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Vážení spoluobčané,
Chotýšanské noviny Vám opět přinášejí informace
o aktuálním dění v obci.
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 24. 10. 2017
a projednávalo zejména řešení majetkoprávních
vztahů, pronájem obecních prostor, opravy místních
komunikací a výsledek dílčího přezkoumání
hospodaření obce. V rámci řešení dopravní situace
na Křemení jsme obdrželi cenovou nabídku na
osazení retardérů a značek na snížení rychlosti na 30
km/h v hodnotě cca 40.000,-. O dalším postupu
a případné realizaci těchto opatření rozhodne
zastupitelstvo obce.
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do
Poslanecké sněmovny České republiky. V naší obci,
stejně jako v celé republice, zvítězilo ANO 2011,
které získalo 31,16 % hlasů. Tyto volby byly
podpořeny velkou účastí, jen v naší obci se
zúčastnilo 67,74 % voličů, což bylo více než
celorepublikový průměr. Podrobné informace
o výsledcích voleb najdete uvnitř novin nebo na
www.volby.cz .
Koncem října byla dokončena oprava místní
komunikace a odvodnění v ulici od nádrže
k Pospíšilům za cca 850.000,- Kč, na kterou obec
získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 50 % těchto nákladů. Ve spolupráci
s dobrovolným
svazkem
obcí
CHOPOS
připravujeme žádost o dotaci také na další opravu
komunikace, a to kolem Prostředního rybníku
směrem k hřišti. Z programu Ministerstva pro místní
rozvoj budeme podávat také žádost o dotaci na
opravu dětského hřiště v Městečku.
V Městečku bylo rozšířeno veřejné osvětlení pomocí
instalace nových lamp na stávající sloupy v ulici za
mostem. Průběžně jsou v obci i ve všech místních
částech při opravách vyměňována světelná tělesa za
úspornější LED osvětlení.
V rámci přípravy na odbahnění malé vodní nádrže
u hřiště jsme provedli její výlov. Ač se zdálo, že zde

bude pár rybek, opak byl skutečností a vylovili jsme
několik desítek kaprů, karasů, plotic a také candátů,
které jsme přemístili do obecní nádrže na návsi.
Projekt na odbahnění, úpravu hráze a odtoku bude
spolufinancován z dotace Ministerstva zemědělství
ve výši 80 % z celkových nákladů, které činí cca
500.000,- Kč. Počítáme s následnou úpravou
prostranství kolem malé vodní nádrže a jejím
začleněním k nově vybudovanému sportovnímu
hřišti.
Dále připravujeme návrh rozpočtu obce na rok 2018.

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o
sdělení požadavků na finanční prostředky
z rozpočtu obce na rok 2018.
Žádosti zašlete písemně na adresu obecního
úřadu nebo e-mailem nejpozději do 27.11.2017.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.
Ve dnech 12. a 13. 1. 2018 se opět otevřou volební
místnosti, tentokrát z důvodu volby prezidenta
České republiky. Volby budou probíhat ve volební
místnosti na Obecním úřadu v Chotýšanech v pátek
12. 1. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
13.1. od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
II. kolo volby prezidenta se bude konat v pátek
26. 1. a v sobotu 27. 1. ve stejných hodinách.
Srdečně Vás zvu a těším se na setkání s Vámi při
příležitosti konání adventního koncertu dne 22. 12.
2018 v místním kostele sv. Havla. Po skončení
koncertu bude připraveno drobné občerstvení před
kostelem u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Krásný advent a pohodu před nadcházejícími
vánočními svátky Vám všem přeje
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Dne 18. 10. 2017 jsme na naší škole měli vzácnou návštěvu v podobě ministra školství pana profesora Stanislava
Štecha.
Je to velmi chytrý a charismatický muž, který zasvěceně a dokonale zná úskalí svého resortu. Líbilo se mi, že
splnil dané slovo, a když se mu nepodařilo přijet na slavnostní otevření školy, přijel se za námi podívat v prvním
volném termínu. Byl doslova dojat naší školou a my jsme zase byli dojatí jeho upřímností a přátelským
přístupem. Víte, vždycky trochu pozapomeneme na to, jak SKVĚLOU ŠKOLU máme a pak si to uvědomíme,
když někdo … je jedno, jestli pan ministr Štech, nebo státní tajemník pan Fryč, nebo paní hejtmanka Jermanová
…… řekne … tato škola je prostě kouzelná . V tu chvíli si pak všichni řekneme …. ANO, STÁLO NÁM TO
ZA TO ….. MÁME KOUZELNOU ŠKOLU S VÝJIMEČNÝM OBSAHEM  … ono i vyjádření pana
ministra
stojí
za
pochvalu, řekl, že místo
jedné velké městské školy
by raději viděl pět
takových našich  ….
jsme rádi, že máme dobrý
zvuk, jsme rádi, že máme
tak skvělé děti … jsme
rádi, že se máme  ….
a máme se dobře 

Listopad je měsíc takový smutný
Podzim ….. slyšíte ten stesk, tu nostalgii???? Vidíte holé větve stromů a mokré střechy. Jistě mi dáte za pravdu,
že podzim je méně lákavý než jaro.
I listopad je měsíc takový smutný …. deštivý, mlhou protažený … prostě dušičkový, ale NÉ PRO NÁS VE
ŠKOLE . Podzim je prostě takový, jaký si ho uděláme, záleží na úhlu pohledu. Pokud dokážeme vnímat
všechny krásy, které nabízí, nemusíme litovat uplynulých jar.
U nás ve škole …. tam je neustále světlo, smích, pohoda a radost … radost z toho, že nás čeká spousta hezkých
věcí. Všechny srdečně zveme na vánoční výstavu 9. prosince 2017 a 19. 12. na klasickou vánoční besídku, kterou
poprvé uskutečníme v novém sále – tělocvičně, ve škole …. a pak …. radši ani nemluvit, budeme mít další
NOVÝ ROK  … ale to předbíhám …. až moc … některým by se z toho mohly zamlžit brýle – třeba mně .
Ale kdyby náhodou se stalo, že díky vysokému tempu nestihnu uzávěrku dalšího ZPRAVODAJE, a tyto řádky
budete číst až v prosinci, věřte, že … pro někoho zánik, pro Ježíška zrození, ale také dárky, stromeček, vůně
cukroví a rozzářené oči ….. takže, já jsem na té straně, která se na Vánoce těší … přidejte se i VY …. Šťastné
a veselé! …
Přeji prozářené dny, oči, mysl …..
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Benešov

Obec: Chotýšany

Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1

číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15

číslo
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 100,00

434

294

67,74

Strana
název

294

Platné hlasy
celkem v %

Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str. sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. - Obran. domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana

Strana
název

292

27
0
0
29
0
31
16
1
5
6
1
0
35

9,24
0,00
0,00
9,93
0,00
10,61
5,47
0,34
1,71
2,05
0,34
0,00
11,98

Platné hlasy
celkem v %

Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. str. sociální spravedl.
Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

0
1
5
91
0
0
7
0
1
1
2
33
0

0,00
0,34
1,71
31,16
0,00
0,00
2,39
0,00
0,34
0,34
0,68
11,30
0,00

99,32

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
-

VÝZVA PRO VŠECHNY ČTENÁŘE,
KTEŘÍ JEŠTĚ NEVRÁTILI ZAPŮJČENÉ KNIHY!!!
Prosím učiňte tak nejpozději do konce listopadu 2017!
Jelikož začátkem prosince proběhne revize knihovního fondu,
jedná se o všechny knihy zapůjčené z naší obecní knihovny.

Stále platí výpůjční doba každý čtvrtek a neděli od 16,00 – 18,00 hodin
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!

Obecní knihovna Chotýšany

Vážení Chotýšáci,
po několika letech se hrstka mladých lidí odhodlala obnovit činnost biatlon klubu v obci. Myslím si, že v této obci má
biatlon své místo vybojované našimi předchůdci. Rozhodování o znovuobnovení biatlonu bylo odpovědné vzhledem ke
všem možným strastem, které fungování a hlavně udržení tohoto projektu logicky provází. Tímto bych chtěl poděkovat
všem trenérům biatlonu za jejich práci, která je odměněna dobrým pocitem. Děkuji také zastupitelstvu, které klub
podpořilo pozitivním náhledem a financemi.
Jak jste si mohli všimnout, klub trénuje mladší generaci dětí. Děti jsou to nejdůležitější, jsou naším odkazem. Proto k
tréninku přistupujeme komplexně, jde o trénink těla i mysli. Biatlon je sport individuální a proto musí být biatlonista
samostatný a rozhodný. Při závodech si sám volí tempo, sám obsluhuje větrovku, se kterou střílí. Nikdo jiný než on sám
nevyřeší problém či chybu během závodu, tímto se tento sport odlišuje od sportů kolektivních, kde chyby jednotlivců řeší
kolektiv.
Předešlý odstavec nastiňuje náročnost kladenou na svěřence a tím i na trenéry. Tréninky během sezóny závodů probíhají
třikrát týdně. Piluje se střelba, běh a přidává se posilování. Mimo sezónu je trénink dvakrát týdně a probíhá s větším
klidem. V této části roku mladí svěřenci sbírají kondici a ladí techniku, ze které čerpají celou závodní část roku.
Trenérů v klubu je dostatečné množství na zvládnutí přibližně osmi svěřenců. Jde právě o kvalitu tréninků a individuální
přístup. Tímto je předem dána velikost členské základny, patříme tedy mezi malé kluby a takto budeme fungovat i do
budoucna. Dalším limitem, pokud se to takto dá nazvat je konkurenční prostředí. Tolik kroužků a sportů, na které lze
umístit ratolest...
Klub aktivně funguje již druhým rokem. Nejen děti, ale také trenéři se učí novým dovednostem rozvržení tréninků,
samotné tréninky a výběr vhodných prostor je manažerský pohled do mysli našich trenérů.
Okolí Chotýšan a samotná obec skýtají mnoho krásných míst pro potřeby našich tréninků. Využíváme zázemí u
fotbalového hřiště včetně nově vytvořené venkovní posilovny. Tímto chci vyzdvihnout dobré vztahy s místním
fotbalovým klubem.
Další tréninkové plochy jsou pro nás v místních lesích. Tato skutečnost jistě neunikla místním ani přespolním houbařům.
Velmi rádi využíváme les od Křemení až po Takonín. Je zde ideální trať na budování vytrvalosti a proto je výživnější
proběhnout trať v obráceném směru.
Dalším lesem jsou Dubiny za bývalou traktorkou. Toto je výsostné prostředí pro klub. Zde probíhaly tréninky již v
devadesátých letech. Tímto bych vyzdvihl pana Petra Havlíčka, který přetvořil místní organizaci Svazarmu ve fungující
klub biatlonu.
Dubinský les je pro klub základním tréninkovým prostorem. Trať je zde velice náročná a je zde ideální prostředí na
dokončení předzávodní přípravy. Je zde kombinována vytrvalost se silovými pasážemi. Přesně takové podmínky panují
na závodních tratích. Bohužel v tuto chvíli je trať v nevhodném stavu a nám nezbývá než doufat, že bude zjednána
náprava.
Do zimního období máme již sjednané prostory v nové tělocvičně zdejší školy a v Městečku.
Začíná nám chladné a potemnělé období, které si ale dokážeme s dětmi prosvětlit při setkáních na trénincích. Přejme tedy
mladým biatlonistům pevnou vůli, pravidelnou docházku a také sportovní úspěchy do příštích let.
Současný stav jsou čtyři mladí svěřenci a čtyři trenéři.
Jedna renovovaná větrovka Steyr, jedna nová větrovka ČZ pořízená za přispění biatlonového svazu, hnací plyn je stlačený
vzduch.
Nakonec jsou zde čtyři archaické větrovky TAU 200 na plyn CO2. Ty byly složeny a renovovány svépomocí z dílů
celkem osmi větrovek.
Do budoucna počítáme s postupným vyřazováním TAU 200 a jejich nahrazením moderními konstrukcemi schválenými
biatlonovým svazem.
Přejme tedy trenérům mnoho píle a úspěchů nejen na poli tréninků, ale také na poli správy biatlonového klubu.
Trenérům děkuji za odpovědnou práci nejen při trénincích, ale také při zajištění administrativních a jiných technických
záležitostí. Jmenovitě Kláře Bulové, Janě Hesové a Broňovi Škodovi.

Rovněž vám představuji nově vytvořené logo biatlonu. Logo bylo vytvořeno svépomocí a následně profesionálně
převedeno do norem pro tisk. Jde o znázornění střeleckého terče a názvu
klubu. Do názvu klubu jsou zakomponovány barvy naší obce. Jde
o kreativní vyjádření sounáležitosti klubu s obcí. Na tomto příkladu je
patrné, že náplň trenérů nekončí tréninkem.
Michal BULA, místopředseda klubu

Sdružení Přátel Chotýšan
Vás zve na představení
DS Ludvíka Němce Bystřice z. s.
komedie Jaroslava Koloděje

Postel pro anděla
24. 11. 2017 v 19:00 hod.
sál hostince Pod Kostelem

Režie, úprava, scéna: Marie Neradová
Vstupné: 70,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce na

VÝROČNÍ SCHŮZI SPOJENOU S „ROZSVÍCENÍM HASIČÁRNY“
dne

2. prosince 2017 od 19.00 hodin
v hostinci Na Kopečku
Účast ve stejnokrojích vítána.

Sdružení přátel Chotýšan a SRPŠ
Vás srdečně zvou na

„Zdobení stromečku“
3. 12. 2017 v 16:30 u nádrže
Již tradičně ochutnáme vánoční cukroví a svařáček.
K poslechu zazpívají naše děti.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne a načerpat trochu
vánoční atmosféry.
Těšíme se na Vás.

Usnesení č. 8/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 24. 10. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) souhlas, aby Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chotýšany mohl užívat budovu ZŠ a MŠ Chotýšany jako sídlo
spolku;
b) pověření k prodeji nadbytečných spotřebičů a nábytku pro firmu Gastro Šulc s.r.o.;
c) uzavření nájemní smlouvy obecních prostor (kadeřnictví) v ceně 500,- Kč měsíčně;
d) provedení opravy komunikace 5u dle Pasportu komunikací;
e) § 2 ost. 1;
f) § 17 odst. 7 – „bez výhrad“;
2) pověřuje
a) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
b) starostu zajištěním monitoringu dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
c) starostu jednáním o odkupu nemovitostí – pozemků parc. č. 56/1, 1264/2, 1463/1 včetně nemovitosti čp. 61 v k.ú.
Chotýšany;
d) místostarostku zjištěním možnosti zklidnění dopravní situace na místní komunikaci mezi Křemením a Chotýšany;
e) starostu zasláním odpovědi na stížnost majitelů chat v osadě Večerní Hvězda;
f) starostu jednáním ohledně sjednocení plateb za pronájem nebytových prostor – kadeřnictví;
g) místostarostku zjištěním stavu ve věci udělení výjimky k odchytu bobra evropského a zrušení bobřích hrází u
Povodí Vltavy, s.p.;
h) starostu udělením souhlasu Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chotýšany k užívání budovy ZŠ a MŠ Chotýšany
jako sídlo spolku;
i) starostu uzavřením smlouvy o pověření pro firmu Gastro Šulc s.r.o. k prodeji nadbytečných spotřebičů z kuchyně
ZŠ a MŠ Chotýšany;
j) starostu uzavřením nájemní smlouvy obecních prostor (kadeřnictví) v ceně 500,- Kč měsíčně;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) uzavření smlouvy s firmou PROXIMA stavební společnost spol. s r.o. na projekt – Malá vodní nádrž Chotýšany;
c) uzavření smlouvy o dílo s firmou PROXIMA stavební společnost spol. s r.o., která vyhrála výběrové řízení na
projekt – Malá vodní nádrž Chotýšany;
d) výlov rybníka u nádrže;
e) návrh opravy a odvodnění komunikace na Věžníkách;
f) návrh opravy místní komunikace v Městečku 25u na základě cenové nabídky od firmy Zemní práce Šetek;
g) výsledek dílčího přezkoumání obce.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 21. 11. 2017 od 1900 hodin.

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

27. listopadu 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.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část IX.
„Památce chotýšanských muzikantů“ /18./
Poutě na Hrádek
Tento způsob přispívání na hudbu o Hrádecké pouti se udržel asi tak do dvacátých let našeho století. Pak to přestalo
a na muzikanty, kteří měli jít s procesím na Hrádek, se vybíralo po domech. Dělo se tak nejen v Chotýšanech,
ale i v přifařených obcích a osadách. Nelze říci, do jaké míry to bylo účelné a zda vůbec vhodné, ale je jisté, že to bylo
leckde přijímáno všelijak a s různými pocity.
Na Hrádek chodívalo každou
neděli procesí několik. Z Postupic,
z Benešova, z Bystřice, z Týnce nad
Sázavou, z Poříčí i odjinud. Procesí
z těchto vzdálenějších míst chodívala hned v sobotu. V naší vesnici
bývali tito poutníci již v sobotu
brzy po poledni. Na návsi v moruších nebo na dláždění u kostela si
trochu odpočinuli, na návsi u křížku
nebo u sv. Jána vykonali krátkou
pobožnost a pak pokračovali zas
v cestě na Hrádek. Ve Ctiboři nebo
na Hrádku přenocovali a druhý den
v neděli po vykonané pobožnosti
se vraceli zase zpět.
V neděli dopoledne přicházelo
pak na Hrádek procesí jedno za
druhým. Každé chtělo počtem
i krásou vévodit těm ostatním.
Když chotýšanské procesí přišlo na Hrádek, vykonali zbožní
poutníci v hrádeckém kostelíku nad řekou Blanicí svoji pobožnost,
přednesli pokornou prosbu hrádecké Panně Marii a vyslechli pouťové
kázání. Pak prošli mezi stánky a boudami těch různých, všech
možných kramářů, kterých tam bývalo vždy dost a dost, a nakoupili
dárky. Dolů ke „Studánce“ došli řadou všelijak postižených lidí,
mrzáků a různých žebráků a podarovali je. Dole ve studánce se
v posvěcené vodě omyli nebo se jí i napili, někteří naplnili i nádobky,
v kterých posvěcenou vodu nesli pak domů svým známým a v lese nad
studánkou poobědvali. Trochu si odpočinuli, pohovořili se známými a
ostatními poutníky a po odpoledním požehnání asi tak ke čtvrté hodině
připravovali se zase na zpáteční cestu k domovu.
Muzikanti po příchodu na Hrádek se uchýlili obvykle v některé
tamní hospůdce, kde podle okolností pro poslouchanou a někdy i
k tanci vesele vyhrávali.
Z Hrádku se vracelo chotýšanské procesí tak asi kolem šesté
hodiny večerní. Ke kapličce se chodilo zase poutníkům naproti. Tam
se tito podle pokynů kostelníka nebo vedoucího zpěváků v pořádku
zase seřadili a za zpěvu a hudby mariánských písní pokračovali dále do
vsi. V kostele bylo pak vždy ještě večerní požehnání.
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