Ročník 20 / Číslo 5 / Květen 2016
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou květnové vydání
Chotýšanských novin a s ním aktuální informace
z obce.
Zastupitelstvo se sešlo mimo běžný termín zasedání,
a to 27. 4 2016, aby se seznámilo s podrobnějšími
informacemi projektu DSO CHOPOS, který se týká
možnosti napojení Chotýšan na přivaděč pitné vody
z Želivky. V současné době tento projekt již nese
jednotný název „Skupinový vodovod CHOPOS“.
Hostem byl projektový manažer CHOPOSu Ing.
Kratochvíl, který zastupitele informoval o podmínkách
připojení Chotýšan. Nyní je projekt již ve fázi, kdy
proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové
dokumentace, které vyhrála firma Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Obec Chotýšany by se v případě
vstoupení do projektu finančně podílela na této
projektové dokumentaci, a to poměrem rozpočítaným
na jednotlivé obce dle požadované kapacity
připojených obyvatel. Uvažuje se o kapacitě vyšší než
je počet současných přípojek k vodovodu, a to cca 600
obyvatel.
Vyšší
kapacita
připojení
počítá
s novostavbami a případně s možností připojení místní
části Křemení na vodovodní řad. Podíl Chotýšan na
projektovou dokumentaci by činil zhruba 500.000,-,
s tím, že tyto náklady by byly uznatelné pro žádost
o dotaci. Samotná cena realizace zatím není známa,
neboť bude rovněž předmětem výběrového řízení.
Náklady jsou to pro obec nemalé, ale příležitost je to
jedinečná a při stále častějším jevu dlouhotrvajících
suchých období je to ideální řešení, jak zajistit
obyvatelům dostatek pitné vody. Podzemní vody je
nedostatek a to se projevuje i na ceně, kterou platíme
za její odběr státu a která se stále navyšuje. Nyní
platíme 2,- Kč za 1 m³, příští rok to má být 3,- Kč
a do roku 2022 by to mohlo být až 8,- Kč.
Běžné zasedání zastupitelstva obce se pak konalo
v pondělí 9. 5. 2016, kde jsme projednávali odkup části
obecního pozemku, který se opět týká vyřešení
majetkoprávních vztahů s obcí. Obdrželi jsme rovněž
žádost na částečný pronájem místnosti kadeřnictví
v budově obecního úřadu pro účely provozování
manikúry a pedikúry. Pokud to vyjde, bude v naší obci
další zajímavá služba pro občany. Následně bude
záležet na Vašem zájmu.

Zřejmě asi nejzásadnější novinkou v naší obci je, že
obec na základě žádosti zpracované DSO CHOPOS
získala dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na přístavbu ZŠ Chotýšany, a to
v návaznosti na rozšíření kapacity školy na devítiletou.
Jak jsme Vás již v minulosti informovali, jedná se
o projekt s odhadovanými náklady cca 22 milionů Kč.
Spoluúčast obce bude činit 20% celkových nákladů.
Součástí projektu je víceúčelový sál (tělocvična)
v přízemí nové přístavby, který nemůže být hrazen
z této dotace. Rádi bychom však začátkem příštího
roku na tuto část projektu požádali o dotaci
Středočeský kraj, kde by mohla být šance na jeho
dofinancování. Finanční podíl obce bude v konečné
fázi nižší a to i z důvodu vypsání otevřeného
výběrového řízení na celý projekt.
Dle podmínek MŠMT má být realizace projektu
dokončena do 1. 9. 2017, oproti předpokládanému
konci roku 2016, což nám umožní lépe náročnou akci
a její financování rozložit a zorganizovat. Bude nutné
vše přizpůsobit, tak, aby byl co nejméně narušen běžný
chod školy a zároveň byly dodrženy všechny termíny
a podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
Vzhledem k tomu, že v září do naší školy nastoupí
23 prvňáčků, je nutné prozatím ještě vytvořit prostor
pro jejich umístění v podkroví současné budovy školy.
Úprava bude obnášet vypracování projektu,
přizpůsobení krovu, zabudování střešních oken,
zpevnění podlahy, vyzdění dvou záchodků a kabinetu,
a to za cca 300.000,- Kč.
V květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele
výstavby komunikace k nové zástavbě U Křížku
a opravu komunikace Nad Rybníkem, na kterou jsme
získali 50% dotaci. Nejnižší nabídkovou cenu
předložila firma BES s.r.o., se kterou bude podepsána
smlouva. Začátek realizace je plánován na červen
2016.
Na Pařezí proběhlo během května vybudování
chodníčku s osvětlením ke kapličce a pokládka dlažby
pod posezením u vývěsky na návsi.

Bohuslav Kovář

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, které se bude konat
v neděli 19. 6. 2016 od 10.00 hodin
v prostorech MŠ Chotýšany.
Pokud máte zájem o přivítání Vašeho děťátka, kontaktujte Obecní úřad Chotýšany písemně na e-mailu
obec@chotysany.cz nejpozději do 13. 6. 2016. Podmínkou je trvalý pobyt v obci. V žádosti uveďte
jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště a kontaktní údaje jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vaši účast
Obecní úřad Chotýšany

Setkání jubilantů roku 2016
V sobotu 9. 4. 2016 se uskutečnilo každoroční setkání jubilantů, tentokrát opět v salónku hostince Na Kopečku.
V roce 2016 své významné životní jubileum slaví 10 našich spoluobčanů. V úvodu hosty přivítal starosta obce,
pan Bohuslav Kovář s místostarostkou, paní Mgr. Irenou Pošmurnou a připili si s nimi na zdraví. Poté každému
z nich pogratulovali, předali dárkovou poukázku do místního obchodu a dámám věnovali květinu. Po výborné
večeři se sklenkou vína nebo piva si všichni přítomní popovídali a zavzpomínali.
Zúčastnili se:

70 let - paní Jana Toulová, paní Eva Tůmová, pan Jiří Granát, pan Josef Hrstka
80 let - paní Marie Syslová, pan Vladimír Švarc
85 let - paní Jaroslava Kuthanová

Ti, kteří nezúčastnili tj. 75 let - pan Jan Kozák, paní Alena Štecherová (nepodařilo se předat pozvánku) a 90 let paní Marie Toulová, obdrží gratulaci a dárek dodatečně. Přejeme i jim a všem oslavencům ještě jednou vše
nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
Bohuslav Kovář
starosta obce

ZE ŠKOLY
Školní střípky
Duben, květen – měsíce nadměrné aktivity a solidarity. Aktivní jsme v plném vzdělávacím výkonu a solidární ve
vzájemné podpoře při padání do pracovní glykémie. Začínáme všichni projevovat jarní únavu a tak je běžná výměna
dialogu typu: Kolik je hodin – asi mi vypadla plomba….= přesto si vzájemně rozumíme 
Teď trochu vážně. Po zápisu do mateřské školky na rok 2016 -17 jsme museli odmítnout 17 dětí, 11 jich bylo přijato. To
je tragická situace, zvlášť, když naprostou přednost mají předškoláci – odkudkoliv!!!! Nic neházíme do autu,
naopak….začali jsme hledat řešení, jak tento přetlak v budoucnu ošetříme. Nějaké varianty se rýsují, nebojte se… Ten
zájem je nejenom do školky, ale i do školy. Již nyní máme 16 jmen žáků, kteří by chtěli do příštího školního roku
přestoupit k nám. Prozatím, nemůžeme vyhovět, protože nemáme dostatečnou kapacitu, ale za rok to bude veselejší. Díky
tomu, že v okolí se roznesla informace o dotaci na přístavbu školy, je o nás zájem obrovský. Druhý stupeň už není
provizórium, druhý stupeň je jistota. Všem je nám jasné, že příští rok (114 žáků) bude velmi náročný na organizaci,
prostor, komunikaci, ale věřte nám, že tuto újmu rádi podstoupíme. My máme vidinu těch lepších zítřků.
Plnou parou jsme vkročili do projektu Zahrada – aktivovali jsme skleník, vytvořili bylinkovou spirálu a snažíme se ukázat
dětem význam půdy, pěstování, respektování přírody. Čeká nás projekt Karel IV., kde shrneme život, dílo, osobnost
tohoto jedinečného panovníka a určité finále proběhne na škole v přírodě – formou jedinečné školní hry.
Podařilo se nám rozjet výbor SRPŠ s tím, že budeme víc stmelovat rodiče školy při promyšlených akcích – za to jsme
moc vděční.
A závěrem?..... Držte nám palce! 

Daniela Bukovská

Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Chotýšany
4. 6. 2016 od 14.00 na fotbalovém hřišti

Kola, odstrkovadla s sebou
Zveme všechny děti i rodiče
Občerstvení zajištěno
Sdružení přátel Chotýšan

Výlet na Blaník
Dne 14. 5. 2016 se uskutečnil druhý ročník
výpravy na horu Blaník. Skupina 17 lidí a 2 psů
vyrazila brzo ráno z Městečka. Naše trasa vedla
cestou necestou, do kopců a z kopců, lesem
nelesem. Jako dietní svačinku skupina využila
smažené řízky, které jsme snědli na posezení
u krásného malého rybníčka. Nejen jídlo, ale
i počasí se vydařilo skvěle.
Kromě mladých turistů se výpravy účastnili i tři
důchodci – Jana Toulová, Marcela Pospíšilová
a Ladislav Slanina. Přestože už toho za život ušli
opravdu dost, zjevně je to nevyčerpalo a nakonec
urazili nejdelší trasu ze všech. Jejich energie,
když vyčerpanou skupinu opouštěli a přidali si
hned 5 kilometrů navíc, nám vyrazila dech.
Návratem akce neskončila. Večer dobrá parta pokračovala opékáním buřtů završeným předáním medailí a slavnostním
přípitkem. Obzvlášť díky skvělému kolektivu jsme zažili krásný výlet.
Martina Toulová

Zájezd klubu důchodců
Klub důchodců Chotýšany ve spolupráci s Obecním úřadem v Chotýšanech
uspořádal ve čtvrtek 19. května 2016 zájezd do Botanické zahrady Liberec,
návštěvu Muzea bižuterie v Jablonci nad Nisou a na rozhlednu Ještěd.
Zájezd se všem líbil a jsme moc rádi, že s námi jezdí i maminky s dětmi.
Ing. Jana Dessová

Hasiči v Postupicích
Letošní rok patřil okrskové soutěži v požárním sportu obci Postupice. Počasí se po propršených dnech uklidnilo
a celý den nás doprovázelo sluníčko, což byla opravdu velmi příjemná změna oproti tréninkům, které nám déšť
neustále rušil.
Vzhledem k tomu, že naše obě družstva vyjela na závody s novou mašinou, kterou pro SDH zakoupila Obec
Chotýšany, motivace na umístění a tedy i výkon byla opravdu veliká. Nad veškeré obavy ženského družstva
zafungovaly veškeré superlativy, osud a štěstí a svým výkonem předčily veškerá ženská družstva v královské
disciplíně požárního útoku. Avšak i přes nejlepší čas požárního útoku jsme nedosáhly na bednu a tak si ženské
družstvo odvezlo bramborovou medaili. Za velmi výborný výkon Jany Hesové jsme po dlouhé době přivezly
pohár, a sice za 3. místo na 100 m překážek, které Jana získala. Patří jí nejen dík, ale i poklona za odhodlání a
energii, kterou vložila nejen do trénování, ale především do samotného závodu.
Družstvu mužů se letos příliš nedařilo. Běh na 100 m překážek byl díky technickým problémům spíše utrpením
než radostí z akce. Čili tato disciplína byla v podání mužů spíše smutnou kapitolou dne. Požární útok mužů byl
sice zdařilý a dokončený, však v očích některých kolegů spíše tragikomedií než pozitivně nabytým dojmem ze
společné práce. Muži tak vybojovali 7. místo.
Dík také patří všem našim fanouškům a příznivcům, kteří s námi tento den strávili. Bylo Vás skutečně dost a
pro nás to byla opravdu radost. Děkujeme!
Tento rok se naše obě družstva chystají ještě na „srandamač“ do Postupic, který proběhne 25. 6. 2016.
Zachovejte nám přízeň a budeme se těšit na další společně strávené hasičské zážitky.
Za SDH Chotýšany
Ing. Klára Starostová

Foto: Jana Kovářová

Usnesení č. 5/2016
ze zasedání zastupitelstva obce mimo běžné zasedání konané 27. 4. 2016 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

bere na vědomí
a) informace o probíhajícím projektu skupinového vodovodu

Usnesení č. 6/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 9. 5. 2016 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

2)

schvaluje
a)

příspěvek na knihu „Dějiny trampských osad“ ve výši 3.000,- Kč;

b)

zvýšení vodného pro zúčtovací období 2016/2017 na cenu 27,- Kč/m3;

pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3)

starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického
plánu č. 606-44/2014;
starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 1 m2 za
cenu 150,- Kč;
starostu uzavření kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře ca 500 m2 za cenu 150,Kč/m2 ;
starostu uzavřením darovací smlouvy na pozemky p.č. 368/31 a 368/30 v k.ú. Chotýšany;
starostu uzavřením směnné smlouvy s Vladimírem Syslem a směnné smlouvy s Jaroslavem Syslem dle
geometrického plánu č. 635-58/2015 ze dne 11. 12. 2015;
starostu uzavřením pachtovní smlouvy na obecní pozemek p.č. 285/2 v k.ú. Chotýšany o výměře 0,22 ha na
dobu 10 let za cenu 500,- Kč za rok s ing. Koreckým;

bere na vědomí
a)

zprávu o vyúčtování celkových nákladů na vodné a stočné za rok 2015;

b)

zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 7. 6. 2016 od 2000 hodin.

SDH Chotýšany děkuje všem, kteří připravili v sobotu 14. května železný šrot do sběru. Výtěžek
slouží na podporu činnosti a aktivit místního sboru. Zároveň děkujeme všem členům a účastníkům za realizaci
této každoroční akce.

členové SDH Chotýšany

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /7./
Pak přišly žentoury, větší bubnové mlátičky těmito žentoury popoháněné a to už se lidem hodně práce při mlácení
ulehčila a zjednodušila i usnadnila. Vymlácené obilí se pak ve stodole na
mlatě čistilo, v dřívějších dobách také jen přehazováním lopatou proti větru.
Pak byly sestrojeny čistící mlýnky a v novější době pak už kompletní čistící
mlátičky, poháněné ze začátku parními stroji, kterým se říkalo „párnice“,
později pak již naftovými a benzinovými a ještě později elektrickými
motory. Tím už také zmizely všechny ty staré dřívější metody a způsoby
těžké práce na vesnici a s nimi také už i pamětníci těch starých časů...
To tenkrát v každém statku byla snaha, aby bylo do Vánoc
vymláceno. A proto kde kdo se chápal cepu. Mít do Vánoc vymláceno,
namláceno na chleby a buchty a žitnou na povřísla slámu - patřilo k dobré
pověsti hospodáře. Celé dny ozývaly se ze všech stodůlek, stodol a mlátků
rytmické údery cepů jako hudba a s nimi často i veselý zpěv mlatců. A tak
skutečně také ve většině stavení bylo do Vánoc, jak se říká „po práci“. Na
Vánoce, svátky pokoje, míru a radosti, se každý na vesnici těšil.
Snad nikdy si neuvědomujeme celistvost velké lidské rodiny tak,
jako na Vánoce. Neboť Vánoce jsou odjakživa svátky pokoje, míru
a domova, a třebaže se lidé na celém světě různí v tisíci podrobnostech
a třebaže představa lidského štěstí je v celém světě různá, mají všechny ty
představy styčné body ve věcech nejzákladnějších. Lidé na celém světě
chtějí klid a mír. A také svobodu, a úctu ke člověku, neboť není míru bez
jednoho ani bez druhého.
Žentour poháněný starou šimlou u Šimků
za stodolou v roce 1950 Foto: Josef Šimek

Každá země slaví své Vánoce po
svém a ve vánočních zvycích různých
národů je mnoho z naturelu jeho lidu:
spolu způsobí tu tradice, historie, někdy
i podnebí, celý složitý komplex toho,
čemu se říkává - duše národa.

Mlácení obilí u Toulů na Smykově v roce 1940

Doba změnila ráz vánočních oslav
a podíváme-li se třeba jen o sto let zpátky,
zjistíme, že u nás bývaly Vánoce docela
jiné než dnes. Chyběl jim i tradiční
vánoční stromek, který se rozšířil po
Evropě ze severských států až v druhé
polovině 19. století. A ještě naše babičky
věšely na stromek jen marcipánky, zlacené
ořechy a jablíčka. Jiné ozdoby, zejména
z foukaného skla, se k nám dostaly až
mnohem později - skleněné koule např.
z evropského východu.

Naši předkové by se asi divili, kdyby viděli, jak slavíme dnes Vánoce. Překvapil by je vánoční stromek, ale co by
asi tak říkali, kdyby se mohli podívat na předvánoční nákupní trh?
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - J. Šimek /upraveno/
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