Ročník 22 / Číslo 6 - 7 / Červen – Červenec 2018
Vážení spoluobčané,
letní dvojčíslo Chotýšanských novin Vám přináší
aktuální informace z obce.
Zastupitelstvo obce zasedalo nejprve ve čtvrtek
7. 6. 2018 a projednávalo žádosti o pronájem obecních
prostor a odkoupení části obecních pozemků. Před
blížícími se komunálními volbami stanovilo počet
zastupitelů pro příští volební období 2018 – 2022 na
7 členů. Zároveň bylo nutné aktualizovat některé
vnitřní dokumenty obce v souvislosti s GDPR =
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nové
nařízení Evropské unie, které vstoupilo v platnost
25. 5. 2018 a které mimo jiné ukládá obcím jmenování
pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence si
obec zajistila prostřednictvím dobrovolného svazku
obcí CHOPOS jeho sdílením spolu s dalšími obcemi
svazku. Dále byla na základě skutečných nákladů na
vodné a stočné za rok 2017 schválena cena vodného
a stočného pro další zúčtovací období na 29,- Kč/m3.
Zastupitelé rozhodli také o obnově obecní techniky na
úpravu zeleně v podobě pořízení nového traktůrku na
sekání trávy. Současná technika je již značně
opotřebená a často se u ní vyskytují poruchy. Podruhé
a naposledy před letními prázdninami se zastupitelstvo
sešlo dne 27. 6. 2018 a schválilo Závěrečný účet obce
Chotýšany za rok 2017.
V sobotu 26. 5. 2018 se na fotbalovém hřišti
uskutečnila okrsková soutěž v hasičském sportu
pořádaná k výročí 121 let od vzniku Sboru
dobrovolných hasičů v Chotýšanech. Slavnostní akce
začala položením věnce u pomníku padlých a poté
pokračovala průvodem a nástupem družstev na hřišti.
I když naše družstva mužů a žen neskončila na stupních
vítězů, byla akce velmi vydařená, počasí nám přálo
a naši mladí hasiči získali pohár za třetí místo
v požárním útoku. Chtěl bych poděkovat hasičům
a organizátorům za přípravu a zajištění průběhu celé
soutěže.
V polovině června byly dodány v rámci společného
projektu několika obcí dobrovolného svazku kontejnery
na bioodpad, které mohou občané začít využívat. Dva
kontejnery jsou prozatím umístěny u fotbalového hřiště
v Chotýšanech a jeden v Městečku na prostranství před

mostem. Důležité je, že do kontejnerů se nesmí

ukládat jakékoliv větve ze stromů a keřů. Ty je
třeba odložit vedle kontejnerů, aby mohly být
následně seštěpkovány. Žádáme proto občany,
aby důsledně toto pravidlo dodržovali
a nevhazovali do kontejnerů odpad, který tam
nepatří. Každý kontejner je opatřen nálepkou
s informacemi, co je možné do kontejnerů
uložit. Odvoz bioodpadu bude zajišťovat dobrovolný

svazek
obcí
CHOPOS
vlastním
nákladním
automobilem a bude jej svážet na kompostárnu do
Struhařova.
O prázdninách bude na hřišti probíhat rekonstrukce
betonových schodů a úprava bočních strání pomocí
nových betonových prvků, a to svépomocí. Do prací se
společně zapojí fotbalisté a hasiči.
Koncem června jsem měl tu čest pasovat budoucí
prvňáčky v naší mateřské škole a popřát jim krásný
vstup do školních let. Konec školního roku byl velmi
emotivní, protože poprvé z naší místní školy odcházeli
„deváťáci“ a loučení s nimi bylo hodně dojemné. Ve
čtvrtek 28. 6. 2018 proběhlo závěrečné školní
vystoupení v Divadle Blaník ve Vlašimi a děti opět
předvedly skvělá představení. Už tam při jejich loučení
nezůstalo jedno oko suché a v pátek 29. 6. 2018 po
předání vysvědčení je vytvořeným špalírem
vyprovázela doslova celá škola včetně těch nejmenších.
Věřím, že odcházejí sice neradi, ale dobře připraveni na
střední školy a přeji všem hodně úspěchů v dalším
studiu i v životě.
Všem dětem i školnímu sboru přeji krásné prázdniny
plné odpočinku a zážitků a rodičům klidnou dovolenou.
Jménem obce Vás všechny srdečně zvu na
7. Chotýšanské slavnosti s bohatým programem a těším
se na setkání s Vámi.
Bohuslav Kovář
Vážení občané,
žádáme ty, kteří ještě nezaplatili za vodné, o úhradu
nejpozději do 31. 7. 2018, a to buď v hotovosti do pokladny
obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce
č. 320091319/0800, jako variabilní symbol je třeba uvést
číslo domu a do textu vodné 2017/2018.

Nevyhráli…. ale užili jsme si to!

Tak máme za sebou okrskovou hasičskou soutěž, která se po 11 letech konala u nás v Chotýšanech v sobotu 26.
května k příležitosti 121. výročí založení sboru.
Tréninky a přípravy probíhaly celý měsíc, ale poslední týden, to byl fičák. Domů jsme chodili jen spát a to né
v klidu. Přemýšleli jsme, jak co udělat, co ještě sehnat a zařídit. Rozhodně toho nebylo málo. Přijelo k nám 20
soutěžních družstev z 10 hasičských sborů našeho okrsku. Vše začalo u pomníku slavnostním nástupem všech
soutěžních družstev, položením věnce a uctěním památky vojínů padlých v I. svět. válce, kteří stáli u založení
sboru v dubnu 1897 a krátkým připomenutím
starostkou SDH Milenou Šíchovou, jak hasičský sbor
vznikl. Pochodem se pak vydal celý průvod v čele
s vlajkonoši na hřiště ke slavnostnímu nástupu a
zahájení soutěže, kterého se ujal starosta okrsku
Struhařov pan Josef Páv, následovalo přivítání všech
soutěžících a hostů starostkou SDH Milenou Šíchovou
a starostou obce, zároveň i velitelem sboru
Bohuslavem
Kovářem.
Proběhlo
představení
rozhodčích hlavních disciplín a stužkování praporů
sborů, které přijely se svou hasičskou vlajkou, aby
měly památku na soutěž konanou u nás.
Družstvo
žen:
Milena
Šíchová,
Monika
Matoušková, Jana Hesová, Martina Klauzová, Irena
Toušková, Alice Roštíková, Karolína Toulová a Petra
Holejšovská.

Družstvo mužů: Bohuslav Kovář, Milan Matoušek,
Stanislav Kůt, Bronislav Škoda, Filip LyHoang,
Martin Tomeš a Lukáš Šícha.

A mohlo se začít … nervozita a strach nastoupily.
Pořadovou přípravu, která už kolikrát na soutěži
pořádně zamíchala pořadím, jsme zvládly obě
družstva na výbornou. Za překážkový běh na 100m
se také stydět nemusíme. Nejlepší čas z žen měla
opět Jana Hesová s časem 25:00s a nesmím
zapomenout na naši novou závodnici Petru
Holejšovskou, která jako nejmladší závodnice
doběhla s časem 25:29. Obě holčiny obsadily krásné
7. a 8. místo a nechaly za sebou dalších 20
soutěžících žen /vítězka …jen pro zajímavost
doběhla s časem 22:59, druhá 23:13 a třetí 24:00/.
A muži? Ten náš Filip … zase 4. místo … a to jen o
00:02 setiny sekundy… přesně jako loni! Ale příští
rok, už to určitě dá! Filip LyHoang doběhl s časem
23:03 ze 42 soutěžících /vítěz doběhl s časem 21:73,
druhý 22:22 a třetí 23:01/. Prostě… jsou to setiny a
boj! Celkové pořadí v této disciplíně: ženy 4. místo a
muži 3. místo.
Útoky … královská disciplína a největší podívaná
hasičských soutěží. …bale pro nás ?! Nezadařilo se,
ani ženám ani mužům. Ženy s časem 44:00s celkově
na 6. místě a muži nezdařený pokus, tedy místo 8.
Nepodařené útoky nás z naděje na bednu hodili „pod bednu“. Moc nás to všechny mrzelo, i pár slziček se
objevilo, ale co …. je to soutěž .… jen jsme jí prostě chtěli vyhrát nebo alespoň předvést to nejlepší, co v nás je,
když jsme to měli doma. Obě družstva po celkovém součtu všech disciplín skončila na 6. místech.
O krásnou podívanou se nám na závěr soutěže
postaraly děti. Tři soutěžní družstva nám
předvedla, jak se útok dělá.
Hlavní je, že jsme si zasoutěžili, setkali s ostatními
sbory z našeho okrsku … prostě udělali i strávili
krásný den. Soutěž sice trvala až do pozdních
odpoledních hodin, ale odměnou byla spokojenost
ostatních sborů, kterým se u nás líbilo … pěkné
zázemí, dostatek jídla a pití, krásné ceny pro
vítězná družstva …. a objednané počasí. Soutěžní
den jsme samozřejmě neukončili na hřišti, ale
tradičně jako vždy ,,Na Kopečku“.
Chtěla bych tímto jménem všech soutěžících
poděkovat Vám, kteří jste se podíleli na
několikadenních přípravách, pomáhali jako rozhodčí
a těm, kteří nám přišli fandit. Děkujeme a budeme se
těšit v srpnu na „Tradičních vepřových hodech “setkání a posezení s hudbou, které již několik let pro
své členy a naše příznivce pořádáme.
Milena Šíchová
starostka sboru

Memoriál Václava Sysla
Vážení spoluobčané,
v sobotu 30. 6. 2018 proběhl na chotýšanské střelnici již 19. ročník Memoriálu Václava Sysla ve střelbě na asfaltové terče
v disciplíně Americký trap.
Od samotného rána panovalo sice větrné, ale jinak příjemné slunečné počasí, které přímo předurčovalo k prožití
nádherného dne, umocněné ještě chytlavou vůní čerstvého domácího uzeného, připravovaného přímo na střelnici.
Samotného sportovního klání se celkem zúčastnilo na 37 střelců.
Základní závod čítal 75 terčů. Šest nejlepších střelců postoupilo ještě do finále, kde se závodníci poprali o stupně
nejvyšší.
Po ukončení finálové položky mohl zaslouženě zvednout nad hlavu pohár za první místo Roman Hýna, jehož součet
zasažených terčů se zastavil na čísle 91. Obdržel zároveň i hlavní cenu závodu, kterou byla povolenka na odlov srnce třetí
věkové třídy.
Závod byl napínavý až do poslední chvíle, jelikož ani 100 odstřílených terčů nerozhodlo o konečném pořadí na 2. až
5. místě. Čtyři závodníci se tak museli ještě rozstřelovat na tzv. rychlou smrt. Z rozstřelu o druhé místo vyšel vítězně
Pavel Havlíček 88, třetí skončil Robert Šimák 88, na 4. místě se umístil Jiří Vala 87, 5. místo vybojoval Bohuslav
Pokorný
87
a konečnou 6. příčku obsadil Josef Edr s 85 nastřílenými terči.
Z domácích borců se ještě na velmi pěkném desátém místě umístil Jaroslav Poupě a 17. příčku obsadil Jiří Kunt ml.
z Třeběšic.
Na závěr se sluší poděkovat všem sponzorům, kteří do závodu věnovali velmi hodnotné ceny, členům MS Diana
Chotýšany za bezchybné zorganizování závodu, všem Vám, kteří jste našli cestu na naší střelnici a drželi palce
chotýšanským střelcům a samozřejmě také paní Syslové, která osobně předávala pohár vítězi, tak i celé její rodině za
jejich přízeň.
Roman Hýna

Další veřejný závod ve střelbě na asfaltové terče 3x25 + finále se koná v sobotu 25.8. 2018 od 9 hodin.
Všichni jste samozřejmě srdečně zváni !!!

SDH Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce
dne 11. srpna 2018 od 19 hod. do areálu fotbalového hřiště
na tradiční „prasečí hody“ posezení s hudbou u pivka a vína za lidové ceny.
Přijďte s námi strávit příjemný večer 

VII. Chotýšanské slavnosti
Sdružení přátel Chotýšan, místní spolky a obec Chotýšany Vás srdečně zvou na již sedmý ročník
Chotýšanských slavností. Letošní program se zaměří na všechny věkové kategorie. Nebojte se tedy s sebou
vzít babičky, dědečky, tety, strejdy, sourozence, bratrance i sestřenice, prostě kohokoliv s kým byste chtěli
strávit příjemný den pod letní oblohou s bohatým občerstvením.
Těšíme se na Vás. Váš organizační tým.

Program slavností
13:00 - 15:00 - Fotbalové utkání Chotýšany vs Struhařov
13:30 - 14:30 - Soutěže pro děti
15:00 - 17:00 - Triton - Dechová kapela
15:00 - 17:00 - Projížďky na živém koni
15:00 - 17:00 - Tvořivé dílničky pro děti a dospělé
16:00 - Vyhlášení soutěže o nejlepší moučník
15:00 - 17:00 - Výstava motocyklů
15:00 - 17:00 - Líčení od profesionálů
17:00 - 18:00 - Divadelní představení - nejen pro děti
18:00 - 19:00 - Boss folk - netradiční folková skupina
19:00 – 20:00 – RockTom – rocková kapela
20:30 - 21:45 - Plastic People of the Universe - undergroundová kapela
22:00 - Ohňostroj
22:00 - 01:00 - Tahimel - taneční hitová melodie doplněná kapelou Čejka band
Každou celou hodinu bude slosování tomboly.
Celý den jsou k dispozici pouťové atrakce.
Pro děti bude opět připraveno oblíbené malování na obličej.
Připraveny budou i soutěže pro celé rodiny.

Usnesení č. 4/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 7. 6. 2018 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor za účelem masáží na rok 2018 za cenu 500,- Kč
měsíčně;
b) uzavřením dodatku ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chotýšany;
c) nový jednací řád obce a nový organizační řád obce;
d) stanovení počtu sedmi zastupitelů pro příští volební období;
e) navýšení ceny vodného a stočného v dalším účtovacím období na 29,- Kč/m3;
f) zaměstnání zaměstnance obce na plný úvazek;
g) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ohledně směny pozemků u čp. 18 v Chotýšanech podle
vypracovaného geometrického plánu;
h) zakoupení traktoru Starjet dle předložené cenové nabídky;
2) pověřuje
a) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b) místostarostku uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích
polštářů na Křemení;
c) starostu uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor za účelem masáží na rok 2018 za cenu
500,- Kč měsíčně;
d) starostu uzavřením dodatku ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Chotýšany;
e) starostu uzavřením pracovní smlouvy se zaměstnancem obce na plný úvazek;
f) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ohledně směny pozemků u čp. 18 v Chotýšanech
podle vypracovaného geometrického plánu;
g) starostu uzavřením kupní smlouvy na traktor Starjet dle předložené cenové nabídky;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) žádost Biatlonového klubu Chotýšany.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 27. 6. 2018 od 2000 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Prosím, zda-li jste tak neučinili, o vyplnění přihlášky k místnímu poplatku ze psů a odevzdání
na obecním úřadě do poštovní schránky, aby mohla být dokončena nová evidence.
Přihláška byla otištěna v březnovém vydání a měla být odevzdána do konce dubna 2018.
Milena Šíchová
místostarostka obce

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /22./
Pokusil jsem se, ovšem dosti stručně a místy jen v náznacích oživit ve vaší paměti všechny ty staré, krásné zvyky
a obyčeje, které se i v naší vesnici hodně dříve udržovaly a zachovávaly a žily mezi venkovským lidem vůbec. A byly to
ještě i jiné a jiné radostné i vážnější někdy události v pozdějších pak letech - jako např. Husova oslava v předvečer jeho
svátku 5. července, oslavy památného 28. října, různé zábavy, jako mikulášské, silvestrovské a Josefské i jiné, které vždy
rozvířily celkem klidnou hladinu života naší vesnice. O tom všem se vždy dlouho povídalo. A bylo také na co se těšit!
Všechny tyto úvahy a vzpomínky jsem sbíral a psal v prvních letech po druhé světové válce, kdy situace byla
celkem jiná. Zdálo by se např. mnohému z čtenářů, že líčení církevních slavností v naší vesnici, jak se prováděly v letech
před první světovou válkou i v letech po ní podává obraz obce nepokrokové, vesnice propadlé klerikalismu. To by byl
ovšem omyl. Nutno vzít v úvahu, že v těch starých dobách bylo to všechno jakousi samozřejmostí, něčím, bez čeho se
lidé - jak na vesnici, tak i v městech neobešli, něčím, co bývalo součástí jejich života, jejich radostí a starostí a co bylo ze
strany jak církevních, tak i státních úřadů horlivě podporováno.
Od té doby se však v celém našem státě a tím i na naší vesnici mnoho změnilo. Zdá se, a také se to všeobecně
tvrdí, že všechny ty změny jsou k lepšímu, bohatšímu a radostnějšímu životu našich občanů. Vidíme, jak dnes účelně
přestavují svá obydlí, zlepšují po všech stránkách. Skoro před každým stavením vidíme úhledné zahrádky s květinami třebaže mnohý závistivec a člověk nepřející po straně zabručí: "Kdyby sem raději nasázel cibuli nebo česnek!"
Z malých, typických okének vesnických stavení dělají okna velká, vzdušná, do místností dávají koberce, bohaté záclony,
mají elektrické pračky, ledničky a jiné a jiné vymoženosti dnešní moderní doby. Doba techniky, pokroku a vynálezů,
zkrátka doba moderní lidem ještě hodně přinesla, to třeba uznat a po právu zhodnotit - a zvláště na vesnici. Na druhé
straně však a to právě na vesnici také i hodně vzala. Starším pamětníkům se po tom všem časem zasteskne. Je to stesk nad
současností, která na tyto staré zvyky zapomíná a je i zavrhuje, je to taková nějaká snad podvědomá jen touha zastavit ten
nelítostný běh času, odplavující vše krásné, čím žili naši předkové. Mladí však si na to už ani nevzpomenou, nevnímají
to, mnozí o tom ani nevědí - a snad je to i dobře?!
A ještě jedna věc nutí k přemýšlení. Jdeme krajem
a všude vidíme nové stavby, družstva, traktorové
stanice, kravíny, slepičárny, sýpky. Na střechách
chalup lesy televizních antén. Ale procházíme-li
třeba i naší vesnicí od jednoho konce ke druhému,
nepotkáme človíčka, ani pes po nás nezaštěkne.
Návsi jsou bez lidí, i v hospodě jen pár mariášníků
a nějaký ten kibic, hostinský klímá u výčepního
pultu. Život na vesnici zmizel za zavřenými dveřmi
a vraty.
Většina lidí se dnes uzavírá, abychom tak
řekli sama v sebe. Mají doma vše, na co si vzpomenou. Elektriku, rádio, televizor, motorky, auta.
Nemusí nikam chodit, straní se společnosti, ani na
pivo do hospody nejdou, to mají doma ve sklepě
nebo
v chladničce. Tím vším ale upadá dnes na
Mariášníci v hostinci „Na Chotýšce“
Foto: Miroslav Paleček
vesnici společenský život, lidé se nescházejí, jako to
bývalo dříve, zůstávají doma, v sebe uzavřeni, sami se svými radostmi i starostmi. Ještě se tak sejdou v tom starobylém
kostelíčku jednou za týden - ale i to vlivem propagandy upadá - ale jinak nic! Snad ještě tak na výroční nějaké schůzi JZD
nebo hasičů, nebo sportovců či mládeže, popř. i ČSČK, ale i to bývá velmi slabé. Kolik roků už se chotýšanští občané
nezmohli ani na jedno pořádné divadelní představení místních ochotníků, kterými bývali ještě před několika lety tak
proslaveni. A což jiné zábavy, oslavy, slavnosti? Nic! Na vše se zapomíná, vše se opomíjí, ke všemu naprostá lhostejnost.
A co tomu říkají místní veřejní činitelé dnešní? Mlčí - zatím. Anebo krčí rameny. A proto je třeba nad tím vším se i trochu
zamyslit, hledat příčiny všeho toho a snažit se je odstranit!
A tak tedy končím tuto VIII. část "Chotýšanské kroniky“, tuto stať vzpomínek, které budiž upomínkou na dobu
starší, jak se říkává na staré zlaté časy. Že to byly časy zlaté, nechtěl bych tvrdit, poněvadž lidé bývali daleko tíže a hůře
živi než dnes. Bývali však zdravější, veselejší, spokojenější a upřímnější než dnes a snad proto ten název z l a t é časy!
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - Josef Šimek /upraveno/
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