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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám tentokrát dvojčíslo Chotýšanských
novin s aktuálními informacemi.
Po dubnu a začátku května, které byly bohaté na
srážky, jsme se dočkali krásného slunečného počasí.
S ním však ruku v ruce přichází zvýšení spotřeby
pitné vody z veřejného vodovodu k napouštění
bazénů a zalévání. Opět žádáme odběratele veřejné
vody, aby zbytečně neplýtvali pitnou vodou
a k zalévání pokud možno používali tu dešťovou.
O posledním víkendu se odběr zvýšil dvojnásobně,
tj. cca z běžných 35 m3 na 70 m3! Za sebou máme
i první akutní nedostatek vody ve vodojemu z důvodu
neobjasněného úniku vody, kdy odběr činil 3m3 za
hodinu! Žádáme proto majitele nemovitostí
připojených na veřejný vodovod o pravidelnou
kontrolu přívodů vody zejména uzavření zahradních
hadic, tak aby voda nikde neunikala. Důležité je to
zejména pokud se zde přes týden nezdržujete nebo
odjíždíte na delší dobu mimo domov a není možné
Vás zastihnout. V případě úniku vody nám nezbývá
nic jiného než obcházet dům od domu a v tom
případě potřebujeme spolupráci majitelů nemovitostí
popřípadě sousedů. Děkujeme za pochopení.
Dne 9. 5. 2017 zasedalo zastupitelstvo obce, kde byly
schváleny účetní závěrka obce a školy za rok 2016,
sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. a nová obecně závazná vyhláška,
kterou se vymezuje doba nočního klidu při konání
pravidelných akcí, slavností a svátků. Důležitým
bodem bylo řešení dlužných částek za místní
poplatky. Byly rozeslány upomínky a obec bude při
vymáhání postupovat dle zákona. V krajním případě
bude s dlužníky zahájeno exekuční řízení. Žádáme
proto občany, aby co nejdříve zaplatili veškeré
nedoplatky za místní poplatky obci, a to buď na
bankovní účet č. 320091319/0800 nebo v hotovosti
na obecním úřadě v úředních hodinách. Dále bude na
základě žádosti občanů nutné řešit dopravní situaci na
místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany, kde
řidiči nerespektují průjezd obytnou zónou
a nepřizpůsobují rychlost jízdy.

Dne 5. 6. 2017 proběhlo další zasedání zastupitelstva,
kde byl představen návrh závěrečného účtu obce za
rok 2016.
Byla dokončena výstavba nové komunikace
k zástavbě u hřiště. Na základě žádostí podaných
prostřednictvím DSO CHOPOS jsme obdrželi
informaci z Ministerstva pro místní rozvoj o přidělení
dotace ve výši 443.000,- Kč na Obnovu povrchu
a odvodnění místní
komunikace vedoucí od
nádrže k Pospíšilovým, která by se měla realizovat
v letošním roce. Dále jsme získali dotaci
z Ministerstva zemědělství ve výši Kč 416.000,- na
odbahnění a úpravu hráze Malé vodní nádrže
v Chotýšanech, tj. rybníček nad hřištěm, která se
bude realizovat pravděpodobně koncem letošního
a začátkem příštího roku.
Přístavba ZŠ a MŠ Chotýšany velmi rychle roste,
byla osazena okna, instalovány rozvody vody
a elektřiny, budují se podlahy a hlavně již byla
instalována střešní konstrukce, trámy a střešní fólie,
takže do stavby nebude zatékat. Na další straně
najdete několik fotografií z výstavby.
Na základě podnětů občanů rovněž připomínáme, že
dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 také platí, že
každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době od 00.00
hod do 24.00 hod veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
Buďte k sobě navzájem ohleduplní a nerušte tyto dny
klidu.
Krásné slunečné dny a těším se na setkání s Vámi na
6. Chotýšanských slavnostech, které se konají již
22. 7. 2017 v areálu fotbalového hřiště.
Bohuslav Kovář
SDH Chotýšany děkuje všem, kteří i v letošním roce
připravili železný šrot do sběru. Výtěžek poslouží na
podporu činnosti a aktivit místního sboru
dobrovolných hasičů. Také děkujeme všem členům
a účastníkům za pomoc s realizací této akce.

Prostor před realizací přístavby

Příprava základové desky

Vybudování tělocvičny, 1. podlaží a osazení oken

Pomocná konstrukce
krovu

Stavba před pokládkou střešní krytiny

foto: Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Velikonoce a jarní radost
Všímáte si jara?
Všechno to pučení, omlazování, prokrvování, zelený rozbřesk polí a strání…. to přece stojí za čekání
I my, ve škole, jsme se dočkali. S nedočkavostí jsme umotali věnce, pomlázky, vystřihli ptáčky a na velikonoční výstavě
jsme ukázali, jak jaro cítí naše děti. A výstava byla, jako obvykle, veleúspěšná . Vždycky při těchto akcích žasnu, kolik
lidí je v Chotýšanech a kolik lidí se vejde ve škole na m2 . Myslím si, že aspirujeme na zápis do Guinnessovy knihy.
Jsou to okamžiky vzájemného setkávání, pozdravení, zastavení a chvilkového radostného objetí.
Také jsme připravili poetickou recitační slavnost, které se účastnili vybraní žáci z jednotlivých tříd. Ve velmi důstojné,
slavnostní a hřejivé atmosféře se děti předvedly jako velcí umělci před svými rodiči a kamarády. Byl to velmi pěkný
komorní zážitek.
Další školní „bombou“, byl zápis do 1. třídy. Tentokrát na téma „Čtyři roční období“. Velká příprava a velké očekávání,
které se naplnilo … K zápisu dorazilo 43 dětí…. ano, čtete správně….  .. Škola začala připomínat utečenecký tábor
z Kosova. Velké množství lidí, dětí, nedostatek místa, občerstvení, pití a toalet …na druhou stranu, je to pro nás
obrovská pocta, protože zájem o nás mnohokrát převyšuje možnou kapacitu. Jeden z tatínků tam trefně glosoval, že
takovéto fronty bývávaly na „škodovky“…… 
Po tomto zápisovém dni jsme s povděkem přivítali jarní prázdniny, kde jsme nabíjeli baterky a těšili se na další okamžiky
slávy, které školní dny jednoznačně nabízejí…posuďte sami: čeká nás čarodějnická show, 1. máj, škola v přírodě, rafty,
divadelní vystoupení… a to vše prokořeněné češtinou, matikou, fyzikou, dějepisem a další vzdělávací „hmotou“  ….
náplň je, chuť je, jaro je….tak jedeme dál 
ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Bukovská

ZŠ Chotýšany na mistroství ČR v Tepfaktoru
V únoru vyrazili žáci ZŠ Chotýšany vyzkoušet týmovou hru Tepfaktor. Týmová soutěž, zaměřená na spolupráci, kde
pětičlenné družstvo musí překonat 25 místností s různými překážkami. Někde musí zapojit svaly, jinde dostanou zabrat
mozkové závity, a někde je potřeba vynaložit veškerou svou zručnost. Prostě taková česká pevnost Boyard. No, a když
už jsme tam teda byli, přihlásili jsme se rovnou do kvalifikace základních škol na mistrovství České republiky. A byli
jsme úspěšní!
Teď sedíme v autě a jedeme na finálové kolo, kam se nám podařilo
postoupit. Nálada je optimistická, standardní vtípky baví celé naše
družstvo. Po příjezdu čekáme na týmy z ostatních škol a po deváté
hodině startuje velké finále. Deset družstev a Chotýšany se od
začátku drží zhruba v polovině tabulky. Procházíme s Domčou po
chodbách a snažíme se odchytit naše závodníky a povzbudit je. Je
zde strašný frmol, občas se objeví uřícené tváře hráčů, aby okamžitě
zmizely v některé místnosti. Času je málo. Na dokončení mají pouhé
dvě hodiny, a tak je potřeba spěchat. Hra se pomalu láme do druhé
poloviny a na obrazovce s průběžnými výsledky se Chotýšany
posouvají směrem k bedně. Byla by to senzace skončit mezi nejlepší
trojkou. Pár minut před koncem potkáváme naše žáky před
prémiovou těžkou místností, kde je potřeba uhýbat velkým míčům a
přeskakovat otočné plošiny. Musí projevit obrovskou soustředěnost a
koordinaci celého těla. S neskutečnou lehkostí a přesností proskáčou
k cíli. Stojíme s otevřenou pusou, ten čas byl prostě famózní. Říkám
si, že by je to mohlo udržet mezi nejlepší trojicí.
Vyhlášení přináší velké napětí a nakonec končíme na úžasném
druhém místě. Jsme druhá nejlepší škola v České republice v této
jedinečné hře! Cítíme velkou hrdost. Povedlo se nám to!
Velké díky všem účastníkům, jste vážně borci!
Luboš Zajíček, ZŠ a MŠ Chotýšany

Hasiči nepřijeli s prázdnou 
Dne 13. května 2017 se konala hasičská okrsková soutěž, tentokrát v Postupicích, kterou pořádalo SDH
Jemniště k výročí 85 let založení sboru.
Vyjeli jsme opět družstvo žen a mužů. Družstvo žen ve složení: Milena Šíchová, Monika Matoušková, Jana
Hesová, Martina Klauzová, Irena Toušková, Kristýna Nouzová, Adéla Nouzová a Alice Roštíková, chlapi ve
složení: Slávek Kovář, Milan Matoušek, Jirka Kunovský, Standa Kůt, Broňa Škoda, Vláďa Škoda a Filip
Hoang.
Ženy začaly disciplínou pořadová příprava, kde se nám, ač s 5 trestnými body, zadařilo na 2. místo.
Následovalo 100 m běhu s překážkami a hadicemi, kde jsme jako družstvo skončily 3. Opět nám zabodovala
Jana Hesová, která skončila z celkového počtu žen na 3. místě a vezla si domů bronzový pohárek. Poslední,
královská disciplína… útok. Bohužel u nás, loni jsme kralovaly, letos nevydařený. S časem 53,55s až na
6. místě. Jelikož jsme nebyly jediní, komu se nedařilo, přeci jen nás celkový součet disciplín dostal na bednu
a my děvčata jsme jely po letech domů s pohárem za 3. místo z 9 družstev.
Chlapi začali též výborně s pořadovou přípravou na 1. místě, v běhu na 100 m s překážkami a hadicemi měli
též krásné časy a jako družstvo se umístili na 4. místě. Za jednotlivce se nejlépe umístil Filip Hoang, který
s celkového počtu chlapů byl na 4. místě. Útok … též nevydařený, ale přes problémy dokončený…chlapy
dostal na 5. místo s časem 56,89s. Celkově si pánové z 10 družstev vezli krásné, ale neoblíbené, bramborové 4.
místo.
A také se nám naše dětičky přijely ukázat, jací z nich vyrůstají naši nástupci, a domů jely se zlatým pohárem
za 1. místo.
No nepovedlo se nám to? Slíbili jsme si na příští rok, že začneme dříve a více trénovat, vrátíme se ke staré
a osvědčené přípravě hadic na základně a snad … snad příští rok, DOMA.
Náš sbor letos oslaví
120 let od založení, ale
jelikož se na nás po
spojení
hasičských
okrsků nedostala řada,
soutěž tedy budeme
pořádat příští rok k 121.
výročí založení SDH
Chotýšany. Termín jsme
si
už
vybrali
na
26. květen 2018.
A jak už jsem se
zmiňovala výše, náš sbor
dobrovolných hasičů byl
založen roku 1897,
oslaví tedy letos 120 let.
Na Chotýšanských slavnostech dne 22. 7. 2017 proběhne žehnání hasičského praporu, který má z 227 sborů na
okrese necelých 40 sborů, hasičské stříkačky a vyznamenání dlouholetých a věrných členů.
Za SDH Chotýšany
Milena Šíchová

Chotýšanští hasiči mají svůj prapor
Po dlouholetém váhání a přemýšlení se hasiči v Chotýšanech sešli, aby si odhlasovali, zda i my jako sbor
budeme mít svůj hasičský prapor. Po grafických návrzích a cenových nabídkách od několika navrhovatelů, nás
nejlepší, jak cenovou i grafickou nabídkou a příslušenstvím k praporu zaujala firma Velebný & Fam z Ústí nad
Orlicí. Cena s DPH činila 39.930,- s DPH. Poté jsme dali grafické návrhy k hlasování a po 2 měsících dne
25. května jsme si jeli pro historicky první prapor hasičů Chotýšany. Dne 27. května se pořádal na Konopišti
Hasičský den, kde jsme prapor ukázali s plnou parádou na slavnostním shromáždění a při pochodu městem.
Prapor z poloviny financoval hasičský sbor a druhou polovinou přispěla obec. Obec podala žádost o grant na
prapor ve výši 10.000,- Kč z Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice.

Převzetí praporu před společností Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí

Slavnostní nástup praporů - Hasičský den na Konopišti

Za SDH Chotýšany
Milena Šíchová

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

23. – 26. června 2017 (pátek – pondělí)
Chotýšany – plocha před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)

Svozová místa:

Městečko – u kapličky
Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech zaměstnanec 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.

_______________________________________________________

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne

26. června 2017 (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.

Usnesení č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 9. 5. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) vypracování geometrického plánu k zaměření zaploceného obecného pozemku u pozemku st.p.č. 18
v k.ú. Chotýšany a prodejní cenu 200,- Kč/m2;
b) účetní závěrku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotýšany za rok 2016;
c) sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.;
d) znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017;
e) rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy;
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 uzavřením dodatku nájemní smlouvy s DZS Struhařov o navýšení částky za pronájem objektu
jídelny DZS Struhařov na částku 2.500,- Kč;
e) starostu zajištěním monitoringu dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) situaci ohledně neplacení místní poplatků;
c) žádost obyvatel Křemení o řešení dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany.

Usnesení č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 5. 6. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) odkoupení nemovitostí – pozemků parc. č. 56/1, 1264/2, 1463/1 včetně nemovitosti čp. 61 v k.ú.
Chotýšany;
b) provozní řád víceúčelového sportovního hřiště v Chotýšanech;
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 uzavřením dodatku nájemní smlouvy s DZS Struhařov o navýšení částky za pronájem objektu
jídelny DZS Struhařov na částku 2.500,- Kč;
e) starostu zajištěním monitoringu dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
f) starostu jednáním o odkupu nemovitostí - pozemků parc. č. 56/1, 1264/2, 1463/1 včetně nemovitosti
čp. 61 v k.ú. Chotýšany;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2017 od 2000 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /15./
I letos - 1960 - ještě byla a zúčastnilo se jí nevídané množství lidí z celého okolí. Není to ovšem zdaleka už to, co
kdysi bývalo. Hasiči, podle nového označení vlastně požárníci, se letos také v plném počtu dostavili. Vynechali snad jen
v roce 1954, kdy byli někde jinde zaneprázdněni a tak přišli tehdy jenom hasiči z Bořeňovic. Ti však tu od té doby také
nebyli a nechodili potom už ani hasiči z Městečka ani z Takonína.

Opět pořádaná slavnost „Božího Těla“ o 15. hodině nedělního odpoledne 16. června 1968
Byla to pěkná podívaná na tento pestrý průvod školní mládeže, ministranti, členové místní ČSPO, družičky malé i větší, kněz
s monstrancí pod nebesy, která nesli Josef Matoušek st. z Pařezí, Josef Matoušek ml. z čp. 32, Jiří Matoušek ml. z čp. 25
a Jaroslav Říha st. z Křemení.
Foto: Olda Teska a Josef Sysel ml. z čp. 28

Slavnost „Božího Těla“ v Chotýšanech s průvodem obcí se konala naposled koncem padesátých let. Pak byla jako
i jiné církevní slavnosti z mocensky vyhroceného protináboženského boje úředně zakázána! Konala se pak už jen v užším
rámci v kostele.
A opět uběhla řada let… Je to už hodně
dávno, co se slavnost konala naposledy, naši mladí
občané to snad vůbec nepamatují.
Přišel rok 1968. S prvními týdny a měsíci
tohoto jubilejního roku, otevřel se československému lidu prostor pro nové jaro národa. Prostor pro
svobodné lidi, kteří jsou přesvědčeni, že osvícenský
socialismus je tou zbraní, kterou můžeme obohatit
civilizaci. A v rámci obrodných snah v polednovém
období byly uvolněny mnohé zábrany, násilně nebo
uměle vyvolané a udržované minulosti škodlivou
politikou vedoucích představitelů… A tím se stalo,
že byla po několika letech obnovena i u nás v Chotýšanech slavnost „Božího Těla“ neboli „Oltářů“.
V neděli 16. června o 15. hodině byl uspořádán průvod z kostela po návsi a u připravených oltářů, na obvyklých
místech byla konána pobožnost. I hudba se zúčastnila. Byli to pozounisté z Benešova pod vedením pana Šouna. Obstaral
je sám pan děkan P. Václav Velíšek.
V posledních několika letech bylo i jakési nedorozumění co se týče hudby a zdálo se, že odpadne i to, co kdysi
bývalo pěkným doplňkem této a všech podobných slavností a co je do jisté míry i povznášelo - totiž hudba. Chotýšany
nemají dnes to, co kdysi mívaly, totiž svoji stálou, řekli bychom domácí kapelu, na kterou by se v takovýchto případech
mohly spolehnout a která by byla také ochotna přijít zahrát i bez ohledu na to, co z toho kouká, nebo co to vynese, jak
tomu dříve bývalo. Letos i loni tu hrála o „Božím Těle“ hudba JZD Takonín, před tím Kalina z Divišova a tak se to skoro
každý rok mění. A tak i po této stránce ztrácí slavnost „Božího Těla“ u nás svůj půvab.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno / r. 1969/ z Památníku naší vesnice, II. díl – Josef Šimek /upraveno/
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