Ročník 20 / Číslo 1 / Leden 2016
Vážení spoluobčané,
máme tu nový rok 2016 a v prvním letošním vydání
Chotýšanských novin Vám přinášíme informace z obce.
Nový rok nám konečně přinesl sněhovou pokrývku.
Sváteční dny na konci loňského roku připomínaly počasím
spíše jaro a děti se sněhu ani ledu o vánočních prázdninách
nedočkaly. Těsně před Vánocemi jste mohli zaznamenat,
že veřejná voda má zvláštní chuť a je cítit jakoby chlórem.
Shodou okolností jsme dne 22. 12. 2015 obdrželi rozbory
pitné vody odebrané deset dní předtím, které byly zcela
v pořádku. Na Štědrý den jsme zkontrolovali vodojem, ale
nezjistili jsme žádné závady. Pro jistotu jsme ubrali
dávkování chlorování, v domnění, že je jím voda přesycená
a že se po přítoku další vody koncentrace sníží. Po svátcích
jsme nechali pitnou vodu z veřejného vodovodu znovu
otestovat a výsledky jsou opět v pořádku, bez přítomnosti
škodlivých bakterií a látek. Pachuť může být způsobena
vyšší koncentrací některých neškodných prvků (např.
mangan) nebo reakcí chlornanu sodného s větším obsahem
železa ve vodě. Správcem vodovodu nám bylo dále
doporučeno odkalení vodovodu, tj. odpuštění vody
hydranty ve slepých a nejnižších bodech vodovodu, které
bylo provedeno 9. 1. 2016. Po odkalení může být voda
kalná, ale stačí ji odtočit. Je možné, že po nějakou dobu
bude voda ještě cítit.
V podvečer Štědrého dne, kdy většina z nás usedá ke
sváteční večeři, obdržela naše jednotka hasičů zprávu
o požáru v Bořeňovicích, kam se nakonec ochotně vydali
mladí hasiči ve složení Milan Matoušek, Stanislav Kůt
a Bronislav Škoda, kterým za to patří dík. Naštěstí šlo
„jen“ o požár komína bez velkých škod na majetku, který
byl zahašen pískem a naši hasiči tak nemuseli zasahovat.
Tímto bych rád i jako preventář SDH Chotýšany připomněl
povinnost kontroly a revize komínů kominíkem 1x ročně
a nutnost jejich pravidelného čištění.
Zastupitelé se naposled v roce 2015 sešli v pondělí
28. 12. 2015 a hlavním bodem bylo schválení rozpočtu na
rok 2016. Dále zastupitelé rozhodli o tom, že výše místních
poplatků se nemění. Poplatek za komunální odpad ve
výši Kč 700,- je povinen zaplatit každý občan s trvalým
pobytem na území obce a to do 28. 2. 2016. Poplatek, ve
výši odpovídající poplatku za jednoho občana tj. Kč 700,pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo rodinných domů,
ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu

a majitelé staveb, určených k individuální rekreaci, a to
do 31. 5. 2016. Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2016,
a to ve výši Kč 100,- za prvního a Kč 150,- za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele, pro důchodce pak
Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za každého dalšího
psa. Předmětem jednání byly dále žádosti o pronájem
obecních prostor a směnu pozemků, ke kterým budou
vyvěšeny záměry. Na základě rostoucích požadavků
občanů na rozšíření veřejného osvětlení budou osloveni
dodavatelé na vypracování cenových nabídek a poté bude
realizováno osazení nových lamp.
Koncem loňského roku došlo ještě k výměně okna na
autobusové zastávce na Chotýšce a dále oken na poště.
Prostory pošty byly zároveň vymalovány zaměstnancem
obce.
Místní poplatky lze uhradit:
• na bankovní účet obce č. 320091319/0800
•

variabilní symbol = číslo popisné nebo
evidenční číslo nemovitosti,
text = jméno a druh poplatku

v hotovosti na obecním úřadě v Chotýšanech
v úředních hodinách:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8 – 11.00
8 – 11.00

13 – 17.00
13 – 17.00
15.30 – 19.00

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587
Veškeré informace najdete také na internetových stránkách
obce Chotýšany www.chotysany.cz, které mají nový
vzhled. Podívejte se a při té příležitosti se můžete přihlásit
k „zasílání novinek e-mailem“. Na titulní straně v levém
sloupci stačí zadat Váš e-mail do okénka Novinky
e-mailem, odeslat a poté potvrdit registrační e-mail.
Všechny informace z obce, z úřední desky a o chystaných
kulturních, sportovních a jiných akcích tak budete dostávat
přímo domů.
V letošním roce připravuje Obecní úřad Chotýšany opět
setkání jubilantů a nové vítání občánků. Budeme se těšit na
setkání s Vámi. Úspěšný nový rok 2016 a pevné zdraví
Vám přeje
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
ZŠ a MŠ Chotýšany

Zápis do 1. ročníku Základní
a Mateřské školy Chotýšany pro
školní rok 2016/2017

….tak tady máme nový rok 2016 a jsme v plném
očekávání, jaký bude…. Já věřím, že ještě lepší
a úspěšnější, nežli loňský, protože když se snoubí
víra, energie a pracovitost, musí být výsledek zřejmý.
V naší škole jsme začali propagačně. Nejprve v MF
DNES o nás 4. 1. 2016 vyšel velmi hezký článek
o našem výjimečném postavení na trhu škol a 6. 1.
u nás natáčela paní redaktorka Hejná z Českého
rozhlasu relaci, ve které bude znatelné, že tuto
výjimečnost si právem zasloužíme. Přesné datum
bohužel ještě nevím, ale určitě ho vyvěsíme na web
školy, stejně jako stažený příspěvek. Tato relace
poběží na třech frekvencích Č.R. 1, 2 a Radiožurnál.
Jak jedna moje kolegyně podotkla, už nám chybí jen
americká BBC .
Během prosince a ledna jsme zpracovali dva projekty,
jeden na inkluzi a druhý na multikulturní výchovu.
V březnu uvidíme, jak jsme uspěli, ale určitě i v tomto
roce plně vytěžíme zdroje z EU fondů, protože jsou to
peníze, které nám významně pomohou při
zabezpečení vzdělávání a materiálního vybavení
školy. Momentálně se můžeme pochlubit vybavením
školní dílny, které je právě z těchto peněz v hodnotě
téměř 200 000,- Kč.
Také se připravujeme na zápis do první třídy, ale ten
zápis bude tak trochu inkognito. Máme totiž absolutní
nedostatek kapacity a věřte mi, že po telefonu a mailu
jsem odmítla – s velkou lítostí - k dnešnímu dni 8 dětí.
Budeme moci přijmout maximálně 14 prvňáčků…..
Už teď máme plno….
Závěrem chci všem čtenářům popřát hodně zdraví
a sil v roce 2016, také chci poděkovat zřizovateli –
OÚ Chotýšany - za jejich velkou podporu a zájem
a na oplátku slibujeme, že se budeme snažit být tou
nejlepší školou v tomto kraji ….
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

se uskuteční v termínu:

středa 3. února 2016
od 15 do 17 hodin
čtvrtek 4. února 2016 - pouze po
předchozí domluvě (603 283 888)

Právní normy a vstup dítěte do školy
K zápisu

se

dostaví

každé

dítě,

které

k 31. 8. 2016 dovrší 6 let věku, mladší děti lze
přijmout pouze na doporučení poradenského
pracoviště.

O

přijetí

do

základní

školy

rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Rodiče,

nezapomeňte

s sebou

vzít

váš

občanský průkaz a rodný list dítěte!
V případě nemoci dítěte lze po telefonické
domluvě zápis odložit na pozdější termín.

Na naše budoucí prvňáčky se
všichni moc těšíme !!!

SRPŠ Chotýšany
vás srdečně zve na

Dětský karneval,
který se koná dne 17. 1. 2016 od 14:00
v sále hostince Pod Kostelem.
Program zajišťuje Kulíšek
Bystřice.

Za případné ceny do tomboly
předem děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany

Sdružení přátel Chotýšan
Vás srdečně zve na

pořádá

Hasičský ples
Kdy:
Kde:
Od:
Hraje:
Vstupné:

23. ledna 2016
hostinec Pod Kostelem
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč

Účast ve stejnokrojích vítána.
Za dary do tomboly předem děkujeme.

V CHOTÝŠANECH
6. 2. 2016
•
•
•

13.30 u školy: sraz masek a příznivců
Masopustní průvod obcí doprovázený
živou kapelou
Zakončení v hostinci Na Kopečku

Masky jsou vítány

Usnesení č. 11/2015

ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 12. 2015 od 1830 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) schodkový rozpočet pro obec na rok 2016;
b) místní poplatky pro rok 2016;
c) zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického plánu č. 606-44/2014;
d) podání žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
e) podání žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
f) rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy;
2) neschvaluje
a) poskytnutí podpory Posázaví o.p.s. na rok 2016;
3) pověřuje
a) starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
b) starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
c) starostu jednáním ohledně řešení cesty v osadě Albatros (p. Borůvka);
d) starostu podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu obnovy místních komunikací,
a to komunikace nad Havlíčkovými;
e) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
f) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
g) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
h) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně veřejného osvětlení;
4) bere na vědomí
a) žádosti ohledně doplnění lamp veřejného osvětlení.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 25. 1. 2016 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /3./
Velociped, neboli kolo měl před 1. světovou válkou v naší vsi jedině učitel Polák, který zde působil v době
od r. 1895 až 1902. Tehdy takové kolo bývalo velmi drahé, byla to velká vymoženost na tu dobu a jen málokdo si toto
mohl pořídit. Později měl kolo také státní cestář František Kuthan. Jezdil na něm do benešovského gymnázia jeho
syn František a později i Václav. Pak měl kolo učitel Emanuel Remta, kolo zvláštního typu, krásně stavěné, vysoké.
Když potom na něm jezdil jeho syn Jenda, ovládal ho tak mistrně, že projel po každé pěšince, stráni i mezi a tím
vzbuzoval závist všech ostatních kluků. Po světové válce přibylo kolo na četnické stanici, která byla tehdy zde nově
zřízena. Měl ho vrchní strážmistr Novák i oba strážmistři Teska a Petrů. Od pana vrchního koupil pak kolo můj otec
za fůru brambor a tak jsme potom do školy do Benešova na kole jezdili dva - Jenda Remtů a já. Bývalo v tom mnoho
krásného, veselého i vážnějšího někdy rázu, to když se člověk naboural.
Dnes u nás na vesnici o harmoniku nikdo ani nezavadí ani nestojí, a když, tak jedině chromatiku, pianovku.
Rádio, televizor a dnes již skoro všude zavedený místní rozhlas postačí úplně. Není v tom směru dnes už vůbec žádná
ctižádost u mladých lidí na venkově po tom, aby uměli hrát na nějaký hudební nástroj, jak tomu dříve bývalo.
Na kole tu jezdí dnes každý kluk i holka sotva začnou chodit do školy. Ti odrostlejší, co už školu vyšli a jsou někde
v učení nebo pracují doma v zemědělství, mají jiný ideál, motorku - motocykl a tak pomalu i kolo, kdysi náš toužebný cíl
je zatlačováno do pozadí. I ti malí prckové se opičí po těch velkých a místo všelijakých dětských her prohánějí raději
merunu. Hrají fotbal, kopanou, ten prý tolik zdravý, ale jistě také i drahý sport. Jinak se už snad ani pobavit nedovedou.
Tak je vše moudřejší v té naší
vesnici dnes. Zemědělci mají mnoho
strojů. Práci mají hotovou o hodně
dříve, sklízejí mnohem více slámy
i zrna - ale zdá se, že je také o mnoho
méně spokojenosti. Sháníme-li se po
tom, proč se lidé nedívají šťastněji na
svět, proč tak rádi vzpomínají starých
časů, které se jim zdají krásnějšími vždyť se tolik nenadřou, denně mají
noviny, podívají se snadno do města,
vždyť autobusové spojení je dnes už
všude, v každé vesnici svítí elektrika,
lidé na vesnici se strojí jako ve městě.
Inu krátce: proč ti lidé nejsou
spokojení, tu si musíme chtě nechtě
přiznat a otevřeně říci - je třeba
vzpomenout
na
časy
minulé
a pak snad tomu přijdeme na kloub.

Východní pohled na část chotýšanské návse v roce 1913.
Mezi dveřmi obchodu Šalamouna Popovského stojí jeho dcera Rézinka. Vpředu
Den jak den plynul v práci s trakařem jede domkář z čp. 24 František Sysel, zvaný „Cacek“ a jeho dcera
Františka, sloužící v té době u Popovských.
Foto: Ing. L. Brauner z Prahy tak je tomu i dnes. Ale tehdy se sešlo

v chalupě více lidí. Mlácení netrvalo
týden, ale celou zimu se poklepávalo a ani o smích nouze nebyla. Byly to klípky ze vsi, které zaměstnávaly mysl lidí.
Dnes se vymlátí hned na poli, za dva, za tři týdny, po žních, v zimě zbývá dost času na noviny. Dnes člověk na vesnici
nemyslí jen na svou chalupu a ves, dnes jej noviny, rozhlas i televize nutí k přemýšlení takřka o celém světě. Inu, kdož
ví? A nepřicházejí lidé, kteří by pracovali na mlatě, s nimiž by se klepařilo a tím i zapomnělo na starosti.
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/
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