Ročník 21 / Číslo 6 - 7 / Červen - Červenec 2017
Vážení spoluobčané,
v dalším dvojčísle Chotýšanských
přinášíme aktuální informace z obce.

novin Vám

Zastupitelstvo obce se sešlo dne 27. 6. 2017, kde byl
schválen návrh závěrečného účtu obce za rok 2016.
Dále se opět řešila dopravní situace na Křemení
a návrhy místních občanů, které budeme řešit
s příslušnými úřady. Bylo zjištěno, že se jedná
o konkrétní jednotlivce, kteří nerespektují rychlost
v obci. Na takové případy je třeba upozornit zejména
policii, která by se měla těmito přestupky zabývat
a postihovat je.
Obec má k dispozici návrh Územního plánu pro
veřejné projednání, který je k dispozici na webových
stránkách obce www.chotysany.cz Nyní čekáme, až
Městský úřad v Benešově stanoví termín konání
veřejného projednání.
V červnu proběhl pravidelný svoz nebezpečného
a objemného odpadu, v rámci kterého občané
odevzdali několik druhů odpadu, které obec odděleně
sbírá a za jejichž zpětný odběr získává finanční
prostředky. Jedná se zejména o použité baterie,
rostlinné oleje, kovy a malé i velké elektrospotřebiče.
Kontejnery na kov jsou umístěny u školy a u obchodu
i ve všech místních částech a ostatní jmenované druhy
odpadu je možné odevzdat na obecním úřadu. Žádáme
proto občany, aby důsledně třídili odpad a ukládali jej
pravidelně na místa určená k jejich oddělenému sběru.
Informace o sběrných místech naleznete na
http://www.chotysany.cz/odpady/ Dále do tohoto
svozu ani do jiných kontejnerů v obci nepatří jakýkoliv
stavební odpad, ten musí každý zlikvidovat na vlastní
náklady v souladu se zákonem o odpadech. Vzhledem
k přeplněným kontejnerům na papír bude navýšen svoz
z 1 x za měsíc na 1 x za 14 dní.
Nové víceúčelové hřiště je hojně využíváno a bylo
vybaveno provozním řádem, který je nutné dodržovat.
Zejména je třeba dbát bezpečnosti při jeho užívání
a udržovat pořádek. Dále budeme muset učinit
opatření, aby motorová vozidla neparkovala přímo
u herních prvků a nevjížděla na travnatou plochu, která
je součástí hřiště, a pohybují se tam často převážně
děti. Parkoviště se nachází v těsné blízkosti.

Blíží se konání 6. Chotýšanských slavností a nad
fotbalovým hřištěm obec dokončuje svépomocí
přístřešek, který bude sloužit jako zastřešené pódium
pro kapely a různá vystoupení nejen v průběhu
slavností a dále během roku pro návštěvníky
víceúčelového hřiště.

Přeji Vám příjemné prožití dovolených a dětem krásné
prázdniny plné zážitků.
Bohuslav Kovář

SDH
Chotýšany
zve všechny své
příznivce na tradiční
„prasečí hody“
dne 12. 8. 2017 od 19.00 hod
do areálu fotbalového hřiště v Chotýšanech.
Hudba zajištěna!!!
Přijďte si s námi užít pohodový den!

Zájezd klubu důchodců
Klub důchodců Chotýšany ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádal dne 30. května 2017 zájezd do Třeboně.
Dopoledne nás městem provedla paní Grimmová a mnoho zajímavého nám o městě a jeho historii pověděla.
Prohlídka zámku se nám také velice líbila.
Jana Dessová

Foto: Ing Jiří Hroník a Miroslav Švarc

Usnesení č. 6/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 6. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a)
b)

závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2016;
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Přístavba ZŠ a MŠ Chotýšany;

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
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;
starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně
150,- Kč/m2;
starostu zajištěním monitoringu dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením
a Chotýšany;
starostu jednáním o odkupu nemovitostí – pozemků parc. č. 56/1, 1264/2, 1463/1 včetně nemovitosti
čp. 61 v k.ú. Chotýšany;
starostu uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouv o dílo – Přístavba ZŠ a MŠ Chotýšany;
místostarostku zjištěním možnosti zklidnění dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením
a Chotýšany.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před
jeho konáním. Předpokládaný termín zasedání 28. 8. 2017 od 2000 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část IX.
„Památce chotýšanských muzikantů“ /16./
Poutě na Hrádek
Už od dávných dob a to každého roku druhou neděli v červenci chodívali chotýšanští občané s procesím na Hrádek.
Hrádecké poutě bývaly v našem kraji velmi známé a byly pořádány po deset neděl počínaje svátkem sv. Petra a Pavla
koncem června.
Kdysi to bývaly slavné poutě a jak děti,
tak také dospělí se na ně už od časného jara
těšívali. Býval v tom dříve i kus místní
tradice. Naše vesnice totiž na rozdíl od
jiných vesnic v okolí blízkém i
vzdálenějším neměla svou vlastní pouť.
Není tomu konečně, ani tak dávno, co i u
nás byla zavedena potom pouť a to na
předposlední neděli v červnu.
Hrádecká pouť bývala tedy tradiční
poutí v naší vesnici. Byla též jakýmsi rozhraním mezi senosečí a žněmi. Hrádeckou
poutí končívaly u nás sena a začínaly na
polích kolem cesty, po které jsme
z Chotýšan přes Onšovice, kolem Radošovic a přes Ctiboř na Hrádek chodili.
Chotýšanské procesí chodívalo, jak
již řečeno na Hrádek druhou neděli
v červenci. Tu neděli v šest hodin ráno byla
v kostele sloužena mše sv. Po jejím ukončení, asi tak před sedmou hodinou, shromáždili se pak poutníci
na návsi před kostelem. Počkalo se obvykle na poutníky z Bořeňovic, z Městečka i z Takonína. Procesí se
zúčastňovali lidé z celé farnosti. Mladí i staří a děti
i z vesnic ostatních kolem Chotýšan.
V roce 1958 vykročila z chotýšanské farnosti skupinka družiček se sochou
P. Marie a hudebním doprovodem kapely JZD Takonín.

Od nejstarších dob doprovázela toto procesí na
Hrádek vždy venkovská muzika, podle starého a jistě
i dobrého zvyku vždy ta, která v Chotýšanech pravidelně
o těch různých příležitostech hrávala po celý rok. Až do
roku 1944 to byla naše stará kapela „Chotýšanská“, ke
konci zvaná „Hockova“.
Za tuto hru, kterou muzikanti doprovázeli procesí
na Hrádek, nedostávali až do nedávna žádnou pravidelnou nebo předem stanovenou odměnu. S procesím
na Hrádek chodívali proto, že pro celý rok měli zajištěné
hraní v obci a jejich služba v tomto směru
o Hrádecké pouti byla jakýmsi projevem jejich dobré
vůle. Jen tak zadarmo to však přece jen nebylo, jak dále
poznamenáno.

Celý průvod z Chotýšan až na Hrádek vedl místní pan vikář
František Kopecký.

Když se tedy všichni poutníci u kostela na návsi
seřadili, byl dán vedoucím zpěvákům pokyn k odchodu. Zpěváci zanotovali „Tisíckrát pozdravujeme Tebe...“, do toho
vpadla hudba a průvod se hnul.
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