Ročník 22 / Číslo 1 / Leden 2018
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám lednové vydání Chotýšanských
novin s pozvánkami na několik akcí a dalšími
informacemi z obce.
V úterý 23. ledna 2018 zasedalo zastupitelstvo obce,
které schválilo nové obecně závazné vyhlášky,
týkající se odpadů – č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Chotýšany, který se navýšil
na 750,-/osoba/rok a 750,-/rekreační objekt
a č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Chotýšany, kterou se
upravuje místo ukládání bioodpadu. Jednáme
s majitelem areálu bývalé traktorky na Chotýšce
o pronájmu části prostoru k umístění pořizovaných
kontejnerů na bioodpad. Zhruba od dubna by zde
mělo
fungovat
sběrné
místo
s dohledem
zaměstnance obecního úřadu, který bude odpad
přebírat v určené hodiny a zároveň dohlížet, aby zde
nebyly ukládány jiné druhy odpadu. Pro další
nakládání s bioodpadem bude nutné oddělovat
například větve, které bude možné štěpkovat
a ostatní materiál např. trávu a listí.

V lednu proběhla volba prezidenta republiky, kde
nakonec v druhém kole těsně zvítězil Miloš Zeman.
Volební účast v Chotýšanech byla vysoká, v 1. kole
68,76 % a ve 2. kole dokonce 74,3 %, kdy
v Chotýšanech více hlasů získal Jiří Drahoš.
Od 1. ledna 2018 došlo ke změně jednoho ze
zaměstnanců obecního úřadu, kteří se starají
o údržbu obce, z důvodu jeho odchodu do
předčasného důchodu. Dále na vlastní žádost skončil
ve funkci knihovníka Miroslav Švarc, který se chce
více zabývat hlavně obecní kronikou. Obecní
knihovnu bude mít nově na starosti Petr Klauz.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat Miroslavu
Švarcovi za jeho mnohaletou a svědomitou činnost
v knihovně
a
popřát
novému
aktivnímu
knihovníkovi mnoho úspěchů a hlavně čtenářů.

Od 1. ledna 2018 se částečně mění výpůjční
doba v obecní knihovně Chotýšany
pátek – 16.00 - 18.00 hodin
neděle 16.00 - 18.00 hodin (zůstává)
Těším se na setkání s Vámi při některé z akcí, které
nás během února čekají.
Bohuslav Kovář

Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech
12.01. – 13.01.2018 a 26.01. – 27.01.2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj

Okres Benešov

Okrsky
Voliči
v
seznamu
počet zprac. v %
1
100,00 429
1. kolo 1
1
100,00 428
2. kolo 1
-

Obec Chotýšany

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
295
318

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
*7 Zeman Miloš Ing.
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

68,76
74,30

295
318

291
317

98,64
99,69

1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %
Senátoři
BEZPP
10
3,43
Občan
BEZPP
23
7,90
Senátoři
BEZPP
29
9,96
Poslanci
REAL
3
1,03
Poslanci
Rozumní 3
1,03
Poslanci
ODA
0
0,00
Občan
SPO
95
32,64
Senátoři
BEZPP
37
12,71
Občan
BEZPP
91
31,27

2. kolo
hlasy %
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
155 48,89
X
X
162 51,10

Zdroj: www.volby.cz

Místní skupina Českého červeného kříže v Chotýšanech
zve všechny své členy na výroční schůzi, která se koná
v sobotu 17.

2. 2018

v salónku hostince Na Kopečku od

15:00 hodin

SRPŠ
srdečně zve všechny rodiče, přátele školy a všechny co se rádi baví a tančí na

MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 24. 2. 2018 od 20.00 hodin
v hostinci Pod Kostelem
hraje GENERACE

Klub důchodců Chotýšany
zve všechny své členy na výroční schůzi, která se koná

v sobotu 3.3.2018 od 15:00 hodin
v salónku hostince Na Kopečku

Usnesení č. 1/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 23. 1. 2018 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0316904479/LCD ze dne 10.7.2017 s Českou spořitelnou, a.s.;
b) vydláždění koryta potoka od malé vodní nádrže u hřiště;
c) odstranění stromů na obecním pozemku č. 954/1v k.ú. Městečko u Chotýšan;
d) prodloužení smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
e) znění nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2018;
f) znění nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2018;
g) poskytnutí příspěvku organizaci RUAH o.p.s. v částce 10.000,- Kč;
h) uložení nového kabelového vedení NN, uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a následně uzavřením smlouvy o
služebnosti;
i) navržené odměny neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.;
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) místostarostku zjištěním stavu ve věci udělení výjimky k odchytu bobra evropského a zrušení bobřích hrází u
Povodí Vltavy, s.p.;
c) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
d) místostarostku uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích polštářů na
Křemení;
e) starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 31/2 v k.ú. Chotýšany za cenu 150,- Kč/m2;
f) starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0316904479/LCD ze dne 10.7.2017 s Českou spořitelnou,
a.s.;
g) starostu zahájením řízení o povolení kácení dřevin - odstranění stromů na obecním pozemku č. 954/1v k.ú.
Městečko u Chotýšan;
h) starostu prodloužením smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
i) starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci RUAH o.p.s. v částce 10.000,- Kč;
j) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a následně uzavřen smlouvy o služebnosti;
k) starostu uzavření smlouvy na pronájem pozemku pro sběrné místo
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 6. 3. 2018 od 1900 hodin.

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – JARO 2018
Chotýšany A
Jankov
Chotýšany A
Vrch. Janovice
Chotýšany A
Olbramovice A
Chotýšany A
Chotýšany A
Neveklov A
Chotýšany A
Mezno A
Chotýšany A
Popovice A

Nespeky B
Chotýšany A
Pravonín A
Chotýšany A
Postupice A
Chotýšany A
Soběhrdy A
Sokol Přestavlky A
Chotýšany A
Dolní Kralovice A
Chotýšany A
Trhový Štěpánov A
Chotýšany A

24. 3.
1. 4.
7. 4.
15. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.
16. 6.

15:00
16:30
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

IV. třída skupina B – JARO 2018
Budenín
Chotýšany B
SK Přestavlky
Chotýšany B
Sokol Přestavlky B
Velíš
Chotýšany B
Mezno B
Chotýšany B
Soběhrdy B
Chotýšany B

Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Chotýšany B
Myslíč
Chotýšany B
Olbramovice B
Chotýšany B
Louňovice p/B

7. 4.
15. 4.
21. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
26. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

16:30
15:00
17:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
10:15
15:00

SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Okresní přebor starší žáci B – JARO 2018

Ostředek
Chotýšany
Jankov/Ratměřice
Čechtice/Lukavec
Chotýšany
Maršovice
Chotýšany
Soběhrdy
Chotýšany

Chotýšany
Votice
Chotýšany
Chotýšany
Teplýšovice
Chotýšany
Tichonice
Chotýšany
Nespeky/Čerčany

8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
3. 6.

10:15
10:15
11:15
11:15
10:15
10:15
10:15
11:00
10:15

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých
komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
•
•
•
•

SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e-maily,
zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události a
mnoho dalšího.
Služba pro občany ZDARMA
Registrujte se na:
chotysany.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registračního ústřižku na úřadě.
Ústřižek naleznete na:
•
•
•

vašem úřadě
v příštím zpravodaji
v knihovně

Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
•
•

Povodňové nebezpečí
Krizové řízení

Informace z úřadu
•
•
•
•
•

Upozornění na odstávky vody
Výpadky elektrické energie
Umístění kontejnerů na bioodpad
Změny úředních hodin institucí
Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti
Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
• Potvrzení účasti na akcích
• Názory občanů na dění v obci

Máme pro Vás novou aplikaci
pro chytré telefony
Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu
a otestujte všechny užitečné funkce
Vážení občané,
jak jistě víte, přistoupili jsme k
modernizaci komunikace mezi úřadem
a občany. Již využíváme SMS zprávy,
hlasové zprávy a e-maily a v tuto
chvíli bychom Vám rádi představili
další možnost, jak získat ještě více
informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
•

•

•

•

Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu.
Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do
dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí,
kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám budeme posílat.
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i
náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici,
nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a
odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za
pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník
nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových
linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také
možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a
nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, geografické
a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a
otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu
na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete
muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Stáhnout aplikaci pro Android
•

Stáhnout aplikaci pro iOS

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů
uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty
i možnost se podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část IX.
„Památce chotýšanských muzikantů“ /19./
Poutě na Hrádek
O každé Hrádecké pouti bývala v Chotýšanech vždy v hospodě „Na Kopečku“ tradiční „Hrádecká muzika“.
V dřívějších letech, zvláště pak v době po první světové válce i v pozdějších letech bývala každá taková pouťová
„Hrádecká muzika“ v Chotýšanech velice slavná a také chasou z celého okolí hojně vyhledávaná.
Hráli při ní ti samí muzikanti, co byli s procesím na Hrádku a přesto, že byli po této cestě dosti utrmácení, přece jen
dobře a vesele mládeži do tance vyhrávali. Muzikanti si obvykle při této zábavě také sami vybírali vstupné a vždy dobře
pochodili.
Bývaly slavné a veselé tyto tradiční „Hrádecké muziky“ v hospodě „Na Kopečku“ u nás v Chotýšanech, které tak často rozhodovaly
nebo určovaly osud mnoha
mladých srdcí. Bylo to vždycky,
jak už na začátku pověděno
obvykle už v době žní a přesto, že
každého čekala doma práce
všedního dne, nikdo od muziky
nespěchal. Často se hrálo a
tancovalo až do bílého dne. A
teprve k ránu, když už se rozednívalo se rozbíhala chasa, nejdříve
děvčata, před hospodou pak
postávali mládenci. A s nimi i muzikanti kolem dokola venku před
hospodou a tichými, žalnými
akordy hráli do mizející noci a
časného rána za odcházejícími Ve Ctiboři přivítal pana biskupa Dr. Františka Tomáška bývalý ředitel chotýšanské
zpěvy děvčat „ Loučení, loučení ..“ školy Rudolf Verdán, bydlící nyní na Hrádku.
Foto: Josef Sysel ml. z čp. 28
Jak již poznamenáno, hráli o Hrádecké pouti v Chotýšanech
až do roku 1944 muzikanti ze Struhařova – čili „Hockové“, dříve
také známí jako kapela „Chotýšanská“.
Kapela tato, zvláště v těch posledních už letech svého trvání
nebyla v dechovce už nijak silná, přece to ale stačilo. Je jaksi
samozřejmé, že při složení této kapely a mentalitě jednotlivých
jejích členů se neobešla ani tato „Hrádecká“ muzika bez nějaké
povedené taškařiny či veselé příhody, o níž u těch našich starých
muzikantů nikdy žádná nouze nebyla.
Starý Josef Hocek, primarius této kapely v posledních
několika letech o Hrádecké pouti vždycky, když přišli v neděli
ráno hrát s procesím, říkával: „Tak letos už na Hrádeček
naposledy, už to tak nejde“!
Uplynul rok – a starý Josef Hocek tu byl zas! A zase se
opakovalo to jeho: Tak letos už naposledy. . . “ A trvalo to,
bohudík ještě kolik let, než to bylo naposledy opravdu!
V důsledku nových hospodářsko – politických poměrů
v našem státě po událostech v roce 1948 byly zrušeny postupně i
tyto Hrádecké poutě. Lidé tam ojediněle chodí sice stále, procesí
však byla zakázána. Z Chotýšan šlo procesí posledně na Hrádek
v roce 1959 – a tím se uzavřela další kapitola v bohaté historii
naší vesnice.
Po téměř desetileté přestávce byly v letošním roce 1968
Pan biskup František Tomášek - apoštolský adminiobnoveny
a povoleny bývalé tradiční poutě na Hrádek.
strátor arcidiecéze pražské ve Ctiboři r. 1968

A tak i z Chotýšan vypravilo se opět zas jednou po letech procesí do tohoto poutního místa nad řekou Blanicí
u Vlašimě. Bylo to v neděli 7. července 1968, dřívější zvyklost i tradice byly však poněkud porušeny. S procesím totiž
nešel kněz jako obvykle, nebyla ani sloužena ranní mše sv. v kostele. Byla jen krátká pobožnost u sochy sv. Jana
Nepomuckého, odkud pak procesí vyšlo. Průvod byl dosti početný, muži, ženy, děti, děvčata nesla bílý prapor, i hudba
hrála.
Za Onšovicemi odbočilo procesí
směrem na Radošovice. Tam se k poutníkům z Chotýšan přidali poutníci z Radošovic a Třeběšic, načež celé procesí se
vydalo ke Ctiboři. Ve Ctiboři bylo
slavnostní uvítání J. E. nejdůstojnějšího
pana biskupa Dr. Františka Tomáška,
apoštolského administrátora arcidiecéze
pražské. Uvítací proslov přednesl bývalý
ředitel chotýšanské školy Rudolf Verdán,
bydlící nyní na Hrádku.
Procesí z Chotýšan a potom i průvod ze
Ctiboře doprovázela dechová hudba
kapelníka Jaroslava Sysla z Chotýšan.
Průvodu ze Ctiboře na Hrádek se zúčastnili
i požárníci ze Ctiboře. Naši se na něco
vymluvili a zůstali doma. Po příchodu na
Hrádek se konala slavnost sv. biřmování.
Biřmovanců z celého okolí bylo více jak
sto.
Z Chotýšan jich bylo také několik.
Pana biskupa Dr. Františka Tomáška doprovázel P. Václav Korizsta farář
Obřad
prováděl sám pan biskup Dr.
ze Zdislavic a Louňovický vikář P. Václav Oktábec
Tomášek. Panu biskupovi se to vše velmi
líbilo, děkoval srdečně všem za hojnou účast, i do Chotýšan vzkázal vřelé poděkování. Z Hrádku se potom vracelo
chotýšanské procesí pozdě odpoledne. Opět bez kněze i bez hudby. Ta zůstala na Hrádku.

Slavnosti ve Ctiboři a na Hrádek se zúčastnil také mladý kněz P. František Štětina, rodák z Čeňovic. V neblahé době
předlednové byl tak jako mnozí jiní, kněžství zbaven a pracoval potom několik roků jako dělník v benešovském pivovaře.
Děkan P. Václav Velíšek docílil na okresním úřadě pro církevní věci toho, že František Štětina může opět kněžský úřad
zastávat. Vypomáhá mu hlavně v jeho rozšířené farnosti. A tak sloužil již několikrát bohoslužby i v Chotýšanech.
Foto: Josef Sysel ml. z čp. 28

Napsáno dle vyprávění Josefa Sysla z čp. 28 a také i pamětí a zážitků vlastních v letech 1952 - 53 – J. Šimek
Fotografie Josefa Sysla ml. z r. 1968 byly vybrány z Památníku naší vesnice - kronikáře Josefa Šimka /upraveno/
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