Ročník 21 / Číslo 8 - 9 / Srpen - Září 2017
Vážení spoluobčané,
po letních prázdninách je tu další dvojčíslo
Chotýšanských novin, ve kterém Vám přinášíme
novinky z obce.
Dne 12. 9. 2017 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva
obce, kde se projednávalo narovnání majetkoprávních
vztahů, týkající se oploceného obecního pozemku,
pronájem obecních prostor nebo věcné břemeno na
obecním pozemku. Dále se řešila také stížnost majitelů
chat osady Večerní hvězda na hluk.
V obci bylo o prázdninách velmi rušno. Kromě běžné
údržby a sekání byla v plném proudu přístavba školy
a dále také úprava prostor jídelny DZS Struhařov na
druhou třídu mateřské školy ve stylu Montessori. Tyto
úpravy probíhaly víceméně svépomocí díky obecním
zaměstnancům a za pomoci instalatéra a elektrikáře.
Na dokončovacích pracích a úklidu se podíleli učitelé
a rodiče dětí. I tato časově a organizačně náročná akce
byla dokončena včas a dalších 25 dětí mohlo 4. 9.
nastoupit do školky. O prázdninách se také konaly již
6. Chotýšanské slavnosti pod záštitou obecního úřadu
a tentokrát i s finančním přispěním Středočeského
kraje. Děkuji všem organizátorům a účastníkům za
zdárný průběh a těším se na další ročník a setkání
s Vámi.
Koncem prázdnin, dne 3. 9. 2017, se konalo slavnostní
otevření Přístavby základní a mateřské školy
v Chotýšanech. Pro návštěvníky bylo před školou
připraveno malé občerstvení a k poslechu zahrála
kapela
Vranovanka.
Při
tomto
významném
slavnostním aktu nechyběl projev starosty obce a paní
ředitelky, státní hymna, dobrovolní hasiči a hasičky
v uniformách s praporem jejich sboru i obce, stříhání
pásky ani slavnostní přípitek. Nakonec pronesl
modlitbu a přístavbu posvětil pan farář R.D. ThLic.
Antoni Kośmidek a poté byly prostory celé školy
a školky na několik hodin přístupné veřejnosti. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli
na realizaci stavby, následném úklidu i slavnostním
otevření a nezbývá mi než popřát všem, kteří naší
školu navštěvují, aby jim nové prostory dobře a dlouho
sloužili a vážili si jich.
Následující den již mířily kroky dětí a zejména
prvňáčků vchodem přes novou přístavbu do školy
a školky. V tento rovněž slavnostní den jsem přivítal
prvňáčky spolu se státním tajemníkem PhDr. Fryčem
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které
poskytlo dotaci na přístavbu.

V pondělí 11. 9. 2017 navštívila naší školu také
hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná
Jermanová, která dětem popřála mnoho zdaru v novém
školním roce.
Po hektickém konci prázdnin nás na obci nečekal
žádný oddych. Naopak, museli jsme se potýkat
s několika nepříjemnými problémy.
V souvislosti s tím bych rád apeloval na větší
vzájemnou ohleduplnost občanů a dodržování
základních pravidel a vyhlášek.
Tím prvním důvodem, který mě k tomu vede, je
bohužel případ pokousání dítěte psem v obci. Jeho
majitel nedbal na předešlé upozornění na porušování
vyhlášky, proto jsme nyní již byli nuceni přivolat
Policii ČR, která předá případ přestupkovému oddělení
MěÚ v Benešově, které je oprávněno věc řešit a udělit
pokutu. To, že majitelé svým psům důvěřují, není
zkrátka rozhodující a musí plnit své povinnosti
vyplývající z vyhlášky, abychom těmto případům
předešli.
Dalším problémem je ukládání stavebního odpadu na
úložiště bioodpadu u autobusové zastávky Městečko.
Drzost s jakou lidé automaticky čím dál tím častěji
začali odvážet stavební odpad na toto místo je
zarážející stejně jako vyjádření „když můžou ostatní,
tak já taky“ nebo „není tam označeno, že se to nesmí“.
Prostor je nyní uzavřen, řádně označen, že se nejedná
o skládku, monitorován fotopastí a zpřístupněn jen na
předchozí žádost. Pro ty, kdo to stále nepochopili,
opakujeme, že stavební suť a jakýkoliv stavební odpad
nepatří do žádného z kontejnerů v obci ani na úložiště
bioodpadu a každý si jej musí zlikvidovat sám a na
vlastní náklady!!!
Tím posledním je porušování zákazu používání
zařízení a přístrojů způsobujících hluk o víkendech
a svátcích a rušení nočního klidu, což je rovněž
upraveno obecní vyhláškou. Respektujte, prosím, tyto
vymezené dny a hodiny.
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 nás čekají volby do
Poslanecké sněmovny. Volební místnost na Obecním
úřadu v Chotýšanech se otevře v pátek 20.10. od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21.10. od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Volební lístky budou včas vloženy do
Vašich poštovních schránek.
Přeji Všem krásný a barevný podzim.
Bohuslav Kovář

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V CHOTÝŠANECH DNE 3. 9. 2017

Foto: Miroslav Švarc,
Ing. Miroslav Kratochvíl

ZE ŠKOLY
Škola v novém
Už dlouho jsem nenapsala o životě ve vzdělání nebo o vzdělání v životě  … a protože je září a všichni školou
povinní září, shrnu co nového v ZŠ a MŠ Chotýšany…….
Nešlo si jistě nevšimnout, že v centru Chotýšan se vyloupla úplně nová přístavba školy ….. a kdo měl tu možnost
být při slavnostním otevření, viděl na vlastní oči, jak krásné učebny, kabinety včetně tělocvičny se během roku
postavily. Do školy na slavnostní otevření zavítal 4. 9. 2017 státní tajemník MŠMT pan PhDr. Jindřich Fryč. Bylo
to velmi milé setkání pro obě strany. Děti předvedly naprosto nesecvičený (kdy také, když byly prázdniny ), ale
přirozený a spontánní program, který pana tajemníka strhl i ke zpěvu …. pak jsme ho provedli po celé škole a
náležitě si užívali oslavných ód pana Fryče  ….. Totéž jsme zažily i při návštěvě paní hejtmanky
J. Pokorné Jermanové, která nás poctila návštěvou 11. 9. 2017….. a … protože se naše škola líbí i samotnému
panu ministrovi školství, panu Štechovi, ve středu, 27. 9. volal a potvrdil svou návštěvu na 18. 10. 2017
v 9.00…takže, kdo by chtěl a měl fundovaný dotaz k tématu školství, může se směle dotázat přímo pana ministra
 …. my už si udělali zásobičku dotazů a těšíme se na odpovědi z úst těch nejpovolanějších .
Jinak pár aktuálních dat. Ve školním roce 2017 – 18 je v základní škole 156 žáků a v mateřské školce 48 dětí.
Máme školní družinu, školní klub, 7 zájmových
kroužků a v plánu spoustu krásných akcí, které
jsou nejen výukové, ale i kulturně a společensky
přínosné…. a těšíme se na Vás…že si to s námi
užijete……máme na to ….273 školních dní 
a to je pěkná řádka SPOLEČNÝCH PROŽITKŮ

ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Bukovská

Foto: Jana Kovářová

Vepřové hody
Dne 12. srpna pořádalo na hřišti SDH Chotýšany tradiční vepřové hody pro členy a všechny naše příznivce.
Počasí nám přálo a my jsme se sešli opět v hojném počtu a v dobré náladě.
Již druhým rokem se na rožni místo čuníka točily kýty, piva a panáčků bylo také dost. Krásně jsme si popovídali,
zazpívali a zatancovali … a hlavně ….opět všichni sešli.
Všem zúčastněným moc děkuji a těšíme se za rok.
za SDH Chotýšany
Milena Šíchová

VI. Chotýšanské slavnosti
Jak je již zvykem, na pouť Máří Magdalény se konají Chotýšanské slavnosti a ani letos tomu nebylo jinak. Každoročně je
v areálu hřiště připraven bohatý program pro celé rodiny.
V letošním roce program opět
odstartovala dechová hudba tentokrát
v podání Týnečanky.
Tito muzikanti
svým talentem a především optimismem,
který je doprovázel, jistě potěšili nejen
starší posluchače. Zatím co se někteří
bavili při poslechu dechové hudby, jiní
sledovali napínavé fotbalové utkání mezi
starými gardami z Chotýšan a nedalekého
Struhařova.
Šestý ročník slavností byl
výjimečný především tím, že zde své 120.
výročí oslavil hasičský sbor Chotýšan a to
tím, že veřejnosti představil hasičský
prapor a novou stříkačku, které posvětil
pan farář R.D. ThLic. Antoni Kośmidek.
Hasiči pak zavzpomínali nejen na svou
minulost vyznamenáním zasloužilých
členů, ale také ukázali svou budoucnost
a to v podobě ukázky požárního útoku
v podání těch nejmenších hasičů.
Děti si jistě přišly na své při
ukázkách cvičení s pejsky, které nejen
ukázalo zdatnost čtyřnohých miláčků,
ale hlavně jejich poslušnost a kázeň.
Zde se děti a samozřejmě i dospělí
mohli aktivně zapojit do ukázek
a soutěží.
Koho nezaujali pejsci, měl
samozřejmě možnost jiného vyžití, a to
v podobě pouťových atrakcí nebo
„sedmimílových bot“. Všichni, kdo měli
během dne chuť, mohli si vyzkoušet jaké to
je jen se na tomto náčiní udržet. Nejednomu
návštěvníkovi tuhla krev v žilách, když
viděl adrenalinovou skokanskou show na
sedmimílových botách.
Jako
uklidnění
jistě
skvěle
zapůsobil písničkář, hudebník a mladá
muzikantská naděje Daniel Netušil, jehož
hlas a kytara přinesly do celého areálu klid
a pohodu. Věřím, že při jeho písních
proběhla nejedna sladká pusa u zamilovaných párů.

I letos nás navštívil hasičský
záchranný sbor ze stanice Benešov, který
tentokrát přivezl obří ventilátor a automobil
určený k zásahům zejména u dopravních
nehod. S touto technikou byli zájemci
důkladně seznámeni a naše nejmenší potěšily
hektolitry vodní mlhy.
Jak se nám blížil večer, všichni tušili,
že se chystá něco velkého, a nemýlili se.
S příchodem kapely Unigena se začal plnit
taneční parket. Slavnosti ukázaly, že umí být
i místem na slušný nářez písniček, které
nikoho nenechají v klidu. Taneční zábava
byla přerušena jednou přestávkou, kterou
bylo vystoupení světového rekordmana
a ohnivého muže Petra Fiedora. Ten ukázal,
kam až sahají hranice umění zacházení s ohněm. Jistě jsem nebyl jediný kdo při jeho kouscích jen „zíral“ s otevřenou
pusou. Jeho show doplnil závěrečný ohňostroj a taneční zábava mohla směle pokračovat až do ranních hodin. Věříme, že
i letos se Vám program slavností líbil. Nicméně ani tak neusínáme na vavřínech a již v těchto dnech přemýšlíme jak Vás
potěšit i příští rok. Do příštích let chceme rozšířit možnosti pouťových atrakcí, více zapojit diváky do rodinných soutěží
a ještě o trochu víc zvednout úroveň večerní zábavy.

Na závěr ještě obrovské poděkování opět téměř bezchybnému výkonu realizačního týmu ve složení Kristýna
Nouzová, Martin Fulín, Adéla Nouzová,
Martin Jandač, Daniel Khandl, Jakub Tůma,
Michal Polák, Michal Matoušek, Veronika
Bubeníčková, Petr Sysel a jeho dva velmi
obětaví kamarádi, Filip Hoang, Pavla
Nouzová a dále všem, kdo se na slavnostech
podílejí byť o trochu menším, ale i tak
zásadním dílem. Poděkování patří samozřejmě obecnímu úřadu Chotýšany, jeho
zaměstnancům a také Středočeskému kraji,
který akci finančně podpořil dotací z Fondu
hejtmanky ve výši 30.000,- Kč.
Za rok opět na shledanou.

Za realizační tým Škoda Bronislav
Foto: Miroslav Švarc a Kristýna Nouzová /více ve fotogalerii 2017 na obecních stránkách www.chotysany.cz/

MEMORIÁL JOSEFA MATOUŠKA
Ve dnech 5. a 12. – 13. 8. se uskutečnil další ročník memoriálu Josefa Matouška za účasti mužstev Sokola
Chotýšany, Jiskry Struhařov, Sokola Jankov a FK Bílkovice. První hrací den se v úmorném vedru odehrával na půdě
Struhařova a diváci se nenudili. Nejprve proti domácímu Struhařovu nastoupil Jankov a po přestřelce, kdy již po
15 minutách vedli jankovští o tři branky a domácím se podařilo srovnat, se nečekaně radovali hosté. Mimochodem po
několika sezonách sestupující z krajské 1.B třídy, do které se naopak Struhařov v nastávajícím ročníku vrátí.
Druhý zápas dne obstaraly Chotýšany a Bílkovice a bylo to drama se vším všudy. První poločas byl ze strany
chotýšanských tragický. Na první branku ještě dokázal po chybě gólmana odpovědět Povolný, ale nakonec o přestávce
svítilo na tabuli skóre 4:1 pro Bílkovice. Druhý poločas přinesl významnou změnu rozložení sil na hřišti. Chotýšany
nepoložila ani neproměněná penalta a vyrovnání obstaral A. Korecký, když třikrát využil výborných přihrávek spoluhráčů
– 4:4. Ovšem do vedení se poté opět dostali bílkovičtí, což jim vydrželo asi minutu, když si slovo vzal opět Povolný,
který urputnému soupeři zasadil nakonec i poslední úder – 6:5.
Následující sobotu byl na pořadu zápas o třetí místo, kdy si dle předpokladů poradil Struhařov s Bílkovicemi 3:0.
Finále bylo díky nohejbalovému turnaji v Jankově odsunuto na neděli a hrálo se na domácí půdě v Chotýšanech.
Chotýšanští hráči byli po celý zápas lepší, což dokazovalo i poločasové skóre 3:0 po brankách Honse, M. Říhy
a Š. Koreckého. Druhý poločas se odehrával pod stejnou taktovkou, kdy se za domácí ještě prosadili Aleš Hanibal
a A. Korecký. Hosté stihli pouze korigovat – 5:1.
Pohár tedy zůstal v Chotýšanech a doufejme, že se domácímu týmu bude dařit stejně i v sezoně. Do obou
přípravných zápasů nastoupily nové posily Miroslav Hons z Velíše a Jan Blažek z Kácova, což jsou vedle trenérského
postu nejvýznamnější změny v kádru „A“ mužstva. Dále je třeba dodat, že v areálu hřiště byla nově položena dlažba mezi
krytým posezením a stánkem.
Závěrem děkujeme za přízeň všech fanoušků v minulé sezoně, kdy se „A“ mužstvo umístilo na 6. místě
v okresním přeboru, „B“ mužstvo na 11. místě ve IV. třídě a starší žáci rovněž na 11. místě v okresním přeboru.
Doufáme, že výše uvedené umístění v nastávající sezoně ještě vylepšíme a snad vám svými výkony budeme dělat radost
i čest.
1. zápasy: Struhařov – Jankov 4:5; Chotýšany – Bílkovice 6:5 (branky Chotýšan: 3x M. Povolný, 3x A. Korecký).
O 3. místo: Struhařov – Bílkovice 3:0
Finále: Chotýšany – Jankov 5:1 (branky Chotýšan: M. Hons, M. Říha, Š. Korecký, Aleš Hanibal, A. Korecký).

Horní řada zleva: Pavel Dušek, Milan Matoušek, Štěpán Korecký, Jan Blažek, Michael Povolný, Martin Říha, Jakub
Tůma, Arnošt Korecký, Miroslav Hons
Dolní řada zleva: Josef Sysel, Petr Kuthan, Lukáš Sysel, Josef Matoušek, Miroslav Filip, Aleš Hanibal
Text: Arnošt Korecký
Foto: Monika Matoušková

Usnesení č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 12. 9. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení odpadu (navýšení výsypu kontejnerů na papír na 2x měsíčně);
b) prodej dílu b z obecního pozemku parc č. 1452 v k.ú. Chotýšany o výměře 44 m2 za cenu 200,- Kč/m2;
c) rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy;
d) vybudování sloupu a uložení kabelu pro přívod el. vedení k nemovitosti č.ev. 7 s tím, že bude uzavřena smlouva
o věcném břemenu (služebnosti) na obecních pozemcích p.č. 975 a 976/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan dle
sazebníku;
2) pověřuje
a) 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;
b) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
c) starostu zajištěním monitoringu dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
d) starostu jednáním o odkupu nemovitostí – pozemků parc. č. 56/1, 1264/2, 1463/1 včetně nemovitosti čp. 61 v k.ú.
Chotýšany;
e) místostarostku zjištěním možnosti zklidnění dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
f) starostu uzavřením Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení odpadu (navýšení výsypu kontejnerů na
papír na 2x měsíčně);
g) starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej dílu b z obecního pozemku parc č. 1452 v k.ú. Chotýšany o výměře
44 m2 za cenu 200,- Kč/m2;
h) starostu zasláním odpovědi na stížnost majitelů chat v osadě Večerní hvězda;
i) starostu jednáním ohledně sjednocení plateb za pronájem nebytových prostor – kadeřnictví;
j) starostu zasláním souhlasu s vybudováním sloupu a uložením kabelu pro přívod el. vedení k nemovitosti č.ev. 07
a následným uzavřením smlouvy o věcném břemenu (služebnosti) na obecních pozemcích p.č. 975 a 976/1 v k.ú.
Městečko u Chotýšan dle sazebníku;
k) starostu vyžádáním grafického návrhu reklamní plochy od firmy ALLSTAV CZ s.r.o.;
l) místostarostku zjištěním stavu ve věci udělení výjimky k odchytu bobra evropského a zrušení bobřích hrází
u Povodí Vltavy, s.p.;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) uzamčení bioskládky.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 10. 10. 2017 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část IX.
„Památce chotýšanských muzikantů“ /17./
Poutě na Hrádek
Vedoucím kostelních zpěváků začátkem dvacátého století byl chalupník Jakub Růžička z Křemení a domkář Jan Kout
z Pařezí. Takovýmto předzpěvákem býval také bývalý obecní starosta Josef Sysel z čp. 6. Pro toto své „zpátečnictví“ byl
často od místního pokrokového učitele Antonína Matějovského v hospodě „Na Kopečku“ zesměšňován.
Bývalo to vždycky něco krásného a povzneseného, co málokdo dnes už pochopí, jak žili
a cítili všichni ti putující lidé, kteří rok co rok
v zástupech a procesích vyhledávali milovanou
svou Hrádeckou Pannu Marii, aby v slávě ji
vzývali a ctili a v tom uctění povznesli i sebe.
Když došlo procesí od kostela do „Dlouhých“
alejí, spustili muzikanti obyčejně řízný pochod,
za jehož zvuků se došlo ke Kapličce. Tam byla
krátká pobožnost, po níž se s poutníky rozloučili
ti, co je šli jen doprovázet a procesí, nyní trochu
již ve volnějším počátku se ubíralo dále.
Před tím, a to hned jak procesí ke Kapličce
došlo, oddělil se od muzikantů jeden z nich
a chvátal napřed. Dole pod kopcem v lese přešel
dřevěnou lávku přes potok „Chotýšanku“
a postavil se na druhou stranu za potok
s kloboukem v ruce. Bylo to takové jakési
muzikantské právo, jakýsi nepsaný zákon
a pokyn pro ty, kteří s procesím na Hrádek šli,
aby určitým obnosem, vhozeným do nastaveného
V čele procesí nese mládež standardu „Skupiny katolické mládeže“
klobouku, velkým či menším, podle toho, jak kdo
mohl nebo uznával za patřičné, přispěl na hudbu. Po lávce musel každý, kdo chtěl přejít na druhou stranu a bylo jistě
málo těch, kteří tuto němou, přesto ale velmi zřetelnou výzvu přehlédli. A tak se přece jen sešla hezká hromádka peněz,
které muzikanti tímto způsobem získali.

Procesí odbočuje z Chotýšan směrem ke kapličce „U Váňovýho mlýna“.

Foto asi v roce 1952: Josef Šimek
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