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DAROVÁNÍ POZEMKŮ
Obec Chotěšov tímto vyslovuje poděkování těm, kteří se
aktivně během letošního roku
podíleli na naplňování snahy
zástupců obce k ucelení vlastnictví pozemků pod chodníky
a komunikacemi tím, že darovali své pozemky obci. Tyto
pozemky jsou považovány za
veřejná prostranství přístupná
každému bez omezení a vlastnictví pozemku přináší tedy i
povinnost
placení
daně
z nemovitosti. Během prvních
měsíců letošního roku darovali
své pozemky paní Marie Deschmannová, paní Vlasta Vaňková a manželé Milan a Jana
Pomahačovi.

SEKÁNÍ TRÁVY
Během Dne dětí 1. června si žáci Základní školy Chotěšov užily spoustu zábavy

Den dětí byl v letošním roce organizován jiným způsobem než v letech
předešlých. Dopoledne všechny děti
soutěžily na 18 stanovištích o chotěšovské tolary, za něž si mohly nakoupit nejrůznější hračky a drobnosti. U prodejního stánku bylo od 10
hodin stále plno a každý si mohl vysoutěžit dárek, jaký se mu líbil. Odpolední program začal ve 13 hodin a
trval až do podvečerního času. Děti i
rodiče mohli vidět nejrůznější atrakce, děti mohly vyzkoušet jízdu na
čtyřkolce a minibike. Viděli jsme
ukázku zásahu jednotky vězeňské

služby se psy, někteří si vyzkoušeli
deskové hry nebo střelbu ze vzduchovky. Část dětí i rodičů sledovala vystoupení našich tanečních a
pohybových kroužků. Závěrečnou
část dne nám potom zpestřili letečtí
modeláři, malé účastníky zaujalo
zejména shazování malých ovocných bonbónů na plochu hřiště.
Dopolední počasí nám sice bohužel
příliš nepřálo, ale odpoledne jsme
již mohli většinu původně plánovaného programu realizovat ve
sportovním areálu. (ZŠ Chotěšov)
Více ze Dne dětí na str. 7

Zaměstnanci údržby obce Chotěšov tímto děkují všem, kteří
sami sekají trávu na veřejných
prostranstvích. I nadále budou
tuto trávu odvážet, ale žádají
občany, aby posekanou trávu
na chodníky a komunikace
ukládali až v neděli. Svoz bude
prováděn v pondělí. Není příjemné procházet se o víkendu
po chodnících, na kterých tleje
tráva. Dále upozorňují, že trávu ze soukromých nebo pronajatých zahrad si občané musí
likvidovat nebo využívat sami.

SLOVO STAROSTY
Je to až k neuvěření, jak nám ten čas
letí. V době, když jsme četli předchozí číslo zpravodaje, tak nás ještě
bolely ruce od uklízení sněhu a dnes
už se chystáme na letní dovolenou a
dětem za pár dní začínají prázdniny.
A tak i některé chystané akce, o kterých jsme se minule zmiňovali jsou již v současné době v plném
proudu. Například oprava ulice U
dráhy, bude brzy dokončena a cesta
od zastávky vlaku směrem do obce
se stane lepší a hezčí. Dominantní
budova Týnce – bývalá místní škola
dostává v současnosti „nový kabát“
v podobě opravy fasády. Také
v klášteře byly započaty štukatérské
práce na obnově fasády části jednoho
z křídel konventu a zanedlouho bude
pokračováno v opravách zbývající
části střechy barokního pavilonku.
Zvýšený počet dětí nastupujících
letos do první třídy a pravděpodobně
také několika příštích letech se budeme snažit postupně řešit využitím
podkrovních prostor v budově školy
k vybudování dalších místností. Za-

hájení prací očekáváme po výběru
zhotovitele někdy v druhé polovině
prázdnin. Prázdniny chceme využít i
pro práce na výměně dalších oken
v budově mateřské školky. Tam bylo
na letošek plánováno i s celkovým
zateplením budovy, ale rozhodnutím
ministra životního prostředí byly
peníze určené na tyto projekty podivným způsobem přesunuty na jiný
typ projektů.
Do konce měsíce června se
také zahájí budování nového vrtu
vodního zdroje. Co nás ale trápí je,
že nebylo rozhodnuto o přiznání dotace na výstavbu nového vodovodu
ve zbývající části Mantova, čímž se
již dramaticky komplikují plány obce
na realizaci stavby ještě v letošním
roce.
Tento čas nám díky aktivitě
různých spolků a organizací skýtá
nepřeberné možnosti k navštívení
různých typů kulturních, společenských i sportovních akcí, a to nejenom „u nás doma“, ale i v blízkém
okolí.

Co se opraví
a vybuduje?







ulice U dráhy
fasáda bývalé školy
v Týnci
fasáda druhého křídla
v klášteře
podkroví v ZŠ
zateplení a okna v MŠ
nový vodní vrt

A tak doporučujeme tohoto využít a
odreagovat se od všedních starostí,
shonů a stresů. Přejeme vám všem,
abyste na dovolené a o prázdninách
načerpali spoustu nové energie a
chuti do vaší práce a jiných aktivit.

Bc. Filip Hrubý

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
Pavla Bednářová
kandidovala za SNK a ve volbách získala 358 hlasů
věk: 38 let

povolání: přední dělnice

Co se Vám vybaví, když se řekne
Chotěšov?
Chotěšovský klášter, který je místní dominantou a který si s touto
obcí spojuji nejvíce.
Kde jsou podle Vás silné a slabé
stránky Chotěšova?
Za nejslabší stránky naší obce považuji především silný a nepříjemný provoz na hlavní ulici a nedostatečnou možnost nakupování.

Co v Chotěšově chybí a mělo by tu
podle Vás určitě být?
Řekla bych, že v Chotěšově nám
zoufale chybí větší možnost služeb
a větší prostor pro naše starší spoluobčany.
Proč a s jakým cílem jste šla do
říjnových voleb?
Mým cílem bylo a stále je podpořit
nynější vedení obce Chotěšov, kterému plně důvěřuji.
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Mají podle Vás děti v Chotěšově
dostatek vyžití?
Myslím si, že v obci děti mají
mnoho možností, aby se zabavily.

František Berka
kandidoval za ODS a ve volbách získal 226 hlasů
věk: 59 let

povolání: soustružník

Mají podle Vás děti v Chotěšově
dostatek vyžití?
Já si myslím, že ano. Ty děti, které
se chtějí zabavit, tak si vyžití
v obci najdou.
Co prvního se Vám vybaví, když se
řekne Chotěšov?
Jednoznačně klášter.

Kde jsou podle Vás silné stránky
Chotěšova?
Mezi silné patří klášter, poloha v
blízkosti Plzně a dobrá škola.

Co Vám v Chotěšově vadí?
Přístup některých lidí k obci.
Co v Chotěšově chybí a mělo by tu
být?
Podle mě to je koupaliště.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Chtěl jsem něco udělat pro občany
Chotěšova a obec samotnou.

Miloslav Karban
kandidoval za SNK a ve volbách získal 403 hlasů
věk: 39 let

povolání: přední seřizovač

Co prvního se Vám vybaví, když se
řekne Chotěšov?
Rodná obec.
Kde jsou podle Vás silné stránky
Chotěšova?

Dobré možnosti práce a také
vlakové a autobusové spojení.

Co Vám v Chotěšově vadí a chcete
to změnit?
Nejvíce mi vadí nekontrolovatelnost rychlosti automobilů v obci.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Změna a omlazení z důvodu lepší
komunikace s veřejností.

Co v Chotěšově chybí a mělo by tu
podle Vás určitě být?
Určitě nějaký větší supermarket.

Pavel Svítil
kandidoval za SNK a ve volbách získal 375 hlasů
věk: 47 let povolání: správce provozních prostředků
Co prvního se Vám vybaví, když se
řekne Chotěšov?

Jsem již 26 let občanem Chotěšova, bydlím v Mantově a jsem
zde spokojen.
Mají podle Vás děti v Chotěšově
dostatek vyžití?

Myslím si, že ano.

Co v Chotěšově chybí a mělo by tu
podle Vás určitě být?
Velmi mi zde chybí silniční ob-

chvat obce.
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S jakým cílem jste šel do voleb?

Nechtěl jsem být lhostejný
k dění v obci. Budu se snažit
zlepšit podmínky pro spokojený
život občanů v Chotěšově.

Ing. Ota Wizovský

věk: 58

kandidoval za ODS a ve volbách získal 299 hlasů

Co prvního se Vám vybaví, když se
řekne Chotěšov?

Klášter a jeho historie.

Kde jsou podle Vás silné stránky
Chotěšova?

Co Vám v Chotěšově vadí a chcete
to změnit?

Z mého pohledu to jsou veškeré
aktivity kolem zviditelnění našeho kláštera, možnosti sportovního vyžití mládeže, provozování kina, občanských sdružení a spolků.

Toho je celá řada, například
stále sílící dopravní provoz na
Plzeňské ulici, přechody a nebezpečí pro chodce, přemíra
exhalací v ovzduší.

A slabé stránky vidíte kde?
Sem by zařadil zejména absenci
ochrany obce proti povodním.

Co v Chotěšově chybí a mělo by tu
podle Vás určitě být?

Obchvat obce pro tranzitní dopravu.

MÁTE PRO ZASTUPITELSTVO JINÉ OTÁZKY?
Pak neváhejte a pošlete nám je na podatelna@obec-chotesov.cz
nebo je v písemné podobě odevzdejte na obecním úřadě.
Váš dotaz i s odpovědí otiskneme v příštím čísle.

Úklid černých skládek aneb „Lidi, proberte se!“
I letos, tak jako každý rok, svedlo
Myslivecké sdružení Mantov –
Losiná marný boj s černými skládkami. Brigáda proběhla o velikonoční neděli 24. dubna. Během
celého roku se v honitbě nahromadily čtyři plné multikáry rozličného
odpadu, který myslivci již tradičně
uklízeli ve spolupráci s obcí Chotěšov. Nejčastěji se jednalo o komunální odpad, plasty a pneumatiky z nelegálně rozebíraných vraků
automobilů, ale i o odpad biologický, ovšem zcela nepochopitelně
uložený v igelitových pytlích a
taškách. Tento odpad nakonec
skončil na sběrném dvoře, kam
také patří.
Dokladem o tom, jak je
tento boj marný, je to, že se již po
týdnu objevily nové černé skládky,
např. hromada plastů a pneumatik
z nelegálně rozebraného autovraku
u rybníků při cestě na Vstiš. Tyto
skládky jsou problémem nejen

estetickým, nýbrž hlavně ekologickým. Občané, kteří tyto skládky
zakládají, si neuvědomují, že tím
neškodí pouze přírodě, ale i ostatním lidem a nakonec i sobě, proto-
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že čím přírodě uškodí, to se jim postupem času vrátí. Přes veškerou
snahu se ale budou skládky zřejmě
objevovat i nadále, takže mají myslivci na další roky o práci postaráno.

Proč třídit odpady? Protože se to vyplatí!
Vážení spoluobčané,
obecní zastupitelstvo schválilo na
konci loňského roku obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálního odpadu. Nejenže výše
poplatku na letošní rok zůstala
ponechána na hodnotě 455,- Kč na
poplatníka, ale navíc byla všem
domácnostem dána možnost týdenního svozu sběrných nádob.
Toto rozhodnutí pozitivně
přijala většina občanů, avšak, jak
již bývá v naší zemí bohužel téměř
tradiční, tak i tento systém je některými nezodpovědnými občany
zneužíván a někteří pravděpodobně
tento systém nepochopili. Proto
jsme se rozhodli ty nejdůležitější
záležitosti ohledně komunálního
odpadu v tomto článku vysvětlit.

1. Týdenní četnost svozu je
možností ne nutností

Sběrná nádoba nemusí být za
každou cenu každý týden plná.
Svozová firma vyveze i částečně
zaplněnou nádobu. Občané zároveň nemusí každý týden nechávat
vyvážet sběrnou nádobu, pokud
to není potřeba.
2. Do nádob patří pouze drobný směsný komunální odpad

S ohledem na možnost týdenního
svozu občané do nádob ukládají i
odpad, který není směsným komunálním odpadem např. stavební suť, zeminu a kamení, biologický odpad (tráva, větve) a tříděný komunální odpad jako je
papír, sklo, plast.

Je třeba si včas uvědomit,
že výše poplatku je vždy závislá na
skutečných nákladech za sběr a
svoz netříděného odpadu za předchozí rok. Navíc se chystá novela
zákona a pravděpodobně dojde k
navýšení maximální možné výše
poplatku ze současných 500,- Kč
na částky mnohem vyšší. Každý z
nás, tak má možnost svým zodpovědným jednáním a přístupem ke
třídění odpadu ovlivnit výši poplatku na příští rok.

Včelařské zprávy - Jak se chovat při rojení včel?
V případě, že narazíte na nebezpečný roj včel, ihned volejte:
 Zachovejte klid, neutíkejte.
 Zavolejte

příslušné

včelaře

nebo na obecní úřad.
 Nestříkejte vodou ani jinými
postřiky.
 Vyhýbejte se těmto místům.
 Nesnažte se roj strhnout.
 Nepoužívejte v blízkosti mobilní telefon.

pro celý Chotěšov:
p. Cihlář (tel. 724 629 281)
Chotěšov - část Slovany:
p. Velkoborský (tel. 602 279 186)
p. Hora (tel. 723 983 424)
Chotěšov - horní část:
p. Fantiš (tel. 724 564 118)
Chotěšov – dolní část, u řeky:
p. Klášterka, Mantovská ulice

 Při poštípání vyndejte žihadlo
a namažte octem.
 Podejte antihistaminika a dostatek vody – fenistil léky na
alergii a další.
 Dejte pozor na šok nebo aler-

Mantov:
p. Chalupný
Pančava:
p. Fantiš (tel. 724 564 118)
Záluží:
p. Milička (tel. 720 649 596)

gickou reakci - raději ihned
vyhledejte lékaře.
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Werk:
p. Mečl (tel. 377 900 276)
p. Komárek (tel. 377 900 563)
Losina:
p. Kaše (tel. 377 900 250)
Týnec, Hoříkovice:
p. Eret (tel. 775 626 552)
p. Kuneš (tel. 728 447 212)
p. Milička ml.

USKUTEČNĚNÉ UDÁLOSTI A AKCE
Středověk v březnu ovládl základní školu
Žáci ZŠ Chotěšov si během jednoho
březnového dne v rámci tak zvaných
projektových dnů vyzkoušeli, jak se
žilo lidem ve středověku. Převlékli se
do vlastnoručně vyrobených dobových
kostýmů, naučili se něco z alchymie a
dějepravy a dokonce si vyzkoušeli i
střelbu z luku. "Nejvíc jsem se těšil
právě na střílení z luku, to bude legrace, doma už jsem trénoval," řekl Jan
Prix ze 6. třídy. Střílení z luku se nevyhnuly ani děvčata. "Je docela těžké
luk napnout, můj šíp letěl úplně jinam
než měl," popsala svůj výkon Martina
Rajtová. Na dalším stanovišti si potom
děti na hrnčířském kruhu ‚vykroužili‘
něco na památku.
(M.N.)

Výstava trofejí a jarní svod psů v klášteře přilákaly mnoho návštěvníků
Přesně 2058 kusů nejrůznějších trofejí měli možnost vidět návštěvníci, kteří v době od 30. dubna do
14. května zavítali do kláštera. „Byla to jedna
z největších výstav mysliveckých trofejí v České
republice,“ podotkl Jiří Papež, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty. V rámci výstavy
se do Chotěšova sjeli na jarní svod psů také chovatelé loveckých plemen. „Jedná se vlastně o přehlídku mladých psů z loňských vrhů,“ vysvětlil Vladimír Drexler předseda kynologické komise, která
více než stovku psů posuzovala. V dalším týdnu se
potom do chotěšovského kláštera sjížděly děti, které chtěly dokázat, že i ony o lesních obyvatelích a
myslivosti rozhodně hodně vědí. Zasoutěžily si
proto o Zlatou srnčí trofej.
(M.N.)
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Military výstavu v Národním domě stihlo navštívit 174 lidí
V sobotu a v neděli 9. a 10. dubna se v sále
Národního domu uskutečnila unikátní výstava, na které byly k vidění exponáty s military
neboli vojenskou tématikou. Vystavované
předměty byly z let 1914 až 1945. Objevily
se zde proto uniformy, zbraně, součásti výstroje nebo historické dokumenty z období
Rakouska-Uherska (1914-1918), první republiky (1918-1938) nebo z doby druhé světové války (1939-1945). Mezi exponáty byla
také jedinečná vojenská uniforma ruského
legionáře - pana Klementa z Chotěšova (fotografie vpravo nahoře). Mezi zájemci o military tématiku byli nejen dospělí, ale překvapivě také děti a mládež. Během dvou dnů, ve
kterých výstava probíhala, ji navštívilo celkem 174 návštěvníků.
(M.N.)

První červnový den patří dětem, nejinak tomu bylo na naší základní škole
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Uskutečněné akce OSPV Chotěšov (tělovýchovná jednota)
Rád bych vás seznámil s akcemi,
které proběhly v režii OSPV
v poslední době. Dne 19. února
2011 proběhly v Národním domě
tradiční Šibřinky, jejichž odpolední části pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 145 dětí a 170 dospělých.
Večerní část pro dospělé si nenechalo ujít 143 účastníků a z toho
45 masek. Akci zajišťovalo 13
pořadatelů z řad naší organizace.
V neposlední ředě bych rád jménem výboru OSPV poděkoval
jmenovitě dvojici Roman Hudec a
Ota Procházka za organizaci dětské
části šibřinek. Jejich zásluhou dostaly šibřinky oproti předešlým
letům novou energii a tvář a za to
jim patří velký dík.

Ve dnech 26. - 29. května se uskutečnil zájezd pro vyznavače cykloturistiky. 28 nadšenců vyrazilo ve
čtvrtek auty do Chlumu u Třeboně,
aby případně cestou nabrali dva
sebevrahy T.Plasse a P.Šantoru
pokud by jim na kole došle síly
během dvousetkilometrové porce.
Cestou těmto dvěma pomáhalo
neúprosné sluníčko a nárazový
vítr, který však foukal opačným
směrem než by jim bylo milé. Oba
nakonec dorazili do cíle zdraví, jen
poněkud připečeni. Počasí nám
tentokrát nebylo příliš nakloněno.
Ze čtvrtka na pátek začalo pršet

a s malými přestávkami pršelo až
do soboty. Nepřízeň počasí nám
však nemohla zkazit dobrou náladu. V pátek jsme absolvovali
v Třeboni prohlídku pivovaru Radegast, během které se podařilo
průvodci ztratit v areálu pivovaru
1/3 návštěvníků. Nakonec se obě
skupiny shledaly přímo u zdroje
v dohrávacích sklepech u ochutnávky 16° piva. Pravdou je, že
mnoha lidem toto pivo příliš nechutnalo. V sobotu jsme navštívili
státní hrad a zámek v Jindřichově
Hradci a muzeum, ve kterém jsme
mohli vidět největší pohyblivý mo-
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del betléma na světě tzv. „Krýzovy
jesličky“. Odpoledne se zdálo, že je již
počasí moudřejší, a tak jsme v několika skupinách podle výkonnosti vyrazili směr Třeboň. Po dvaceti kilometrech jsme byli moudřejší my, ne však
počasí. Zpět na základnu jsme se vrátili
mokří od hlavy až k patě a mnozí na
kolech těžších o dva kilogramy. Přes
noc jsme se usušili a v den odjezdu
jsme si ještě vyšlápli v okolí Chlumu u
Třeboně dle fyzických možností jednotlivých skupin v rozmezí od dvaceti
do šestatřiceti kilometrů. S ubytováním
jsme byli i tentokrát nadmíru spokojeni. V těsném sousedství se nacházela
samoobsluha, hospoda i cykloservis,
který byl některými z nás velmi kvitován. Cykloakce byla nakonec úspěšná,
všichni účastníci se vrátili domů ve
zdraví a těší se již na další společnou
výpravu.
Za výbor OSPV Robert Puhman
Plavková sezóna se blíží, a tak bych
chtěl všechny ty, kteří pociťují nějaké resty vůči svému tělu vzniklé
během uplynulého zimního období,
pozvat
mezi
nás, aby
tak
v přátelských kolektivech dopřáli
tělu co mu dlužno jest. Rozpis cvičení lze najít na internetu na stránkách obce v sekci Spolky a sdružení.
Členové OSPV se dále účastní nejnižší soutěže ve volejbalu. Tréninky
během léta probíhají každé pondělí
a čtvrtek od 18:00 hodin.

ROZHODNĚ SI NENECHTE UJÍT
Letní akce na hřišti v Mantově
V neděli 10. července mají na hřišti
v Mantově sraz všichni školáci, kteří si chtějí
prázdniny užít jak se patří, koná se zde totiž
již 3. ročník akce ‚Hurá prázdniny!‘. Chybět zde nebudou soutěže o krásné ceny, koníci na jezdění, trampolíny, malování na obličej, horolezecká stěna, školička orientálního
tance, výtvarná dílna, lukostřelba a mnoho
dalšího. Zábavné odpoledne se koná od
14:30. V sobotu 20. srpna se na stejném hřišti
uskuteční boj. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdy se nejednalo o boj hospodyněk o
nejlepší štrúdl. Akce s názvem ‚Štrúdl open
air‘ začíná v 17 hodin. Od 20 hodin se potom
koná taneční zábava, a to nejen pro dříve
narozené. Pro všechny zde zahraje pan Zapletal.
(Baník Mantov)

sobota 25. června 2011 od 13 hodin
hřiště Mantov

MEMORIÁL WALTRA
GROLLMUSSE
tradiční turnaj v kopané
bohaté občerstvení
rockový večer se skupinou Darall
(začátek 19:00)

Zahradní slavnosti v Lesovně

TANEČNÍ ZÁBAVY
Brufen
9. července – hřiště Mantov

***
Taneční zábava
20. srpna – hřiště Mantov

***
Pouťová zábava
10. září – Národní dům

Již potřetí se na zahradě Lesovny chotěšovského kláštera uskuteční Chotěšovské zahradní slavnosti. Tuto dobročinnou akci pořádá občanské sdružení Klášter
Chotěšov - Lesovna za účelem seznámení veřejnosti s prostorem zahrady i objektu. V sobotu 25. června 2011 začne program v 10:00 a do 22:00, kdy bude
akce ukončena, si návštěvníci mohou prohlédnout zahradu, výstavu fotografií a
obrazů v galerii Lesovny, zakoupit rukodělné výrobky u stánků nebo pořídit
svým potomkům pěkný kousek oblečení v dětském secondhandu. Pro děti je
připraven program a workshop, na 12:30 je zajištěna prohlídka kláštera a od
14:00 hodin začne koncert zajímavých kapel. Během celého dne bude zajištěno
občerstvení za příznivé ceny. Veškerý výtěžek z této víkendové akce jde na
obnovu historické brány Lesovny. Opravu brány můžete podpořit taktéž v akci
‚Kup si svou tašku‘, a to zakoupením tašky bobrovky, na kterou můžete napsat
vzkaz a která bude uložena na konstrukci stříšky nad historickou bránou.

Pivní slavnosti

HUDEBNÍ PROGRAM:

30. července 2011

14:00 – 16:00
dechovka Sedmihorka

na hřišti v Chotěšově

16:00 – 20:00
country Záchwatt

pořádá TJ oddíl kopané
vstupné: 100 Kč, důchodci 50 Kč,
děti do 15 let zdarma
Bohatá tombola, okolopivní soutěže, soutěže pro
děti, grilovaná selata, více druhů piva atd.
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17:30 – 20:30
Travesti show
20:00 – 23:00
Brufen
23:00 – 02:00
Kabát revival

KLÁŠTER CHOTĚŠOV
KONCERT

KE STOLETÉMU
VÝROČÍ
OD DOSTAVBY
KOSTELA

18. ČERVNA 2011

Blahoslavený Hroznata, zakladatel kláštera
Blahoslavený Hroznata byl český
šlechtic, narozený kolem roku
1160 (někdy se uvádí i letopočet
1170) jako syn Sezemy, číšníka
královny Judity, a Dobroslavy,
která zřejmě pocházela z rodu Drslaviců. Po předčasné smrti otce
Sezemy z Krašova, který padl v
bitvě u Loděnic roku 1170, byl
vychováván u své sestry Vojslavy,
která byla provdána v Krakově za
místního purkrabího.
Nadaný mladý muž se po
návratu do Čech oženil, ale velmi
brzy ztratil svého syna i manželku.
V roce 1193, výměnou za slib
účasti na křížové výpravě do Svaté
země, založil na svém panství v
Teplé klášter premonstrátů a kolem
roku 1200 klášter pro premonstrátské sestry v Chotěšově. Podle tradice byl později v Římě papežem
Inocencem III. oblečen do bílého
hábitu premonstrátů a stal se řeholníkem v nově založeném tepelském klášteře.

Večer pro klášter
6. srpna 2011

Díky bohatým zkušenostem jej opat
Jan jmenoval svým zástupcem a
správcem majetku. Ze všech sil se
potom bratr Hroznata zasazoval za
věci kláštera. To však bylo nepřátelům kláštera trnem v oku. Byl od
nich zajat a uvězněn, a protože odmítal zaplatit výkupné, nechali ho zemřít hlady. Stalo se tak 14. července
1217.
Již v polovině 13. století byl
sepsán Hroznatův životopis: Vita
fratris Hroznatae. Papež Lev XIII.
potvrdil roku 1897 jeho uctívání jako
blahoslaveného a o 100 let později
byl papežem Janem Pavlem II. jmenován patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze.
(Petr Kubín)

Již tradiční akce s názvem Večer
pro klášter Chotěšov se letos uskuteční již po deváté. V kalendáři si
proto zaškrtněte sobotu 6. srpna a
ve 14 hodin přijďte svojí přítomností podpořit sdružení Chotěšovská vlna, která tuto akci každoročně pořádá. Vybrané peníze ze
vstupného budou investovány do
údržby a úklidu kláštera. Součástí
programu bude letos představení
Cyrano v podání skupiny historického šermu Mattias, koncert Ivana
Hlase, přednášky architekta Jana
Soukupa a speciální prohlídky
kláštera.
(M.N.)

Zamykání kláštera zpestří divadlo
Na divadelní představení s názvem ‚Barboroviny, aneb hledá se královna‘ se
letos můžete těšit v rámci tradiční akce Zamykání kláštera, která se uskuteční
2. října od 13:30 hodin. Kromě prohlídek konventu a barokního a gotického
sklepení je připravena také prohlídka klášterních zahrad s průvodcem. Pro děti
jsou připraveny soutěže. Akci pořádá Osvětová beseda Chotěšov a Turistický
oddíl mládeže ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, Občanským
sdružením Klášter Chotěšov, Českým červeným křížem a také s rodiči dětí
z Turistického oddílu mládeže. Vstupné činí 50 Kč pro dospělé a 20 Kč pro
děti. Děti do 6 let věku mají vstupné zdarma.
(Osvětová beseda)
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Více informací najdete na:
www.vecerproklaster.cz

Vytvoření stálého pracovního místa v klášteře
Od počátku předchozího volebního
období, tedy 2006 – 2010 bylo
snahou
vedení
obce
zřídit
v klášteře stálé zastoupení zaměstnance obce. K tomuto záměru vedla nutnost a potřeba neřešit činnosti
v klášteře již jen na úrovni dobrovolných pracovníků, často velmi
laicky a neodborně, dohlížet na
akce v klášteře, řešit potřeby
s firmami, které v klášteře realizují
opravy a případně zde probíhá natáčení
filmů,
spolupracovat
s pořadateli akcí pořádaných místními i jinými spolky a organizacemi, zajišťovat úklid a přípravu pro
svatební obřady a v neposlední
řadě také soustavná údržba a úklid
v tak rozsáhlém objektu. To byly
aspekty, které rozhodly o přijetí
pracovníka do stálého pracovního
poměru.
Původní záměr řešit tuto
potřebu pouze na poloviční pracovní úvazek vzal rychle za své a
první zaměstnanec na tyto činnosti
přijatý po necelých dvou měsících
skončil. Bylo zřejmé, že tak časově
náročnou práci nelze dělat pouze
na poloviční úvazek. Následně pak
bylo rozhodnuto přijmout na toto
místo pracovníka evidovaného na
úřadu práce, jehož mzda je z části
dotovaná, pracovní smlouva je na
celý úvazek, ale pouze na jeden
rok. Tento záměr se zdařil. V té
době byl na úřadě práce evidován
právě pan Jiří Poslední, znalec a
propagátor našeho kláštera, kterého
jsme oslovili a práci v klášteře mu
nabídli. Po určitém váhání pan Jiří
Poslední naší nabídku přijal a

nastoupil 1. října 2009 do pracovního
poměru na dobu určitou jednoho
roku. Jeho znalost, přehled o problémech a potřebách se zakrátko
projevily. Najednou bylo na chodbách uklizeno, čisto. Bez problémů
byla zajištěna příprava svateb, akcí a
dalších potřeb. Rok utekl velice rychle, v té době byl klášter prohlášen
za Národní kulturní památku (1. července 2010) a díky všem skutečnostem bylo Radou obce rozhodnuto
přijmou pana Posledního do stálého
pracovního poměru.
Předešlé řádky nám přiblížily, jak se vlastně zrodil správce objektu kláštera na plný úvazek. Je třeba vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kastelánem a správcem objektu. Kastelán je zaměstnancem Národního památkového ústavu, má v náplni práce
kromě vedení objektu i stránku ekonomickou. Správce tuto finanční
povinnost nemá. Stálá, každodenní
přítomnost v objektu je naprosto odlišná od brigádnické činnosti.
Najednou jsou tu práce, které
doma provádíme běžně a v několika
minutách. Ovšem při velikosti objektu kláštera je například čištění čtyřiadvaceti nových oken záležitost tří
pracovních dnů. To je jen malý příklad. Udržování alespoň prohlídkové
trasy, či svatebních prostor, to je
neustálý boj s počasím a nebo kunami. Stav omítek je z velké části takový, že při větším průvanu v chodbách
sněží.
V době sezony je pracovní
náplň velice pestrá. Přípravy svateb,
běžný úklid, organizace při příjezdu
a působení firem opravujících objekt,

provádění turistů, provádění nečekaných návštěv, údržba parku, výpomoc při přípravě výstav a kulturních
pořadů. Přitom v budově konventu je
klima stále na silnější svetr. A jsme u
části roku, která je v takovém objektu nejhorší. Zima.
„Ráno přijdeš, zatopíš si a
čekáš až padne třetí hodina„. I takové
názory jsem již slyšel. Ano, zima je
problémem a velmi záleží na jejím
průběhu. Péče o objekt musí pokračovat, a teploty venku se vyrovnávají
s teplotou uvnitř budov. Dnes již
vím, že když začínají promrzat lícní
partie obličeje, je třeba odejít. Doba
setrvání v objektu je kolem necelé
hodiny, pak alespoň třicetiminutové
ohřívání. Spadne li ze střechy konventu lavina sněhu, je to jako přejezd
vlaku a v množství malého náklaďáku. Sníh se tak utemuje, že leží několik měsíců. Zimní rána, kdy je nejen
zima ale i tma, ty se využívají
k papírovým pracem. Takto třeba
vznikla výstava o legionářích.
Shrnuto, v létě je to o nachozených kilometrech, v zimě i o psychické a fyzické výdrži. Zkrátka,
musíte to mít rádi a doma tolerantního partnera. Nesmím opomenout
poděkovat za neodmyslitelnou pomoc zaměstnanců OÚ a dále zaměstnancům v dílně. Není možné zvládnout všechny práce nebo nástrahy
objektu sám.
Článek společně připravili
Jaroslava Mathesová
a Jiří Poslední

SETKÁNÍ BÝVALÝCH VOJÁKŮ,
kteří sloužili v Chotěšově,
pořádá Občanské sdružení Klášter Chotěšov

23. července 2011
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NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Světová krize v době Československé republiky
Rok 1931
Jako ve všech evropských státech,
tak také v Československé republice se projevila hospodářská krize.
Zvláště ve vývoji průmyslu se ukázaly překážky, které znemožnily
odbyt výrobků. Z důvodu přebytku
výrobků se zastavuje výroba, přepočetní pracovníci jsou propouštěni ze zaměstnání. Touto světovou
krizí byl postižen také Chotěšov.
Obec napočítala v tomto
roce 130 nezaměstnaných, včetně
sezónních dělníků, zedníků a tesařů. Aby se nezaměstnanosti trochu
zamezilo, začala obec stavět kanalizaci, která si vyžádala částku
194 600,- Kč. Obec získala půjčku
150 000,- Kč, subvenci od okresu
Stříbro 22 000,- Kč, subvenci od
silničního fondu Praha také
22 000,- Kč.

poukázek po 20,- Kč a 3 kusy po 30,Kč. K Vánocům 1931 došlo 25 poukázek po 20,- Kč a 9 kusů na 30,Kč, za které se mohlo nakoupit pro
děti.
Teprve v letošním roce byly
oznámeny výsledky sčítání lidu, které se konalo 1. prosince 1930. Počet
obyvatel Chotěšova 2855, počet
obydlených domů 402.

Rok 1933
Ceny potravin vzrostly následovně:
1 litr mléka ..…...……. 1,50 Kč
1 kg chleba …...……...…. 2 Kč
1 kg žita ……….......… 1,70 Kč
1 kg cukru …….......… 6,20 Kč

Rok 1932
Také stát byl nucen poskytnout
peněžní částky pro nezaměstnané.
Ministerstvem sociální péče byla
zavedena vyživovací akce. Tato
akce začala 29. září 1930 a obec
Chotěšov dostala pro nezaměstnané od tohoto dne do 10. ledna 1932
celkem 2098 kusů potravinových
lístků, které byly u jednotlivých
kupců a konzumních spolků zaplaceny. Tyto lístky reprezentují peněžní částku 20 980,- Kč. Každá
zúčastněná osoba dostala zboží, tj.
potraviny na takovou poukázku ve
výši 10,- Kč. Kromě toho dostala
obec pro děti nezaměstnaných 27

Obec nemůže sama udělat nic
pro nezaměstnané, protože to zúžené
finanční prostředky neumožňují.
Obec zaměstnávala některé lidi
z částky 2 000,- Kč pro udržování
silnic. Pan Rudolf Steppan dal
na nezaměstnané jménem své matky
Marie Steppanové, vlastnice mlýna,
částku 200,- Kč. Dvě ženy
z Chotěšova jménem Anna Huberová a Marie Schischková uspořádaly
ve prospěch nezaměstnaných koncert
na citeru, který vynesl částku 706,Kč. Byla provedena sbírka v okrese
Stříbro a z té byly nezaměstnaným
poukázány
potravinové
lístky
v částce 650,- Kč. Je třeba se zmínit

Fotografie Poukázky na odběr
potravin v hodnotě 10,- Kč z 29.
září 1934, poukázka platila 14
dní ode dne vystavení

o daru pana Abrahama Weisse ve
výši 200,- Kč za bezplatnou lékařskou pomoc, kterou využilo padesát
nemocných, a za nutné léky
v lékárně ve Stodě.

(Zkrácený výňatek z kroniky obce
Chotěšov, kterou napsal Adolf Hofmann v letech 1928 až 1937)

Jaroslav Cuřín

Víte, že…
 kdyby na Zemi vyhynuly všechny včely, zbývají lidstvu podle teorie Alberta Einsteina čtyři roky života?
 nejtěžší jablko, které kdy bylo vypěstováno, bylo z Japonska a vážilo neuvěřitelných 1, 849 kg?
 nejdelší dokumentované vlasy patří Xie Qiuping z Číny a jsou dlouhé 5,63 m?
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BUDE VÁS ZAJÍMAT, ŽE…
Výlet do Německa je teď možný i linkovým autobusem
Letní prázdniny lákají kromě dovolených u moře také výlety do okolí.
Výhodou Chotěšova je, že máme
zahraničí prakticky za humny. A
výhodou nám budiž i to, že například
do Chamu nebo Furth im Waldu můžeme dojet z naší obce kromě vlaku
už také autobusem.
Naší první zastávkou je
Furth im Wald, město, které leží
čtyři kilometry od česko-německých
hranic. Místopisně se nachází
v severovýchodním
Bavorsku
ve vládním obvodu Horní Falc.
V překladu jeho název znamená
Brod nad Lesy. Tímto malebným
městečkem protéká řeka Chamb.
Město samo je ještě rozděleno na 16
městských částí.
Vůbec poprvé byl Furth im
Wald zmíněn v roce 1086 a o 340 let
později byl vypleněn husitskými
nájezdníky. Co ale toto město proslavilo nejen v Německu, ale i
za jeho hranicemi, jsou Dračí slavnosti, resp. Slavnosti skolení draka.
Ty se ve Furthu konaly poprvé už
v roce 1590 a řadí se v Německu
mezi ty vůbec nejstarší. Každoročně
se konají v období mezi 5. až 22.
srpnem. Každý den jsou na náměstí
k vidění rytířské turnaje a oslavy.
Město se v tuto dobu promění
z nenápadného klidného městečka ve
středověké bojiště s krásně vyzdobenými domy. Ve všech výlohách obchodů jsou vystavené fotografie odvážných rytířů a krásných dam oblečených ve středověkém stylu.
Pekárny a cukrárny v době
dračích slavností nabízí slavný dračí
ocas – plněný marcipán ve tvaru
obávaného nepřítele, který zachutná
nejen dětem ale i dospělým. Kromě
dračí arény a výtečných sladkostí se
do Furthu vyplatí vyrazit také na
nákupy značkového oblečení, které
se zde v době slev dá pořídit za příznivé ceny. Ve městě se nachází hned
několik obchodních domů.
Do Furth im Waldu se dá
z Chotěšova dojet vlakem za zhruba

Radnice ve Furth im Waldu a znak města Cham
hodinu a půl až dvě hodiny, někdy
je nutné přestupovat v Domažlicích. Autobusem do Furth im Waldu dojedete za hodinu a čtvrt a za
necelé dvě hodiny do okresního
města Cham. Stačí jen přistoupit na
zastávce do linkového autobusu
společnosti RDS Bus Babylon.
Město Cham se nachází
přímo uprostřed přírodního parku
Naturpark Oberer Bayerischer
Wald a protéká jím řeka Chamb,
která celé chamské staré město
obtéká obloukem. Proto se také
tomuto městu říká ‚Stadt am Regenbogen‘ - město na duhovém
oblouku.
První zmínka o Chamu pochází z roku 976 a již od začátku
své historie bylo toto město důležitým bodem na obchodní cestě do
Čech. Během druhé světové války,
přesněji v roce 1945, byl Cham
poničen při bombových náletech
britských letounů. Zahynulo tu
tehdy 60 lidí. Dnes má Cham více
než 17 tisíc obyvatel. Ve městě se
nachází mnoho historických budov
a za návštěvu také rozhodně stojí
muzea a galerie.
(M.N.)
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Jízdní řád autobusu:
Chotěšov – Furth i.W. – Cham
7:10 – 8:26 – 8:58
13:16 – 14:36 – 15:08
15:41 – 16:56 – 17:28
Cham – Furth i.W. – Chotěšov
9:05 – 9:38 – 11:00
15:13 – 15:45 – 17:11
18:13 – 18:45 – 20:08
Autobus jezdí ve středu a v pátek.

Cena: 127 Kč (až do Chamu)
Jízdní řád vlaku:
(vybrané spoje, zpáteční jízdné)
Cena: dospělí 136 Kč, děti 68 Kč +
přechodová jízdenka dosp. 4,20 Euro,
děti 2,10 Euro, pro početnější rodiny
(2 dosp. + až 3 děti) je výhodná společná jízdenka SONE+ za 225 Kč

Chotěšov – Furth i.W.
7:35 – 8:52
8:41 – 10:52
12:42 – 14:52
Furth i.W. – Chotěšov
14:03 – 15:23
15:16 – 16:30
15:50 – 17:23
18:06 – 19:24

Plánování sociálních služeb běží dál
Týká se vás problematika sociálních služeb na Stodsku či Dobřansku? Jste v situaci, kdy vy sami
nebo vaši blízcí potřebují nebo
budou potřebovat nějakou sociální
službu? Pokud ano, tak pro vás je
určen projekt komunitního plánování sociálních služeb na Stodsku a
Dobřansku, který byl zahájen
v únoru letošního roku, jako pokračování procesu komunitního
plánování zahájeného v roce 2007.
Město Stod se stalo partnerem projektu, s kterým uspělo Centrum pro komunitní práci západní
Čechy. Projekt byl podpořen
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu.
Komunitní plánování nemůže probíhat bez zapojení široké
veřejnosti, která bude moci své
názory vyjádřit jak v anketě, tak i
zapojením se do tzv. pracovních
skupin, jejichž činnost začne v září
letošního roku. Pracovní skupiny
jsou otevřená setkání, na kterých
mohou občané vyjádřit svůj názor
na sociální problematiku v regionu

a přicházet s nejrůznějšími návrhy.
S
podněty
vzešlými
z pracovních skupin se bude dále
pracovat. Konečným výstupem
projektu bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb.
Tedy dokument, který stanoví cestu k většímu zkvalitňování sociálních služeb v regionu. Komunitní
plán by měl také usnadnit práci se
získáváním finančních prostředků
na projekty, které z něho budou
vycházet.
Komunitní
plánování
v této etapě proběhne pod taktovkou Centra pro komunitní práci
západní Čechy společně s městem
Stod, Dobřany a obcí Chotěšov.
Plánování sociálních služeb se
vztahuje
na
území
obce
z pověřeným obecním úřadem Stod
a Dobřany. Tato etapa potrvá do
dubna roku 2012. Kromě plánu
rozvoje sociálních služeb bude
konečným výstupem i aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb v regionu, který by měl
občanům pomoci lépe se orientovat
v nabízených službách a jejich
možnostech.

Informace o průběhu projektu a
plánových aktivitách, budou
průběžně zveřejňovány:
 v městských a obecních
zpravodajích zúčastněných
obcí
 na internetových stránkách
měst Stod a Dobřany
 na úředních deskách
Je nezbytné, abyste se vy, občané, zapojili do projektu, ať již aktivně
v pracovních skupinách, nebo například účastí v anketě nebo na veřejných
setkáních. Jen za vaší účasti budeme
lépe znát vaše potřeby a jen tak můžeme efektivně přispět ke zlepšení života
vás, občanů, v dostupnosti sociálních
služeb.
Se svými podněty se můžete obracet na MěÚ Stod,
tel. 379 209 493 nebo na e-mail,
tajemnik@mestostod.cz.
O termínech či místech konání
jednotlivých setkání vás budeme
včas informovat.

Chotěšovská čapí rodinka už má potomky
Na jaře se naše obec každoročně
rozrůstá o několik opeřených obyvatel. Čápi se k nám díky skvělým
podmínkám k hnízdění rádi vracejí
a těší se zde velkému zájmu.
V loňském roce se bohužel čapímu
páru nepodařilo dovést svá mláďata k dospělosti. Podle Karla Makoně z plzeňské Záchranné stanice
živočichů, která se dlouhodobě
stará o kroužkování ptáků i v Chotěšově, se mláďata stala pravděpodobně kořistí některého z tzv. čapích bezdomovců. Tito dospělci
bez partnera a bez trvalého hnízdiště číhají na taková hnízda, která
čápi hledající potravu pro mláďata
na krátkou chvíli opustí. S bezbrannými čápaty si potom hlavu
nelámou a vyházejí je z hnízda na
zem nebo střechy domů. Doufejme
proto, že podobně krutý osud nepotká i letošní mláďata čapího páru.

Těch by měla být podle pozorování
obyvatel obce dvojice. Za dva měsíce
po vylíhnutí by se čápata měla začít
učit létat. Váha čápa bílého se
v dospělosti pohybuje kolem tří až
čtyř kilogramů, samice bývají menší. Rozpětí křídel má dospělý čáp
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přes metr a půl a dosahuje výšky
malého dítěte – až metr. Nejznámější
čapí potravou jsou žáby a jiní obojživelníci, nepohrdnou ani rybami, hady, hraboši nebo krtky. Na konci léta
odlétají v hejnech do zimovišť ve
střední a jižní Africe.
(M.N.)

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Plavání v bazénu jsme si tento školní rok pořádně užili
Téměř každý rok se děti z mateřské
školy zúčastňují plaveckého výcviku
v bazénu na Lochotíně. Nejinak tomu
bylo i letošní rok. Během dubna a
května si nejstarší děti prošly šesti lekcemi plavání, kdy se učily, jak se nebát
vody, ale naopak být s ní kamarád. Ve
vodě si nejen hrály, ale též se potápěly
a učily se základům plavání.
Z některých se pak na konci výcviku
stali opravdoví plavci. Naše MŠ spolupracuje s plzeňským bazénem na Lochotíně již řadu let. Ze strany dětí a
jejich rodičů byl v letošním roce o plavání velký zájem, proto opět po letech
probíhal výcvik ve dvou skupinách.
Dětem se plavání velice líbilo a myslím, že naplnilo jejich očekávání.

Bohumila Choulíková
učitelka MŠ

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Školní rok 2010 – 2011 je ve finiši
Žáci, rodiče i učitelé spějí společně
ke konci školního roku 2010-2011.
Přestože je už skutečně poslední
zvonění za dveřmi a děti jsou již jednou nohou pomalu v době prázdnin,
chci všechny požádat, abychom udrželi dobré výsledky až do konce.
Žáky čekají závěrečné testy a zkoušení, učitele množství opravování,
administrativy a rodiče pak větší či
menší radost nad vysvědčením.
Začnou nám dovolené a dětem prázdniny. Ve škole se však život ani o prázdninových dnech úplně
nezastaví. Budeme malovat všechny
třídy, začnou stavební úpravy části
půdních prostor - nejprve místnosti
školního klubu, později učebny volnočasových aktivit. Současně se naplno připravuje organizace toho
příštího školního roku. Proto bych

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
1. POZVÁNKA na slavnostní ukončení roku spojené
s vyhodnocením a odměňováním žáků. Slavnost se tentokrát koná ve
sportovní hale dne 29. června 2011 od 9:00 hodin. Rodiče i prarodiče, jste srdečně zváni.
2. POZVÁNKA na slavnostní předání vysvědčení žákům 1. třídy,
které se koná v kapitulní síni chotěšovského kláštera dne 30. června
2011 v 8:15 hodin.
3. POZVÁNKA na slavnostní vyřazení vycházejících žáků, které se
koná rovněž v chotěšovském klášteře, tentokrát na schodišti pod
freskou dne 30. června 2011 od 14:00 hodin.
rád pozval všechny na zahájení
nového
školního roku 20112012 – dne 1. září v 8:00 hodin.
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Současně chci popřát všem krásné
léto k načerpání nových sil.

Mgr. František Halada

ANKETA MEZI PRVŇÁČKY: K čemu máme obecní úřad?

Barborka Konopíková, 6 let
Na obecní úřad chodí asi
hlavně děti, aby tam zazpívali
miminkům. Vím to, protože už
jsem tam několikrát byla. Pan
starosta je můj strejda a když
tam někdy jdeme, tak rodičům
něco říká a těm miminkům
taky vždycky něco říká.

Natálka Musilová, 6 let
Já myslím, že na obecním
úřadě už jsem někdy byla.
Řekla bych, že se tam něco
platí, protože vždycky když
tam s maminkou jdeme, tak
tam něco platíme. Pracuje tam
asi pan starosta, protože už
jsem ho několikrát viděla.

Baruška Bažantová, 7 let
Obecní úřad je takový veliký
dům. Znám to tam, protože
jsem tam už s rodiči jednou
byla. Jsou tam velké místnosti
a v nich pracují nějací lidé. Co
tam ale dělají, to nevím. Možná vymýšlejí něco pro děti,
aby si měly kde hrát.

KINO CHOTĚŠOV
ČERVEN
Pátek 17. 6. od 17:00
VŘÍSKOT 4
Sidney Prescott se opět spojí se šerifem
Deweym a Gale, kteří jsou nyní manželé a
její sestřenicí Jill a tetou Kate. Naneštěstí
její návrat přiláká zpátky i Ghostface a tím
se s jejími kamarády a celým městečkem
Woodsboro dostávají do nebezpečí.
Americký thriller/horor.

České titulky, 103 min.
Přístupný od 15 let
Pátek 24. 6. od 17:00
MÁMA MEZI MARŤANY
Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje
svoji maminku, když ji unesou Marťané,
kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky.
Americká animovaná komedie.

Český dabing, 88 min., Přístupný

Vstupné
60 Kč
na všechna
představení
Pozor nyní akce:
při předložení pěti
vstupenek
z různých představení vstup
zdarma.
Program Kina Chotěšov
naleznete
na internetové adrese
www.obec-chotesov.cz

KINO CHOTĚŠOV
V ČERVENCI
A
SRPNU
NEPROMÍTÁ!
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