Ročník 20 / Číslo 10 / Říjen 2016
Vážení spoluobčané,
v říjnovém čísle Chotýšanských novin Vám opět přinášíme
informace o dění v obci.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo v pondělí
3. 10. 2016. Řešily se především místní komunikace
v Městečku a možnost rozšíření mateřské školy do budovy
jídelny DZS Struhařov, kde se nyní nachází učebny
2. stupně základní školy.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly v naší obci volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje a největší počet hlasů
získali Starostové a Nezávislí. Ve Středočeském kraji pak
celkově zvítězilo ANO 2011. Do volební místnosti na
obecním úřadu v Chotýšanech se dostavilo 161 voličů, což
představuje volební účast 37,7 %. Volby do senátu se
v naší obci tentokrát nekonaly. Za rok nás čekají Volby do
Poslanecké sněmovny a v lednu 2018 dokonce Volba
prezidenta České republiky.
Dne 14. 10. 2016 proběhla na základě podnětu občanů
Městečka schůzka, týkající se protipovodňových opatření
na Chotýšance, pročištění jejího koryta a dlouhodobého
výskytu bobra na tomto toku. Místního šetření se zúčastnili
zástupci Obecního úřadu Chotýšany, Povodí Vltavy, Líšna
a.s. a občané Městečka. Studie plánu protipovodňových
opatření zpracovaná Povodím Vltavy, s.p., předpokládá
vybudování suchého koryta podél toku tak, aby v případě
zvýšení hladiny při povodni došlo k rozlití vody a nebyly
ohroženy okolní nemovitosti. Největším problémem se
ukázal právě výskyt bobra, který staví hráz v blízkosti
svého obydlí právě na Chotýšance a tím způsobuje
zaplavení velké části přilehlých pozemků. Svou činností
přispívá k zanášení koryta říčky a ke zhoršení situace nejen
v případě zvýšení hladiny Chotýšanky. Bobr patří mezi
chráněné živočichy a dle vyjádření zástupců Povodí Vltavy
je možné odstranit jeho hráz, kterou je však prý schopen
během jedné noci opět postavit. Povodí Vltavy přislíbilo
částečně pročistit koryto Chotýšanky, řešit odstranění
hráze či přesun bobra a dále pracovat na protipovodňových
opatřeních. Sami občané mohou přispět k lepšímu stavu
toku tím, že nebudou k jeho břehům sypat například
posekanou trávu, umísťovat komposty nebo jiné překážky.
Obec se v současné době snaží posekat porost na březích
v kritických místech, aby se v případě průtoku většího
množství vody lépe vsakovala do půdy. Dále je třeba řešit

soukromé pozemky, zahrnuté ve studii protipovodňových
opatření, které by v případě žádosti o dotaci měly být ve
vlastnictví obce. Je důležité, aby majitelé dotčených
pozemků spolupracovali s obcí a s Povodím Vltavy.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Přístavba
základní školy v Chotýšanech. Pokud vše dobře dopadne,
čeká nás v listopadu začátek velké stavební akce, která
byla podpořena dotací z MŠMT. Bude to znamenat
zejména omezení pohybu na školní zahradě, kde vznikne
staveniště. V současné době jednáme s církví o pronájmu
nebo prodeji přilehlého pozemku, respektive zatím
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
neboť ještě neproběhl převod na církev. Tento pozemek by
mohl být v budoucnu využíván jako školní zahrada,
protože ta současná bude zanedlouho z větší části
zastavěna novou přístavbou. Musíme počítat s tím, že
v průběhu stavby, zhruba do poloviny července, bude
v okolí školy větší ruch než obvykle. Bude muset být
zajištěn přístup stavební techniky a dělníků na školní
zahradu.
Dále nás čeká příprava rozpočtu obce na rok 2017, úprava
směrnice k veřejným zakázkám v souvislosti s novelou
zákona platnou od 1. 10. 2016 a dále úprava obecně
závazné vyhlášky v souvislosti s rušením nočního klidu
podle novely zákona o přestupcích platné také
od 1. 10. 2016.
Bohuslav Kovář

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení
požadavků na finanční prostředky z rozpočtu obce
na rok 2017.
Žádosti zašlete písemně na adresu obecního úřadu
nebo e-mailem nejpozději do 25. 11. 2016.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.
Bohuslav Kovář

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Benešov
Obec: Chotýšany
Okrsky

%
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
platných
hlasy
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
hlasů
1
1 100,00
427
161
37,70
161
159
98,76

Kandidátní listina
číslo

název

1

Volte Pravý Blok www.cibulka. net

2

Občanská demokratická strana

11

OBČANÉ 2011

12

Česká strana sociálně demokratická

26

Platné hlasy
celkem

v%
0

0,00

12

7,54

0

0,00

23

14,46

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

28

Romská demokratická strana

0

0,00

30

ANO 2011

40

25,15

32

TOP 09

9

5,66

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

41

25,78

37

Komunistická strana Čech a Moravy

14

8,80

41

Národní demokracie

0

0,00

43

Úsvit s Blokem proti islamizaci

1

0,62

52

Svobodní a Soukromníci

1

0,62

67

NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI

0

0,00

70

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

0

0,00

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

4

2,51

75

DSSS - Imigranty, islám nechceme!

2

1,25

78

Koalice SPD a SPO

10

6,28

81

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZKA

0

0,00

82

Česká pirátská strana

2

1,25

Zdroj: ČSÚ - http://www.volby.cz/

ZE ŠKOLY
ZŠ a MŠ Chotýšany – dnešní můj příspěvek bude víc fotografický, protože víc než slova, dokáže atmosféru
našich akcí vyjádřit okamžikový záběr….
V září jsme měli krásný projekt pod názvem „Já vím, že mě znáš“, který symbolicky spojoval národy,
světadíly, náboženství a z následných fotografií je vidět, s jakou důkladností a radostí byl připravený a
představený….
Také se naše děti podívaly do ZOO Jihlava, které je velmi rodinné a příjemné, všichni si zopakovali znalosti
o zvířatech zdejších i cizokrajných a obdivovali letecký a lovecký um sokolů, jejichž vystoupení bylo součástí
ZOO.
Žáci, kteří dosáhli výšky 150 cm, si udělali výlet do největšího lanového centra, kde v rámci tělesné výchovy
zde ve výšce 10 – 15 ti metrů jezdili na „skejtu“ a provozovali provazové krkolomné úkony. Všichni si zaslouží
veliký obdiv za statečnost……..
Veškerou fotodokumentaci máme na webových stránkách, kam Vás tímto zvu……
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Sdružení přátel Chotýšan Vás zve na

Divadlo v Chotýšanech
V sobotu 29. 10. 2016
od 1900 hodin v sále hostince Pod Kostelem
zahraje Ochotnický spolek Blaník Načeradec
divadelní představení

ŽENITBA
Žánr: satirická komedie o 2 dějstvích
Překlad: Kateřina Dudová
Režie: Václav Prokop
Obsazení: Kateřina Dudová, Martina Rozkošná, Lenka Jedličková, Václav Prokop, Vladimír Kozák, Pavel
Hejný, Radek Smajdor, Aleš Vykouk, Marie Čálková, Jindřich Forejt
Vstupné: 70,-

V srpnu se dožil pan Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. krásného
životního jubilea - 80 let.
K tomuto výročí bude v Ekocentru ve Vlašimi instalována výstava
jeho vybraných fotografií, které pořídil během svých vědeckých cest
a exkurzí za botanickými raritami v dalekých zemích, ale i právě v našem
blízkém okolí.
Pan Václav Zelený je chotýšanský patriot, od útlého věku jezdí na
chatu na Pařezí a i náš region je obsažen v jeho vědeckých publikacích.
Doposud pracoval jako docent na Fakultě agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů a Institutu tropů a subtropů na České zemědělské
univerzitě v Praze. Vyučoval české i zahraniční studenty, podnikl
výzkumné cesty do Latinské Ameriky, Středozemí, střední Asie,
Vietnamu, Senegalu a v poslední době na Kanárské, Azorské
a Kapverdské ostrovy. Poznatky shrnul v rozsáhlé publikační činnosti.
V rámci Podblanicka patří Václav Zelený již 60 let mezi významné přírodovědce a ochránce přírody
a památek. Mimo jiné je autorem publikace ,,Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka“, spoluautorem
knihy ,,Zámecké parky a stromy Podblanicka“ a napsal mnoho příspěvků do přírodovědných časopisů
a vlastivědných sborníků.
Také poutavé vyprávění o krásách a rostlinstvu Podblanicka i zemí exotických patří stále mezi
vyhledávané přednášky.
Za celoživotní dílo, zejména za celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství
a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou, osvětovou a publikační činnost získal: Doc. RNDr. Václav
Zelený, CSc. roku 2006 ocenění ,,Blanický rytíř“.
Vážený pane docente (milý Václave), přejeme Vám do dalších let jen vše dobré, pevné zdraví,
hodně sil pro další práci vědeckou i na zahradě, ještě hodně krásných botanických cest a zážitků a jen hodné lidi
kolem sebe!
Eva Budková
Sdružení přátel Chotýšan

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim srdečně zve na výstavu fotografií

ROSTLINY A KRAJINY
Z DOMOVA I CIZINY
22. října – 6. listopadu 2016
Výstava fotografií se koná u příležitosti jubilea doc. RNDr. Václava Zeleného CSc.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.
Přednáškový sál v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim,
vstupné dobrovolné.

Dodržování pravidel při třídění odpadů
Společnost AVE CZ, která sváží odpad z území Chotýšan, požádala obecní úřad v souvislosti s nedávným
zahořením skládky v Čáslavi v sektoru komunálního odpadu o předání informací, týkajících se zásad správného
třídění jednotlivých druhů odpadu a jejich nemísení. Upozornili zejména na to, že u nádob na směsný komunální
odpad je nepřípustné, aby obsahovaly vytřiditelné druhy odpadů, nebezpečné odpady a z hlediska potenciálního
zdroje požáru nesmí v žádném případě obsahovat žhavý nebo teplý popel. Posádky svozových vozidel budou
z tohoto důvodu důsledněji kontrolovat obsah nádob. Kontrolu mohou provádět i zaměstnanci obecního úřadu,
který pak upozorní majitele na nedodržování třídění.

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí
nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Na trhu existuje mnoho
levnějších i dražších druhů různých boxů, košů a úložných systémů na tříděný odpad. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír,
do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír,
 knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:
 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:
 PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).

KOVY
Na území obce Chotýšany je oddělený sběr kovů zajištěn černými nádobami s označením a dále mobilním sběrem,
organizovaným ve spolupráci s SDH Chotýšany. O pravidelných sběrech jsou obyvatelé včas informováni na úředních
deskách, výlepových plochách, internetu a v místních novinách. Nově jsou kontejnery na kov umístěny také na
Pařezí, Křemení a v nejbližší době bude i v Městečku (kontejner bude umístěn po dodání nálepky s označením).

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)

Na území obce Chotýšany se zatím nápojové kartony odděleně nesbírají, ale dle informací
svozové firmy AVE je přesto možné je třídit a vhazovat do žlutých kontejnerů na plast. Je
vhodné je před vhozením do kontejneru vypláchnout.

Usnesení č. 10/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 3. 10. 2016 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1) schvaluje
a) vypracování geometrického plánu ohledně směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 42/1;
b) rozpočtové opatření č. 2;
c) možnost rozšíření mateřské školy v prostorách objektu jídelny DZS Struhařov o maximálně 20 míst pro
školní rok 2017/2018;

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 cca 500 m2 za cenu
150,- Kč/m2;
f) 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;
g) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. Hrubešem na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany při ceně
150,- Kč/m2;
h) starostu vyvoláním schůzky s občany v Městečku a místního šetření ohledně řešení stavu potoku
Chotýšanka;
i) starostu vypracováním geometrického plánu ohledně směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 42/1;
j) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na parc. č. 181/1;

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

žádost o zprovoznění komunikace v Městečku;
žádost o finanční příspěvek pro organizaci RUAH o.p.s.
zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na provozování manikúry a pedikúry.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2016 od 1900 hodin.

Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne 22. listopadu 2016 (úterý)
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.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /10./
V masopustní dny bývalo ve vsi veselo a živo. V neděli masopustní bývala muzika "Na Kopečku". V úterý masopustní
chodily maškary. Chodily s hudbou nejen po celé vsi, ale zašly i do Městečka, k Toulovům na Smykov a na Pařezí.
Před každým stavením, zvláště tam, kde bývaly dcerky, zahrála hudba, tanečníci předtančili a pak chodili vybírat.
Mnohde dostali mísu masopustních koblih, ale obvykle nějakou tu korunu nebo i zlatník. A když se to vše obešlo,
putovali pak všichni do hospody "Na Staré". S maškarami rejdila obyčejně hejna dětí, i dospělí si však při tom přišli na
své. Maškar v průvodě bývalo několik, představovaly různé komické figurky a ani medvěd mezi nimi nechyběl. Obalený
hrachovinou bručel a nemotorně tancoval. Do dětského národa přinesl také hojně taškařiny žid s rancem na zádech, který
lacino kupoval, ale lichvářsky prodával.
Maškary přinesly do vsi hodně veselí,
ale také za to něco chtěly. Vybíralo se proto
v každém stavení, kde se zahrálo, jak už byla
o tom zmínka. Večer, když se všichni sešli
v hospodě, postavila chasa doprostřed šenkovny
stůl a na něm dva talíře. Hudba hrála a chasníci
chodili pro děvčata a brali je k tanci. Ale každá
musela předem něco zaplatit, jakousi celoroční
daň za muziku. Obvykle to býval lesklý zlatník,
který každá tanečnice okázale hodila na talíř,
až pěkně zazvonil. Někdy to byla také jen koruna,
podle toho, jak se která tanečnice cítila. Dříve se
o tanečních zábavách totiž nevybíralo pravidelné
předem stanovené vstupné jako dnes. To se
zavedlo až v letech po první světové válce.
A tak tedy co se o těchto maškarách po stavení
vybralo a čím večer v hospodě přispěla děvčata,
za to se koupilo pivo a zbytek se dal muzikantům.
Z masopustního průvodu v roce 1958
V těch bláznivých maškarních dnech na konci
masopustu si každý zatancoval. Zvláště hospodáři se museli činit, aby měli dlouhý oves!

Foto: Mirek Paleček

O masopustním úterý končila tancovačka
již o půlnoci, protože po půlnoci začínal již zase
půst. Stávalo se ovšem někdy, že se návštěvníci
rozveselí a rozkurážení trochu zdrželi, mnohdy až
do ranních hodin. A pak šli rovnou na "popelec".
Po masopustním úterý následovala popeleční
středa. Říkalo se jí také "škaredá". Ráno v kostele
v sedm hodin byla mše sv., po které uděloval farář
přítomným osadníkům popelec. Popelem vzatým
pěkně do štipíčku poznamenal každého křížem na
čele. Když potom z kostela odcházeli, nesli si na
čele znamení popelce, které mělo každému
připomínat ta stará, zavazující slova: "Pomni,
člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš! "
V těch dřívějších dobách bývaly u nás
i zimy jinačí než dnes. Bývaly to zimy třeskuté
a už od prosince. Severák řádil, vrabci a vrány
slétali se k chalupám, zajíci prolézali ploty a dostávali se až na dvůr k chalupě. Kdekdo ucpával v oknech sebe menší
skulinku mechem a pápěrkami a někde zatloukli okna dokonce hřebíkem, aby se nemohla otvírat a aby jimi nefoukalo.
Co komu bylo po čerstvém vzduchu nebo po světle, jen když teplo neutíkalo ze sednice. Vánice zavály ouvozy, cesty,
fůry jezdily přes pole, jak si to kdo namířil. . .
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 – Josef Šimek /upraveno/
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