Ročník 21 / Číslo 1-2 / Leden - Únor 2017
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového roku 2017 a lednové
číslo Chotýšanských novin Vám přináší informace z obce.
Po mírnějších zimách jsme se letos opět dočkali bohaté
sněhové nadílky a velkých mrazů. Dokonce i místní
zamrzlé vodní plochy se po letech opět zaplnily malými
i velkými bruslaři. Při zimní údržbě měla obec poprvé
možnost vyzkoušet malotraktor, který se osvědčil. Bohužel
na velké závěje a sněhové jazyky nestačil, proto je musel
prohrnovat traktor DZS Struhařov, který k nám vyjel, až
když prohrnul příjezdové cesty a komunikace v areálech
kravínů.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo ve čtvrtek
27. 1. 2017. Byly prodlouženy dohody o provedení práce
a uzavřeny nové smlouvy s obecními zaměstnanci. Byla
schválena úvěrová smlouva na dofinancování spoluúčasti
na projektu Přístavba ZŠ Chotýšany a schválen nákup
obecního automobilu od svazku obcí CHOPOS.
V pondělí 6. 2. 2017 došlo k nepředvídatelné havárii vody,
která se projevila velkým úbytkem vody z vodojemu. Celý
den jsme hledali místo havárie, ale bohužel jsme v trase
vodovodu nenacházeli viditelnou známku úniku vody. Na
večeru jsme proto přistoupili k postupnému uzavírání
a pouštění jednotlivých částí vodovodního řadu, abychom
blíže lokalizovali místo, kudy voda uniká. V jedné z částí
se nám nakonec po obcházení jednotlivých domů podařilo
najít únik vody prasklým vodoměrem (zřejmě mrazem) ve
sklepě neužívaného domu. Závada byla poté brzy
odstraněna. V důsledku uzavření přívodu vody mohlo po
jeho otevření v některých částech dojít k zakalení vody
kalem z vodovodní přípojky. Kalnou vodu stačilo odtočit.
Vodovodní řad byl uzavřen jen na nezbytně nutnou dobu
zjištění konkrétního místa havárie a její opravu, tj. cca
1 hodina, takže domácnosti nebyly výrazně omezeny
v dodávce vody. V případě takto nenadálých situací
nedisponuje obec dostatečně rychlým a plošným
způsobem, jak informovat obyvatele (např. obecní rozhlas,
sms systém). K odběru novinek z obecních webových
stránek je přihlášeno pouze 45 mailových adres. V případě
potřeby je k dispozici kontakt na obecní mobilní telefon.
Rád bych zavedl rychlejší systém sdělení důležitých
informací pro občany (výpadky proudu, povodně, havárie

vody atd.) například formou zasílání hromadných sms
zpráv nebo pomocí aplikace od firmy Galileo, propojené
s www stránkami obce.
V souvislosti s touto událostí žádáme všechny obyvatele,
kteří jsou připojeni na obecní vodovod, o dostatečné
zabezpečení vodoměrů proti promrzání nebo jinému
poškození, abychom předešli takovým haváriím.
Po propočtu nákladů z loňského roku se výše místních
poplatků pro letošní rok nemění. Poplatek za komunální
odpad ve výši Kč 700,- je povinen zaplatit každý občan
s trvalým pobytem na území obce a to do 28. 2. 2017.
Poplatek, ve výši odpovídající poplatku za jednoho občana
tj. Kč 700,- pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo
rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen
k trvalému pobytu a majitelé staveb, určených
k individuální rekreaci, a to do 31. 5. 2017. Poplatek za
psa je splatný do 31. 3. 2017, a to ve výši Kč 100,- za
prvního a Kč 150,- za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, pro důchodce pak Kč 50,- za prvního psa
a Kč 75,- za každého dalšího psa.
Místní poplatky lze uhradit:
•

na bankovní účet obce č. 320091319/0800
-

•

variabilní symbol = číslo popisné nebo
evidenční číslo nemovitosti,
text = jméno a druh poplatku

v hotovosti na obecním úřadě v Chotýšanech
v úředních hodinách:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8 – 11.00
8 – 11.00

13 – 17.00
13 – 17.00
15.30 – 19.00

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587
V letošním roce opět chystáme setkání jubilantů a vítání
občánků. Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám krásné
únorové dny plné pohody.

Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Leden ve škole – aneb nový rok v lavicích
Bilancovat vstup do nového roku 2017 je jako sednout na lanovou dráhu a pustit se . Nejprve jsme 2. ledna odjeli
(v počtu 47 lyžařů) na hory – přímo do Špindlerova Mlýna – chata Sedmidolí. Byli jsme příjemně překvapeni nově
vybavenou chatou, výbornou kuchyní a pohodovým správcem. Tato chata je uprostřed sjezdovky, dlouhé 1500 m
a přístup k ní je pěšky 2000 m od silnice, takže na týden se z nás stali úplní horalové, odříznutí od civilizace….téměř ,
mobily nám fungovaly.. Byli jsme výborný tým žáci, učitelé, instruktoři a opravdu jsme si skvěle zalyžovali a pobavili se.
Hned jsme si zamluvili příští rok ve stejném termínu, protože by byl hřích tuto nabídku nevyužít.
Návrat do reality byl 7. ledna a věřte, že byl bolestný. Nikomu se nechtělo navíc s myšlenkou, že od 9. – 11. ledna byla na
naší škole hloubková inspekce ČSI. Tuny šanonů, papírů, zpráv, metodik, hospitací. Naštěstí jsme dobrý tým nejen na
horách, ale i ve škole, takže jsme se vzájemně motivovali a podpořili.
Nyní finišujeme s vysvědčením a protože ho máme o to náročnější, že je slovní, stojí to nás, pedagogy, velké úsilí
a aktivitu.
Je potřeba se pochválit …..
Vzhledem k tomu, že tento zpravodaj je dvojčíslo, mohu již s odstupem času plně zhodnotit hloubkovou inspekci, která
proběhla ve dnech 9. – 11. 1 2017 na naší škole. Dne 13. 2. 2017 nám přišla inspekční zpráva a…. opravdu se musíme
pochválit. Zpráva je prostě velmi hezká. Nemáme žádné závažné nedostatky, naopak, máme nadstandartní vzdělávání
a vztahy – stručně a výstižně řečeno. Ta práce, kterou s láskou a velkým nasazením děláme, byla zkontrolována a kladně
hodnocena – co víc si přát……
Uznejte sami, byl to raketový nástup do roku 2017 …..
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHOTÝŠANECH

10. 5. 2017 od 15. – 17. hod.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHOTÝŠANECH

12. 4. 2017 od 15. – 17. hod

(bližší informace včas vyvěsíme)
Přeji slunečné dny a radost ve tváři ……………..
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Povinné předškolní vzdělávání a spádovost
Z novely školského zákona vybírám to podstatné. Povinnost předškolní docházky ukládá rodičům dostavit se k zápisu do
MŠ s dětmi od 5 let věku. Dostaví se do tzv. spádové školky, školy - kterou stanoví obec, a to obecně závaznou
vyhláškou. Spádovost souvisí s trvalým bydlištěm.
Nové povinnosti vzešly ze zákona i pro obce, které školky a školy nezřizují. Od příštího roku má obec povinnost zajistit
pro „SVÉ“ děti povinnou školní i předškolní docházku.
Zápis do Mateřské školy Chotýšany pro školní rok 2017/2018 je posunut na termín 10. května 2017 15 -17.00 hodin
Zápis do Základní školy Chotýšany se uskuteční v termínu:
12. dubna 2017 15 - 17.00 hod;
13. dubna 2017 – po telefonické domluvě
K zápisu by měli rodiče dětí, u kterých připadá v úvahu odklad povinné školní docházky, přicházet již s dokumentací od
pedagogicko – psychologické poradny.
ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Bukovská

Usnesení č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 26. 1. 2017 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a)
uzavření dohody o pracovní činnosti na vybrané pozice;
b)
profinancování přístavby ZŠ a MŠ Chotýšany;
c)
po projednání uzavření Smlouvy o úvěru č. 0316904479/LCD s Českou spořitelnou, a.s. na dofinancování
projektu „Přístavba základní školy v Chotýšanech“;
d)
rozpočtové opatření č. 1;
e)
uzavření pracovní smlouvy s J.M.;
f)
odkup osobního automobilu pro potřeby OÚ;
g)
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
2) pověřuje
a)
starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického
plánu č. 606-44/2014;
b)
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;
c)
starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,-Kč/m2;
d)
starostu vyvolání místního šetření a následně zajištění vypracování geometrického plánu ohledně směny
pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
e)
starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na parc. č. 181/1;
f)
místostarostku prodloužením smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
g)
starostu uzavřením smlouvy s obcí Bílkovice o zařazení do společného školského úřadu;
h)
starostu uzavřením dohod o pracovní činnosti – knihovna, kronikář, noviny, vodovod;
i)
starostu uzavřením Smlouvy o úvěru č. 0316904479/LCD s Českou spořitelnou, a.s. na dofinancování projektu
„Přístavba základní školy v Chotýšanech“;
j)
starostu uzavřením pracovní smlouvy s J.M. na dobu neurčitou
k)
starostu zajištěním odkupu osobního automobilu pro potřeby obecního úřadu od svazku obcí CHOPOS;
l)
starostu uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na obecní pozemky pro „Skupinový
vodovod CHOPOS“
3) bere na vědomí
a)
zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b)
výpočet částky za komunální odpad na rok 2017

Příští jednání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2017 od 1900 hodin.

POSEZENÍ U CIMBÁLU
K tanci a poslechu hraje oblíbená
CIMBÁLOVÁ MUZIKA

ALEŠE SMUTNÉHO
Přijďte se pobavit a zatancovat
do
HOSPŮDKY POD KOSTELEM
CHOTÝŠANY
KDY
18.2.2017

ZAČÁTEK
20.00 hodin

VSTUP
100,-

Sdružení přátel Chotýšan Vás srdečně
zve na

MASOPUST
V CHOTÝŠANECH
25. 2. 2017
• 13:00 u školy: sraz masek a příznivců
• Masopustní průvod obcí doprovázený
živou kapelou
• Zakončení v hostinci Na Kopečku
Masky jsou vítány

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /13./
V měsíci květnu konaly se ve zdejším kostele, tak jako i všude jinde večerní májové pobožnosti. Od svátku
sv. Jana Nepomuckého 16. května konaly se pak tak zvané "Svatojánské" pobožnosti. Dělo se to také z toho důvodu,
že máme v naší vesnici sochu Jana Nepomuckého, u které se tyto večerní pobožnosti vždy odbývaly.
Májové svatojánské pobožnosti. V temných stínech u kamenné sochy světce rozhořívala se světla, ve vůni
kvetoucích lip klečeli zbožní osadníci a modlili se nahlas litanie, zpívali svatojánské písně. A starý farář v bílé krajkové
rochetce se stříbrobílou štolou a s černým kvadrátkem na hlavě předříkával tichým hlasem pobožnému hloučku věřících
modlitbu k českým patronům, aby střehli a chránili naši drahou zem od pokolení do pokolení . . .
Svatodušní svátky se dříve a zvláště na vesnici také slavily
a udržovaly. V našem kraji právě o těchto svátcích se stavěly máje.
Stavění máje býval pěkný zvyk, kterým dokazovali chlapci děvčatům svou
lásku a který byl v mnoha případech i jakousi ukázkou zdatnosti
a šikovnosti mládenců jedné vesnice k mládencům vesnice sousední,
anebo i mezi jednotlivými hochy vesnice domácí.
Nebyla to ovšem žádná lehká práce takovou máj postavit.
Obyčejně to býval dvaceti i více metrů vysoký smrk, který chlapci již
dříve, obvykle někde v panském lese vyhlédli a večer před svátky
v příhodnou chvíli na bezpečné místo dopravili. Před tím museli ovšem
vyčíhat panského hajného, kdy tento seděl v hospodě, často se sami
postarali o to, aby se tam zdržel a dali se do práce. Nemohl to samozřejmě
provádět jednotlivec, bylo to vždycky chlapců několik, kteří si mnohdy
vzájemně pomáhali. Podříznutý strom spojenými silami dopravili někam
na příhodné místo, na některý selský dvůr, oloupali kůru a připevnili
vršek. To býval obyčejně vršek mladé břízky, který na hořejší konec máje
přibili hřebíky, někdy jej i kovář železným kruhem stáhl, aby jej vítr
nezlámal. Vršek pak ještě vyparádili věncem s červenými a bílými
pentlemi - fábory. Jak už pověděno, nebyla to práce lehká a žádná
U sv. Jana Nepomuckého se kromě různých maličkost. Jen ty jámy vykopat, do kterých musely být máje vsazeny, co
církevních pobožností též stavěl oltář
daly práce. A musely být aspoň metr hluboké, aby máj pevně stála,
k oslavě „Božího Těla“ Foto: Josef Šimek nepoložila se, aby se nepoškodily případně i střechy stavení. Často
veškerou práci řídil některý zkušený chasník, kterého ostatní jako vedoucího na slovo poslouchali.
A pak už jen hej - rup! Hej - rup! A za hodinu stála máj, pěkně jako svíčka, jen ještě jámu zaházet, kamením
a hlínou upěchovat. A vše to se mělo dít tak, aby domácí lidé nic nezpozorovali, což se ovšem málokdy povedlo, ale to
konečně nebylo na závadu. Máje se stavěly pozdě v noci, někdy až k ránu a že se to neobešlo bez všelijakých a někdy
i tragikomických příhod a různých nehod je jaksi samozřejmé. Vše odehrávalo se velmi často při povznesené náladě
přítomných a zúčastněných osob, poněvadž každý chlapec, který stavění máje své dívce organizoval, se nechal vidět!
A tak spojenými silami byly máje postaveny.
A když lidé ráno na Boží hod vstávali, sluníčko již vymotalo se za Onšovicemi z mráčků, zasvítilo jako křišťál.
Lidé vycházeli ze stavení a každý hned se rozhlížel po vsi. ". . . kde asi letos stojí máj? " Stála-li tam, kde se to jaksi
předpokládalo, bylo dobře. Nestála-li tam, bylo to horší. Ale v obou případech bylo o čem povídat. Obdivovaly se máje,
které tu přes noc z ničeho nic vyrostly, ani psi nezaštěkali. . . A máje stály, vysoké, bílé, štíhlé prosvítaly střechami chalup
do nedělního rána a větřík polehounku ovíval březové jejich vršky, pentlemi zdobené. V naší vesnici bývalo jich vždy
několik. Postavené máje se musely ovšem také hlídat! Stalo se totiž nejednou, že z večera nebo v noci postavená máj do
rána zmizela. A ráno se objevila u jiného stavení, anebo také až v sousední vesnici. Podle vyprávění starých pamětníků
vypravila se mnohdy parta hochů v noci třeba do sousední vesnice Městečka, kde postavenou máj prostě
a jednoduše sebrali. Mnohdy se tak stalo, i když byla máj hlídána, ale na to museli už být opravdoví chlapíci. Máj odnesli
domů, postavili před některým stavením, kde byla dívka na vdávání, nebo i uprostřed návsi. No a hned bylo o čem
povídat!
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 – Josef Šimek /upraveno/
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