Ročník 22 / Číslo 4 - 5 / Duben - Květen 2018
Vážení spoluobčané,
je tu další dvojčíslo Chotýšanských novin, které Vám
přináší informace z obce.
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 zasedalo zastupitelstvo obce
a projednávalo zejména žádost místního Biatlonového
klubu o vybudování střelnice v prostoru bývalého lomu
v Dubinách. Klub má zájem vybudovat vlastní zázemí
pro své svěřence v rámci plánované dlouhodobé
činnosti. Požadavek se bude dále řešit, neboť je třeba
počkat na vyjádření správce obecního lesa. Obec nemá
nic proti trénování běhu v obecním lese. Rovněž je
třeba zvážit možnost využít pro tyto účely střelnici,
která již na území obce existuje. Vybudování nové
střelnice není z pohledu územního plánu obce možné.
Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo podpořit dotací
realizaci akce Obnova povrchu a odvodnění místní
komunikace 7c v obci Chotýšany, a to částkou ve výši
523 000,- Kč z celkových nákladů 1 046 346,-. Jedná se
o komunikaci kolem Prostředního rybníka směrem
k hřišti, jejíž povrch je značně narušený. Realizace by
měla proběhnout do konce roku, po výběru dodavatele.
Další žádost, kterou jsme podávali prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí CHOPOS byla na Dětské
hřiště a volnočasový prostor v Městečku, kde jsme
prozatím určeni jako náhradníci 7. v pořadí. Tento
projekt jsme se však rozhodli realizovat i v případě, že
nebude podpořen dotací.

Rádi bychom poděkovali všem organizátorům
a zejména účastníkům akce Ukliďme Chotýšany, která
se konala dne 26. dubna 2018 v rámci celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Akci zorganizovala paní učitelka
z MŠ Chotýšany Andrea Smékalová s paní Vendulou
Jirouškovou ve spolupráci s obcí. K úklidu Chotýšan se
odpoledne před školou sešlo kolem 70 rodičů a dětí.
Rozdali jsme rukavice a pytle a dvě skupiny vyrazily
do terénu. Uklízelo se „na Krabici“ a na vysekaném
prostranství u Prostředního rybníka, kde byly
pozůstatky starých skládek. Obec zajistila špekáčky,
které si za odměnu nakonec mohli všichni účastníci
opéct na ohni u fotbalového hřiště. Bylo skvělé vidět

kolik lidí a zejména dětí se zapojilo a kolika lidem
záleží na tom, abychom to tu měli hezké.
V současném období řešíme velký zájem ze strany
občanů o uložení objemnějšího bioodpadu, zejména
větví. Stanoviště u Městečka, kam jsou všichni zvyklí
bioodpad vozit, prošlo revitalizací a bylo urovnáno.
Bohužel zde stále docházelo k hrubému porušování
vyhlášky a neustále se zde objevoval odpad, který tam
nepatří. Zdrojem byli jak místní občané, tak
kolemjedoucí, kteří si toto místo pletli se skládkou.
Obec má již pronajatý oplocený pozemek na Chotýšce,
za bývalou traktorkou, který hodlá využít pro umístění
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Bohužel
v rámci projektu mikroregionu CHOPOS došlo
k posunu termínu dodání kontejnerů na bioodpad a to
do konce června. Musíme tedy počkat a prozatím je
možné po domluvě se starostou obce a za dodržení
podmínek odvézt objemnější bioodpad ještě na
stanoviště k autobusové zastávce u Městečka. Pokud je
to však možné, dejte přednost kompostování bioodpadu
na vlastním pozemku. V rámci projektu mikroregionu
má obec kdykoliv k dispozici nový společný výkonný
štěpkovač, který již měla možnost vyzkoušet a který se
osvědčil.
U hlavní silnice z Benešova na Vlašim byly před
vjezdem do obce instalovány uvítací cedule s obecním
znakem, na které jsme získali povolení.
Budu se těšit na setkání s Vámi na již 7. Chotýšanských
slavnostech, které se budou konat v sobotu
21. července 2018 od 13 hodin.
Bohuslav Kovář

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
děkuje všem občanům, kteří připravili v sobotu
21. dubna 2018 železný šrot a zároveň děkuje
všem členům, kteří se podíleli na jeho sběru.

ZE ŠKOLY
Duben ve škole
Celý duben byl velmi nabitý…nejen akcemi, ale i krásným počasím . Ve škole jsme spali při noci
s Andersenem, ukázali jsme své fotbalové umění při soutěži McDonald´s, spálili jsme ukrutnou čarodějnici, aby
neubližovala chotýšanskému lidu. Někteří ze školy navštívili útulek v Maršovicích a dramatický kroužek si
udělal výlet na divadelní vystoupení do Gongu. Naši pedagogové se zúčastnili dvoudenního školení MBTI
v oboru Typologie, aby tak pochopili, jaké kdo má potřeby, pohnutky, zájmy a že vzájemná tolerance je hlavní
osou každého kolektivu.
Také proběhl zápis do 1. třídy. K němu se dostavilo 30 dětí a tak po vyhodnocení nastoupí celkem 23 prvňáčků.
Jsme rádi, že je takový zájem o naši školu a upřímně, nedivím se. 
V pátek 4. 5. a ve čtvrtek 10. 5. 2018 v naší škole proběhla tematická inspekce z ČŠI na čtenářskou gramotnost
na druhém stupni ZŠ – napříč všemi předměty, tzn. matematika, dějepis, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis,
VKO,… A výsledek?....Paní inspektorky byly nadšené – doslovně: „Máte nadstandartní výuku i pedagogický
sbor“…….. Nebyly to žádné strojené hodiny, prostě – tak se u nás učí…. a ta nesmírná pochvala nám opět
ukázala, že jsme zvolili správný směr a VY… správnou školu…… 
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

JE TO VELKÁ VĚC…
Jeden by řekl, že je to jen úklid. Ale musí to být víc, když jsem se během té akce několikrát málem rozbrečela.
Třeba když jsme my dospěláci rozhodli, že tu obří těžkou pneumatiku z té bažiny tahat nebudeme, že na to
nemáme a pak najednou slyším křik a jdu kouknout… a děti ze sedmé třídy bojují po kolena v bahně
s pneumatikou a nehodlají to vzdát. To tam tak pár sekund stojím ochromená těmi dětmi a jsem fakt dojatá.
Okamžik, kdy mi děti ukazují, kolik dobra a sil v sobě máme.
Pardon, někdo neví, o co vlastně šlo. Tak to takhle chodíme s dětmi ze školky do, jak tomu děti říkají,
kouzelného lesa. A to vám tam nacházíme velký i nebezpečný nepořádek. A tak se rozhodneme, že to uklidíme.
A pak se rozhodneme i s panem starostou, že to pojmeme ve větším. Přivoláme na pomoc víc rodičů i dětí
nejen ze školky, ale i školy a přidáme se k celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Informaci pustíme do světa (tím
myslím tu naší vesničku hezkou, střediskovou) a čekáme, najdou-li se dobré duše, které nám přijdou na pomoc.
A víte, možná vám to připadá jako obyčejný úklid, ale musí to být něco víc, když se sejde velká parta
dospěláků a dětí a nadšeně běhají po lese s pytlem a v rukavicích a loví železo, sklo, pneumatiky, igelity…
a smějí se u toho. Les plný pohody. To vám tam tak chodím s foťákem (taky uklízím samozřejmě ...) a jsem
dojatá. Protože to je něco, to je energie, radost, láska! Pak si společně špinaví, ale spokojení upečeme špekáčky
a je nám moc fajn.
Díky všem dobrým duším – ochotnému a milému panu starostovi Kovářovi, Vendy, pedagogům, rodičům,
prarodičům a hlavně a především DĚTEM!
za Vrabčáky z Montessori MŠ Chotýšany
Andy a Lenka

foto: Andrea Smékalová

Vakcinace psů
: v neděli 20. května 2018

kdy

v 10:00 hodin

: parkoviště před školou

kde

Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě proti vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na odčervení psů a
koček, přípravky proti klíšťatům a blechám, další vakcinace psů a koček apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil:603484964

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
zve všechny na

Okrskovou soutěž v požárním sportu
při příležitosti 121. let založení SDH Chotýšany
kterou pořádá v sobotu 26. 5. 2018
v areálu fotbalového hřiště v Chotýšanech
soutěž bude zahájena v 9:00 – 9:30 hodin položením věnce a průvodem od
pomníku padlých

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těm kdo přispěli, za vstupné a dary do tomboly na tradiční Hudební
večírek pořádaný dne 1. dubna 2018.
Klub důchodců Chotýšany

Chotýšany
10.6.2018
od 14.00 na fotbalovém hřišti

Kola, odstrkovadla s sebou
Zveme všechny děti i rodiče
Občerstvení zajištěno
Sdružení přátel Chotýšan

O velikonočních svátcích dne 2. dubna 2018

Jak se koledovalo v Chotýšanech a na Pařezí

Foto: Miroslav Švarc a Václav Zelený z Pařezí
/více ve fotogalerii 2018 na obecních stránkách www.chotysany.cz

Vítání občánků
Téměř po dvou letech jsme měli tu čest přivítat u nás v obci nové občánky. O uvítání byl mezi rodiči velký zájem
a v neděli 22. dubna 2018 se sešlo hned 18 dětí se svými rodiči, prarodiči, sourozenci a příbuznými. Poprvé se
taková akce uskutečnila v prostoru nové tělocvičny základní školy. Tolik účastníků, kterých bylo přes 100, by se
do prostor mateřské školy, kde se vítání většinou konala, opravdu nevešlo. Na úvod potěšily přítomné svým
krásným přednesem děvčata ze základní školy, kterým za jejich výkon a odvahu vystoupit před tolika lidmi
děkujeme. Po uvítání panem starostou a podpisu do pamětní knihy obdrželi rodiče Pamětní list na tuto slavnostní
událost, malý dárek pro děťátko a maminky květinu. Děti byly velmi trpělivé, všichni odcházeli s úsměvem a
věřím, že si odnesli krásnou vzpomínku na tento slavnostní den. Alespoň já to tak vnímám a těším se na to, jak
všechny ty dětičky uvidím vyrůstat a budu je potkávat v obci. Ještě jednou děkuji všem za účast a přeji všem
dětem i rodičům, aby byli šťastní, zdraví a aby se jim v naší obci dobře žilo.
za Obecní úřad Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta obce

Vzpomínkový večer na kapelníky Járu Sysla a Josefa Němce
Již podeváté si vzpomínkou tradičně připomněli příznivci dechové hudby zesnulého chotýšanského kapelníka Járu
Sysla a jeho nástupce Josefa Němce z Milovanic. Tato akce byla opět uspořádána pod záštitou místních hasičů
v pátek 27. dubna v Chotýšanech v hostinci „Na Kopečku“. V podvečer šesté hodiny až téměř do půlnoci se
rozléhala dechová hudba zcela zaplněným hostincem v této muzikantské sestavě: B. Smetana, M. Srb,
A. Jandejsek, J. Sysel, J. Slunečko a bubeník L. Merta - všichni zástupci dechové kapely „Sebranka“.

Foto: Tomáš Zikmund /více ve fotogalerii 2018 na obecních stránkách www.chotysany.cz /

Městečkovský pochod
Dne 5. 5. 2018 se uskutečnil již čtvrtý ročník Městečkovského pochodu, tentokrát jsme se vydali do
Vlašimského parku. Vše začalo tradičně v devět ráno u kapličky, kde se nás sešlo dvacet a jeden pes. Počasí
nám přálo, tak jsme se hned po zahájení vydali na cestu, která byla příjemná. Celou cestu panovala veselá
a přátelská atmosféra. Cestou, necestou, polem, nepolem už jsme byli v Polánce, kde jsme si chviličku
odpočinuli s řízkem v ruce, nabrali síly a vydali se dál, zanedlouho už jsme se blížili k Vlašimi, naším cílem byl
Čínský pavilón, z kterého byly nejvíce uchváceni děti.
Cestou na vlak, jsme se zastavili na malé občerstvení v restauraci Silvie, kde jsme opět nabrali síly a mohli se
vydat dál. Zpáteční cestu jsme absolvovali vlakem, který jsme celý zaplnili. Mnoho z nás jelo vlakem po
několika letech a někteří zcela poprvé, takže jsme si všichni cestu náramně užili. Od vlaku se již každý vydal
svou cestou domů, kde se všichni připravovali na veliké završení pochodu a předání medailí, které se konalo
u klubovny. Nakonec jsme spolu strávili příjemný večer u opékání špekáčků a sklenky dobrého vína, kde naše
rada naplánovala další pochod, který se bude konat 11. 5. 2019 a půjdeme zase všichni společně objevovat
krásy zdejšího okolí. Příští rok se chystáme na Hrádek a jste všichni srdečně zváni.
Karolína Toulová

Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

1. – 4. června 2018 (pátek – pondělí)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)
Městečko – u kapličky

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech zaměstnanec obecního úřadu v tyto hodiny:

Pátek 16ºº - 18ºº

Sobota 9ºº - 11ºº

Neděle 9ºº - 11ºº

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž
po stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

_______________________________________________________

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne

4. června 2018 (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!

Usnesení č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 19. 4. 2018 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření smlouvy na úpravu školní zahrady s firmou ATOS, s.r.o., dle cenové nabídky;
b) přijetí daru výpočetní techniky dle seznamu;
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 uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
c) místostarostku uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích
polštářů na Křemení;
d) starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0316904479/LCD ze dne 10.7.2017
s Českou spořitelnou, a.s.;
e) starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci RUAH o.p.s. v částce 10.000,Kč;
f) starostu zajištěním dělení obecního pozemku u č.p. 15 v k.ú. Městečko;
g) starostu zavřením smlouvy o bezplatném převzetí vybudované komunikace na pozemku 315/2
a 316 v k.ú. Městečko (dodatečně vloženo z předchozího jednání zastupitelstva);
h) starostu uzavřením smlouvy na úpravu školní zahrady s firmou ATOS, s.r.o., dle cenové
nabídky;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) nabídku spolupráce při opravě cesty na Věžníky.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 28. 5. 2018 od 2000 hodin.

Změna otvírací doby v keramické dílně Ivany Syslové
Od 1. 5. 2018 bude během roku pravidelně otevřeno
pouze každý čtvrtek 14.00 - 19.00.
Pokud budete mít zájem o návštěvu o víkendu, nebo jiný den,
prosím zavolejte na telefon 730101662
a domluvíme si jiný termín návštěvy.
Děkuji za pochopení Ivana Syslová

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /21./
Je skutečně zajímavé, probíráme-li historii naší vesnice, že Chotýšany neměly až do nedávné doby svou abychom tak
řekli vlastní pouť, jak tomu bývalo a je ve vesnicích okolních. Až teprve asi před třiceti lety byla vyhlášena pravidelná
pouť i pro naši vesnici a to na poslední nebo předposlední neděli v červenci. Není to sice nic zvláštního, na návsi se
postaví jeden nebo dva krámy s cukrovím a nějakými hračkami pro děti, někdy přijede i kolotoč nebo houpačky,
odpoledne v družstevním pohostinství "U Matoušků" uspořádá místní sportovní kroužek pouťovou taneční zábavu. A to
je tak asi vše!
Každý pátek odpoledne ve tři hodiny se zvonilo na památku smrti Kristovy. V dobách, kdy na věži našeho kostela
bylo několik zvonů, vyzvánělo se vždy velkým. Toto zvonění ve tři hodiny každý pátek pochází z roku 1377. Tehdy
pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi nařídil na pražské synodě, že v tu hodinu se má všude v kostele zvoniti
zvonečkem. Takovéto vyzvánění se udrželo i v naší vesnici až na naše časy.
Dnes není již většina takovýchto pravidelných událostí, které by mysl zvláště mladých lidí na vesnici zaujaly.
Život proto plyne všedně, samá šeď - a tím jsou dnes lidé utýráni. Hrubou práci dělají traktory, mlátičky, samovazy,
sekačky, kombajny a jiné stroje. Lidem zůstalo více času na přemýšlení a osamocení. A z osamocení roste omrzelost
života a nespokojenost se vším - a přece, život je tak krásný a na vesnici má těšit dvojnásob, protože tady jsou lidé
nejblíže všem podivuhodným a tajemným změnám přírody.
A na konec - umírá se také prostě. Starý dub padne, když je kotlavý, zralé obilí se seče. A starý člověk na vesnici, když
už všechnu sílu vydal, na práci vidí, že je tu zbytečný, že snad jen překáží. Prosí Boha, aby si ho vzal. Víra a naděje je
jediné, co mu ze všeho bohatství, čím jej obdařil život, zbylo. Tak - a co už tu ?!
Když rozklinkal se venkovský zvonek, umíráček, tu všichni a všude, kdož jej ve vsi uslyšeli, poklekli, aby se za
duši zemřelého pomodlili. Ať už věděli, komu umíráček zvoní, nebo nevěděli. Vždyť jednou i je bude doprovázet, až se
odtud na věčnost postěhují.
A pak chodili sousedé pomodlit se k rakvi zemřelého. Z každého stavení aspoň jeden, postáli ve zbožném
zanícení, tiší, pokorní, uvědomujíce si v té chvíli marnost a zbytečnost všech světských věcí, marnost krásy i mládí,
bohatství i chytrosti, všeho, všeho marnost, která tu před nimi ve své nahotě vystupovala.
Když vynášeli rakev se zemřelým ze stavení, nad prahem u síně
třikráte spustili rakev až na ten práh,
jak to tu v celém kraji od nepaměti
zvykem bývalo. Sotvaže pohřební
průvod opustil stavení zemřelého,
rozezvučely se zvony, venkovská
dechovka zahrála smuteční pochod.
I zpěváci do toho zanotovali a
průvod se pomalu ubíral vesnicí ke
kostelu, kde pod lipami u sv. Jána se
zastavil. Tu tvrdé dlaně ještě pevněji
se semknou, rty se zvolna pohybují,
oči slzí a modlitba se rozšumí jako
tichý déšť. A opět hudba smutně
zahraje, opět se rozhoupá zvonek.
Kostelník, chraň Bůh, aby snad na
tomhle
nebožtíka ošidil. Ne! Už
Pohřební průvod z domu smutku zemřelé Marie Kuthanové, roz. Tůmové, bývalé
vícekrát
nebude jeho zvonění
hospodyně z čp 53 ze dne 15. dubna 1962 na místní hřbitov k sv. Havlu za velké
poslouchat a tak mu raději několik
účasti lidí místních i z okolí.
Foto: Miroslav Paleček
taktů přidá.
Je skončena pouť, začatá u kolébky. Život venkovského člověka se táhne jako dlouhá, pevná niť bez uzlů.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - Josef Šimek /upraveno/
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