Ročník 20 / Číslo 11 / Listopad 2016
Vážení spoluobčané,
je tu další, tentokrát listopadové číslo Chotýšanských novin
a s ním aktuální informace o dění v obci.
V pondělí 7. 11. 2016 se konalo pravidelné zasedání
zastupitelstva obce. Důležitým bodem jednání bylo
schválení vítězné firmy na projekt Přístavba ZŠ a MŠ
Chotýšany, kterou se stala firma ATOS, s.r.o., Ledeč nad
Sázavou. Po zdlouhavém výběrovém řízení a uplynutí
odvolací lhůty byla podepsána Smlouva o dílo a předáno
staveniště.
V současné době probíhá oprava povrchu a odvodnění
místní komunikace v ulici u Prostředního rybníka firmou
BES s.r.o., která by se měla dále přesunout k položení
asfaltové plochy pro Víceúčelové hřiště v Chotýšanech nad
fotbalovým hřištěm. Na víceúčelovém hřišti již proběhla
příprava podkladových vrstev a terénu a nyní jsou zde
osazovány prvky pro parkour a workout – přírodní
posilovnu firmou hřiště.cz. Prozatím hřiště není v provozu
a není možno jej využívat, dokud nebudou všechny prvky
řádně ukotveny a nainstalovány. Do jeho oficiálního
otevření je vstup na nové hřiště zakázán z důvodu
bezpečnosti. Obě tyto akce byly podpořeny dotací
z Ministerstva místního rozvoje.

Následně by firma BES s.r.o. měla zrealizovat výstavbu
nové místní komunikace k zástavbě U Křížku, na kterou
dlouho čekáme. Doufejme, že počasí těmto stavebním
záměrům bude ještě přát a vše bude co nejdříve
dokončeno.
Obec
Chotýšany
získala dotaci
z Operačního
programu životního prostředí na projekt Obnova zeleně
v Chotýšanech, který zahrnuje kácení, prořezání a novou
výsadbu v lipové aleji u kostela a u pomníku padlých,
ošetření a prořezání vzrostlých stromů u nádrže a u křížku
směrem k hřišti. Dále projekt počítá s úpravou prostranství
nad obchodem, kde proběhne zatravnění, výsadba stromů a

vybudování valu proti zaplavování domů pod bytovkou.
Ve spolupráci s DZS Struhařov budou odděleně řešena
parkovací stání u bytovky. Po konzultaci s odborníky
z Českého svazu ochránců přírody Vlašim proběhne
i úprava zeleně v Městečku u kapličky.
Na příštím zasedání zastupitelstva proběhne tvorba návrhu
rozpočtu obce na rok 2017. Již nyní je jasné, že velkým
výdajem obce budou náklady na přístavbu školy, které
budou částečně hrazeny z úvěru. Co se týče projektů na
příští rok, uvažujeme o podání žádosti o dotaci
z Ministerstva místního rozvoje na opravu místní
komunikace od Pospíšilů směrem k nádrži a dále na opravu
dětského hřiště v Městečku, které je v havarijním stavu. Na
vybudování nových místních komunikací nejsou prozatím
poskytovány dotace a jsou tudíž finančně mnohem
náročnější, proto je budeme řešit individuálně dle
možností. Nejdříve je nutné nechat zpracovat projekty.
Pokusíme se také znovu podat žádost na úpravu malé
vodní nádrže za fotbalovým hřištěm, kde Ministerstvo
zemědělství zmírnilo podmínky a již nepožadují, aby nádrž
měla stálý přítok.
Na internetových stránkách obce www.chotysany.cz
naleznete v dolní části titulní strany novinku v podobě
digitální knihovny, která byla vytvořena ve spolupráci se
společností RAS TV a mikroregionem CHOPOS.
Prolistovat zde můžete nejen Chotýšanský zpravodaj, ale
i další zpravodaje a občasníky z Ostředka, Postupic,
Struhařova a Teplýšovic. K nahlédnutí jsou v elektronické
verzi i brožury z mikroregionu CHOPOS.

Za dveřmi je začátek adventu, proto Vám přeji příjemné
prožití tohoto předvánočního období a budu se těšit na
setkání s Vámi při adventním koncertu v kostele sv. Havla
dne 18. 12. 2016 od 18.30 hodin, na který Vás srdečně zvu.
Bohuslav Kovář

Informace ke kontrolám kotlů
Upozorňujeme občany na povinnost podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kdy provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději
do 31. prosince 2016.
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá
osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské
komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky,
která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto Asociace podniků topenářské techniky doporučuje pro zajištění
technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých
osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
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Zdroj: http://www.aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu

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

26. listopadu 2016 od 18.30 hodin
v hostinci Na Kopečku
Účast ve stejnokrojích vítána.

ZE ŠKOLY
Chotýšanská Route 66…aneb silnice plná světlušek
Dlouhou dobu jsem přemýšlela, kterou zásadní školní akci vyzdvihnout, vždyť všechny jsou výjimečné, jako naše škola,
děti, učitelé, ale pak jsem si vzpomněla na známé motto: Děti se vracejí tam, kde je jim dobře…. a to se přesně potvrdilo
16. 11. 2016. V tento den se konal oblíbený lampionový průvod, plný zábavných disciplín, úkolů a následného nočního
spaní ve škole. Těžko tomu uvěřit, ale navzdory nepříznivému deštivému počasí, se průvodu účastnilo asi 150 lidí. A
nejen to, do školy se potom nastěhovalo rovných 66 dětí – se spacáky, vydatnými svačinami a velkým očekáváním, které
je nezklamalo. Posuďte sami – gymnastika s obručemi, indicie ve slizu, logické úlohy, zpěv, soutěže a nakonec noční
stezka odvahy. Bylo moc milé, že se do školy vracejí i děti, které už dávno nejsou v chotýšanské škole a přesto si
nenechají ujít naše akce. Přitom středa byla posledním školním dnem před prodlouženým víkendem a všechny děti mohly
být dávno doma a užívat si volna… a ony radši šly ZPÁTKY do školy, chápete to?... Většina mých známých NE …
Ale to bude asi tím, že k nám nechodili do školy……..
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Pozvání na vánoční výstavu
Kdy: 10. 12. 2016
Kde: ZŠ a MŠ Chotýšany
Čas: 9.30 – 14.30

Sdružení přátel Chotýšan a SRPŠ
Vás srdečně zvou na

„Zdobení stromečku“
26. 11. 2016 v 16:30 u nádrže
Již tradičně ochutnáme vánoční cukroví a svařáček.
K poslechu zazpívají naše děti.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne a načerpat trochu vánoční atmosféry.
Těšíme se na Vás.

Chotýšanské peklo
Vážení 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

Další vystoupení můžete shlédnout:
dne 11. 12. 2016
od 16:00 Jarmark Vlašim

Obec Chotý any vás srde n zve na

Adventní koncert - ú inkuje

Ned le 18.prosince 2016
Za átek v 18:30h v kostele sv.Havla v Chotý anech
Hosté: Silvie Králová violoncello a Marcela Rezková klávesy
Po skon ení tradi ní malé poho t ní p ed kostelem
aj, sva ené víno ...
Po koncertu mo nost zakoupení cd Prskavka
15 Váno ních písni ek

Usnesení č. 11/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 7. 11. 2016 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1) schvaluje
a) uzavření smlouvy o dílo na „Přístavbu ZŠ a MŠ Chotýšany“ s vítěznou firmou ATOS, s.r.o.,;
b) interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky;
c) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na provozování manikúry a pedikúry v ceně 250,- Kč
měsíčně na období 11/2016 až 12/2017;
d) opětovné podání žádosti o dotaci na projekt úpravy rybníka u hřiště „Malá vodní nádrž Chotýšany“;
e) poskytnutí příspěvku na činnost Biatlon klubu Chotýšany, z.s., v částce 30.000,- Kč;

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 vypracováním geometrického plánu ohledně směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
i) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na parc. č. 181/1;
j) starostu uzavřením smlouvy o dílo na „Přístavbu ZŠ a MŠ Chotýšany“ s vítěznou firmou ATOS, s.r.o.;
k) starostu pozváním zástupců Posázaví o.p.s. na další zasedání zastupitelstva;
l) starostu uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na provozování manikúry a pedikúry v ceně
250,- Kč měsíčně na období 11/2016 až 12/2017;
m) účetní odstraněním nedostatků v účetnictví na základě zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016;
n) starostu opětovným podání žádosti o dotaci na projekt úpravy rybníka u hřiště „Malá vodní nádrž
Chotýšany“;

3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) žádost o umístění odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy;
c) získání dotace na projekt „Obnova zeleně v obci Chotýšany“;
d) žádost občanů Křemení na vybudování místní komunikace.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 2. 12. 2016 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /11./
Takových zim a vánic se hospodáři nelekali. "V prosinci když sněží, úroda sem běží". A jistě že na tom pravdy něco bylo!
Horší bývaly zimy a mrazy holé, bez sněhu, hospodáři říkali, že holomraznicemi vymrznou ozimy. Bývala to zlá zima
v chalupách i statcích, zlá a také dlouhá. Život v ní býval však klidný jako v polospánku. Vstávalo se pozdě, dobytek
se krmíval jen dvakrát denně, mlátilo se obilí, sekala chvoj.
Za dlouhých zimních večerů se u nás na
vesnici hodně také četlo. V naší vesnici bývalo
odjakživa dost i přímo náruživých čtenářů, kteří
přečetli, kde jaká kniha byla. Kdo neměl co číst,
nebo číst neuměl, chodíval na táčky, aby
zahnal dlouhou chvíli a také, aby se něco dověděl.
To bývaly v naší vesnici už taková známá místa,
kde se lidé za těchto dlouhých zimních večerů
scházeli. Bývala to chalupa "U Bernardů", kde se
také říkalo "U Tkalců". Sem chodíval na táčky i
tehdejší
chotýšanský
pan
farář.
Potom
v chalupě číslo 47 u Jelínků, kde se jinak také
říkalo "U Ponocných", protože starý Jelínek
v šedesátých letech minulého století býval
ponocným. Tam bývalo také vždycky velmi živo.
Do hospody ve všední den zašel tak jen starosta
nebo někteří sedláci na jedno dvě piva a také,
Maškarní průvod obcí dne 21. února 1971. Již brzy se tato tradice aby se dověděli, co je ve světě nového.
odmlčela na dlouhá léta.

V každém statku, kde v létě kejhaly husy,
se v zimě dralo peří. Večer se vždy sešlo ve stavení několik ženských buď z příbuzenstva, nebo ze sousedství, sotva se
někdy vešly za stůl. Na dračkách bývalo vždy živo, ženské měly hlavní slovo, semlely živé, mrtvé, a když začaly,
nevěděly kdy přestat. Také se někdy při draní četlo, předčítal obvykle sám hospodář nebo někdo jiný, kdo se v tom
vyznal. Ale to bývalo málokdy, ženské nevydržely delší dobu být tiše, a proto se raději povídalo. A tak večery na
dračkách rychle ubíhaly, hodně peří se sedralo, a když se kolem půlnoci ženské rozcházely, byla podlaha pod stolem celá
pokryta bílými pápěrkami.
Foto: Karel Hýna st.

Draní peří, neboli krátce dračky, trvaly v jednom stavení týden, někdy i dva i déle, podle toho, z kolika husí bylo
peří připraveno. Když byla doderná, selka napekla koblihy a vařila čaj s rumem a všichni byli pohoštěni. A pak se šlo
zase jinam, do jiného stavení, do sousedství, až se všechno peří pěkně sedralo.
Po rušném a divokém masopustním období
nastala doba postu, čas předvelikonoční, trvající čtyři až
pět týdnů. To už bylo ale všechno veselejší, protože
nadcházelo jaro. Jakmile uplynul únor, slunéčko začalo
již trochu více hřát, země se probouzela, dny se
prodlužovaly a všude už byla vidět i znát předjarní
nálada. Vyjíždělo se už pomalu na pole a 19. března na
sv. Josefa bývaly už jařiny zasety. Je proto pochopitelné, že i žně potom bývaly dříve, daleko dříve než
dnes, kdy se seje mnohdy až koncem dubna nebo až
v máji.
Pak přišly svátky jara, Velikonoce, jimiž
ožívala naše vesnice jako probuzená ze zimního
spánku. Velikonoce bývaly na vsi nejčekanější svátky v
roce. Vždyť znamenaly konec zlé zimy. "Smrt nesem ze
vsi - nové jaro do vsi!" Zpívaly děti, obíhajíce o Zimní pohled z Chotýšan v roce 1970
pomlázce vesnicí . . .

Foto: Karel Hýna st.
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