměstnanců,
ani od roku 2012 velmi omezené a
zpřísněné náhradní plnění v tomto
směru nepomáhá. Firmy a organizace
raději odvedou do státní pokladny
statisíce na odvodech, které se nikdy
k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou, nijak nedostanou, než
aby daly například kratším úvazkem
šanci pracovat ženě po rakovině prsu,
člověku s roztroušenou sklerózou,
Crohnovou nemocí… O této problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
(NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti
jste se setkala nejčastěji? A jak
s nimi lze bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří
velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob.
Málokdo ví, že OZP jsou také lidé
s těžší formou alergie, lupénkou,
epileptici či ženy po rakovině prsu.
Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci stejně jako zdraví lidé. A jak
s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně
poznají při různých formálních i
neformálních setkání, v rámci vzdělávacích projektů životní příběhy lidí
se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.

Z čeho
mají
zaměstnavatelé
strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se zdravotním postižením ohrazují tím, že
takový člověk by je stál finance navíc už tím, že by musely upravit pracoviště a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně
postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne
všichni potřebují speciální podmínky
na pracovišti. Potřebují jen dostat
šanci stejně jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy
i úřad, škola ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP,
musí buď platit již zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud
má např. základní škola ve vašem
okolí více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením,
musí odvést za jednoho chybějícího
zdravotně postiženého kolegu odvod
do státního rozpočtu v částce téměř
65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či
služby z chráněného trhu práce za
více jak 200 000 Kč. Co ale taková
škola od „chráněných dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat
přes ně učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už za
hranou zákona a vystavila by se tak
riziku,
že
přijde
kontrola
z inspektorátu práce, která jí doměří
odvod do státního rozpočtu. A ještě
pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola
měla na pozici paní učitelky třeba
ženu po ablaci prsu nebo v pozici
školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala pracovitého a
kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska.
Na co se nadační fond především
zaměřuje a co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem
podporuje projekty u organizací a
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firem, které dávají práci lidem
s postižením. Usiluje o změnu zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání
personalistů, zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením
jako takových. Náš tým má za sebou
řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně patřila
třeba ta s názvem „No a co?!“, která
jako první upozorňovala širokou
veřejnost na kvalitní práci osob se
zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku „Práce
postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz naleznou
zájemci řadu výrobků označených
touto ochrannou známkou, které
vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např.
jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde
najdete výrobky a služby, které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů.
Jedním z našich velmi důležitých
projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme
ve spojení s více než 40 tisíci personalisty z celé republiky a stovkami
osob se zdravotním postižením. Naší
téměř každodenní činností je také
školení personalistů a potenciálních
zaměstnavatelů zdravotně postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela
aktuální projekt „Start bez překážek“. Díky významným firmám a
školám, které jsou do něj zapojeny,
se projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením,
kteří kvůli svému zdravotnímu stavu
těžko získávají praxi, a tedy i práci.
Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže,
aby mohli potřebnou praxi získat.

Nadační fond mění postavení postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním
postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání
marně. Firmy, organizace, státní
správa a samospráva jsou i v roce
2013 sevřeni předsudky vůči lidem
se zdravotním postižením a nedokáží
si je představit jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které
mají více jak 25 zaměstnanců, ani od
roku 2012 velmi zpřísněné náhradní
plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly
například kratším úvazkem šanci
pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či
Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří
velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob.
Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je
stál finance navíc už tím, že by mu
musely vytvořit speciální podmínky.
A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku
a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se
zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České

republice Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP). V jeho čele
stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace
zlepšila: „Potřebujeme vzdělané
personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy
legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích
projektech
příběhy
lidí
se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.“ Nadační
fond má za sebou řadu úspěšných
kampaní. Mezi ně patří i kampaň
„No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci
osob se zdravotním postižením a s
tím související ochrannou známku
„Práce postižených. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz lze nalézt
řadu výrobků označených touto
známkou, které vyrobily osoby se
zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich
zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je
sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje.
V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který
se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří
kvůli svému zdravotnímu stavu těžko
získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci,
které nezaměstnávají OZP, musejí
buď platit stotisícové odvody do
státního rozpočtu za to, že postižené
osoby nezaměstnávají, nebo mohou
využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem
s náhradním plněním, tedy s více než
50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli
může
vyplatit i
z ekonomického pohledu. Nejenom,
že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit
státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit
až 270 000 korun. Legislativa navíc
začala od loňského roku vytvářet pro
firmy pozitivní motivační nástroje
např. v podobě vyšších příspěvků na
vznik místa, na mzdu, na pracovní
pomůcky apod.

Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale
také současné legislativě se
dozvíte na www.nfozp.cz

Velká voda opět hrozila
Ani Chotěšovu a jeho katastrálním
územím se v minulých dnech nevyhnuly problémy se záplavami po vydatných deštích. Na úseku na řece Radbuze mezi hlásnými profily ve Staňkově a
Lhotou byl stav ohrožení. U nás v Chotěšově a v Mantově vystoupala Radbuza těsně pod hranici stupně pohotovosti. Stoupáním hladiny spodní vody
a přeplněnými kanalizační řady došlo k
zatopení podzemních sklepů a garáží u
nemovitostí v blízkosti řeky. Těsně

před přelitím ze břehů na tom
byla mlýnská strouha a Zálužský
potok v Hoříkovicích a Týnci. Nejvíce nás však překvapila blesková povodeň na Werku, kdy voda z lesa a z
polí vytvořila malou řeku. Chtěl bych
ocenit obětavou a nezištnou pomoc
členů sboru dobrovolných hasičů v
Chotěšově, zaměstnanců údržby obce
a obecního úřadu. Zároveň vyjadřuji
hlubokou lítost nad neštěstími, škodami a ztrátami, které postihly mno-

-9-

mnoho dalších měst a obcí naší republiky. V neposlední řadě chci
důrazně pokárat ty z Vás, kteří mezi
spoluobčany šířili „zaručené zprávy“
o povodňových vlnách, protržených
hrázích rybníků apod.

starosta
Bc. Filip Hrubý

Z NAŠÍ MATEŘINKY
Vyrazili jsme na výlet do plzeňského planetária
Dne se děti z MŠ Chotěšov, třída Berušek, vydaly na exkurzi do plzeňského
planetária. Tato exkurze byla završením tématu třídního vzdělávacího programu zaměřeného na naši sluneční
soustavu a hvězdy. Cestu jsme absolvovali vlakem. Měli jsme štěstí, jeli
jsme tam i zpět novou soupravou. Exkurze byla pro děti velmi zajímavá a
poučná, některé děti byly v planetáriu

Vystoupení v DPS
Již několik let první květnovou
neděli slavíme svátek matek, a tak
i v domě s pečovatelskou službou
uspořádal Český červený kříž posezení k této příležitosti pro
všechny maminky, babičky, ženy,
aby společně tento svátek oslavily.
Popřát jim přišly děti z MŠ Chotěšov ze třídy Berušek, které si pro
ně připravily pásmo písniček,
vlastnoručně stříhaly, lepily a navlékaly korálky, aby tyto ženy
mohly obdarovat květinou. Vystoupení bylo zdařilé a věříme, že
děti svým vystoupením potěšily a
zahřály u srdíček.

poprvé, jiné měli zážitky zprostředkované od rodičů z dob, kdy bylo
planetárium ještě na původním místě
u Hlavního nádraží. Paní průvodkyně
z planetária dětem prezentovala, jak
se střídá den a noc, roční období a to
formou pohádky a názorně na modelu. Dětem se líbily obrázky a fotografie z kosmu na stěnách učebny,
vlastnoručně podepsané fotografie

kosmonautů. Nejvíce děti zaujala
možnost dívat se hvězdářským dalekohledem. Víte, že se na něm zobrazují předměty vzhůru nohama? Z
planetária jsme si přinesli brožuru o
hvězdách a podle ní jsme ještě v MŠ
sestavovali některá souhvězdí. Již se
těšíme na další výlet.

MŠ CHOTĚŠOV

Byli jsme v plaveckém bazénu
Již několik let jezdíme s dětmi na předplavecký výcvik do Plzně do bazénu na Lochotín. Nikdy ale nejezdí všechny děti, výcvik je dobrovolný. Letos jsme ale nejezdili,
nedali bychom dohromady takovou skupinu dětí, aby to bylo pro rodiče finančně
únosné. Již na podzim jsme slíbili dětem, že se někdy na jaře domluvíme a do bazénu
se alespoň jednou pojedeme vykoupat. Měsíce školního roku utíkaly a když se blížilo
jaro, tak se děti začaly „předhánět“ v marodění. Vypadalo to,ža akce plavecký bazén
se nebude konat. Děti samy se ale přihlásily, že by rády do bazénu chtěly, a tak jsme
jen čekali, až se jich v MŠ sejde více. Ten den konečně přišel a pak to byl fofr! –
Domluvit volnou hodinu v bazénu, zamluvit autobus a všechny rodiče (mimo těch od
nejmladších dětí) seznámit s plánovanou akcí. A pak už jen připravit plavky, ručník,
v MŠ přibalit Svačinu a jelo se. Byl nás plný autobus, do bazénu jsme museli jít na
dvě skupiny. Střídali jsme se po necelé hodině. Skupina dětí, která zrovna nebyla
v bazénu, si dala před bazénem svačinu a šla se projít po okolí bazénu . Nyní již víme,
kde je ICEpark na Lochotíně. A v jezírku s umělým potůčkem , které jsou hned vedle
bazénu, jsme si pouštěli lístky po vodě. A ti, co byli právě v bazénu, si dovádění ve
vodě se svými kamarády užili. Děti si ve vodě vyzkoušely chození, poskakování,
lezení - jako čápi, žáby, krokodýli aj. zvířátka. Většině dětí nevadila ani voda v očích
a některé se ani nebály se potopit a vylovit puk ze dna bazénu. Nejvíce se dětem zamlouvalo dovádění s polystyrénovými a pěnovými destičkami, deskami, žábami,
oblouky. Ani se dětem nechtělo z bazénu. A příští školní rok? Už je plavecký bazén
objednaná na předplaveckou výuku a ty nejstarší děti se již mohou na plavání těšit.
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DOTAZNÍK PRO DĚTI,
KTERÉ SE CHYSTAJÍ DO ŠKOLY
Těšíš se do školy? A proč?
Veronika Wolfová: těším se, protože je to tam
hezké
Majda Braunová: těším se, protože se budeme
učit číst
Míša Soušková: těším, protože se tam budeme
učit hodně nových věcí a vyrábět z papíru
Natálka Hájková: těším se, protože se mi tam
bude určitě líbit
Petruška Fialová: těším se, protože se ráda učím
Danek Hudec: těším se ,protože tam uvidím mé
starší kamarády, kteří už chodí do první třídy
Hanina Klimešová: moc ne, protože ve školce
je to lepší
Kuba Touš: ano, protože se těším na nové učení
Honza Touš: ano, protože se tam budeme učit
Angličtinu
Kačka Ježová: já se moc netěším, protože nebudu
chodit do Chotěšova a nebudu tam mít žádné
kamarády

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
To tady ještě nebylo!
Areál našeho kláštera má přemnoho
podob. Jedná se samozřejmě o to,
jaké je v danou chvíli roční období,
konkrétní počasí a odkud se právě
díváme. Neméně přitažlivé jsou také
interiéry konventu. Tam uvnitř se
mnohdy dějí opravdové zázraky
v podobě světelných efektů, například
hry
barevných
odstínů
v kostelních vitrážových oknech.
Stejně tak domnělá strohost a bezútěšnost rozlehlých chodeb konventu
se v ranním slunci dovede vybarvit
v abstraktní obraz až několika desítek neskutečných barevných tónů.

Tohle všechno je možné zavěsit doma na zeď v podobě nástěnného kalendáře. Občanské sdružení
Klášter Chotěšov vydává kalendář
třinácti fotografií ve formátu A 3.
Autorem snímků je pan Václav Celer, který se svým fotoaparátem loví
v klášteře několik let. O tom, že je to
lov úspěšný, vás přesvědčí právě
tento kalendář. Kalendář se bude
poprvé prodávat 3. srpna na Večeru
pro klášter, v ceně kolem 150 Kč.
Zřejmě jen pro tento den bude stanovena snížená cena. Celkový počet
kalendářů je 250 kusů, a v případě
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úspěšného prodeje, má sdružení
v plánu vydání kalendáře sestaveného z fotografií historických.
Proto, vstupte do roku 2014
s třinácti obrazy nejpoutavějšího
místa v Chotěšově.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Projektový den Děti v Evropě
Děti si hrály a učily se při projektovém dni Děti v Evropě, který se
uskutečnil
31.
května
2013
v prostorách školy a sportovní haly.
Každoročně škola pořádá
několik dní v roce netradiční formy
výuky. Jednou z nich byl i poslední
květnový den. V 8:30 hod. ráno se
všichni žáci shromáždili ve sportovní
hale a ředitel školy představil vedoucí delegací vybraných států Evropské unie zosobněné jednotlivými
pedagogy školy. Států bylo celkem
13 a po vyslechnutí evropské hymny
proběhlo losování dětí do jednotlivých evropských zemí. Vznikly tak
věkově smíšené skupiny, které během dne plnily nejrůznější úkoly a

děti se tak učily o jednotlivých státech. Zjišťovaly se vzdálenosti, města, stavby, vlajky, cestování, zajímavosti,
typické jídlo,…Všichni
žáci si vyrobili vlaječky, které je
navzájem odlišovaly a velkou vlajkou příslušného státu označili „svou
státní místnost“ ve škole.
Po vydatném obědě podávaném přímo ve škole jsme se znovu
sešli ve sportovní hale a každý stát
prezentoval vše, co si dopoledne
připravil a vyrobil. Prezentace jednotlivých delegací trvaly celou hodinu a byly moc zajímavé.
Video z celé akce je umístěno na webových stránkách školy
v menu - Videokronika.
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Nenechte děti zahálet – přihlaste je do kroužků!
SEZNAM NABÍZENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Angličtina pro 1. třídu – Mgr. Nečasová – 1x týdně, max. 10 žáků
S dětmi se zaměříme na barvy, zvířata, čísla, abecedu formou her, křížovek, omalovánek, zpěvem, poslechem příběhů a dramatizací.
Angličtina pro 2. třídu - Mgr. Křelovcová - 1x týdně, max. 10 žáků
Pokračování z 1.třídy, rozšíříme slovní zásobu o další slovíčka, naučíme se další říkanky a písničky zábavnou formou a s pomocí interaktivní tabule. Budeme luštit křížovky a osmisměrky.
Čtenářská dílna – Mgr. Nečasová – 1x týdně, max. 10 žáků
Zaměříme se na čtení krátkých příběhů, dramatizaci a jejich výtvarné ztvárnění.
Tvořeníčko (pro 2. – 3. třídu) – Mgr. Křelovcová - 1x týdně, max. 10 žáků
Výtvarná a pracovní výchova - budeme zkoušet za pomoci netradičních materiálů zajímavé techniky, např. plstění,
batikování, quilling (tvoření pomocí proužků papíru) atd.
Etiketa stolování a vaření (pro 3. – 4. třídu) – Mgr. Křelovcová - 1x týdně, max. 10 žáků
místo konání: školní kuchyňka
Žáci se naučí připravovat jednoduché pokrmy, zdobit slavnostní tabuli a slušnému chování u stolu.
Keramika (pro žáky od 2. tř.) – Mgr. Studničková, Mgr. Foudová – 2x za měsíc 1,5 hod., max. 20 žáků
Děti naučí základům práce s modelovací hlínou a glazování. Výrobky vytvářejí podle zadání nebo vlastní fantazie.
Starší děti si mohou vyzkoušet točení na keramickém kruhu (pro žáky od 2. třídy)
Kreativní vyrábění – p. Bašná – 1x za 14 dní, max. 15 žáků
Děti si vyzkoušejí netradiční výtvarné techniky a naučí se kreativně pracovat s nejrůznějšími materiály.
Pěvecký sbor – Mgr. Halada, Mgr. Koubková – 1x týdně, max. 40 žáků
Zpěv lidových a moderních písní s doprovodem, účast na vystoupeních a soutěžích.
Počítačový kroužek – M. Štumpf – 1x týdně pro začátečníky, max. 15 žáků
1x týdně pro pokročilé, max. 15 žáků
Standardní tance - Ing. Petr Pelikán – 1x týdně
Pohybová průprava, základy rytmiky a správného držení těla, základy sportovního tance se zaměřením na standardní
disciplínu - waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep. Základy společenského tance – blues, jive, foxtrot, polka.
Možnost vystoupení na školních akcích (besídky, jiné kulturní příležitosti). Výuka od šesti let, možno chodit samostatně nebo v páru. Rozsah výuky 1 hodina (60 minut) týdně.
Trampolíny (JUMP) (pro 5. – 9. třídu) – Mgr. Lukášová – 1x týdně, max. 9 žáků
Florbal (1. – 2. třída) – Bc. Filip Hrubý – 1x týdně, max. 25 žáků
Florbal - Mgr. Jindřich – 1x týdně 3. - 5. třída chlapci + dívky, max. 22 žáků
1x týdně 6.- 9. třída chlapci + dívky, max. 22 žáků
V rámci kroužku jsou rozvíjeny především všeobecné pohybové dovednosti. Těžištěm kroužku je pak florbalová
příprava zaměřená na individuální činnosti, jako jsou kontrola a vedení míčku, přihrávka, střelba. Tyto dovednosti
pak žáci dále uplatňují v herní spolupráci s ostatními, a to především při hře. Součástí tréninku je atletická průprava
rozvíjející u žáků rychlost i vytrvalost.
Chovatelský kroužek – „Staráme se o zvířátka“ - p. Vítková, p. Bláhová – 2x týdně, max. 10 žáků
Je určen těm dětem, které si chtějí zkusit starat se třeba o morče, křečka, králíka či andulku. Děti se dozvědí, jak o
zvířátka správně pečovat a naučí se něco o jejich zvířecím životě. Během kroužku zvířátka nakrmíme, pomazlíme
se s nimi, vyčistíme jim bydlení, prostě to co je potřeba. Děti zde také poznají nové kamarády, se kterými si zahrají
spousty pohybových a tvořivých her.
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Badminton – p. Bašná – 1x za 14 dní, max. 15 žáků
Cyklistický kroužek – Mgr. Duffková, (+nový učitel M-F) – 1x týdně, max. 16 žáků (určeno pro žáky 5. – 9. třídy)
Seznámení s pravidly silničního provozu, údržba a vybavení jízdního kola, jízda zručnosti na kole, jízda na dopravním hřišti, cyklovýlety, dlouhodobá příprava na „Dopravní soutěž mladých cyklistů.“
Atletika – Mgr. Koňařík – 1x týdně 1,5 hod., max. 20 žáků
Šipky – Mgr. Koňařík – 1x týdně, max. 15 žáků
Zdravotnický kroužek – 1x týdně, max. 10 žáků, HLEDÁME VEDOUCÍ kroužku
Street Dance - 1x týdně max. 20 žáků (určeno pro žáky 6.- 9. třídy): moderní tanec, tematická vystoupení a zapojení do tanečních soutěží, HLEDÁME VEDOUCÍ kroužku
Loutkářský kroužek – děti 4.- 6. třída, vedoucí Irena Hudcová, výroba různých typů loutek, pohyb s loutkou, řeč,
dramatizace-nácvik pohádek, ozvučení představení, kulisy, paraván, spolupráce se školní družinou a klubem.

Jsme úspěšní v soutěžích! Podívejte se na naše úspěchy!
Naši žáci se probojovali do republikového finále soutěže Hokejbal proti
drogám, které se konalo 6. června
2013 v Praze. Zde obsadili 8. místo v
kategorii
8. - 9. tříd. V rámci celé republiky se
soutěže zúčastnilo osmdesát školních
družstev.
Dne 6. června 2013 se v Nýřanech konala také soutěž Malý záchranář, kterou pořádal Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje.
Vybraní žáci 4. a 5. ročníku absolvovali několik praktický disciplín
(např. základy první pomoci, volání
na tísňové linky,...) a písemný test.
Dále shlédli doprovodný program
Policie a HZS ČR. Z devíti družstev
se naše základní škola umístila na
krásném druhém místě. Celý den
jsme si moc hezky užili.
ZŠ CHOTĚŠOV
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KAM ZA KULTUROU
15.6.2013
Chotěšovský slunovrat
koncerty, divadlo, ukázky řemesel, chráněné dílny…klášter Chotěšov - pořádá MAS Radbuza
13.7.2013
ÁRSTÍDIR
koncert islandské rockové kapely
Klášter Chotěšov – od 17:00 –
pořádá OSKCH ve spolupráci s
o.s. Klášterní zahrada

21. – 23.6.2013
5. Chotěšovské zahradní slavnosti
multižánrový festivalem – Lesovna – klášter Chotěšov - více na
www.klasterchotesov.cz – pořádá
o.s. Klášter Chotěšov – Lesovna

20.7.2013
Kabát – revival
taneční zábava, fotbalové hřiště
Chotěšov – od 20:00 – pořádá TJ
Chotěšov

22.6.2013
DARALL Rock
taneční zábava, fotbalové hřiště
Mantov – od 21:00 – pořádá TJ
Baník Mantov

3.8.2013
Večer pro klášter Chotěšov
XI. Ročník
klášter Chotěšov - od 14:00– pořádá Chotěšovská vlna + OSKCH

29.6.2013
JAVORY beat,
Hana a Petr Ulrychovi
Koncert, klášter Chotěšov - od
15:00 – pořádá OSKCH

31.8.2013
BRUFEN
odpolední čaje, ukončení prázdnin
fotbalové hřiště Chotěšov – od
13:00 – pořádá TJ Chotěšov

29.6.2013
85 let založení oddílu fotbalu
v Chotěšově
večer taneční zábava BRUFEN
fotbalové hřiště Chotěšov – od
13h. – pořádá TJ Chotěšov

KRÁTCE…
INFORMACE O PRONÁJMU
Obec Chotěšov nabízí k pronájmu nebytové prostory v bývalém zdravotním středisku na Plzeňské ulici.
Bližší informace na tel. 377 183 712 nebo 377 183 713. E-mail: podatelna @obec-chotesov.cz
SVOZ PLASTICKÝCH HMOT
Obecní úřad Chotěšov provede v úterý 25.června 2013 svoz plastických hmot.
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NA ZÁVĚR
VTIPY
o

MOUDRA

„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“

o

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce:
˝Proč je Tichý oceán tichý?˝
Tatínek se nazlobí:
˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝
˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝

o

Dva policajti dělají odborné zkoušky: "Tak jak jsi
dopadl?"
"Ále, z píšťalky 1, z penderku 2, ale ze zeměpisu to
bylo horší: za 5."
"Prosím tě, z čeho tě zkoušeli?"
"Chtěli vědět hlavní město Ruska."
"Jé, to já teda taky nevím," říká ten druhý. "A řekli
ti to?"
"Jo. Moskva."
"Tak to já si to zapíšu na klopu kabátu dospod,
abych to nezapomněl."
Po chvíli vyjde ze zkušebny.
"Tak co?"
"Ále, z píšťalky 2, z pendreku 1, ale ze zeměpisu,
člověče, taky 5."
"Jak to?"
"Chtěli to samé, ale já odklopil druhou klopu a řekl
jsem Makyta Púchov!"

o

Chlapík si couvá ven z garáže a v tom to do něho
napálí ženská.
Chlap vyleze a křičí: ˝Která slepice?!˝
Vyleze ženská a povídá:˝Ko ko ko ko ko komu tykáte?˝

o

Paní Kalianková se ptá Pepy: "Kam jsi dal těch
200 korun, co jsi dostal na nákup?"
"Jednomu staršímu muži."
"Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap
dělal?"
"Čepoval pivo!"

 myšky jsou pro kočku
 mít za volantem opici je vážně

zvěrstvo
 předjíždění zprava je pěkná levárna
 lepší volant v hrsti, než auto na
střeše
 psaní sms za jízdy vede ke špatným zprávám

BLUDIŠTĚ

Jazykově neupraveno, za správnost jednotlivých článků odpovídají autoři.
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