Ročník 19 / Číslo 11 / Listopad 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou listopadové vydání
Chotýšanských novin a s nimi čerstvé informace o dění
v obci.
Dne 19. listopadu 2015 to bude rok od zvolení nového
zastupitelstva obce, proto mi dovolte malé shrnutí. Sám za
sebe mohu říci, že vstup do funkce starosty obce koncem
loňského roku byl hektický. Za provozu jsem se
seznamoval s veškerou agendou obecního úřadu a přitom
se snažil ve spolupráci zejména s hlavní účetní,
s místostarostkou a členy zastupitelstva zajistit řádný chod
obce. Nejednou skončili desky a šanony s obecními
záležitostmi u nás doma na stole, když jsem se
„seznamoval s úřadem“. Při řešení různých situací mi
pomohla má dobrá znalost místních poměrů, obyvatel
a území obcí. Co se týče administrativy, i tu jsem se naučil
zvládat, za neustálého „školení“ mou manželkou, které
tímto děkuji. Stále se učím novým věcem, získávám
zkušenosti a záležitosti řeším s plným nasazením. Dík patří
všem zaměstnancům a spolupracovníkům úřadu, kteří se
podílí na zvelebení, údržbě, zviditelnění a správném chodu
obce.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo tentokrát v pátek
dne 30. října 2015. Schvalovali jsme zejména převod
pozemků na základě kupních a směnných smluv na obec,
neboť u těchto není vyvěšován záměr. Jedná se o dořešení
vlastnictví pozemků pod autobusovými zastávkami
a místní komunikací na Toulově, u autobusové zastávky
na Chotýšce a pod místní komunikací pod obecním
úřadem. Pod autobusovou zastávkou na Chotýšce bude do
konce letošního roku na základě Smlouvy o smlouvě
budoucí z roku 2012 vybudováno oplocení části pozemku,
který bude odkoupen od pana V. Sysla. Dále se jednalo
o směně obecních pozemků bratrů Syslových, které se
nacházejí v jejich oplocené části. Ti nabídli ke směně
pozemky pod požární nádrží, které naopak využívá obec.
Vyřešení těchto majetkoprávních vztahů tak přispěje
k ucelení obecního majetku. Takto oplocených pozemků ve
vlastnictví obce je v našem katastrálním území více a je
v jejím zájmu s občany tyto vztahy vyřešit. Obec přivítá
snahu občanů o vyřešení takové situace návrhem na
směnu, odkup či pronájem takového pozemku. Pokud obec
nalezne takový nesoulad v katastru nemovitostí, vyzve
jednotlivé občany k jeho řešení.
V polovině
října
začala
firma
Chemcomex
s hydrogeologickým průzkumem a provedla dva vrty

u obecních studní směrem na Takonín. Vrty dosahují do
hloubky 70 metrů a v současné době probíhá měření jejich
vydatnosti. Vzhledem k pokračující kritické situaci se
zásobou pitné vody, bude obec nucena co nejdříve ji řešit
navýšením kapacity, a to buď napojením nových vrtů nebo
připojením na studny DZS Struhařov. To obnáší
vypracování projektu, stavební povolení, realizaci
a následnou kolaudaci. Na základě měření Vladimíra Sysla
a prohlídky uvnitř vodojemu byly zjištěny trhliny v nátěru
a betonovém plášti, kterými se pravděpodobně v určité
výši ztrácí voda. Vzhledem k tomu bude nutné provést
rekonstrukci vnitřního opláštění vodojemu, což bude
obnášet odstávku vody. Zatím zajišťuji cenové nabídky
a technologické možnosti opravy.
Naší žádosti o poskytnutí zaměstnanců z Úřadu práce bylo
vyhověno pouze částečně, a to z důvodu snížení míry
nezaměstnanosti. Od 1. 12. 2015 tedy zaměstnáme dva
uchazeče z pěti požadovaných na obecně prospěšné práce,
kteří jsou plně hrazeni z Úřadu práce.
Přijali jsme nabídku společnosti EXX na bezplatné
zapůjčení 3 ks úsporných LED svítidel pro veřejné
osvětlení se spotřebou 16W, abychom porovnali intenzitu
světla. Současná svítidla mají spotřebu 70W. Zkušební
svítidla byla osazena do ulice nad Havlíčkovými, kde
můžete sami porovnat rozdíl osvětlení ulice. Dle vyjádření
firmy, která provádí opravy našeho veřejného osvětlení,
většina obcí již upouští od oprav starých lamp a raději
rovnou instalují nové úsporné LED osvětlení.
Byla dokončena realizace výsadby protierozního pásu na
poli nad Toulovem organizací ČSOP Vlašim, na kterou
jsme obdrželi dotaci. Tento projekt by měl přispívat
k zadržování vody v krajině a zmírnit záplavy v osadě
Slunečná (Toulov), zároveň bude sloužit jako prvek pro
migraci zvěře.
Začátkem listopadu byla vypsána výzva k podání dotací
z Ministerstva místního rozvoje na opravu komunikací.
Podáme žádost o dotaci na úpravu cesty „U Křížku“
a rekonstrukci cesty v ulici nad požární nádrží. Dále letos
ještě podáme další žádost o dotaci na projekt Přístavby ZŠ
a MŠ Chotýšany, na který jsme požádali o stavební
povolení (bylo třeba vyjmout pozemek pod přístavbou,
vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, z půdního
fondu).
Dále bych rád, abychom v příštím roce požádali o dotaci
na již dříve zpracovaný projekt autobusové zastávky na
Křemení ve směru na Vlašim. V současné chvíli máme

vyměřený pozemek, který je v majetku Krajské správy
a údržby silnic a je nutné požádat o jeho bezúplatný převod
na obec, abychom mohli požádat o dotaci. Další velkou
výzvou bude projekt na vybudování chodníku
v Chotýšanech od nádrže k zámecké faře, který je ve fázi
zpracování projektu a na který bychom rádi získali dotaci.
Čeká nás možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci
pomníku padlým a doplnění hlav orlice, o které jsem Vás
již informoval.
Těším se na setkání s Vámi a srdečně Vás zvu na adventní
koncert v kostele sv. Havla, který se koná dne 6. 12. 2015
od 18.30 hodin.
Bohuslav Kovář

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.
Bohuslav Kovář

Sbor dobrovolných
hasičů Chotýšany

zve všechny své členy
a příznivce na
VÝROČNÍ SCHŮZI SPOJENOU
S „ROZSVÍCENÍM HASIČÁRNY“
dne

Chotýšanské peklo
Vážený příznivci mikulášských radovánek, opět po
roce do Chotýšan zavítá mikuláš, anděl a čerti. Pokud
si myslíte, že Vaše děti si zaslouží sladkou odměnu
nebo něco jiného.
Žhavte pekelné linky na čísle 605 720 462

Sdružení přátel Chotýšan
a SRPŠ
Vás srdečně zvou na

„Zdobení stromečku“
29. 11. 2015 v 17:00 u nádrže
Již tradičně ochutnáme vánoční cukroví
a svařáček.
K poslechu zazpívají naše děti.
Přijďte s námi strávit příjemně 1. adventní
neděli a načerpat trochu vánoční atmosféry.
Těšíme se na Vás.

Obec Chotýšany a Sdružení
přátel Chotýšan
Vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje Marie Čejková s doprovodem

28. listopadu 2015 od 18.00 hodin
v hostinci Na Kopečku
Účast ve stejnokrojích vítána.

Vánoce u Syslů
Letošní vánoční prodej začíná v neděli 29. 11. 2015
otevřeno do 23. 12. 2015
soboty a neděle 9 - 17
všední dny 16 - 19
Kromě keramiky si můžete prohlédnout i zakoupit
mnoho malých dárků pro Vás i Vaše blízké.
Srdečně zve Ivana Syslová
Chotýšany 123, tel 730 101 662

v neděli 6. prosince 2015
od 18.30 hodin v kostele sv. Havla
Po skončení koncertu se podává svařené víno
a drobné občerstvení u sochy sv. Jana Nepomuckého.
Vstupné dobrovolné.
Prodej nového vánočního CD PRSKAVKA.

Usnesení č. 9/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 10. 2015 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) neschvaluje:
a) přijetí nabídky firmy Profesionální servis s. r. o;
b) vyplácení mimořádných odměn zastupitelům;
2) schvaluje:
a) prodej obecního pozemku DZS Struhařov st.p.č. 198/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Chotýšany za cenu 150,- Kč/m2 za
celkovou cenu 3.300,- Kč;
b) koupi pozemku parcelní číslo 199/38 díl a o výměře 8 m2 za celkovou cenu 1.600,- Kč na základě kupní smlouvy;
c) koupi pozemku parcelní číslo 199/38 díl b o výměře 14 m2 za celkovou cenu 2.800,- Kč na základě kupní smlouvy;
d) koupi pozemku p.č. 146/10 o celkové výměře 136 m2 za celkovou cenu 20.400,- Kč na základě kupní smlouvy;
e) koupi pozemku parcelní číslo 212/5 díl b o výměře 191 m2 za celkovou cenu 38.200,- Kč na základě kupní
smlouvy;
3) 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 zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
d) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně úprav obecních cest v Městečku;
e) starostu uzavřením kupní smlouvy s DZD Struhařov;
f) starostu jednáním ohledně řešení cesty v osadě Albatros (p. Borůvka);
g) starostu řešením havarijního stavu stromů u kostela;
h) starostu zajištěním zaměření a vypracování geometrických plánů k následné směně pozemků s Vladimírem Syslem
a Jaroslavem Syslem;
i) účetní obce odstraněním drobných nedostatků v účetnictví obce;
4) bere na vědomí:
a) žádost o podporu – neinvestiční dotace Posázaví o.p.s;
b) zprávu z mikroregionu CHOPOS;
c) výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za první pololetí roku 2015;
d) zapůjčení tří LED světel.

VÝZVA PRO VŠECHNY ČTENÁŘE,
KTEŘÍ JEŠTĚ NEVRÁTILI ZAPŮJČENÉ KNIHY!!!
Prosím učiňte tak nejpozději do konce listopadu 2015!
Jelikož začátkem prosince proběhne revize knihovního fondu,
jedná se o všechny knihy zapůjčené z naší obecní knihovny.

Stále platí výpůjční doba každý čtvrtek a neděli od 16,00 – 18,00 hodin
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!

Obecní knihovna Chotýšany

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /1./
Historie bývalého městečka a dnes nevelké vesnice Chotýšany je velmi bohatá, málokdo si o tom dovede učinit
správnou představu. Od mládí mne toto vše velmi zajímalo, snažil jsem se nějak to zachytit a zaznamenat pro paměť
budoucí...
Naslouchal jsem zkázám starých kronik a záznamů starých písmáků, rozechvělá i neumělá ruka snažila se
zachytit, co jsem četl, co jsem slyšel, co jsem viděl a cítil... Zdárně, či špatně?
Ať tak nebo onak - psal jsem to všechno s láskou a radostí, které mi pomáhaly napsat to, co bych jinak sotva
dovedl. Napsal jsem to všechno tak, jak jsem to viděl, cítil, slyšel a prožil. Napsal jsem to tak jednoduše, bez příkras, ale
po pravdě, napsal jsem to tak proto, že je to o našich Chotýšanech! Snad by mi mohl někdo vytknout, že se vracím do
minulosti, že píši o věcech dávno překonaných, o událostech, které s dneškem nemají nic už společného. Chtěl bych
k tomu podotknout, že nikdy není na škodu věci, zadívat se občas i v dnešní době trochu do minulosti. Máme-li účinně
překonávat i dnešní obtíže, je třeba znát minulost! Krátce řečeno: Psal jsem vše pod zorným úhlem, vyjádřeným asi takto:
„Staré-li poznáš - pro nové sílíš!“
V letech po druhé
světové válce se mnoho mluvilo,
mnoho psalo a vůbec mnoho
pozornosti věnovalo vesnici.
Většina občanů u nás tak jako
mnohde jinde si to ani plně
neuvědomila, protože kdyby
tomu tak bylo, mnoho věcí by
pak dnes mohlo vypadat jinak.
To vše byl důsledek
zkušeností, nabytých po druhé
světové válce. Z odpovědných
míst v našem státě bylo vícekrát
prohlášeno, že český venkov za
války nezklamal a že čeští
zemědělci - jako celek - dobře
plnili
svoji národní povinnost.
Pohled na Chotýšany z Bolčína – 40. léta
Foto: Karel Píša
Byly totiž také výjimky - např.
neúměrné ceny za potraviny apod. Oceňovalo se právem, že zemědělci v osvobozené republice často za velmi svízelných
okolností a s nasazením všech sil dobře sklidili první úrodu, aby byla zajištěná výživa národa. Nebylo nikdy zapotřebí
veřejných projevů, výzev v rozhlasech i jinde, jako třeba za našich časů (pozn. rozhlas zaveden až v r. 1923), ani
okázalých manifestací k tomu, aby zemědělci konali svoji povinnost. Vědomí, že je třeba orat, sít a sklízet, aby všichni
měli chléb, aby národ mohl žít, toto vědomí bylo od jakživa ukryto v nitru každého poctivého českého sedláka, i když
o tom s nikým nemluvil.
Již dávno není pravdou, že na našich vesnicích žijí a vládnou bohatí zemané a zámožní sedláci. Naše vesnice byla
vždy domovem drobných, těžce pracujících lidí, zemědělců, domkářů, chalupníků a drobných řemeslníků, kteří se plně
zasluhovali, aby při výstavbě nové republiky bylo pamatováno také na jejich potřeby hospodářské a na jejich povznesení
kulturní a sociální. Vlivem nového politického i hospodářského vývoje se i na naší vesnici po válce mnoho změnilo.
Přitom všem je třeba jedno si uvědomit: dokud bude na české půdě pracovat český zemědělec, není obava, že by národ
neměl co jíst! Všichni, kdož přicházeli do styku s venkovem a nejlépe to bývalo vidět o žních, se mohli na vlastní oči
přesvědčit, jak se na venkově pracuje, o těžké práci našeho zemědělce i všech jeho obtížích a nedostatcích, s nimiž musel
bojovat a které musel překonávat. Ať už šlo o nedostatek pracovních sil, obuvi, šatstva, pohonných látek, strojů i jiných
technických zařízení.
A tak si, milí přátelé musíme říci, že i v naší vesnici se bez slávy děti rodí a bez okázalosti staří lidé umírají, bez
velkého vzrušení probíhá celý jejich život. A přece tady na vesnici to bývalo vždycky krásné a nikdo rád v plné síle
neodcházel. Cítil každý, že je ho tu zapotřebí, dokud v jeho svalech síla a dokud v jeho kostech nevyschl morek.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - J. Šimek /upraveno/
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