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Vážení spoluobčané,
dovolte
mi,
abych
Vás
prostřednictvím
Chotýšanských novin po měsíci opět seznámil
s děním v obci.
Máme za sebou Velikonoce, svátky jara, kdy si věřící
připomínají ukřižování Ježíše Krista a oslavují jeho
zmrtvýchvstání. Doufám, že jste tento první svátek
v roce prožili v klidu a dobré náladě a přivítali tak
nadcházející jaro.
V pátek 27. 3. 2015 se konalo zasedání zastupitelstva
a jednalo se zejména o schválení podání žádostí
o dotace. V současné době jsou dotace v podstatě
jedinou možností, jak realizovat větší projekty, na
které jinak nejsou v rozpočtu finance, proto se
budeme snažit je maximálně využít.
Děkuji všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazník pro
komunitní plánování. Obdrželi jsme jich čtyřicet, což
není mnoho, ale i tak jsme si vytvořili představu
o názorech obyvatel. Většina odpovídajících byla
z Chotýšan a většina občanů také zhodnotila, že došlo
v celé obci i v místní části, kde bydlí, k rozvoji.
Nejčastěji si obyvatelé cení nových autobusových
zastávek a dopravního spojení, místní školy, klidu
a přírody a pořádání společenských a jiných akcí.
Naopak jim nejvíce vadí nadměrný provoz nákladní
dopravy centrem obce, chátrající zámek a jeho areál,
chybějící chodníky a osvětlení a špatný stav
komunikací. O dění v obci jsou respondenti valnou
většinou informováni dostatečně a to nejraději nebo
nejčastěji z místního občasníku a webových stránek.
Nejobsáhlejší částí dotazníku byla samozřejmě část
pro návrhy, co by se mělo v následujícím období
v obci udělat a další připomínky a podněty.
Nejčastější návrhy byly: vybudování chodníků,
obrubníků a zajištění bezpečné cesty do školy, nové
sportoviště, obchvat pro průmyslovou zónu, zlepšení
vzhledu a údržby obce, oprava komunikací, přechody
pro chodce, radar a zrcadla nebo nové osvětlení.
Děkujeme i za slova podpory novému zastupitelstvu.
Návrhů bylo pochopitelně mnohem více a ty

nejdůležitější se shodují s představami vedení
a zastupitelstva obce. V rámci všech možností se
budeme snažit o jejich realizaci. Podrobné
vyhodnocení
dotazníků
naleznete
na
http://www.chotysany.cz/udalosti-v-obci/aktuality/.
Rád bych Vás informoval o tom, že na základě
povolení MěÚ Benešov, odbor životního prostředí
a OÚ Chotýšany, probíhá kácení a úpravy u rybníka
zvaného „Trubák“ (u hřiště, za novou zástavbou
směrem ke kravínu), který odkoupilo DZS Struhařov
od společnosti Farm Chotýšany. Tento rybník byl
dlouho neudržovaný a nyní chystá DZS Struhařov
jeho rekonstrukci včetně opravy hráze. Na první
pohled je tento projekt velkým zásahem do krajiny,
ale věříme, že po dokončení prací se tento rybník
stane okrasným a funkčním prvkem a i doposud
klidný život lesní zvěře se vrátí k původnímu stavu.
Dále také pokračují opravné práce na objektu
chotýšanského zámku, což je pro obec samozřejmě
vítanou změnou po letech nečinnosti. Už se rýsuje
nová střecha a i uvnitř je vidět spousta práce.
V plném proudu jsou i stavební úpravy na hřišti, kde
se momentálně mění a rozšiřuje prostor toalet.
V polovině března jsem za Obecní úřad Chotýšany
podal trestní oznámení na neznámého pachatele
u Policie ČR, obvodní oddělení Vlašim, z důvodu
pokácení čtyř zdravých dubů na obecním pozemku
v Městečku, které oznámili místní občané. Vzhledem
k tomu, že se jedná o hůře přístupné místo, ponechal
pachatel pokácené stromy na místě, takže se jedná
o přestupek. Z jakého důvodu stromy dotyčný
pokácel, tedy nechápeme. Způsobil tím obci nejen
finanční, ale i ekologickou újmu. Obecní úřad využije
toto kvalitní dřevo pro obecní účely např. nové
lavičky.
Na základě jednání na úřadu práce přijmeme další
zaměstnance pro obec v rámci tzv. veřejně
prospěšných prací, a to pana Miroslava Švarce na
práce v archivu a pro kroniku a dále někoho na údržbu

obce. Tito zaměstnanci budou plně hrazeni z úřadu
práce.
Budeme muset vyřešit třídění odpadu na hřbitově, kde
vše končí ve dvou kontejnerech na komunální odpad.
Převážnou většinu odpadu přitom tvoří rostlinný
bioodpad, plastové nebo skleněné obaly od svíček,
které je nutné třídit. Zakoupíme menší nádoby na
plast a sklo a ponecháme velký kontejner na
bioodpad. Současná praxe, kdy kontejnery vyváží
společnost AVE jako komunální odpad, není nadále
možná a je jen otázkou času, kdy je odmítnou
vyvážet. Po umístění kontejnerů na třídění budeme
apelovat na návštěvníky a majitele hrobů, aby
důsledně třídili odpad do jednotlivých nádob.
Dalším nešvarem, který někteří zmiňovali
i v dotaznících, je nadměrný výskyt psích exkrementů
v některých částech obce, a to zejména při cestě od
hasičské zbrojnice k hřišti a dále na Křemení, kde
nejčastěji lidé venčí své psy. Žádáme proto majitele
psů o úklid výkalů a tím dodržování vyhlášky
o pohybu psů na území obce.
Během května bude probíhat pravidelný odečet
vody. Cena vodného je 25,-/m³.
Bohuslav Kovář

Usnesení č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 3. 2015
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) Schvaluje
a) realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny
Posázaví na období 2014 - 2020 na svém
správním území;
b) podání žádosti o dotaci „Můj hlas pro volný
čas“ z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Stř. kraje ze Stř. fontu vzdělání,
sportu, volného času a primární prevence;
c) podání žádosti o dotaci na projekt
„Hydrogeologický průzkum – provedení vrty
CHV-1 a CHV-2 za účelem zajištění nového
zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“
z Operačního programu Životní prostředí;

d) podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava alejí,
stromů a zeleně na veřejném prostranství“
z Operačního programu Životní prostředí;
2) neschvaluje
a) prodej části obecního pozemku parc. č. 915/3
v k.ú. Městečko;
3) pověřuje
a) starostu jednáním se společnostmi BES s.r.o.
a Rabbit ve věci obecních pozemků;
b) starostu zajištěním převodu pozemků pod
komunikacemi na obec;
c) starostu opětovným uzavřením smluv ohledně
převodu pozemků – autobusová zastávka
Toulov;
d) starostu zajištěním provedení bezplatné směny
pozemků s pí Potůčkovou;
e) starostu jednáním s firmou SATHEA VISION
s.r.o. k zajištění provedení pasportu veřejného
osvětlení;
f)

starostu uzavřením nájemní
společností BES s.r.o.;

smlouvy se

g) starostu jednáním s Římskokatolickou farností
v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
h) svoláním schůzky se zástupci
Chotýšany na den 2. 4. 2015;

Sokola

4) bere na vědomí
a) podání žádosti o dotaci z dotačního programu
MŠMT
„Podpora
zabezpečení
škol
a školských zařízení“ ředitelkou ZŠ a MŠ
Chotýšany;
b) zprávu z valné hromady BENE-BUSu;
c) podání trestního oznámení na neznámého
pachatele pro poškozování cizí věci;
d) informaci o možnosti aukce na sběr a svoz
odpadů pro obce;
e) informaci o mapovém portálu GEOSENSE.

Příští jednání zastupitelstva obce dne
29. 4. 2015 od 1900 hodin.

ZE ŠKOLY
Pár postřehů ze školy…..
Když je duben, začnou nám růst křídla. Všechno
vidíme růžově, zeleně, modře – prostě jarně. Co na
tom, že venku občas ještě poletuje sníh, ráno
škrabeme zamrzlá okna….je začátek jara – a to se
počítá.
S dětmi plníme plán práce a zažíváme spoustu
legrace. Dnes jsem se pobavila u monitorovacího
dotazníku, který hodnotil vztahy ve třídách, mezi
spolužáky a ve výuce. Bylo úsměvné zjištění, že
všichni jsou tolerantní, kamarádští, zapálení pro
práci… a tak nevím, máme opravdu ideální školu
nebo už tyto děti umí manipulovat s výsledky
zjišťování – jako ve světě politiky a hospodářských
statistik 
Touto cestou bych Vás chtěla informovat o akcích
školy (mimochodem jsou zpracované na webových
stránkách školy). 19. 3. – jsme prožili noc plnou
pohádek ve škole – (Noc s Andersenem). 21. 3. byl
ples SRPŠ – to jste si provětrali masky a taneční boty
. 24. 3. jste se mnozí účastnili velikonočních
dílniček, kde jste - spolu s dětmi - vytvořili hodnotná
dekorativní díla a 28. 3. jste si je všechna vykoupili na
velikonoční výstavě. To jste žasli, co všechno se dá
udělat!
Určitě by měli zbystřit rodiče, kteří mají zájem
o umístění dítěte do MŠ.

Zápis proběhne 15. 4. od 15 – 17 hodin.
Bohužel, poptávka převyšuje nabídku a tak předem
vím, že budeme muset rozhodovat dle závazných
kritérií.
Ještě jsem Vás chtěla informovat o jednání ohledně
posílení autobusových spojů přímo od školy (jeden
ranní, jeden odpolední). Zatím jsou ta jednání vstřícná
a věřím, že v nejbližší době dáme vědět výsledek.
V současné době zpracováváme dva granty. První se
týká inovativního zabezpečení školy pomocí
kamerového systému, druhý je o využití
volnočasových aktivit – konkrétně nové hrací prvky
na školní zahradu. Jestli z těch tisíce škol postoupíme,

nevíme, ale máme snahu, víru a řídíme se heslem:
„kdo nic nezkusí, má prd….“ .
Takže Chotýšany, sundejte kožichy, vyzujte kozačky,
prozpěvujte si písničky, protože ta hezčí část roku
právě začíná….
Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Velikonoční výstava
28. 3. 2015

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 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 24. dubna 2015 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
VI. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY JÁRU SYSLA
A VLONI ZEMŘELÉHO JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout dobrou dechovku.

SDH Chotýšany
zve všechny
30. 4. 2015 od 20:00 hodin na hřiště na

„pálení čarodějnic“
pivo, nealko, táborák pro děti

Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

5. – 8. června 2015 (pátek – pondělí)
Svozová místa:

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

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech zaměstnanec obecního úřadu J. Štoural 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

8. června 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

Máj 2015

Pražský majáles 2015
1. květen 2015 13:30 - 23:30

Majálesový průvod je tradičním prvkem majálesových oslav, družiny kandidátů na krále majáles z jednotlivých škol staví

alegorické vozy a všichni ostatní se buď nastrojí, nebo jen zúčastní pochodu z centrálního náměstí k místu konání oslav.
Pro účastníky průvodu jsou připraveny soutěže o nejlepší masky, alegorické vozy, ale i tekuté energické či chmelové
povzbuzovací prostředky.
Jedná se o tradiční květnovou studentskou slavnost, jejíž tradice sahá až do středověku. Ulicemi města
prochází průvod masek a alegorických vozů, tvořený studenty univerzit a vysokých škol. Svoje putování zakončí na
předem stanoveném místě, kde začne studentská veselice spojená s volbou krále, který by měl být oporou studentů po
celý následující rok.
Zhruba 36 českých a slovenských kapel a na dvě desítky kapel studentských vystoupí letos na open air festivalech
Majáles. Po 5 letech, kdy vyvrcholení oslav hostila Stromovka, se vloni Pražský Majáles přesunul do Letňan. Důvodů
je několik a jejich společným jmenovatelem je pohodlí návštěvníků. V Letňanech budeme na ploše třikrát větší, než ve
Stromovce. Majáles nabídne program hned na 7 venkovních a 3 krytých scénách v pavilonech letňanského výstaviště.
Právě kryté haly poskytnou útočiště návštěvníkům až do ranních hodin.
Zásadní výhodou nového umístění je výrazně lepší dostupnost městské hromadné dopravy. Areál je přímo na konečné
metra C, metrem je to 18 minut z Václavského náměstí. Jakmile vystoupíte, jste rovnou u areálu.

Místní lidová knihovna v Chotýšanech.
/Volné pokračování předchozí kroniky Josefa Šimka – 1. díl/
Koncem roku 1960 obsahovala knihovna na 500 svazků. Dalších několik stovek svazků bylo pořízeno z obce
Městečko, které se r. 1960 sloučilo s obcí Chotýšany. Jelikož Městečko bylo do tohoto roku samostatnou obcí,
byla též povinna založit místní obecní knihovnu. Podle místních pamětníků byla zřízena ve dvou skříní v kanceláři
obecního úřadu v budově bývalé pastoušky asi v počtu 600 svazků. Dle orazítkovaných knih převzatých
z městečské knihovny byla převážná část tohoto knižního fondu opatřena razítkem majitele statku Věžníky pana
Ing. Vladimíra Hrachoviny. Ze statku Věžníky, po jeho znárodnění r. 1948, byly odvezeny do Městečka tři plné
korbáky (vůz na přepravu brambor) různých knih. Některé i velmi objemné, prý německy psané, se pálily na
hromadě na návsi u mostu. Z ostatních zbylých byla doplněna výše uvedená obecní městečská knihovna.
Dalšími knihovníky v 70. - 80. letech
a to v prostorách zámeckého severního křídla
byli: Marie Matoušková z č.p. 59, Jana
Klecová z č.p. 14, Jitka Machotová z č.p. 50,
Jana Juklová z č.p. 2 a od 1. července 1985
Petr Sysel z č.p. 74. Ten knihovnu zastával do
1. října 1987. V r. 1986 knihovnu stěhoval
z nevyhovujících prostor severního křídla
zámku do dvou dostatečně prostorných, ale
velmi vlhkých místností bývalé fary v jižním
objektu zámku. Ani osvětlení zde nebylo příliš
dostačující.
Poté převzala knihovnu Šárka
Kunešová – Pěkná. Z revizní zprávy se
dočítáme, že za tuto dobu vykonala velký kus
práce. Většinu knih obalila do průhledné fólie
a místnosti vyzdobila. V knihovně bylo vzorně
čisto, kamna v místnosti fungovala a poněkud
se snížila i vlhkost stěn. Po odchodu na
mateřskou dovolenou r. 1990 převzal
knihovnu její manžel Vít Pěkný.
Od listopadu 1992 vedl knihovnu Jiří
Matoušek z Chotýšan č.p. 25. Za jeho velmi
obětavé práce doznala Místní lidová knihovna
oproti předcházejícím létům prudký vzestup
ve všech ukazatelích činnosti. Zejména se
zvýšil počet dětských i dospělých čtenářů.
Několika důchodkyním donášel knihy i domů.
Byly zajištěny dveře proti vniknutí. Pouze
byly stále problémy s vytápěním – v kamnech
nebylo možné topit, k dispozici byl pouze
teplomet. Ani osvětlení se nezlepšilo! Jako
knihovník zde působil celkem 6 a půl roku,
kde také při výkonu této služby dne 27. března
1999 ve stáří 74 let také zemřel.
Stav knihovny ještě v přízemních prostorách chotýšanského zámku
před stěhováním do budovy OÚ v r. 1999.
Foto: Miroslav Švarc

M. Švarc - kronikář

pokračování příště ....
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