Ročník 20 / Číslo 6 - 7 / Červen - Červenec 2016
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou předprázdninové dvojčíslo
Chotýšanských novin a s ním aktuální informace z obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo nejprve 7. 6. 2016, kde
proběhlo schválení účetní závěrky obce a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Chotýšany za rok 2015. Zastupitelé
byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na
vypracování prováděcí dokumentace na projekt „Přístavba
základní školy v Chotýšanech“, která bude sloužit jako
podrobný podklad pro zadání výběrového řízení na výběr
dodavatele stavby. Dále byla pro potřeby uzavírání smluv
schválena výše poplatku za věcná břemena na obecních
pozemcích, který bude činit 100,- Kč za běžný metr nebo
m². Další zasedání zastupitelstva se konalo 27. 6. 2016, kde
byl schválen závěrečný účet Obce Chotýšany za rok 2015
a zároveň byli zastupitelé seznámeni s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Bude
uzavřena smlouva s firmou PFI s.r.o. na zabezpečení
výběrového řízení na projekt „Přístavba základní školy
v Chotýšanech“, neboť se jedná o zakázku velkého rozsahu
a je třeba, aby bylo zajištěno odbornou firmou se zárukami.
Náklady s tím spojené jsou uznatelné v obdržené dotaci.
Důležitým bodem jednání bylo schválení zapojení Obce
Chotýšany do projektu „Skupinový vodovod CHOPOS“,
který by měl do budoucna vyřešit problémy s nedostatkem
pitné vody v Chotýšanech. V současné době probíhá
trasování vodovodu a uzavírání smluv o smlouvě budoucí
na věcná břemena, vedoucí přes soukromé pozemky.
Z Bořeňovic do Chotýšan povede vodovod převážně po
obecních pozemcích, částečně lesem. V k.ú. Bořeňovice se
jedná o jednoho soukromého vlastníka a v k.ú. Chotýšany
prozatím také. Podrobněji se bude trasa řešit až po vydání
územního rozhodnutí ke stavbě vodovodu.
Přišlo léto a s ním horké dny, napouštění bazénů a zalévání
zahrádek. Již několikrát jsem se zmiňoval o tom, že situace
se zásobami pitné vody ve veřejném vodovodu
v Chotýšanech není dobrá. Množství podzemní vody je
nedostačující a nestačí dostatečně rychle naplnit vodojem.
Srážek je také málo a to jsme teprve na začátku léta.
Bohužel se spotřeba připojených obyvatel zvyšuje a to
zejména o víkendech a někdy bývá větší než množství,
které přiteče. Ani v soukromých studnách není tolik vody
co dříve. Apeluji tedy nejen na domácnosti připojené
k veřejnému vodovodu, aby zbytečně neplýtvali pitnou
vodou a snažili se pokud možno zachytávat a využívat

dešťovou vodu. Je totiž možné, že sice budou napuštěné
bazény ke koupání, které někteří místo čištění vypouštějí
a opakovaně napouštějí, ale nebude voda na pití
a umývání. První krizi koncem června již pocítili zejména
obyvatelé na Chotýšce, kde voda netekla vůbec, nebo byl
proud slabý z důvodu malého tlaku. Na připojení
k přivaděči a stálý odběr pitné vody z Želivky si ještě
počkáme a do té doby je třeba šetřit se zásobami tohoto
přírodního bohatství, které máme v omezené míře
k dispozici.
Na základě špatného stavu lípy u vstupu na hřbitov bylo
provedeno prořezání suchých větví, přičemž bylo zjištěno
vnitřní poškození stromu, proto bylo zástupcem ČSOP
Vlašim doporučeno seříznutí o 2/3 a ponechání torza
kmene. Ve špatném stavu je i jeden ze stromů u sochy sv.
Jana Nepomuckého, který bude muset být zcela odstraněn
na podzim.
V průběhu května byl proveden odečet vody v jednotlivých
domácnostech. Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili za
vodné, o úhradu nejpozději do 20. 7. 2016, a to buď
v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních
hodinách nebo na účet obce č. 320091319/0800, jako
variabilní symbol je třeba uvést číslo domu a do textu
vodné 2014/2015 – cena 25,- Kč/m³. Vzhledem
k vzrůstajícím
nákladům
na
vodné
schválilo
zastupitelstvo obce zvýšení vodného o 2,-Kč/m³ tj. na
27,- Kč/m³ pro příští zúčtovací období 2016/2017.
Koncem června předal Ing. Maryška na obecní úřad
upravený vyhotovený územní plán Chotýšan, který bude
předán na Krajský úřad Středočeského kraje k posouzení.
Na závěr přeji všem pohodové letní dny, klidnou
dovolenou a dětem krásné prázdniny plné nových zážitků,
hlavně bez úrazů. Další číslo chotýšanských novin vyjde
na začátku září.
Bohuslav Kovář
V průběhu prázdnin budou za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR realizovány dva projekty, podpořené
z programu Ministerstva místního rozvoje, a to
„Víceúčelové sportovní hřiště v Chotýšanech“ a „Obnova
povrchu a odvodnění místní komunikace Nad Rybníkem“.

ZE ŠKOLY
Prázdniny ve škole
Červen utekl jako voda - škola v přírodě v rekreačním středisku Blaník byla balzámem jak pro děti, tak pro pedagogy.
Slunečné počasí, vyhřívaný bazén, aktivity v duch Karla IV, hodné děti – to jsou argumenty, které nás zase přesvědčily
o výjimečnosti tohoto školního týdne. Naši „velcí žáci“ (5. – 7. ročník) měli poněkud náročnější režim týdne. Pod
dohledem zkušených pedagogů sjížděli na raftech řeku, stanovali v kempech, poznávali v praxi heslo „ jeden za všechny,
všichni za jednoho“ a neskutečně si to užili. I hlavní organizátor a náš budoucí učitelský kolega, Luboš Zajíček složil
poklonu naší škole tím, že tak SKVĚLÉ děti dlouho nezažil…. A to se opravdu moc dobře poslouchá.
23. června jsme v pražském divadle Kalich uspořádali kulturní vystoupení, kde s velkou radostí a elánem žáci – za
přispění i předškoláčků – vysekli program hodný profesionálního ocenění. Vždyť i pan zvukař z divadla Kalich glosoval,
že bychom si měli udělat střední uměleckou školu divadelní – takovou malou DAMU….PROSTĚ JSME ODVEDLI
PERFEKTNÍ VÝKON…..a s tímto ohlasem jsme rozdali vysvědčení a těšili se na dny volna…..jenomže………jsme
taková jiná škola úplně ve všem a představte si, že se nám STÝSKÁ!
Takže, byť jsou zasloužené prázdniny, my, kantoři, v tichosti a vší nenápadnosti…stále LEZEME do školy a
připravujeme si třídy, projekty, akce na další školní rok…no řekněte, jsme normální? 
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Dětský den – Olympiáda v Chotýšanech
V sobotu 4. 6. 2016 se areál fotbalového hřiště proměnil při příležitosti oslavy Dne dětí v olympijský stadion, kde
probíhalo klání ve dvanácti disciplínách a čtyřech věkových kategoriích. Zúčastnilo se téměř 50 malých i větších
sportovců, které přišli podpořit rodiče, přátelé a příbuzní. Všechny děti získaly zaslouženou odměnu, zmrzlinu a ti
nejlepší i medaili za umístění na stupních vítězů. Děkujeme všem, kteří pomohli zorganizovat toto krásné odpoledne,
věnované dětem a těšíme se na další ročník.
Jana Kovářová

Foto: Bohuslav Kovář

Vítání občánků
V neděli 19. 6. 2016 jsme měli tu čest přivítat v Chotýšanech 11 nových občánků. V úvodu přednesla všem přítomným
báseň Natálka Kalinová z Pařezí. Poté pronesl slavností projev starosta obce, pan Bohuslav Kovář, který pogratuloval
rodičům k narození dětí a popřál jim mnoho lásky a trpělivosti při jejich výchově. Všichni přítomní rodiče se zapsali do
knihy vítaných občánků, maminky dostaly květinu, děti pamětní list a paní místostarostka,
Mgr. Irena Pošmurná, předala dárek v podobě jídelní soupravy.
Přivítáni byli:
děvčata - Lucie Filipová, Gabriela Jiroušková, Beáta Jiroušková, Julie Málková, Anna Granátová, Ema Granátová
chlapci - Jindřich Kuthan, Maik Herák, Jan Slavíček, Lukáš Filip, Matěj Paleček
Děkujeme za Vaši účast
Obecní úřad Chotýšany

Foto: Jana Kovářová a Miroslav Švarc

Více fotografií naleznete na http://www.chotysany.cz/fotogalerie/rok-2016

Chotýšanský kopcovák 2. ročník

Samotný konec prázdnin bude stejně jako vloni patřit běžeckému klání v našem obecním lese „v Dubinách“.
Jedná se o vytrvalostní typ běhu v přírodních podmínkách, kdy jednotliví závodníci mají možnost výběru hned ze
3 možných tratí a to 5,4 km a 9 km a letos i tratí nazvanou jako „light“ čili lehkou a to na 1,8 km. Závodníci jsou
rozděleni dle věkových kategorií a s ohledem na pohlaví každého sportovce.
Letošní závod patří pod záštitu Biatlon klubu Chotýšany, z.s, který po několika letech „mrtvého“ období znovu
ožil a v rámci kterého je v obci rozšířen další sportovní záběr pro děti a mládež. Tento typ závodu nelze pořádat
bez pomoci Obecního úřadu v Chotýšanech a sponzorů, kterých si velmi vážíme a děkujeme za jejich vstřícnost a
chuť se zapojit.
Více informací k samotnému závodu naleznete na webových stránkách obce Chotýšany v sekci – události v obci
– kam za sportem, kde zároveň naleznete i přihlášku pro start v závodě, nebo na facebookových stránkách obce.
Přijďte nás podpořit svojí účastí a užít si tak poslední prázdninový víkend sportem v srdci naší obce.

Ing. Klára Bulová - pořadatel Chotýšanského kopcováku

zvou všechny své příznivce na tradiční
„prasečí hody“ dne 13. 8. 2016 do areálu
fotbalového hřiště v Chotýšanech.
Hudba zajištěna!!!
Přijďte si s námi užít pohodový den!

Na obecním úřadu je možné v úředních hodinách dále odevzdávat tyto druhy odpadu, které rozhodně
nepatří do nádob na komunální odpad:
•

použité baterie – sběrný box je umístěn v přízemí obecního úřadu a bezplatný svoz a likvidaci zajišťuje
firma Ecobat

•

použité tonery z tiskáren – sběrný box je umístěn v patře obecního úřadu, odvoz a likvidaci zajišťuje
odborná firma

•

použité jedlé oleje – nově lze po domluvě na obecním úřadu odevzdávat i použité fritovací a jiné jedlé
oleje, a to v uzavřených plastových nádobách např. PET lahve

Informace o třídění naleznete také na stránkách obce http://www.chotysany.cz/odpady/ a další tipy, rady a
odpovědi např. na http://www.jaktridit.cz/ nebo http://stredoceska-kampan.cz/

Program 5. Chotýšanských slavností
13:00 – 15:00

prohlídka věže kostela sv. Havla

13:30 – 14:00

představení Hare Krišna

14:00 – 16:30

fotbalové utkání staré gardy Struhařov x Chotýšany

14:45 – 16:45

Uhlířskojanovická dechovka

16:45 – 17:45

představení policejního kynologického útvaru z Domašína

15:00 – 17:00

soutěže pro děti

17:45 – 18:00

vystoupení Mažoretek Vlašim

18:00 – 20:00

hudební vystoupení Dana Netušila

20:00 – 24:00

taneční zábava pod taktovkou skupiny ČEJKA BAND

21:45 – 22:00

ohňostroj a ohnivá show Michala Grafa

V průběhu slavností dále proběhne:
- představení složek IZS
- zábava v podobě Bumper Ballů - nafukovací balóny podobné zorbingu, které se navlékají na tělo
a hlavu, se kterými je možné se válet kolem své osy, narážet do sebe nebo hrát fotbal

- prodej pamětních půllitrů na Chotýšanské slavnosti

- ženy si budou moci užít odborné kosmetické líčení a poradenství
- všichni sportovci si přijdou na své u stánku Pulse Fitness
- možnost prohlédnout si moderní zemědělskou techniku
- možnost svézt se volským povozem hnutí Hare Krišna
Po celý den bude připravena široká nabídka občerstvení (vepřové i kuřecí maso)
a nebudou chybět stánky se zajímavými produkty a pouťové atrakce.

Usnesení č. 7/2016

ze zasedání zastupitelstva obce konané 7. 6. 2016 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
b) uzavření smlouvy o pronájmu prostor OÚ na provozování manikúry a pedikúry a nové smlouvy na provozování
kadeřnictví v ceně 500,- Kč za měsíc;
c) účetní závěrku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotýšany za rok 2015;
d) výši poplatku za věcná břemena v ceně 100,- Kč za běžný metr nebo m2;
e) uzavření smlouvy na vypracování prováděcí dokumentace s vybranou firmou Ateliér Dvořák - družstvo;
f) proplacení příspěvku na domovní ČOV – manželé Chodovi;
g) uzavření dohody o provedení práce se starostou;
2) 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 uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického
plánu č. 606-44/2014;
d) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
e) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
f) 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;
g) starostu uzavření kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře ca 500 m2 za cenu 150,- Kč/m2;
h) starostu uzavřením darovací smlouvy na pozemky p.č. 368/31 a 368/30 v k.ú. Chotýšany;
i) 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;
j) starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
k) starostu uzavřením smlouvy o pronájmu prostor OÚ na provozování manikúry a pedikúry a nové smlouvy
na provozování kadeřnictví v ceně 500,- Kč za měsíc;
l) starostu uzavřením smlouvy na vypracování prováděcí dokumentace s vybranou firmou Ateliér Dvořák družstvo;
m) starostu zajištěním firmy na odstranění suchých větví u stromů u vchodu do kostela;
n) starostu jednáním s projektantem k urychlení práce na územním plánu;
o) místostarostku uzavřením dohody o provedení práce se starostou;
3) bere na vědomí
a) žádost o koupi obecního pozemku – p. Vondráček;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
c) nabídku na kulturní akci – letní kino.

Usnesení č. 8/2016

ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 6. 2016 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) připojení k projektu – Skupinový vodovod CHOPOS;
b) prodej části obecního pozemku p.č. 710/34 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 989 m2 za cenu 100,- Kč/m2
v celkové ceně 98.900,- Kč;
c) závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2015 s vyjádřením „s výhradou“ a přijatá opatření;
d) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků do majetku obce Chotýšany – p.č. 974/3 o výměře 95 m2, p.č.
974/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Městečko u Chotýšan a p.č. 1427/4 o výměře 88 m2 a p.č. 1427/6 o výměře 59
m2 na KSÚS Stř. kraje, p.o.;
e) uzavření příkazní smlouvy s firmou PFI s.r.o. na zabezpečení výkonu činností zadavatele veřejné zakázky
„Přístavba základní školy v Chotýšanech“;

f) využití pracovníků obecního úřadu na plánovaných pracích na změně užívání půdních prostor školy;
2) 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 uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického
plánu č. 606-44/2014;
d)
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;
e)
starostu uzavření kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře ca 500 m2 za cenu 150,Kč/m2;
f)
starostu uzavřením darovací smlouvy na pozemky p.č. 368/31 a 368/30 v k.ú. Chotýšany;
g)
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;
h)
starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
i)
starostu uzavřením přepracované smlouvy na provozování manikúry a pedikúry;
j)
smlouvy o pronájmu prostor OÚ na provozování manikúry a pedikúry a nové smlouvy na provozování
kadeřnictví v ceně 500,- Kč za měsíc;
k)
starostu uzavřením smlouvy o připojení k projektu – Skupinový vodovod CHOPOS;
l)
starostu uzavřením kupní smlouvy s p. Vondráčkem na část obecního pozemku p.č. 710/34 v k.ú. Městečko
u Chotýšan o výměře 989 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v celkové ceně 98.900,- Kč;
m) starostu podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků do majetku obce Chotýšany – p.č. 974/3 o výměře
95 m2, p.č. 974/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Městečko u Chotýšan a p.č. 1427/4 o výměře 88 m2 a p.č. 1427/6
o výměře 59 m2 na KSÚS Stř. kraje, p.o.;
n)
starostu uzavřením příkazní smlouvy s firmou PFI s.r.o. na zabezpečení výkonu činností zadavatele veřejné
zakázky „Přístavba základní školy v Chotýšanech“;
3) bere na vědomí
a) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015;
b) žádost o vyjádření k investičnímu záměru – výstavba provozovny na Křemení;
c) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
d) podrobný rozpočet na přístavbu základní školy v Chotýšanech;
e) žádost o spoluúčast na pořádání 2. ročníku Chotýšanského kopcováku.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2016 od 2000 hodin.
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„Staré zvyky a obyčeje“ /8./
Na štědrý den se všichni do večera postili. Skoro v každém stavení a zvláště tam, kde byly malé děti, se strojil
a připravoval stromek. Muselo se to dít tak, aby děti nic neviděly ani netušily, aby překvapení večer mohlo být tím větší.
Večer pak se všichni sešli na štědrovečerní večeři. Postavili se kolem bíle prostřeného stolu, hospodář se pomodlil:
„Požehnej nám, Pane Bože těchto darů, které z Tvé štědrosti bráti a přijímati budeme...“ Všichni udělali kříž a zasedli.
Štědrovečerní večeře bývala trochu bohatší než jindy, byť i jinak celkem prostá. Rybí polévka, pak ryba samotná,
na černo nebo obalovaná a k ní obyčejně jen po domácku připravený bramborový salát, dále kuba, pěkně propečená
a promaštěná, tažený štrůdl, vánočka a k ní i čaj a různé jiné dobroty. Chutnalo všem a dobře!
Po večeři se přinesl stromek, kterého se děti až nemohly dočkat a rozdávaly se dárky. Těch dárků v dřívějších
dobách a zvláště na vesnici bývalo velmi málo. Hračky nedostávaly děti žádné, na to nebylo ani nezbývalo. Nějaká ta
hadrová panenka a pak něco na oblečení. Co to dělá některým rodičům dnes starostí, co mají koupit malé Martičce nebo
Mílovi letos k Ježíšku. Vždyť všechno už ty děti mají! Pak se prováděly všelijaké ty staré zvyky a obyčeje. Lilo se olovo,
mladí chodili třást plotem, posedělo se, popovídalo a lidé se připravovali na půlnoční.
A potom na návsi a u každého stavení na zápraží nebo pod okny zatroubil slouha starou, věčně však slavnou píseň
"Narodil se Kristus Pán, veselme se ..." A po celé chotýšanské návsi, od čísla k číslu přes staleté lípy letěla do tmy
ta píseň. A ve světnici všichni poslouchali, za stolem tiše sedí a všem se zdá, jakoby ta trouba slouhova, kterou přece
bezpočtukrát do roka slýchali je dnes docela jiná. A mnohý se sám sobě divil, jak je to možné, že ten slouha ve vsi, ten
vždycky ze všech nejposlednější obecní pastýř, kterému ve vsi snad žádný jinak neřekl nežli slouha - Vojta Slouhů - že to
tak pěkně zatroubit dovede a je jakoby bytostí jinou a nad jiné najednou povznesenou. Ale v tom už hospodyně vstala od
stolu a šla do síně podělovat slouhovku štědrovečerní nadílkou.
Potom se lidé připravovali na
půlnoční. To se obyčejně po večeři už nešlo
spát, sedělo se, a povídalo a čas rychle
ubíhal. Podesáté hodině večerní už se začali
lidé a zvláště mládež scházet. Chodilo se po
návsi ve dvojicích nebo i ve větších
hloučcích a byla-li pěkná zima a sníh,
sáňkovalo se. Od hospody "Na Kopečku" se
rozjížděly sáňky, až dolů k rybníku se dojelo
a smích a výskot a skotačení rozléhal se
štědrovečerní nocí. A v tom už zvony
zahlaholily do noci, zvonilo se prvně a za
chvíli se lidé už začali scházet do kostela.
Přesně o půlnoci se znovu rozezvučely
zvony a potom na kruchtě ponocný zatroubil
na roh dvanáctou a půlnoční mše začala.
Byl v tom zvláštní půvab a jakési kouzlo,
když v sešeřelém kostele ozářeném spoře jen
Figurkový betlém
Foto: Miroslav Švarc
rozžatými svícemi zazněly zvuky varhan
a do ticha zimní noci zaznělo ono slavné a radostné "Narodil se Kristus Pán".
Na Boží hod vánoční bývaly ve zdejším kostele dvě mše. Ranní v osm hodin, na tu chodívali většinu jen starší domácí
občané a pak velká, zpívaná v deset hodin. Ta bývala vždycky slavná a bývala také hojně navštěvovaná osadníky
z přifařených obcí.
Na druhý vánoční svátek sv. Štěpána chodívali koledníci po koledě. To bývali obyčejné děti deputátníků ze dvora,
nebo děti chudších domkářů a chalupníků na obci. Přišli do stavení, zazpívali nějakou vánoční koledu a byli pak od
hospodyně podarováni. Nějaké jablíčko, kousek vánočky nebo i nějaký ten šesťák.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - Josef Šimek /upraveno/
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