Ročník 22 / Číslo 2 - 3 / Únor - Březen 2018
Vážení spoluobčané,
v jarním dvojčísle Chotýšanských novin Vám opět
přinášíme informace z obce.
Zastupitelstvo obce zasedalo v úterý 6. března 2018
a schválilo procentuální podíl obce na financování
projektu Skupinový vodovod CHOPOS, který přivede
do obce vodu z Želivky a dále přijetí dotace na lesní
hospodářství. Také projednalo bezplatné převzetí
komunikace k nové zástavbě v Městečku a zpracování
projektu na vybudování pokračování chodníku od
nádrže podél hlavní silnice směrem z Chotýšan.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců. Dojde
k aktualizaci evidence psů v obci, na základě které
budou přiděleny psí známky. Součástí tohoto čísla je
nový formulář k přihlášení psa a získání identifikační
známky. Zástupci ZD Struhařov informovali
o plánované rekonstrukci velkokapacitního kravína
v Chotýšanech v roce 2019 s možností umístění
tzv. mlékomatu a prodeje másla.
V průběhu března jsme měli možnost vyzkoušet
fungování nově zavedené služby Mobilní rozhlas
v Chotýšanech, díky které může obec zasílat
přihlášeným občanům sms, hlasové zprávy, e-maily
nebo je informovat pomocí mobilní aplikace, kterou si
stáhnou do svého mobilního telefonu. Pomocí této
služby chceme rychle informovat občany o vzniklých
krizových situacích, ale také o pořádání kulturních
a společenských akcí a jiných důležitých záležitostech.
V polovině března došlo ke zjištění velkého úniku
vody, cca 4m3/hod, které se nám přes veškeré úsilí
a hledání nedařilo najít. Obec využila všechny
informační kanály včetně mobilního rozhlasu a odezva
byla velmi rychlá. Díky občanům, kteří zareagovali na
zaslanou sms s prosbou o kontrolu přívodů vody
z veřejného vodovodu byl únik vody v jedné
z rekreačních nemovitostí brzy nalezen a spokojen byl i
její majitel. Ohlas byl velmi pozitivní a tak doufáme, že

se přihlásí i další občané, aby bylo pokrytí službou co
nejširší a tím efektivnější. Uvnitř tohoto čísla naleznete
listinnou formu přihlášky, kterou lze odevzdat na
obecním úřadě nebo je možné se přihlásit na
www.chotysany.mobilnirozhlas.cz. Děkujeme všem,
kteří se již přihlásili.
V rámci projektu Obnova zeleně v Chotýšanech,
dotačně podpořeného z Operačního programu životní
prostředí, který pro obec realizuje Český svaz ochránců
přírody Vlašim, již od loňského roku probíhá
prořezávání stromů v obci a v březnu došlo i na kácení
v lipové aleji, u pomníku lva a u kostela. Stromy, které
byly odborníky vybrány k pokácení, byly proschlé
a uvnitř duté a hrozil pád jejich větví na kolemjdoucí,
zejména na procházející děti, návštěvníky kostela
a hřbitova. Většina z těchto stromů bude nahrazena
novými stromy. Konečnou fází tohoto projektu bude
úprava prostranství nad místním obchodem u bytovek.
Na jaře nás čekají i úpravy ostatních veřejných
prostranství. Rádi bychom, aby byly více rozkvetlé,
uvažujeme o vylepšení dětského hřiště u nádrže
a umístění posezení pro maminky s dětmi,
u sportovního hřiště bychom na žádost místního klubu
důchodců chtěli přidat cvičební prvky pro seniory.
Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže u hřiště
bylo dokončeno, zbývá upravit terén a zasít trávu. Bylo
provedeno napojení odvodnění fotbalových kabin
a dále bude kamenem zpevněno koryto potoka za
hřištěm směrem k rybníku Císaři.
Krásné velikonoční svátky, bohatou pomlázku, pohodu
a brzký příchod jara Vám všem přeje
Bohuslav Kovář

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, které se bude konat
v neděli 22. 4. 2018 od 10.00 hodin
v prostorech ZŠ a MŠ Chotýšany.
Pokud máte zájem o přivítání Vašeho děťátka, kontaktujte Obecní úřad Chotýšany písemně na e-mailu
obec@chotysany.cz nejpozději do 9. 4. 2018. V žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození,
bydliště a kontaktní údaje jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vaši účast
Obecní úřad Chotýšany

ZE ŠKOLY
Březen, za kamna vlezem,
Duben, ještě tam budem……hezky si to naši předci vymysleli, moc hezky . Jenomže zapomněli, že v dnešní době se
těžko shánějí kachlová kamna a zalézt za těleso ústředního topení už nemá to kouzlo.
Ano, březen sice zní jarně, ale rozhodně se tak nechová. V názvu má sice břízy (což my, alergici, obzvlášť cítíme), ale
jarem zdaleka nedýchá…..
I my ve škole čekáme na sluneční paprsky a modrou oblohu….a mezitím vymýšlíme, čím si to čekání mezi tlakovou níží,
vzdušnými proudy a vysokou oblačností zpříjemníme…
V březnu jsme si užili krásný týdenní projekt Edison, kdy nám delegáti ze 7 zemí představili svou vlast, tradice, kulturu a
naše děti tak vnímaly potřebu světového jazyka, kterým angličtina bezesporu je. Na oplátku je naši žáci pozvali na
kulturní show „Chotýšany mají talent“, kde nejen zahraniční delegáti, ale i my, pedagogové – jsme viděli, čím vším naše
děti mohou být, když budou chtít .
Na poli vědomostí se naši žáci zúčastnili matematického Klokana, všeobecného testování Calibro a hlavně, deváťáci se
velmi aktivně připravují na přijímací pohovory. I tak už máme velmi pěkné skóre….dva žáci z osmi se úspěšně dostali na
výběrové školy s talentovými zkouškami.
Také jsme v březnu měli klasické velikonoční dílničky, kde děti ukázaly svoji zručnost a estetické cítění. Výrobky jsme
pak prezentovali a prodávali 24. 3. 2018 na velikonoční výstavě v tělocvičně školy, kde jsme si navzdory mrazivému
počasí, navodili jarní atmosféru. Myslím, že z fotografií je to dostatečně vidět……
A teď to nejdůležitější. 5. dubna 2018 nás čeká zápis do
první třídy. My jsme připraveni a těšíme se na
Vás….tím myslím děti a rodiče, pro které je zápis
aktuální …..
Přemýšlím, čím zakončit březnový příspěvek….snad
tím, že se stále musíme těšit….na něco….na cokoliv.
Třeba na to, že mezi zčernalými zbytky sněhu se
objevují první sněženky a bledule. Že se můžeme
potěšit statečnými kvítky, které zahřejí a vyloudí úsměv
na tváři a že je krásný úděl být SNĚŽENKOU 
Krásné velikonoční svátky………….
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Zápis do 1. ročníku Základní a Mateřské školy Chotýšany
Pro školní rok 2018/2019
vyplouváme 5. dubna 2018 od 15 do 17 hodin.
Právní normy a vstup dítěte do školy.
K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31.8.2018 dovrší 6 let věku, mladší děti lze přijmout pouze na doporučení
poradenského pracoviště. O přijetí do základní školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 31.5.2018
a doplněna doporučením poradenského pracoviště a dětského lékaře.
V případě, že dítě již mělo odklad, se dostaví pouze rodič a oznámí pedagogickému pracovníkovi, zda dítě do školy
nastoupí, či nikoli. V případě zájmu, může dítě absolvovat zápis znovu.
Nepřijdete-li k zápisu, oznamte prosím škole, zda Vaše dítě nastoupí, či ne do konce dubna 2018.
Rodiče s sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte. Nejste-li občan ČR, další doklady o povolení
k trvalému dlouhodobému pobytu.
V případě nemoci lze po telefonické domluvě zápis odložit na později. (603 283 888)

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

který se koná
v neděli 1. 4. 2018 od 20:00 hodin

v sále HOSTINCE POD KOSTELEM
k tanci a poslechu hraje

CODA Bystřice

Vstupné: 100,-

Kč

Srdečně zveme všechny spoluobčany a za případné dary do
tomboly děkujeme!!!

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 27. dubna 2018 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
IX. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY
JÁRU SYSLA A JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout dobrou dechovku.

SDH Chotýšany
zve všechny na

„pálení čarodějnic“
sejdeme se dne 30. 4. 2018 od 19:00 hodin na hřišti
a hranice vzplane ve 20:00 hodin
pivo, nealko, táborák pro děti

Chotýšany zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

chotysany.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři

Informace z úřadu

Kulturní a sportovní akce

Myslivci

Pejskaři

Prodej

Senioři

Včelaři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Obec Chotýšany, IČ 00231886, se sídlem Chotýšany 54, Chotýšany,
zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha
za účelem
- využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo.
- informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;
na dobu 5 let.
Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může
být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a
sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
- provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98
950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro
správce osobních údajů používat.
- provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím
Správce osobních údajů:
Obec Chotýšany, IČ 00231886, se sídlem Chotýšany 54, Chotýšany
Kontaktní údaje správce:
Bohuslav Kovář, telefon: +420774706587, email: obec@chotysany.cz
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat
své osobní údaje jinému správci
- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ:
- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Vážení spoluobčané,
v dnešním výtisku Chotýšanských novin je přiloženo „Přiznání k místnímu poplatku za psa“.
Seznam na úřadě není aktuální a obec chce zavést známkování psů. Každý pes bude mít známku s číslem,
kterou bude mít povinnost nosit na obojku, aby v případě zaběhnutí a odchycení mohl být navrácen vlastníkovi.
Chtěla bych Vás tímto všechny požádat, co jste vlastníky psa /psů/ o řádné vyplnění a poté vhození do schránky
na budově obecního úřadu do konce dubna 2018. Řádně prosím vyplňte jméno, adresu, tel. číslo, zakroužkujte,
jste-li důchodce či ne, protože poplatek se liší /důchodce 50,-, ostatní 100,-/, vyplňte tabulku s plemenem,
jménem, pohlavím, barvou a rokem držení psa a popřípadě i číslem čipu, je-li pes čipován.
Děkuji moc za ochotu a pomoc
Milena Šíchová
místostarostka

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 o místním poplatku ze psů
Čl. 2: Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Chotýšany.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3: Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.

Čl. 5: Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, aneb poživatel sirotčího důchodu
50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 75,- Kč

Čl. 6: Splatnost poplatku
1. Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. 3. běžného roku jednorázově v hotovosti do pokladny na
obecním úřadě nebo na účet obce (číslo: 320091319/0800 u ČS, VS = rodné číslo nebo IČO poplatníka).
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3., je poplatek splatný do 15ti dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.

Čl. 7: Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Obecní úřad Chotýšany
Chotýšany 54, 257 28

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

JMÉNO A PŘÍJMENÍ (NÁZEV)

ADRESA TRVALÉHO POBYTU (SÍDLO)

ANO
TELEFONNÍ ČÍSLO

NE
DŮCHODCE

/ VHODNÉ ZAKROUŽKOVAT /

VYPLNÍ MAJITEL PSA
Plemeno psa

Jméno psa

Pohlaví psa

Barva psa

Pes je držen od roku

Pokud je pes čipovaný, číslo čipu:
VYPLNÍ OBECNÍ ÚŘAD
Číslo známky

Roční sazba poplatku

Poznámka

1.
2.
3.

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení.
Potvrzuji, že beru na vědomí a souhlasím s tím, aby Obecní úřad Chotýšany zpracoval osobní údaje uvedené v tomto
přihlášení pro potřeby databáze evidence psů a jejich vlastníků.

V Chotýšanech dne:

Podpis majitele psa:

Masopust v Chotýšanech
I v letošním roce jste mohli v Chotýšanech potkat masopustní průvod, tentokrát v sobotu 10. 2. 2018. Pořadateli
byli Sdružení přátel Chotýšan, Obec Chotýšany a Sdružení rodičů a přátel školy. Masopustní rej zahájil před
obecním úřadem jejich průvodce - "laufr", alias Broňa Škoda, kterému pan starosta, Bohuslav Kovář, předal
symbolický klíč od obce a požádal masky, aby se chovaly slušně a neničily obecní ani soukromý majetek, což
také slíbily. Masky, mezi kterými se objevili například ženich a nevěsta, doktor se sličnou sestřičkou, kobyla,
medvědi s medvídětem, červená karkulka, dědek s bábou v nůši, smrtka, cikánky, uklízečka, židé, Turek a jiné
veselé postavičky, doprovázela opět živá čtyřčlenná kapela.
Průvod masek na své obchůzce zastavoval u stavení, tančil, zpíval a kam zavítal, přinesl s sebou dobrou náladu
a veselí. Hospodyňky odměnily průvod různými dobrotami, a kdo chtěl, přispěl do kasičky Židovi nějakými
drobnými. Za občerstvení i příspěvky, které posloužily k zaplacení kapely, vřele děkujeme. Kdo v mrazivém
počasí vydržel až do konce, ohřál se a pochutnal si v salonku Na Kopečku na výborném guláši, za jehož
přípravu děkujeme manželům Řezníčkovým. Zábava pokračovala a kapela, které patří také velký dík, hrála až
do večerních hodin.
Doufejme, že tato znovuobnovená tradice bude nadále pokračovat a sejdeme se v hojném počtu i příští rok.
za Sdružení přátel Chotýšan
Jana Kovářová

foto: Miroslav Švarc

Maškarní ples SRPŠ
24. 2. 2018 se pod záštitou SPOLKU ŠKOLY (SRPŠ) uskutečnil maškarní ples pro dospělé. Opět zde hrála kapela Generace
a opět se sešlo hodně masek. Tentokrát se do tomboly zapojila velká část rodičů ze základní a mateřské školy a tak celkově
byl ples úspěšný.... ale hlavně .... ZÁBAVNÝ 😊. Z fotek posuďte sami. Ten, kdo tam byl, dá mi za pravdu, ten, kdo
tam nebyl - zalituje a přijde v příštím roce ..... Měli bychom se řídit myšlenkou, že v dnešní době je každé posezení se
sousedy, kamarády jako živá voda .... a té je potřeba 😊
Mgr. Daniela Bukovská
foto: Miroslav Švarc

Usnesení č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 6. 3. 2018 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)

18,5 % podíl obce Chotýšany na financování projektu Skupinový vodovod CHOPOS;
přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje;
bezplatné převzetí vybudované komunikace na pozemku 315/2 a 316 v k.ú. Městečko;
zadání projektové dokumentace k projektu chodníku od č.p. 27 za č.p. 48;

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,Kč/m2;
starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
místostarostku uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích polštářů
na Křemení;
starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0316904479/LCD ze dne 10.7.2017 s Českou
spořitelnou, a.s.;
starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci RUAH o.p.s. v částce 10.000,- Kč;
starostu zajištěním dělení obecního pozemku u č.p. 15 v k.ú. Městečko;

3) bere na vědomí
a)
b)
c)

zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
zamýšlenou rekonstrukcí velkokapacitního kravína v Chotýšanech;
aktualizaci evidence psů.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 12. 4. 2018 od 1900 hodin.

Společenská rubrika – co nám rok 2017 dal i vzal
Narodili se:

Rozloučili jsme se se spoluobčany:

František Bula, Chotýšany

– únor

Josef Mareš, Městečko

stáří 69 let

Adam Touška, Chotýšany

– březen

Marie Toulová, Chotýšany

stáří 91 let

Patricie Slišková

– květen

Ladislav Sysel, Chotýšany

stáří 63 let

Josef Fara, Chotýšany

– červen

Jarmila Jelínková, Chotýšany

stáří 84 let

Antonín Málek, Chotýšany

– září

Jaroslav Krška, Chotýšany

stáří 74 let

Ondřej Málek, Chotýšany

– září

Stanislav Kůt, Chotýšany

stáří 62 let

Filip Moudrý, Chotýšany

– prosinec

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2017:
Celkem:

547 obyvatel

Chotýšany

405 obyvatel

Městečko

83 obyvatel

Křemení

43 obyvatel

Pařezí

16 obyvatel

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část IX.
„Památce chotýšanských muzikantů“ /20./
Poutě na Hrádek
Je třeba připomenout, jak vlastně tyto Hrádecké poutě vznikly.
Východně od města Vlašimi je vrch „Kostelík“, tak zvaná
Kladrubská Hůra. Tam v těch místech stával v pradávných
dobách malý prostý kostelík, ve kterém se konaly bohoslužby
pod obojí způsobem. Každý rok ve výroční den tragické smrti
Mistra Jana Husi byly konány na tuto Kladrubskou Hůru velké
poutě. Zdaleka široka scházeli se lidé na tomto místě, aby tu
vzpomněli památky Husovy.
Tyto poutě se konaly dlouhá léta až do válek třicetiletých.
Po nešťastné bitvě na Bílé Hoře v listopadu 1620 a po kruté
exekuci nad českými pány na náměstí Staroměstském v Praze
v červnu 1621 nastala pro český národ těžká doba. Habsburkové
se těžce mstili na českých lidech jak ve městě, tak i na vesnici.
Ruku v ruce s nátlakem hospodářským postupoval i nátlak
duševní. Byla ustanovena protireformační komise, která měla za
úkol převést na víru katolickou všechno obyvatelstvo. Kněží
pod obojí byli vypuzeni a nahrazováni kněžími katolickými.
V r. 1627 z nařízení této protireformační komise byly
zakázány i poutě „Na Kostelík“ a od té doby také už trvale
trvale přerušeny. Náhradou za poutě „Na Kostelík“ měly být
lidu poutě do malé vesnice Hrádek nad řekou Blanicí u Vlašimě,
k zázračné sošce Panny Marie.

Katolizace i v našem kraji rychle
pokračovala a všichni ti, kteří odmítli
přijímat podjednou vírou, byli vedeni
v evidenci. Díky mravnímu i hospodářskému útlaku katolíci i naši krajinu opět
úplně ovládli. Ovšem skutečné výsledky
uskutečňované hrubým násilím byly
v rozporu s tím, co bylo hlášeno císaři
a vysoké hierarchii církevní. Prostý lid
zůstal věren revolučním idejím a odmítal
i nadále jemu nepřátelské učení.
Přesto však se na bývalé poutě na
„Kostelík“ rok za rokem více zapomínalo
a lidé začali chodit na Hrádek. I když si
tyto Hrádecké poutě jen těžko získávaly
vážnost a oblibu lidu, časem se přece
jenom vžily a po letech staly se takřka
Poslední procesí z Chotýšan až na Hrádek v roce 1969 vedl místní kostelník nepostradatelnou potřebou všeho venkovpan Josef Šilha.
Foto: Josef Sysel z čp. 28 ml.
ského lidu celého našeho kraje.
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