Ročník 19 / Číslo 10 / Říjen 2015
Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední čtvrtletí tohoto roku a jako
každý měsíc je čas Vás opět informovat o dění v obci.
Přesto, že horké letní dny již skončily, stále trvá nedostatek
vody v obecním vodojemu, proto ještě nebylo možné
odvolat zákaz plýtvání vodou. Stav vodojemu je nyní
zhruba na polovině, a to jsme byli nuceni během září
zakoupit cisternu o objemu 20 m3 vody, abychom zásobu
alespoň trochu doplnili. Kvůli suchému období se zásoby
vody ve vodojemu zvyšují velmi pozvolna, proto doufáme,
že podzim přinese dostatek srážek, aby se vodojem opět
brzy naplnil.
V úterý dne 29. září 2015 se konalo pravidelné zasedání
zastupitelstva obce. Kromě prodeje obecních pozemků
jsme se zabývali problémem s havarijním stavem stromů
u kostela. Začátkem roku jsme požádali o dotaci z fondu
Středočeského kraje na projekt „Obnova zeleně v obci
Chotýšany“ v hodnotě cca 640.000,-, který zahrnoval
kácení, ale i výsadbu nové zeleně a částečnou úpravu
prostranství u obchodu. Začátkem října jsme obdrželi
informaci, že z tohoto fondu nám nebyla dotace schválena,
proto jsme se rozhodli podat žádost znovu, tentokrát přes
Operační program životního prostředí. Tuto žádost pro nás
vyřizuje Český svaz ochránců přírody Vlašim a v případě
schválení dotace bude spoluúčast obce činit 40%.
Realizace a částka spoluúčasti bude rozdělena do dvou let.
I když dotaci znovu neobdržíme, budeme nuceni některé
stromy částečně nebo úplně odstranit.
Dalším bodem jednání bylo prodloužení smluv
pracovníkům obecního úřadu, kteří jsou plně hrazeni
z úřadu práce. Máme zájem i nadále využívat této
možnosti, proto podáme další žádost, tentokrát z jiného
programu.
Pomalu se blíží konec roku, proto již přemýšlím o rozpočtu
obce na rok 2016 a o projektech, které bychom chtěli
realizovat. Objevila se možnost požádat začátkem roku
2016 o dotaci na sportoviště z programu Ministerstva pro
místní rozvoj, které bych rád využil a zapojil do zpracování
žádosti i místní děti. Několik z nich se na mě obrátilo
s prosbami o vybudování prostoru pro jejich různorodé
sportovní aktivity od jízdy na koloběžkách a skateboardech
až po akrobatické skoky a překonávání překážek při
tzv. parkouru. Každý z nich hledá místo pro své zájmy, ať
už jsou to různé betonové nebo asfaltové povrchy v obci
nebo doskočiště s pískem na školním hřišti. Každý z nich

si prostě přeje mít ten svůj „plácek“ na hraní. Chci je
podpořit a pokusit se nejen pro ně tento prostor vytvořit.
Prozatím mám přislíbený sponzorský dar v podobě
vybudování
písečného
doskočiště
s vyvýšeným
obrubníkem pro skoky (v prostoru nad fotbalovým
hřištěm), které bude možná takovým odrazovým můstkem
pro další budování. Postupně a s případnou dotací bychom
mohli vytvořit multifunkční sportoviště pro všechny
věkové kategorie včetně nového prostoru pro konání
Chotýšanských slavností.
S přáním krásných a barevných podzimních dní
Bohuslav Kovář

Rádi bychom Vás upozornili na změnu úředních
hodin obecního úřadu Chotýšany od 1. 10. 2015,
které se mění takto:
čtvrtek
15:30 – 19:00
Obecní úřad Chotýšany
Vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí o otištění
inzerce v Chotýšanských novinách jsme nuceni
z důvodu vyšší ceny za tisk zpoplatnit
celobarevnou inzerci. Náklady na tisk jedné
celobarevné stránky činí 3,50 Kč a noviny se tisknou
v nákladu 230 ks. Tisk inzerce pro místní spolky je
zdarma. Děkujeme za pochopení.
Celobarevný tisk:
Formát A4 – 800,- Kč, formát A5 – 400,- Kč
Obecní úřad Chotýšany

Výzva spolkům
Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení
požadavků na finanční prostředky z rozpočtu obce
na rok 2016.
Žádosti zašlete písemně na adresu obecního úřadu
nebo e-mailem nejpozději do 25. 11. 2015.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.
DODATEČNĚ SE OMLOUVÁM A ZÁROVEŇ DĚKUJI
MICHALU POLÁKOVI ZA VZORNOU A OBĚTAVOU
VÝPOMOC PŘI REALIZACI CHOTÝŠANSKÉHO
KOPCOVÁKU.
KLÁRA STAROSTOVÁ

ZE ŠKOLY
Svatováclavské slavnosti, které se konaly 25. 9. 2015, byly ukázkou toho, co naše děti, pedagogové
a rodiče jsou schopni vymyslet a zrealizovat. Vyšlo nám počasí, atmosféra, soutěže, zábava
i občerstvení...
Děkujeme všem za účast a podporu
ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. D. Bukovská

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne
9. listopadu 2015 (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

Fotbalový den se ženami Chotýšan
Svátek svatého Václava, 28. zářijový den Chotýšany zažily historicky první fotbalový zápas z řad místních a „přespolních“
žen. Jak k tomu došlo? Teplé letní dny mnohé inspirují k různým činnostem, mě inspirovaly (po dlouhosáhlé debatě a jistě
kvalitní debatě  s místními fotbalisty a především trenérem mužstev mužů) uspořádat „mač“, ve kterém by právě ženy
vzešly do dějin a vzpomínek naší obce. Díky vzájemně naladěných myšlenek a chuti kolegyň a kamarádek jsme daly
dohromady statečně početné družstvo, které posléze začalo myšlenku „zápasu“ zhmotňovat a posouvat ho do reálné
možnosti potkat se s míčem (o protihráči, spoluhráči nevyjímaje ). Naši největší oporou se stal Ota Procházka, který
projevil zájem, statečnou tvář a především chuť se s námi sejít a začít nás „utvářet“ na potencionálně „stavěné fotbalistky“.
Konec léta byl tedy ve znamení „fotbalových“ tréninků, kdy se nejedna z nás učila, mučila, prala a toužila poznat tu
kostkovanou kulatou věc, do které se měla naučit minimálně kopnout. Prošly jsme běháním, přihrávkami s míčem, kopáním
trestních kopů, penaltami, vhazováním autů a především okopanými a nakopanými částmi těla, o které jsme se pravidelně
střídaly.  Když jsme v průběhu našich setkávání dospěly k datu blížícího se termínu zápasu, mnohé z nás si koupily
namísto lodiček právě kopačky, ve kterých jsme se rozhodně cítily jako ryby ve vodě 
Závěr naší měsíční, intenzivní přípravy vyvrcholil zápasem s NE-fotbalisty z řad mužů Chotýšan. Tyto NE-fotbalisty jsme
nakonec porazily úctyhodným výsledkem 9:7, ke kterému nám jistě pomohl rozhodčí a zároveň „kauč“, jemuž patřičně
děkujeme. Děkujeme samozřejmě všem, kteří nás podpořili svou účastí, smíchem a pozitivním přístupem k této vzniklé
záležitosti a nevšednímu zážitku. Děkujeme Milčovi Matouškovi, že nás v bráně podržel a přispěl tak k naší výhře! Věřte,
pro mě – pro nás všechny zúčastněné dámy to zážitek opravdu byl a pokud nám to okolnosti dovolí, budeme v naší snaze
„tvoření fotbalových zážitků“ pokračovat.
Sestava žen: Klára Starostová, Monika Matoušková, Jana Hesová, Bára Hájková, Iveta Procházková, Eva Budková,
Kristýna Nouzová, Radka Kuthanová, Petra Bruková, Ilona Straková, Tereza Zákostelská, Milan Matoušek
Sestava mužů: Broňa Škoda, Michal Bula, Tomáš Moudrý, Vladimír Škoda, Filip Bruk, Josef Král, Kuba Vaněk, Lukáš
Chobot, Milan Smolík, kluci Procházkovi (synové trenéra) 
Za družstvo žen
C – kapitánka družstva – Klára Starostová

Foto: Marie Čejková

Chotýšanští hasiči „zasahovali“
Deset jednotek hasičů se zúčastnilo dne 13. října 2015 taktického cvičení v areálu hradu Český Šternberk. Majitel hradu
pan Zdeněk Sternberg a jeho zaměstnanci dlouhodobě spolupracují s hasiči, přivítali proto nabídku uspořádat toto cvičení
a ochotně umožnili jeho přípravu a realizaci.
Cvičení se konalo za plného provozu hradu. Během cvičení hrad navštívilo přes 150 turistů, kteří nebyli nijak omezeni.
Hrad má pouze dva vchody a přístup k nim je možný úzkými členitými cestami. Přístupová cesta z hlavní silnice od
západu vede k hlavní bráně, což je také vstup pro návštěvníky hradu. Brána a zatáčka za ní neumožňuje průjezd
hasičských vozidel. Z jižní strany je přístup k hradu lesní cestou ze silnice č. 127. Za bránou je klenutý most vedoucí na
Jižní nádvoří s kulatou věží. Tento prostor není přístupný veřejnosti a slouží výhradně majitelům hradu.
Dle plánu cvičení oznámila v 10 hodin kastelánka hradu Zuzana Míková požár v nejméně přístupné části hradu, ve
druhém podlaží ve výstavní místnosti v budově malého zámku. Oznámila též, že se jedná o požár, který nejde zvládnout
jednoduchými hasebními prostředky, ani ručními hasícími přístroji. Hrozí též nebezpečí, že se požár rozšíří na hlavní
budovu hradu.
Námětem cvičení bylo zdolávání rozsáhlého požáru jedné z budov rozlehlého hradního komplexu s potřebou dodávky
velkého množství vody. Činnost jednotek byla zaměřena na zajištění kontinuální dodávky hasební látky z čerpacího
stanoviště u řeky suchovodem na horní nádvoří, odkud dopravní vedení pokračovalo po hradním ochozu na dolní nádvoří
a hlavní bráně. Byla též zřízena další dvě čerpací stanoviště u řeky, od nich dvě dopravní vedení. Jedno přes hradby na
dolní nádvoří a druhé pod hradním mostem vně hradu po silnici směrem k hlavní bráně. Vzhledem k převýšení, bylo
nutné používat lezeckou techniku. V plánu cvičení též byla výměna prasklé hadice ve svahu.
Po ukončení cvičení poděkoval majitel hradu p. Zdeněk Sternberg všem hasičům a vyjádřil hlubokou úctu k jejich práci,
jíž si velmi váží. Pozval všechny cvičící k prohlídce hradu. Všichni pak měli možnost navštívit prostory, do nichž není
veřejnosti umožněn přístup, sklepy a půdu. Všechny jednotky pak využily možnost se s panem hrabětem vyfotit.

Zdroj:
http://www.pozary.cz/clanek/123588-takticke-cviceni-zamerene-na-pozar-hradu-cesky-sternberk-proverilo-profesionalni-idobrovolne-hasice/

Zápis 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 9. 2015 od 1800 hodin
Přítomni: Bohuslav Kovář, Mgr. Irena Pošmurná, Ing. Miroslav Lubas, Ing. Klára Starostová, Milena Šíchová, František
Toula
Nepřítomni: Bronislav Škoda
Z toho omluveni: Bronislav Škoda
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Lubas, František Toula
Hosté: Michal Bula

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Bohuslav Kovář s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném
počtu.
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o koupi obecního pozemku DZS Struhařov – záměr
4) Žádost o koupi části obecního pozemku – p. Borůvka, Městečko – záměr
5) Řešení havarijního stavu stromů u kostela
6) Prodloužení smlouvy s Úřadem práce na obecně prospěšné práce – prodloužení smluv zaměstnanců
od 1. 11. 2015
7) Zpráva ze zasedání mikroregionu CHOPOS
8) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
• opětovné uzavření smluv starostou ohledně převodu pozemků – autobusová zastávka Toulov – PROBÍHÁ
• zajištění provedení bezplatné směny pozemků s pí Potůčkovou starostou – SPLNĚNO
• jednání starosty s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova – PROBÍHÁ
• uzavření smlouvy o výpůjčce na areál fotbalového hřiště se Sokolem Chotýšany starostou – SPLNĚNO
• podání žádosti o dělení pozemků a následně uzavření kupní smlouvy na vyměřenou část pozemku p. Sysla
u autobusové zastávky na Chotýšce starostou – PROBÍHÁ
• zajištění provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany, starostou – PROBÍHÁ
• vyžádání cenových nabídek ohledně úprav obecních cest v Městečku starostou – PROBÍHÁ
• uzavření kupní smlouvy s DZD Struhařov starostou – PROBÍHÁ
• uzavření kupní smlouvy pí Klikarovou starostou – PROBÍHÁ
3. Žádost o koupi obecního pozemku – DZS Struhařov – záměr
Žádost DZS Struhařov o koupi obecního pozemku st.p.č. 198/4, k.ú. Chotýšany, o výměře 22 m2. Jedná se o
pozemek, který se nachází pod stavbou ve vlastnictví DZS Struhařov a.s. v areálu velkokapacitního kravína
v Chotýšanech.
Bude vyvěšen záměr.
4. Žádost o koupi obecního pozemku – p. Borůvka, Městečko – záměr
Žádost p. Borůvky o koupi části obecního pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 1 m2.
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že tuto situaci je třeba řešit jinak než odprodejem části obecního
pozemku. Bude jednáno se zainteresovanými osobami.
5. Řešení havarijního stavu stromů u kostela
Starosta seznámil zastupitele se stavem stromů u kostela, podle vyjádření dendrologa z ČSOP Vlašim jsou oba dva
stromy v havarijním stavu a je nutné udělat opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo zdraví.
6. Prodloužení smlouvy s Úřadem práce na obecně prospěšné práce - prodloužení smluv zaměstnanců
od 1. 11. 2015
Starosta seznámil zastupitele s možností prodloužit smlouvy s Úřadem práce na obecně prospěšné práce
od 1. 11. 2015.
Otázka: Kdo souhlasí s prodloužením smluv s Úřadem práce na obecně prospěšné práce od 1. 11. 2015?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Zpráva ze zasedání mikroregionu CHOPOS
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu.
8. Různé
a) Rozpočtové opatření č. 2
Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření č. 2 (viz příloha)
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření č. 2?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
b) Žádost o vyřazení knih z obecní knihovny v Chotýšanech
Knihovník Miroslav Švarc požádal o vyřazení knih z obecní knihovny v celkovém počtu 300 ks dle
předloženého soupisu.
Otázka: Kdo souhlasí s vyřazením knih dle seznamu?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
c) Hydrologické vrty
Starosta seznámil zastupitele s tím, že byla již uzavřena smlouva s firmou Chemcomex, která byla vybrána na
základě výběrového řízení. Dne 2. 10. 2015 dojde k předání staveniště firmě. Je nutné zajistit stavební dozor,
starosta navrhuje uzavřít smlouvu s panem Hlavatým jako stavebním dozorem stavby.
Otázka: Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy na stavební dozor stavby s p. Hlavatým?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
d) Strategie obce Chotýšany
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zpracování dokumentu ohledně Strategie obce Chotýšany.

Usnesení č. 8/2015 ze dne 29. 9. 2015:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) prodloužení smluv s Úřadem práce na obecně prospěšné práce od 1. 11. 2015;
b) rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy;
c) vyřazení knih k obecní knihovny dle přiloženého seznamu;
d) uzavření smlouvy na stavební dozor stavby s p. Hlavatým;
2) pověřuje
a) starostu opětovným uzavřením smluv ohledně převodu pozemků – autobusová zastávka Toulov;
b) starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
c) starostu podání žádosti o dělení pozemků a následně uzavřením kupní smlouvy na vyměřenou část
pozemku p. Sysla u autobusové zastávky na Chotýšce;
d) starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
e) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně úprav obecních cest v Městečku;
f) starostu uzavřením kupní smlouvy s DZD Struhařov;
g) starostu uzavřením kupní smlouvy s pí Klikarovou;
h) starostu jednáním ohledně řešení cesty v osadě Albatros (p. Borůvka);
i) starostu řešením havarijního stavu stromů u kostela;
j) starostu prodloužením smluv s Úřadem práce na obecně prospěšné práce od 1. 11. 2015;
k) starostu uzavřením smlouvy s p. Hlavatým jako stavebním dozorem stavby – hydrologické vrty;
3) bere na vědomí
a) zprávu z mikroregionu CHOPOS;
b) průběh zpracování dokumentu Strategie obce Chotýšany.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2015 od 1900 hodin.

Josef Šimek – Pamětní kniha Čtenářsko – ochotnické jednoty v Chotýšanech – část II.
Léta Páně 1945 – V. díl

Přes státní silnici u obce Dobříčkov postavili sovětští Rudoarmějci na paměť vítězství nad Němci mohutnou dřevěnou slavobránu.
Na tomto místě, kde se říká „Na Čubě“ se dne 9. května 1945 setkala vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu. Slavobrána tam stála
asi 2 roky, než byla z bezpečnostních důvodů odstraněna a později nahrazena trvalým kamenným památníkem.
Foto: Josef Šimek

Chotýšanská „revoluční garda“
V revolučních květnových dnech r. 1945 bylo
zapotřebí, aby byl stále někdo v obci k dispozici. Všude se
potloukali rozprášení němečtí vojáci i všelijací různí lidé, před
kterými bylo nutno mít se na pozoru. Kdosi přišel na nápad,
aby byla utvořena, tak jako téměř všude jinde, i u nás
„revoluční garda“. Několik mladých hochů se ihned přihlásilo.
Byli to Karel Jelínek z čp. 65, František Poupě z čp. 19, Míla
Jelínek z čp. 65, František Starosta z čp. 18, Josef Mareš
z čp. 43, Oldřich Teska z čp. 67, Miroslav Paleček z čp. 51
a Josef Sysel z čp. 57.
Žádný z uvedených nebyl ještě vojákem, bylo proto
nutno je aspoň trochu vycvičit. Cvičil je a se zbraněmi učil
zacházet velitel četnické stanice vrchní strážmistr Josef
Moravec. V noci hlídkovali po vsi, ve dne čistili lesy, nebo
transportovali německé zajatce. Jejich povinnosti nebyly
lehké. Němečtí zajatci, a nebylo jich málo, na jedné,
příslušníci vítězné „Rudé“ armády – a těch bylo mnoho – na
druhé straně. Zajistit a zneškodnit jedny a vyhovět druhým.
Naši hoši se však činili a nezklamali! „Revoluční garda“
v Chotýšanech byla rozpuštěna 16. června 1945.
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/

Zleva – stojící: František Starosta, Karel Jelínek, František
Poupě a Josef Sysel. Vpředu: Josef Mareš, Miroslav Paleček,
Oldřich Teska a Míla Jelínek.
Foto: Josef Šimek

Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E-10740.
Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz. Šéfredaktorka: Ing. Monika Matoušková.
Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na www.chotysany.cz.

