Ročník 20 / Číslo 4 / Duben 2016
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Chotýšanských
novin po měsíci opět seznámil s děním v obci.
Máme za sebou Velikonoce, které letos připadly již na
konec března, přesto se počasí vydařilo a o Velikonočním
pondělí se obec hemžila malými i velkými koledníky.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo až v pondělí
4. 4. 2016 a jednalo se zejména o záležitosti, týkající se
obecních pozemků. Středočeský kraj zaslal záměr na
bezúplatný převod pozemků pod autobusovými zastávkami
v Městečku na obec Chotýšany. Dále zastupitelé schválili
podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na
„Malou vodní nádrž Chotýšany“ – rybníček za hřištěm.
Jedná se o odbahnění, opravu hráze a objektů na hrázi.
Obci bylo vydáno územní rozhodnutí, díky kterému bude
možné rybníček konečně zanést do katastru nemovitostí.
Možná jste si již všimli, že obec má nového pomocníka –
malotraktor s předním nakladačem a sypačem, který začal
sloužit při údržbě obce. Jeho obsluhu zajišťuje proškolený
zaměstnanec obce. Díky přídavnému zařízení může
táhnout běžný přívěsný vozík a obecní zaměstnanci nyní
mohou sami svážet z obce například trávu, větve, hlínu,
štěpku atd. Dříve jsem odvoz zajišťoval svým soukromým
automobilem s přívěsným zařízením. Zastupitelstvo
schválilo nákup přídavného ramene s mulčovačem, takže
bude malotraktor sloužit i pro sekání a to i škarp podél
silnice, které obecní zaměstnanci dosud sekali ručně
křovinořezy. Obecní úřad Chotýšany obdržel souhlas
s prodloužením smluv dvou zaměstnanců z úřadu práce.

V rámci svazku obcí Chopos má Obec Chotýšany možnost
se zúčastnit dvou projektů. První z nich se týká
Technického zajištění sběru a svozu biologicky

rozložitelného odpadu v mikroregionu Chopos, který by
navíc mohl být dotačně podpořen z OPŽP. Je uvažováno
o několika variantách realizace tohoto projektu. Podstata
spočívá v nákupu společného nového či ojetého
automobilu s rukou, nákupu štěpkovače, drtiče a v nákupu
kontejnerů na svoz bioodpadu jednotlivými obcemi dle
jejich potřeby. Zúčastněné obce svazku by tak byly zcela
samostatné ve sběru a svozu tohoto druhu odpadu. Druhý
projekt se týká možnosti napojení obce Chotýšany na
skupinový vodovod z přivaděče pitné vody Želivka, který
svazek obcí Chopos a zúčastněné obce plánují vybudovat
s možností dotační podpory. V současné době jsou do
projektu vybudování skupinového vodovodu zapojeny
obce Ostředek, Teplýšovice, Divišov, Čakov, Vranov
a Struhařov, který povede svou část až do Bořeňovic,
odkud už chybí cca 2-3 km do Chotýšan, k vodojemu
u Rabbitu. Tato jedinečná příležitost se nebude opakovat
a dodatečné napojení po realizaci celého projektu by bylo
zřejmě velmi složité. Po loňských špatných zkušenostech
s dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody, by toto
připojení bylo pro obec nejlepším řešením. Zatím zjišťuji
podmínky a finanční náročnost této akce.
Začátkem dubna jsme obdrželi dobrou zprávu, týkající se
žádostí o dotace z Ministerstva místního rozvoje, které
zpracoval svazek obcí Chopos. Obě naše žádosti byly
podpořeny. Jedná se o podporu projektu „Víceúčelové
hřiště v Chotýšanech“ a překvapivě byla podpořena
i žádost na „Obnovu povrchu a odvodnění místní
komunikace Nad Rybníkem“. Na projekt víceúčelového
hřiště získáme dotaci 400.000,- Kč při celkových
nákladech 762.000,- Kč. V rámci akce bude u hřiště nad
kabinami vybudována workoutová sestava (přírodní
posilovna), parkourové hřiště včetně venkovní trampolíny
(skoky a přemety) a asfaltový povrch s prvky pro
koloběžky, kolečkové brusle a skateboardy. Věřím, že tuto
zprávu nadšeně přivítají nejen děti, které se do projektu
zapojily a které si hřiště tolik přály. Podpoření žádosti na
obnovu povrchu místní komunikace bylo nečekané, neboť
finance, požadované v žádostech z celé republiky, značně
převyšovaly prostředky, vyčleněné ministerstvem na tento
podprogram. Na tuto akci získáme dotaci 190.000,- Kč při
celkových nákladech 380.000,- Kč.
Během května bude opět probíhat pravidelný odečet
vody. Cena vodného je 25,-/m³.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Jaro ve škole
Vždycky pátrám v paměti, co všechno se ve škole událo. Je toho tolik, že mi dá velkou práci selektovat události a vytvořit
z nich ucelený obraz našich aktivit.
Asi začnu velikonoční výstavou, která byla tradiční. Nádherné výrobky, lidové ceny a za 2 hodiny prázdné lavice. Trochu
mi to připomíná totalitní dobu, kdy do Zeleniny přivezli banány, vytvořila se kilometrová fronta a během chvíle zůstaly
prázdné krabice. Přesně tak to bylo i ve škole. Dokonce tam padaly návrhy, že se v příštím roce udělá LIMIT na rodinu –
neboli jeden věnec, jedno kuře, jeden perníček, jedno vejce . Pochopitelně nás ten obrovský zájem těší, jen děti mají
hrůzu, že výrobky na Velikonoce budou „mutlat“ od 1. ledna 
Velikonoční prázdniny byly příjemným relaxem v nabitých osnovách. 30. března vyrostla na školní zahradě pozoruhodná
stavba z vrbového proutí, která osvěží oko a potěší nejen školní děti. Až se ujmou proutky, bude to pěkně zelená
prolézačka, kterou jsme získali z grantu Středočeského kraje Praha v rámci EVVO. Díky tomuto grantu ještě na zahradě
vystavíme altán, který poslouží i jako venkovní učebna.
1. 4. pod názvem „ Noc s Andersenem“ měly děti připravené zábavné úkoly, které plnily během pozdního odpoledne.
Společně pak navštívily místní knihovnu a finále bylo setkání s živým Andersenem (v podání Petra Klauze, kterému tímto
velmi děkujeme, stejně i panu Švarcovi, za průvodní slovo v knihovně). Pak na zahradě vypustily balónky přání a za čtení
pohádek přespaly ve škole.
6. 4. proběhl v mateřské školce zápis pro rok 2016 – 17. Výsledek budu znát až po uzávěrce tohoto Zpravodaje (čekám na
vyplněné evidenční listy), každopádně nám dveře nestačily. K samotnému zápisu dorazilo 23 dětí, 7. 4. po telefonické
konzultaci -jsem odmítla další tři děti a kapacitu máme pro 11 dětí. Zapeklitá matematika. S lehkostí bychom uživili dvě
třídy v MŠ.
12. 4. – v rámci projektu „ Čteme dětem“, k nám dorazil spisovatel, ilustrátor dětských knížek – pan Pavel Čech. Dětem
krásně vyprávěl o tom, jak se kniha píše, kde nabírá inspiraci, co mu tato profese dala …i vzala. Všem pak namaloval
obrázky do deníčků.
15. 4. jsme naplnili osnovy projektu POKOS- ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností – a vyhlásili v 8.15 cvičný
poplach. S úsměvem jsme pak zhodnotili, že nejdůležitější částí, kterou děti považovaly za záchranu – byla jejich svačina.
Tu měly téměř všechny děti v ruce při nástupu před školou. 
Tak, ostatní informace dodám v následujícím měsíci. Užívejte si jarní dny a hezké myšlenky…..
Daniela Bukovská

Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Jarní Hasíkovo dobrodružství s kolektivem mladých hasičů Chotýšany
V sobotu 19. března 2016 se kolektiv mladých hasičů
Chotýšany již podruhé zúčastnil akce s názvem Jarní
Hasíkovo dobrodružství, tentokrát po stopách rytíře Jana
Kryštofa Šice z Divišova až na Český Šternberk. Na
startu všichni dostali svačinu a vydali se na cestu plnou
úkolů v doprovodu vedoucího kolektivu, rodičů i
sourozenců. Do cíle, vzdáleného téměř 7 kilometrů,
dorazili s malou pomocí i ti nejmenší a po odevzdání
správných odpovědí na otázky, získal kolektiv Dekret
s udělením titulu velkovévodů z Chotýšan. Na závěr,
jako sladkou odměnu, všichni ochutnali vyhlášené
šternberské koláče.
Jana Kovářová

SDH Chotýšany
zve všechny na

„pálení čarodějnic“
dne 30. 4. 2016 od 20:00 hodin na hřišti
pivo, nealko, táborák pro děti

_______________________________________________________

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 14. května 2016 dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

_______________________________________________________

SDH Chotýšany
se zúčastní každoroční Okrskové soutěže v požárním sportu
v sobotu 21. května 2016 od 8:30 hodin
v Postupicích na hasičském cvičišti Plajchy (u fotbalového hřiště)
Letošní soutěž je spojená s oslavou 130 let od vzniku místního sboru dobrovolných
hasičů.

Přijďte podpořit naše družstva.

Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

13. – 16. května 2016 (pátek – pondělí)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)
Městečko – u kapličky

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech zaměstnanci obecního úřadu v tyto hodiny:

Pátek 16ºº - 18ºº

Sobota 9ºº - 11ºº

Neděle 9ºº - 11ºº

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

_______________________________________________________

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne

16. května 2016 (pondělí)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – autobusová zastávka směr Vlašim

Odpad, který je možno odevzdat:
- vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, …),
- barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, …), hadry
od barev a olejů,
- akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, svítidla

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu.

JARNÍ AKCE NA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ !!!
Vážené dámy, mám pro Vás skvělou akci na CELÝ KVĚTEN:
OŠETŘENÍ GALVANICKOU ŽEHLIČKOU.
Výsledky jsou vidět okamžitě!

!! První ošetření jen za 200,- !!
Galvanická žehlička pomáhá:

•
•
•
•
•
•

od napjaté a unavené pleti, aby byla mladší a opět plná života
snižovat výskyt jemných linií a vrásek
zpevňovat pokožku
zachovat mladický vzhled a omezuje projevy stárnutí
usnadňovat regeneraci
oživovat a vyživovat unavenou pleť

Těším se na Vás. Kosmetika Chotýšany Radka Kuthanová, tel.: 603 511 708

Vakcinace psů
kdy

: v neděli 15. května 2016
v 10:00 hodin

kde

:

parkoviště před školou

Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě proti
vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na odčervení psů
a koček, přípravky proti klíšťatům a blechám, další vakcinace psů a koček
apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil: 603484964

Usnesení č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 4. 4. 2016 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) odkoupení části pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře cca 500 m2 za cenu 150,- Kč/m2 ;
b) bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 368/31 a p.č. 368/30 v k.ú. Chotýšany;
c) podání žádosti o dotaci na akci Malá vodní nádrž Chotýšany;
d) zakoupení mulčovače série BCRL za malotraktor od firmy Dabaki v ceně do 40.000,- Kč včetně DPH;
e) uzavření směnné smlouvy s Vladimírem Syslem a směnné smlouvy s Jaroslavem Syslem dle geometrického plánu
č. 635-58/2015 ze dne 11. 12. 2015;
f) pachtovní smlouvy na obecní pozemek p.č. 285/2 v k.ú. Chotýšany o výměře 0,22 ha na dobu 10 let za cenu
500,- Kč za rok s ing. Koreckým;
g) rozpočtové opatření č. 1 (dle přílohy);
h) uzavření smlouvy na vybudování chodníku u kapličky na Pařezí a stavebních úprav na přístřešek na kontejnery
u obchodu za cenu 71.081,- Kč včetně DPH s firmou Jiří Vomáčka, Hráského 1936, Benešov;

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 uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře
1 m2 za cenu 150,- Kč;
g) 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;
h) 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;
i) starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře ca 500 m2 za cenu 150,- Kč/m2;
j) starostu uzavřením darovací smlouvy na pozemky p.č. 368/31 a 368/30 v k.ú. Chotýšany;
k) starostu k jednání ve věci podání žádosti o dotaci na akci Malá vodní nádrž Chotýšany;
l) starostu uzavřením kupní smlouvy na mulčovač série BCRL za malotraktor od firmy Dabaki v ceně do 40.000,- Kč
včetně DPH;
m) starostu uzavřením směnné smlouvy s Vladimírem Syslem a směnné smlouvy s Jaroslavem Syslem dle
geometrického plánu č. 635-58/2015 ze dne 11. 12. 2015;
n) starostu uzavřením pachtovní smlouvy na obecní pozemek p.č. 285/2 v k.ú. Chotýšany o výměře 0,22 ha na dobu
10 let za cenu 500,- Kč za rok s ing. Koreckým;
o) starostu uzavřením smlouvy na vybudování chodníku u kapličky na Pařezí a stavebních úprav na přístřešek na
kontejnery u obchodu za cenu 71.081,- Kč včetně DPH s firmou Jiří Vomáčka, Hráského 1936, Benešov;

3)

bere na vědomí
a) zprávu z valné hromady Benebusu;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
c) informace ohledně společnosti Lyoness;
d) oznámení záměru.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 9. 5. 2016 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /6./
V pondělí „O pěkné hodince“ začalo se tancovat zase na „Staré hospodě“ u Popovských, a to hned ráno po mši
sv., asi tak k deváté hodině. Někdy zde hrávali ti samí hudebníci jako večer před tím „Na Kopečku“, někdy
pak „Hockové“ v menším obsazení a to: Josef Hocek nebo Josef Fulín na housle, Josef Zeman - Jirsa na klarinet,
František Straka z Třeběšic na violu, na křídlovku pak Josef Sysel - Koreš a František Zrno na basu. Byla to slabá
muzika, obzvláště tak k půlnoci, kdy bývalo častokráte slyšet jen housle a basu, ale stačilo to úplně a veselosti při tom
bývalo až dost.
O pěkné hodince ráno
roznášela nebo posílala děvčata
svým tanečníkům hnětynky.
Ten, který o posvícení s tím nebo
oním děvčetem nejvíce tancoval,
dostal pak o pěkné hodince
hnětynky. Býval v tom zpravidla
i jiný, vřelejší a srdečnější důvod,
to bylo jaksi samozřejmé. Ale
celkem vzato, byla to pěkná
a milá a jistě i sladká pozornost,
která se do našich dnů a časů
zachovala už jen velmi málo.
O pěkné hodince se také
někdy tančilo až do rána. A pak
bylo ještě několik dní, vlastně
skoro celý týden, o čem povídat.
To víte, těm starostlivým maminkám a babičkám na té soudné
stolici neušlo nic a ať už to bylo
opodstatněné nebo ne, co na
tom - „...on vám s ní pořád
tancoval, žádnou jinou ani
neproved, jen pořád kolem ní
Hockova „Struhařovská“ a dříve také „Chotýšanská“ kapela – 30. léta
Vzadu zleva: Josef Fulín ze Struhařova, František Straka z Třebešic, Josef Sysel – zvaný se točil, no jak vám říkám, z toho
něco bude...!“ Tak a podobně
Koreš z Chotýšan, František Zrno z Chotýšan.
Vpředu zleva: Jan Hocek ze Struhařova, Karel Hocek ze Struhařova, Jan Jirsík to asi vypadalo. Konečně, to
z Dobříčkova, František Hocek ze Struhařova, Josef Hocek ze Struhařova a Josef Zeman – bylo, je a bude, proti tomu se dá
zvaný Jirsa z Městečka.
asi těžko už něco dělat.
Po posvícenských zábavách bývala pak už někdy jenom zábava „Kateřinská“, obvykle v neděli po svátku sv.
Kateřiny 25. listopadu. Tyto, dnes už tradiční Kateřinské zábavy, „Kateřinky“, jsou ještě i za našich časů velmi oblíbené
mezi mladými i starými a zvláště u nás na venkově. Bývaly vždycky jakýmsi rozhraním a loučením s tanečním veselím
před blížícím se adventem. Na vesnici se totiž od „Kateřinské“ netančilo až do sv. Štěpána, kdy se sousedé a mládež sešli
opět na zábavě „Štěpánské“. Těmto posledním tanečním zábavám před adventem se říkalo někde také „Cecilky“, konaly
se totiž na svátek sv. Cecilie 22. listopadu.
Potom následovalo kratší postní období předvánoční, advent. To se chodívalo na „roráty“, kostelní to
pobožnosti, začínající o sedmé hodině ranní. Kdo chtěl jít na roráty, musel samozřejmě ráno brzy vstávat a když
byla někdy tuhá zima a pěkně mrzlo, to se z teplého hnízdečka ani moc nechtělo. Ale i tak mívaly tyto adventní
pobožnosti - roráty - svůj půvab. A hlavně u dětí, které nosily parádní voskové sloupky, kterými se v kostele svítilo.
Brzy po skončení podzimních polních prací, vybrání brambor a zasetí ozimu připravovali se hospodáři
na mlácení. V dřívějších dobách a ještě v posledních letech minulého století se mlátilo všude výhradně jen cepy.
A to nejen žito, aby byla sláma na povřísla a případně i na došky, ale i ostatní obilí, pšenice, ječmen i oves.
Samozřejmé při tom jaksi bylo, že takové mlácení trvalo celou zimu.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - J. Šimek /upraveno/
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