Ročník 20 / Číslo 3 / Březen 2016
Vážení spoluobčané,
máme za sebou únor, který byl letos díky přestupnému
roku o den delší a blíží se svátky jara, Velikonoce.
Do rukou se Vám dostává již třetí letošní číslo
Chotýšanských novin s aktuálními informacemi z obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo poslední únorový den,
29. 2. 2016, aby projednalo jednotlivé body programu.
Řešily se především pronájmy obecních prostor, přičemž
bylo rozhodnuto neprodloužit smlouvy na pronájem
hasičské zbrojnice v Městečku. Tato budova již dlouho
vyžaduje opravu, která bude provedena v letošním roce
zaměstnanci obecního úřadu. Zároveň bylo rozhodnuto,
že po opravě bude hasičská zbrojnice sloužit SDH
Chotýšany a k uložení obecní techniky při pravidelné
údržbě v Městečku. Dále byly projednány navržené směny
obecních pozemků u nádrže v Chotýšanech, z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů dle skutečného průběhu
hranic pozemků. Dořešena bude směnou a částečně
prodejem i poslední část pozemku u autobusové zastávky
na Chotýšce. Na základě požadavků občanů byly vyžádány
nabídky na doplnění jednotlivých lamp veřejného
osvětlení, které byly vyhodnoceny a dojde k jejich
realizaci. Jedno světlo již bylo osazeno mezi zatáčkou
u zrcadla a Kopečkem. Došlo rovněž k vyhodnocení
cenových nabídek na malotraktor, který byl na základě
schválení objednán. V nejbližších dnech bude dodán
a začne sloužit obci.

změnou prochází prostor za hřištěm u malého rybníčku,
kde byly odstraněny náletové dřeviny a vyčištěna hráz.
V současné době je projekt na jeho legalizaci před
vydáním stavebního povolení. Díky tomu je tento projekt
aktuálně vhodný k podání žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství na jeho odbahnění a úpravu hráze.
Opět se objevily stížnosti na velké množství psích
exkrementů zejména podél nové cesty na Křemení,
v obytné části a v prostoru myslivecké střelnice. Žádáme
proto občany, aby po svých čtyřnohých mazlíčcích
uklízeli.
Zároveň připomínáme povinnost uhradit poplatek
za komunální odpad, který byl pro občany s trvalým
pobytem ve výši 700,- Kč/osoba splatný do konce února.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků se navyšují o Kč 50,- za každého
poplatníka za každý, i započatý, měsíc prodlení.
Letos bude volno během Velikonoc o den delší, neboť
Velký pátek byl nově ustanoven státním svátkem. Krásné
prožití velikonočních svátků, hodně zdraví a dětem
bohatou pomlázku Vám přeje vedení i zaměstnanci
obecního úřadu.
Bohuslav Kovář

Úpravu bude potřebovat podkroví naší základní školy, kde
by měla vzniknout další učebna pro nové žáčky. Podkroví
je zateplené a zakryté sádrokartonem. Obecní úřad
Chotýšany dlouhodobě podporuje rozšíření místní školy
a v současné době čeká na rozhodnutí MŠMT, týkající
se nové přístavby.
Zima byla mírná, počasí nám přeje a tak obecní
zaměstnanci uklízí a zametají podél silnic. Provádějí
drobné úpravy prostranství, například u kostela před
sochou svatého Jana Nepomuckého a vedle schodů
ke kostelu, kde jsou nové obrubníky. Plánujeme osadit
upravená prostranství kvetoucími keři a jarními květinami.
Dále obecní zaměstnanci zrekonstruovali staré lavičky
a umístili je na vyhlídku u nové cesty směrem na Křemení
a na rozcestí „u křížku“ směrem na hřiště. Nové posezení
plánujeme umístit na rozcestí Pařezí – Green Valley,
kde je krásný výhled do okolí, zejména na Blaník. Velkou

Dovolujeme si upozornit, že Chotýšanské noviny
budou nadále roznášeny pouze tam, kde je k dispozici
poštovní schránka, neboť se často stává, že noviny
umístěné na plot bez schránky pak zmoknou nebo
odletí a povalují se po obci.
Děkujeme za pochopení.

ZE ŠKOLY
Březen ve škole
Tento měsíc je hodně rychlý. Velikonoční dílničky, které proběhly 15. března, prověřily soudržnost školy, dětí,
rodičů a kamarádů školy. V příjemném a harmonicky nastaveném čase spolu děti, napříč různými ročníky,
vytvářely kouzelné velikonoční dekorace, které Vás dozajista potěší 19. 3. na prodejní výstavě v ZŠ a MŠ
Chotýšany. Tím se odstartuje příprava na velikonoční svátky, které v tomto roce připadají na 25. – 28. 3. 2016.
Ještě si musíme počkat na jarní počasí, které by nám vlilo do žil trochu sluneční energie…. ale i to bude….
všechno má svůj čas…..
Dalším bodem výčtu aktivit byl maškarní ples SRPŠ. Tady bych chtěla složit velkou poklonu a dík hlavním
organizátorkám plesu - paní Holejšovské Petře, Jandačové Stáně, Tůmové Iloně a Toulové Martině, bez kterých
by tato akce byla ztroskotaný koráb. Sehnaly tombolu, vše označily, vyzdobily, ohlásily, zajistily = prostě
dokonalá práce ČTYŘ lidí. Vůbec se nedivím, že na
samotném plese po půlnoci seděly s únavou ve tváři
a počítaly minuty do spánku. Opravdu děkujeme!!!!!
Na konci měsíce února proběhla na naší škole akce pro
rodiče a jejich děti. Jednalo se o čtenářskou dílnu. Je to
metoda, díky které děti hlouběji pronikají do čtení knih,
získávají vztah ke čtení a my tímto způsobem pracujeme
s žáky ve všech ročnících. Považovali jsme za důležité
seznámit rodiče s takovým typem práce, který oni jako
školáci nezažili. Dílna proběhla ve velmi milé rodinné
atmosféře, setkali se tak rodiče v lavicích se svými dětmi
a podle jejich nadšených komentářů a reakcí na konci
setkání lze soudit, že si to společně užili. Určitě takové
setkání nebylo poslední.
6. dubna 2016 se uskuteční zápis do mateřské školy
(viz. plakát).
Jak vidíte, stále se něco děje, stále se ženeme vpřed
a chceme ukazovat svoji kvalitu. A pro Vás platí, že naše
škola je otevřená všem. Nejen pro vzdělání, ale i pro
motivaci, rekreaci, aktivaci poznání.
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Velikonoční výstava
V sobotu 19. března 2016 od 10:00 – do 15:00 hodin přijměte
pozvání na velikonoční výstavu konanou
v ZŠ a MŠ Chotýšany.
Ke shlédnutí budou výrobky s velikonoční tématikou. Některé
dárečky bude možné si i zakoupit.

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

který se koná

v neděli 27. 3. 2016 od 2000 hodin v sále HOSTINCE POD KOSTELEM
k tanci a poslechu hraje CODA Bystřice
vstupné 100,- Kč
Srdečně zveme všechny spoluobčany a za případné dary do tomboly děkujeme!!!

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 15. dubna 2016 od 19:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
VII. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY
JÁRU SYSLA A JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout dobrou dechovku.

HOSTINEC POD KOSTELEM
pořádá tuto akci:

Lahvátor
59

16. 4. 2016 od 20 hod.
vstupné: 90,- Kč

Usnesení č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 2. 2016 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

prodloužení smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
neprodloužení nájemní smlouvy o pronájmu – garáž velká, Městečko;
neprodloužení nájemní smlouvy o pronájmu – garáž velká, Městečko;
uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 1 m2 za
cenu 150,- Kč;
uzavření směnné smlouvy a kupní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Chotýšany
o výměře 61 m2 za celkovou cenu 9.150,- Kč;
zakoupení pěti lamp typ Ministreet Street Light od firmy ASPERA, spol. s r.o., za cenu cca 17.000,- Kč
včetně DPH;
uzavření kupní smlouvy na zakoupení malotraktoru včetně příslušenství a dokoupení čelního nakladače
od firmy BELARUS-TRAKTOR s.r.o;
podání žádosti o dotaci na místo pasivního odpočinku na rozcestí Pařezí – Green Valley;

2) pověřuje:
a) starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
b) starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
c) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
d) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje,
p.o.;
e) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje,
p.o.;
f) starostu prodloužením smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
g) starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře
1 m2 za cenu 150,- Kč;
h) starostu uzavřením směnné smlouvy a kupní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 16/3 v k.ú.
Chotýšany o výměře 61 m2 za celkovou cenu 9.150,- Kč;
i) starostu uzavřením kupní smlouvy se společností ASPERA, spol. s r.o., na pět lamp typ Ministreet
Street Light za cenu cca 17.000,- Kč včetně DPH;
j) starostu uzavřením kupní smlouvy na zakoupení malotraktoru včetně příslušenství a dokoupení čelního
nakladače od firmy BELARUS-TRAKTOR s.r.o;
k) starostu podáním žádosti o dotaci na místo pasivního odpočinku na rozcestí Pařezí – Green Valley.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 4. 4. 2016 od 1900 hodin.

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – JARO 2016
Chotýšany A
Vrchotovy Janovice A
Chotýšany A
Chotýšany A
Pravonín
Chotýšany A
Mezno A
Chotýšany A
Maršovice A
Chotýšany A
Soběhrdy A
Chotýšany A
Dolní Kralovice A

Neveklov A
Chotýšany A
Křivsoudov A
Chocerady A
Chotýšany A
Popovice A
Chotýšany A
Přestavlky A
Chotýšany A
Postupice A
Chotýšany A
SK Načeradec
Chotýšany A

26. 3.
3. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

15:00
15:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

IV. třída skupina B – JARO 2016
Budenín
Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Mezno B
Chotýšany B
Vrchotovy Janovice B
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B

Chotýšany B
Olbramovice B
Chotýšany B
Jankov B
Chotýšany B
Struhařov B
Chotýšany B
Maršovice B
Chotýšany B
Heřmaničky

26. 3.
3. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.
22. 5.
29. 5.
19. 6.

15:00
15.00
15:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
15:00
15:00

SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE

Okresní přebor starší žáci 7+1 – JARO 2016

Křivsoudov
Teplýšovice
Chocerady
Mezno
SK Načeradec
Chotýšany
Chotýšany
Neveklov
Chotýšany
Bílkovice
Chotýšany
Pravonín
Chotýšany

Chotýšany
Chotýšany
Chotýšany
Chotýšany
Chotýšany
Tichonice
Bystřice
Chotýšany
Ostředek
Chotýšany
Týnec n/S
Chotýšany
Senohraby

9. 4.
16. 4.
23. 4.
27. 4.
1. 5.
7. 5.
11. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

11:00
10:15
10:15
17:00
10:15
09:30
17:30
11:00
09:30
11:00
09:30
10:15
09:30

SO
SO
SO
ST
NE
SO
ST
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Plesová a taneční sezóna v Chotýšanech pomalu končí
Po lednovém plese Sboru dobrovolných hasičů
s bohatou tombolou, na kterém v hostinci Pod
Kostelem tradičně vyhrávala hudební kapela
CODA Bystřice, následovalo příjemné posezení
při poslechu moravské cimbálky KONOPJAN
z Ostravy. I když účast místních nebyla tak velká
jako na předchozím plese /k jejich škodě/, přesto
přítomné svým očekávaným folklórem dostala do
nálady. Určitě by bylo skvělé opět tuto akci
zopakovat!
Zatím poslední velmi zdařilou akcí, ze dne
12. března, byl maškarní ples s tombolou, opět
pořádaný v režii SRPŠ Chotýšany. Tentokrát
přítomné pro změnu dostala do pořádného
tanečního varu rocková kapela GENERACE.
Za pěknou atmosféru samozřejmě patří největší
dík všem účastníkům v maskách!
Konec této sezóny bude již tradičně patřit
před velikonočním pondělím Hudebnímu večírku
místního Klubu důchodců, který se bude konat
v neděli 27. 3. 2016 v hostinci Pod Kostelem.

Moravská cimbálka KONOPJAN z Ostravy

P

Kapela GENERACE rock

Foto a text: Miroslav Švarc /více ve fotogalerii na obecních stránkách www.chotysany.cz/

Diakonie Broumov, sociální družstvo
ve spolupráci s místní skupinou

ČČK

VYHLAŠUJÍ SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ VE DNECH

21. – 23. 3. 2016
mezi 14.00 – 17.00 hod
v přízemí Obecního úřadu Chotýšany
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme

ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ
Ve dnech 25.

– 30. 4. 2016 bude v Chotýšanech a okolí probíhat každoroční
čištění a revize komínů

Pro konkrétní termín, prosím, volejte na níže uvedený telefon nebo pište na e-mail
Cena pro Vás: 1. průduch 400,- Kč, každý další 300,- Kč, doprava zdarma
775 242 994, pmkominy@email.cz, www.pmkominy.cz

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /5./
A přišel podzim, setí, posvícení. Dnes posvícení se už tak neoslavuje jako za starších dob. To bylo připraveno velké
množství jídel, posvícení se slavilo skoro celý týden, od starého do mladého a ještě i potom. Dnes se domníváme, že
v tom byl nerozum, když se člověk o posvícení tak najedl, že mu bylo potom kolik dní špatně, když se přepil, že se pak
i sám trochu styděl, ač navenek dělal furianta a hrdinu. Byl to nerozum, dnes to uznáme, pravda, ale bylo se nač těšit!
Dnes se také ještě těšíme na posvícení - ale jak? Víme, že to nebude nic zvláštního a proto nás to tak neláká.
Tehdy se však předem několik dní na nic jiného nemyslelo. Takový 16. říjen, sv. Havla, to bývalo vždy velmi důležité
datum. To už hned ve čtvrtek se konaly menší přípravy. V pátek se pekly koláče, bábovky a jiné dobroty, husy, ba někde
i nějaký ten čuník vzal za své. V sobotu pak téměř již všude předsváteční klid. Zametaly se dvory, čistilo se, sem tam
přijel už i nějaký ten host. A pak neděle, nedělička neděle, zlaté posvícení.
O posvícenské neděli bývaly
v kostele dvě mše sv., jedna v osm, druhá,
slavná a zpívaná v deset. Hosté se scházeli,
všude plno ruchu, vítání, radosti a posvícenského veselí.
Na návsi již celou sobotu a potom
v neděli se roztáčel kolotoč nebo houpačky, kolem houfy dětí, které hleděly
prohoupat každou korunu, darovanou
od strýčka nebo tetičky, co přijeli na
posvícení. Pak přišel nedělní posvícenský
oběd, tentokráte o něco později než jinou
neděli, o několika chodech. Z kredence
se připravily parádní odlivky, kterých se
jinak po celý rok nepoužívalo a jedlo se
a pilo a přátelsky rozprávělo. O počasí,
o úrodě, o hospodářství, o rodinných
událostech, o všem možném. A tak pomalu
plynulo odpoledne. Večer pak zase jídla
hojnost.
Posvícenská
husa,
pěkně
propečená, knedlík a zelí, vše dobře
omaštěné, aby byl podklad pro pitivo a pak
se šlo k muzice.

Před školou o pouti v létě 1939

Foto: Josef Šimek

O posvícení v neděli bývala
muzika vždy, jak tomu bylo ještě donedávna jen „Na Kopečku“. Stalo se sice jednou nebo dvakrát, že posvícenská
muzika v neděli byla i v jiné hospodě. Ale co to bylo platné, lidé, aspoň domácí byli zvyklí „Na Kopeček“ a tak
to jinde, jak se říká, zkrachovalo. A vícekrát se to pak už neopakovalo. Posvícenská muzika bývala vždy muzika veselá,
také opravdu přátelské a kamarádské ovzduší, které přitahovalo mladé i staré a na které potom každý rád vzpomínal.
Po první světové válce, kdy byl nedostatek dobrých hudebníků, hrávali u nás o posvícení několikrát muzikanti
až z Bystřice. „Bystřičáci“ jak jsme jim říkali. Domácí kapelou byli zde jinak hudebníci ze Struhařova, „Hockové“ nebo
dříve také zvaní „Chotejšáci“. O našem havelském posvícení drželi také posvícení v Bořeňovicích, poněvadž
je to stejná farnost. No a tam bývala také v neděli posvícenská muzika, a protože „Hockové“ tuto poměrně dobrou štaci
nechtěli pustit, přijednali si k nám vždy na tuto neděli hudebníky až z Bystřice. To byli hudebníci velmi dobří, lidé slušní,
i při jejich hudbě se dobře tancovalo.
Na „ Staré hospodě“ někdy o posvícení i o některých jiných tanečních zábavách hrávala také po řadu let kapela
z Radošovic, jejímž kapelníkem býval Josef Chalupecký. „Radošováci“ nebyli ovšem tak populární jako „Chotejšáci“,
tenkrát se na to ovšem tak nehledělo.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - J. Šimek /upraveno/
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