Zpravodaj vydává obec Chotěšov

č. 4 – prosinec 2013

Cena 5 Kč

Výhra z letní soutěže míří do chotěšovského kláštera!
Institut pro památky a kulturu,
o.p.s., vyhlásil spolu s odbornými
partnery portálu PROPAMÁTKY
soutěž, jejíž vítězové získají výrobky a služby v celkové hodnotě
více než 100 tisíc korun. Čtenáři
portálu, kteří odebírají e-mailový
zpravodaj, se do čtenářské soutěže
mohli zapojit od 1. července do 30.
září tím, že si v on-line formuláři
vybrali výrobek nebo službu, kterou chtěli využít při obnově konkrétní památky. Cenu však nemuseli využít pouze pro sebe, ale
mohli ji věnovat někomu jinému,
např. neziskové organizaci, farnosti nebo obci.
Jedním z vylosovaných výherců
se stala i paní Helena Pašková,
která svojí výhru – omítkovinu
Exzellent od společnosti MC
BAUCHEMIE včetně posudku a
vedení rekonstrukce v celkové
hodnotě 19.400,- Kč – věnovala na
obnovu chotěšovského kláštera.
Paní Paškové tímto velmi děkujeme!
Nejen o tom, co paní Paškovou
motivovalo k podpoře právě naší
dominanty, si můžete přečíst v
následujícím rozhovoru. Otázky
výherkyni položil správce kláštera
pan Jiří Poslední.
Proč jste si jako adresáta výhry
zvolila právě klášter v Chotěšově?
Při své práci se věnuji mapování
neziskových organizací, které se
věnují obnově památek a rozhodlo
to, že se jedná o rozsáhlý objekt se
zajímavou historií, kterému je potřebná každá pomoc.

Zúčastňujete se podobných
soutěží na pomoc památkám
často?
Toto není moje první účast v
soutěži na pomoc památkám,
ráda podpořím smysluplnou
věc.
Navštívila jste někdy klášter v
Chotěšově?
Zatím jsem neměla tu čest, ale
ráda bych jej navštívila.
Napadla Vás nějaká myšlenka, jak by se tento objekt dal
využít?
Po pravdě jsem o tom zatím
nepřemýšlela, ale ze svých zkušeností vím, že je dobré se inspirovat při provozování podobných areálů. Obec určitě
nakročila správným směrem při
pořádání svatebních obřadů
nebo spolu s občanskými sdruženími pořádání kulturních akcí.
Myslíte si, že ze strany státu
jsou finanční dotace do tohoto
a podobných objektů dostatečné?
Památky by si zasloužily větší
pozornost a podporu státních
orgánů.
Máte ráda literaturu, která
nám přibližuje dějiny našeho
kraje či celé země?
Ano, mám ráda tuto literaturu.
Pracuji jako kronikářka, takže

podobnou literaturu využívám i
k této činnosti.
V posledních letech se v našem klášteře často filmuje.
Vzpomenete si na název nějakého filmu, který zde byl natáčen?
Ano, v klášteře se natáčely některé scény z filmů Andělská
tvář nebo Tři sezóny v pekle.
Přijedete se podívat na tu část
v objektu, která byla opravena z Vaší výhry?
Ráda se přijedu podívat, návštěvu kláštera jsem plánovala již v
letošním roce, ale nepovedlo se.

SLOVO STAROSTY
Taky máte stejný pocit jako já, že
nám ten rok zase nějak rychle utekl?
Sice se Země otáčí kolem Slunce
pořád stejnou rychlostí, den má také
stále 24 hodin, ale naše životní tempo neustále nabírá na obrátkách.
Zkusme každý zavzpomínat, kolikrát
za rok zopakujeme: „nestíhám, mám
moc práce“. To se potom nemůžeme
divit, že neustálý shon a kvap nám
pomalu neumožní sledovat skutečný
čas. A tak jsme zase o rok starší.
Již zakrátko nás čekají naše nejkrásnější svátky v roce a tak mám
tendenci Vám poradit, abyste zvolnili
na životním tempu, slevili ze svého
nasazení a užili si co možná nejdelší
chvíle pohody bez spěchu a hlavně s
těmi, kteří jsou Vašemu srdci nejbližší. Akorát nevím, jestli jsem právě já tím správným rádcem, když se
tím nemohu dost dobře řídit. Konec
roku je na úřadě opravdu hektickou
dobou. Ale kdy není? Čeká nás
schvalování rozpočtu a plán činností
a prací na příští rok, vyhodnocení
současného roku a provedení inventarizací, schvalování cen poplatků v
rámci samostatné působnosti obce a
samozřejmě každodenní běžná agenda chodu úřadu a další záležitosti.
Alespoň Štědrý den, 1. a 2. svátek
vánoční si však v kruhu své rodiny
budu chtít maximálně užít. Už se

těším na ty pohodové slavnostní okamžiky, na vůni vánočního cukroví, na
radosti z dárků … Jsem vděčný za tyto
vzácné chvilky a musím za ně poděkovat zejména své rodině a samozřejmě
také Ježíškovi.
Jestli byl rok s třináctkou na konci
dobrý nebo špatný, nechť si každý
vyhodnotí sám. Pro naši obec nepřinesla pověstná třináctka vyjma letních
povodňových starostí nic výrazně špatného. V tomto roce se podařilo splnit
všechny zastupitelstvem obce naplánované cíle a akce. Nebudu se již více
zabývat jejich detailním výčtem, neboť
o všech jsem Vás informoval v předchozích číslech zpravodaje.
A co nás čeká v roce 2014? Předně
to bude velké množství novinek. Vyjmenuji asi ty nejdůležitější, budeme
mít novou vládu, začne platit nový
občanský zákoník a zvolíme si i nové
zastupitelstvo obce. V době, kdy píši
tyto řádky, je zatím zveřejněn návrh
rozpočtu obce na rok 2014, ale k jeho
schvalování dojde teprve později. Do
návrhu jsou zapracovány mimo jiné i
tyto finančně náročnější akce: přístavba školní jídelny a kuchyně základní
školy a pokračování v odstraňování
nezpevněných povrchů místních komunikací. Dále je potřeba se zaměřit na
zpracování projektových dokumentací
pro další důležité akce tak, aby nově

zvolené zastupitelstvo mělo možnost je realizovat a případně na ně
čerpat dotace v novém plánovacím
období. Za zmínku stojí projekt na
novou úpravnu pitné vody s dostatečnou akumulací a projekty na
opravy dalších nezpevněných místních komunikací ve všech místních
částech obce.
Asi by se slušelo, abych ukončil
tento článek přáním. Jenomže vyřknout pouhé přání nikdy nestačí, je
třeba vždy pro jeho naplnění něco
vykonat. V novém občanském zákoníku se píše, že člověk má přirozené
právo brát se o vlastní štěstí a štěstí
jeho rodiny a lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nezpůsobí
bezdůvodně újmu druhým. V tomto
duchu nás tedy všechny nabádám:
„berme se za naše společné štěstí,
přeměňujme současné prostředí bez
autorit, normativů, přirozených mantinelů, nepsaných pravidel a neprosazujme se přitom silou či penězi!“

Pohodu a dobrou náladu všem
Filip Hrubý

Provozní doba OÚ Chotěšov v období od 23. – 31.12.2013

pondělí 23. 12. 2013
od 7:30 do 12:00

pátek 27. 12. 2013
zavřeno

úterý 24. 12. 2013
státní svátek – zavřeno

pondělí 30. 12. 2013
od 7:30 do 17:00

středa 25. 12. 2013
státní svátek – zavřeno

úterý 31. 12. 2013
od 7:00 do 12:00

čtvrtek 26. 12. 2013
státní svátek – zavřeno
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STALO SE
Uskutečnil se vzdělávací kurz pro seniory
V uplynulých měsících měli naši
senioři možnost zúčastnit se dalších z
řady vzdělávacích seminářů.
V říjnu nejprve proběhl seminář v
rámci projektu „Informovaný senior
2“. Tento projekt navazuje na již
dříve absolvovaný blok přednášek
zaměřených na finanční gramotnost
seniorů, základy první pomoci, základy sebeobrany a základy práce na
počítači. Tématem semináře tentokráte byla informační a finanční
gramotnost seniorů. Koordinátory
projektu a zároveň přednášejícími
byli Ing. Viktor Machalíček a paní
Monika Podolská z Informačního a
vzdělávacího centra Plzeň, o.s.
V listopadu jsme rádi využili nabídky ředitelky regionálního dobrovolnického centra TOTEM, Bc.
Vlasty Feiferlíkové, na uspořádání
sociálně aktivizačního programu pro
seniory s názvem „Moudření – Škola
aktivního zdravého stárnutí“. Cílem
programu je posílení sebejistoty seniorů při správném rozhodování o
svém dalším osudu, jakož i vytváření
předpokladů pro různé vhodné formy
jejich seberealizace. Seniorům pomáhá nalézt odpověď na otázky
„Kdo jsme a kam směřujeme“ nebo
„Jací jsme a jak hodláme prožít poslední část svého života“. O prezentaci tématu se s obrovskou energií a
grácií postarala paní JUDr. Jana Lexová. Povídání s ní bylo nesmírně
zajímavé a pro všechny velmi přínosné.
Dále čtěte článek JUDr. Jany
Lexové: Než jsem přijela do Chotěšova na setkání se staršími občany do
Domu s pečovatelskou službou, neměla jsem tušení, jaké bohatství
vzpomínek mi návštěva obce odkryje. Myslím si, že nikomu neuškodí,
když některé příběhy a události z
dávné doby připomenu.
Začátkem sedmdesátých let minulého století jsem nastoupila na pracovní místo vrchní sestry pečovatelské služby u Okresního národního
výboru Plzeň – jih, se sídlem v Plzni.
Ihned po nástupu

do práce jsem byla informována, že
tady, ve venkovském okrese nikdy
žádná pečovatelská služba nebude; je
to pražský výmysl a tady to lidi nepotřebují. Byla jsem sice přijata na tzv.
systemizované místo vrchní sestry
pečovatelské služby, ale současně mi
bylo uloženo, abych vykonávala práci
sociální pracovnice v péči o staré lidi.
Se starší kolegyní jsme si rozdělily
okres na stejné poloviny a věnovaly
jsme se především šetření v domácnostech starších lidí a sepisováním návrhů
na poskytnutí peněžní výpomoci či
jednorázové podpory.
Denně jsem vyjížděla z Plzně za
starými lidmi, kteří se ocitli v nouzi, z
důvodu nemoci nebo osamělosti (těch,
kteří zneužívali sociální služby, bylo v
té době málo). Většinou však staří lidé
potřebovali mnohem víc, než pouhou
sociální podporu. Potřebovali se pravidelně setkávat s někým, kdo jim pozorně naslouchá a potřebovali občas
pomoc s pracemi, které už sami nezvládali. A tak se stávalo, že mne už
moji klienti netrpělivě očekávali a já
jsem se cítila stále víc zavázána pomáhat jim ve všem, co mi svěřili. Snaha
pomáhat a pocit odpovědnosti mne
postupně donutil začít dělat doopravdy
pečovatelskou službu.
Bylo to přibližně před čtyřiceti léty,
kdy jsem začala, s pomocí tehdejších
dobrovolných sester ČSČK, domlouvat
první tzv. dobrovolné pečovatelské
služby. Odměna za práci byla minimální, ale nadšení, vedené snahou pomáhat, bylo velké. Dokonce ihned v
prvním roce existence pečovatelské
služby se stalo, že už v listopadu nezbyly žádné peníze v rozpočtu odměn
pro pečovatelky. Tehdy jsem napsala
asi třicet osobních dopisů (neměli jsme
e-maily, ani mobily), ve kterých jsem
dobrovolné pečovatelky naléhavě prosila, aby práci bez odměny nevzdaly a
staraly se o staré lidi v době Vánočních
svátků z prosté lásky k bližnímu. Teprve při srovnání někdejších a dnešních
vztahů, cítím k těm prvním pečovatelkám upřímný obdiv a vděčnost. Žádná

z nich nehubovala a žádná svého
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z nich nehubovala a žádná svého
svěřence neopustila. Jsem přesvědčena, že zdravý vztah odpovědnosti a
lásky k povolání existuje u této profese dodnes.
A proč ve mně tyhle vzpomínky
probudila právě návštěva Chotěšova?
Ve svatém nadšení jsem fandila nápadu tehdejšího MNV v Chotěšově
zřídit první „Dům s pečovatelskou
službou“ v Mantově (na Werku),
jako první zařízení tohoto druhu v
okrese. Je tomu čtyřicet let co jsme
slavnostně umístili do upraveného
domu, s ústředním topením a v té
době moderním sociálním zázemím,
první tři obyvatele. Bylo to odvážné
nebo dětinské? Nikdo z nás tehdy
nedovedl posoudit vhodnost zdravotního stavu obyvatel, ani porovnat
provozní náklady s efektivností poskytovaných služeb. Velmi jsme
chtěli prosadit v praxi něco, co ještě
mělo v té době hodně odpůrců. A
udělali jsme hodně chyb. Postupně se
množily stížnosti, i jiné negativní
projevy lidí, kteří měli menší nadšení
než zřizovatelé domu. Pro celou řadu
problémů musel být provoz brzy
ukončen.
Nezbývá víc, než poděkovat
všem, kteří měli smysl pro nové a
lepší. Jsem ráda, že to byli někdejší
obyvatelé Chotěšova, kteří nás poučili co se dělat má a jak se to dělat
nemá. Prvotní nezdar mívá většinou
větší a trvalejší hodnotu, něž napodobování osvědčeného. O tom svědčí
i dnešní Dům s pečovatelskou službou vybudovaný v centru Chotěšova,
který má parametry odpovídající
druhu a snad i potřebné kapacitě
služeb.
Úspěch průkopníků všech nových a
lepších věcí spočívá v tom, že jsou to
právě oni, kdo razí cestu - rozráží
clonu zbabělosti a nevědomosti.

JUDr. Jana Lexová

Fotografie ze vzdělávacího kurzu pro seniory. JUDR. Jana Lexová na fotografii úplně vlevo.
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Pečovatelská služba pomáhá
I v dnešní době je stále mnoho lidí,
kteří vůbec nevědí, že v jejich obci je
pečovatelská služba, co všechno
nabízí, či kam se na ni v případě
potřeby obrátit. Tato služba je nejčastěji mylně spojována pouze s
rozvozem obědů nebo poskytováním
služeb na určitém místě, jako je např.
Dům s pečovatelskou službou.
Realita je ale trochu jiná. Tato
služba je terénní a jejím cílem je, aby
lidé v nepříznivé zdravotní či sociální situaci setrvali co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, tedy v jejich
domovech, se svou rodinou či blízkými. Poskytujeme nejen služby jako
např. úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, běžný nákup, pomoc při
osobní hygieně (koupání), ale i doprovod k lékaři či na úřad a již zmíněný rozvoz obědů.

Rozhodli jsme se tedy zbořit mýty
o pečovatelské službě a zlepšit informovanost veřejnosti. Možná už
jste našli ve vaší poštovní schránce
náš leták. Pokud ne, můžete ho najít
v čekárnách u doktora, na městském
či obecním úřadu, nebo přímo v Domě s pečovatelskou službou. V blízké době můžete také potkávat na
veřejných místech naše zaměstnance
s anketou, která je zaměřena právě na
informovanost o pečovatelské službě.
Budeme rádi, když nás podpoříte a
vyplníte s námi anketu, u níž se
hlavně dozvíte vše o našich službách.
Pro více informací volejte na tel.
číslo 774 483 730, nebo se podívejte
na
naše
webové
stránky
www.pecovatelskasluzba.cz.

Veronika Plaštiaková, DiS.
koordinátorka

Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských
služeb
Město Touškov

Naše motto zní:
“Umíme pomáhat
a nalézat
pro Vás řešení“.

Vzniká nové muzeum: Dům historie Holýšovska
Vážení občané,
žádáme Vás o pomoc, při vybavení expozice Domu dějin Holýšovska – muzea, které se opravuje na náměstí 5. května čp. 18 v Holýšově.
Obsah expozice muzea se bude vztahovat k:
o rodině Zieglerů
o založení sklárny
o I.sv.válce
o II. sv. válce
o koncentračnímu táboru Flossenbürg
o zajateckému táboru
o životu v Holýšově od konce 19. století do konce II. sv. války
Žádám Vás, pokud máte doma:
o různé předměty
o fotografie
o nábytek
o pracovní knížky
o vojenské knížky
o dobové obleky
o uniformy,
které by se vztahovaly k této době a chtěli byste je městu zapůjčit nebo darovat do Domu dějin Holýšovska, sdělte
toto, prosím, na telefonní číslo 379 412 602 paní Valachovičové nebo telefonní číslo 379 412 610 paní Kalinové.
Rádi uvítáme každou nabídku.
Prohledejte prosím Vaše půdy, zda nemáte staré židle, stůl, poličku, obrázek…
Bc. Hana Valachovičová
Místostarostka města
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Víte, jak vznikly matriky?
Ve středověku se jména lidí tvořila
zcela volně podle potřeby dorozumívání a neexistovala žádná úřední
evidence dat spojená s životem člověka.
Vedení matrik je nejstarší oblastí
centrální administrativy. První zmínky o nutnosti vést matriky jsou zakotveny v roce 1563, kdy tridentským koncilem bylo v katolické
církvi nařízeno vést matriky. Matriky
měly být vedeny pro potřeby církve,
a to v rozsahu křtů a sňatků. Později
byly doplněny pohřby. Vše bylo
zaznamenáváno v jedné knize na
faře.
Důležitým obdobím ve vývoji
matrik bylo období vlády císaře Josefa II., který svým patentem z roku
1781 nařídil, že děti se musí bez
výjimky jmenovat po rodičích. Matriky prohlásil za veřejné listiny a
upravil jejich vedení. Správou matrik
byly pověřeny existující církve včetně židovské. Od té doby je důsledně
zaznamenáváno datum narození místo data křtu a datum úmrtí místo data
pohřbu.

Další reformou v matriční oblasti
byl patent Josefa II. z roku 1784. Od
té doby jsou vedeny matriční knihy
vedeny odděleně pro narození, sňatek a úmrtí. Patent Josefa II. stanovil
také, co mají jednotlivé matriční
knihy obsahovat. Pro zajímavost stojí
poznamenat, že tyto formuláře byly
prakticky používány až do roku
1949.
V tomto roce bylo odňato církvím
vedení matrik a převzali je státní
úředníci. Bylo nařízeno vést matriky
pro každou obec, která k tomu dostala pověření. Matrikářky převzaly
také církevní matriky, které musí
evidovat až do doby jejich platnosti a
následně je předat do příslušného
státního archivu.

Jaroslav Cuřín

Literatura:
Hradecká, V.: Matriky v průběhu staletí.

SOU Domažlice
pracoviště Stod

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšově
přibírá nové členy do kroužku

MLADÝCH HASIČŮ
Děti, ročník 2008 a starší, které mají zájem se k nám přidat,
mohou přijít
v úterý 14.ledna 2014
v 16 hod.
do hasičské zbrojnice
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nabízí dálkové tříleté studium
v oboru Podnikání. Absolventi tohoto oboru rozšíří dosavadní znalosti z všeobecných
předmětů tak, aby zvládli současnou státní maturitní zkoušku a navíc získají znalosti
související s vedením živností,
např. v ekonomice, účetnictví,
marketingu apod. Studium je
zdarma a probíhá formou nepovinných výukových konzultací v odpoledních hodinách 23 týdně a skládáním zkoušek
na konci každého pololetí.
Studium lze dobře skloubit se
zaměstnáním. Více informací
získáte u paní Aleny Sedláčkové, zástupkyně ředitelky
školy na telefonu 607 848 315.

Podzimní pochod přivedl turisty na Křížový vrch
Ačkoliv listopadové počasí svádělo
spíše k lenošení v pohodlí domova,
našlo se 162 turistů, kteří v sobotu
16. listopadu 2013 dorazili do Chotěšova na start Podzimního pochodu.
Ten tu již po patnácté uspořádali
členové a příznivci odboru Klubu
českých turistů Chotěšov. Trasy o
délkách 15 a 25 km pro pěší a 34 km
pro cyklisty lákaly mimo jiné na
pěkný výhled z rozhledny na Křížovém vrchu, kde byla umístěna kontrola s občerstvením. Rozhled byl sice
trochu omezen počasím, ale kontrola
nabídla možnost občerstvení a odpočinku v zajímavých prostorách věže
kostela. V Restauraci pod Klášterem,
kde byl cíl pochodu, pak čekaly na
účastníky zabijačkové hody. Doufejme, že všichni „pochodníci“ i
cyklisté dorazili do cíle spokojeni, a
budou se do Chotěšova rádi vracet, a
to nejen na akce pořádané odborem
KČT Chotěšov.

Odbor KĆT Chotěšov

Další fotografie a informace o dění v odboru najdete
na stránkách: kct-chotesov.webnode.cz

Moped klub Chotěšov žije!
Moped klub Chotěšov čítá v součastné době 14 vlastníků mopedů Stadion vyráběných v letech 1957-1964.
Klub pořádá a zúčastňuje se různých
závodů a vyjížděk na těchto strojích.
V letošním roce to byl např. již V.
ročník závodů mopedů GP Chotěšova se startem a cílem na hřišti TJ
Chotěšov. Počasí v tomto ročníku
pořadatelům a jezdcům krutě nepřálo
/lilo celý den/. Přesto se závod uskutečnil a za daných podmínek dopadl
velmi dobře. Velký dík patří všem
dobrovolným pořadatelům, sponzorům, Baníku Chotěšov a Obecnímu
úřadu za podporu této naší akce.
Chotěšovská GP je prvním závodem
seriálu spřátelených klubů ChotěšovStod-Kotovice na jehož konci se
předávají putovní poháry nejlepším
jezdcům v kategorii Klasik a Special.
V kategorii Special se našemu jezdci
S. Škardovi podařilo obhájit prvenství z loňského roku.

Po ukončení závodů pořádá každý
rok jiný klub třídenní výlet na mopedech po vlastech českých. Tento
rok připadl tento úkol na nás, Chotěšovské. Trasa výletu vedla přes
Rožmitál, Březnici do cílového
autocempu
Hvožďany
u
Bechyně. V sobotu byl uskutečněn
výlet do Motomuzea v Českých
Budějovicích, kde jsme se seznámili s historii vývoje a výroby
našich strojů. Této akce se zúčastnilo 29 jezdců a reakce lidí při
průjezdech měst a vesnic byli obdivuhodné. Sezonu mopeďáků
ukončuje již tradičně tzv. "zavírání
šoupátek", kdy před zimou ještě
naposledy projedeme naše stroje.
Příští VI.ročník GP plánujeme na
31. května 2014 a doufáme že počasí nám bude věnovat svou přízeň.

Moped klub Chotěšov
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KLÁŠTER CHOTĚŠOV
Co je nového v chotěšovském klášteře?
Pokud se chcete přenést do období
rušení klášterů za panování Josefa II,
doporučuji vám knihu „ Rušení klášterů na Plzeňsku „ s podtitulem
Kladruby, Plasy a Chotěšov v době
Josefínských reforem.
Mladý historik Západočeské university v Plzni, Jakub Krček, nám
tuto dobu konečně předkládá v renomovaném textu tak, jak jsme ji
prozatím neměli možnost číst. Konečně již nastal čas, kdy se zájem
historiků upřel i na doby a události
nedávné, tedy osmnácté a devatenácté století.
V popisu rušení kláštera v Chotěšově roku 1782, se autorovi podařilo
dohledat celkový seznam tehdejších
řeholnic, i s daty narození a dobou
kterou působili v řádové službě. Nejstarší řeholnicí byla Augustina Peterková, narozená roku 1711 v oblasti
Lužice a v řádu pobyla třiapadesát
let. Byla správkyní pokladny a zemřela v roce 1790. V době zrušení
kláštera jí bylo jedenasedmdesát let.
Dále se v knize dočtete o rozsahu
knižního fondu či o finanční částce,
kterou klášter odevzdal státu. Kniha
svým rozsahem nevelká, ovšem po
stránce informací objevná, je k zapůjčení i v naší knihovně v Chotěšově. Pokud by někdo chtěl knihu zakoupit, její cena je 220 Kč.

Dne 25. září se v kostelní věži na
Křížové hoře konalo slavnostní odhalení památníku vystěhovalcům na
Nový Zéland. Jednalo se o jakýsi
dovětek ke knize Dagmar Myslíkové
„ Ze západních Čech k protinožcům
na Nový Zéland.“. Památník je dřevořezba lodě s křídly, kdy kříž, který
je vysunut do popředí, zastává též
funkci střelky kompasu. Uvnitř lodě
je nasypáno modré sklo, které symbolizuje barvu moře. Toto drcené
sklo je ještě pozůstatkem sklářské
výroby sklárny v Holýšově. Celá
dřevořezba je umístěna na žulovém
podstavci ( schod z kostela ) a opatřen tabulkou s textem.
Památník byl odhalen za přítomnosti
představitelů města Stoda, autorů a
veřejnosti. Více se o tomto díle dočtete v zimním čísle časopisu Vítaný
host, které vyjde počátkem prosince.
Jistě většina z vás v posledním roce
viděla alespoň jeden díl historického
seriálu Borgiové. O tomto Španělském rodu působícím v Itálii, bylo již
mnoho napsáno i nafilmováno. Jednak jako o mecenáších umělce Michalangela či o jejich prostopášném
životě, sahajícím až k výšinám Vatikánu. Právě se v České republice
natáčelo pokračování již třetí řady
seriálu a v dílech devět, deset a jedenáct se objeví i klášter v Chotěšově.

Klášterní kostel se proměnil v palác,
který prožil ostrou hádku kardinálů,
kapitulní síň pak na knihovnu. Přilehlá
chodba byla malířským ateliérem a
jedna z cel pak posloužila jako místo k
porodu.
V nebývalé míře se přivezlo mnoho
dobového nábytku, doplňků a stejně
tak i polistirénu, který mistři od filmové stavby postupně proměňovali v
chrámové oltářní sloupy, nebo antické
sochy. Zkrátka šalba a klam, ale na
rozdíl od naší současnosti to bylo obdivuhodné a krásné. V neposlední řadě
to byl i slušný finanční příspěvek pro
klášter.

Jiří Poslední

KRÁTCE…
HLEDÁ SE KRONIKÁŘ
Obec Chotěšov hledá nového kronikáře, který by vedl kroniku naší obce. Bližší informace u paní Anny
Seidlové z Osvětové Besedy.
PROSTORY K PRONÁJMU
Obec Chotěšov dále oznamuje, že je možné pronajmout si prostory v Národním domě. Více informací najdete na webových stránkách obce.
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NENECHTE SI UJÍT
Zveme Vás na další IV. ročník akce

CHOTĚŠOVSKÝ
ZMRZLÍK
Tradiční silvestrovské splutí Radbuzy
se uskuteční v

úterý 31. 12. 2013
Vyplouváme ve 13:30 od mantovského mostu, cíl je u „Šindleráku“
Pojďte s námi, nebo nás přijďte jen povzbudit!

Pozvánka na kulturní a společenském akce
v závěru roku 2013 a na začátku roku 2014
21.12. 2013 Extra Band revival (Národní dům)
18.1. 2014 Myslivecký ples (Národní dům)
25.1. 2014 Hasičský ples (Národní dům)
hudba DOUBRAVANKA
22.2. 2014 Dětský karneval + Šibřinky (Národní dům)
hudba BRUFEN
8.3. 2014 Masopustní průvod obcí - Mantov
15.3. 2014 Školní ples (Národní dům)
hudba AMATI BAND
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NA ZÁVĚR

VTIPY

Jak blondýnka zabíjí kapra?

 Blondýnka si objednala pizzu. Číšník
se ptá, jestli má pizzu rozřezat na šest
nebo dvanáct kousků. "Na šest prosím, dvanáct kousků bych nikdy nesnědla."
 Proč má blondýnka při bouřce pořád
úsměv? Myslí si, že ji někdo fotí.
 Učitel v autoškole se ptá blondýnky:
"Co uděláte, když píchnete kolo?"
"Normálně pojedu domů autem," odpoví slečna. "Já na kole stejně nejezdím."
 Co dělá blondýnka v koupelně, kde
má zhasnuto a volá do tmy HALÓ,
HALÓ? Vyvolává film.
 Proč blondýnka sedí před počítačem a
křičí? Protože sáhla na myš.
 Proč lije Blondýnka vodu do počítače? Aby mohla surfovat po Internetu.
 Jak spáchá blondýnka sebevraždu?
Naskládá svoje oblečení do sloupečku
a skočí dolů.

Utopí ho.

Prožijte
krásné Vánoce
a
v novém roce
se mějte krásně
(a skládejte básně:)

redakce
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