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Vážení spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky a vstupujeme do
nového roku 2018, a proto bych Vám chtěl popřát, za
sebe, zastupitele i zaměstnance obce jen to nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti.
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 27. 11. 2017
a projednávalo návrh rozpočtu na rok 2018 včetně
požadavků jednotlivých místních spolků a sdružení
z rozpočtu obce. Obec každoročně finančně přispívá na
spolkový život v obci a podporuje činnost místních
spolků a organizací, ať už jsou to fotbalisté, důchodci,
Červený kříž, Sdružení přátel Chotýšan, SRPŠ, škola,
hasiči nebo biatlon. Jsem rád, že jejich členové svou
činností udržují jejich tradici a předávají je dalším
generacím. Tímto bych jim všem chtěl poděkovat za
celoroční práci a akce, které pořádají pro své členy
i místní obyvatele.
Dále bylo na zasedání odsouhlaseno vybudování
zpomalovacích polštářů ke snížení rychlosti na
Křemení za cca 34.000,- Kč.
3. prosince jsme společně díky SRPŠ a Sdružení přátel
Chotýšan rozsvítili vánoční stromeček u nádrže a těsně
před Štědrým dnem, 22. prosince, jsme se sešli na
adventním koncertu v místním kostele sv. Havla, kam
nám vánoční atmosféru vneslo seskupení Prskavka.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli
dobrovolným vstupným v celkové výši 4.512,- Kč.
Příspěvek bude věnován na údržbu kostela.
Další zasedání zastupitelstva obce se konalo dne
19. 12. 2017 a hlavním bodem bylo zejména schválení
rozpočtu obce a střednědobého výhledu obce na roky
2018-2020, ve kterém se promítají i budoucí náklady
na projekt Skupinový vodovod CHOPOS, do kterého
jsme se spolu s dalšími šesti obcemi zapojili. Co se
týče tohoto projektu, v současné době čekáme na
stavební povolení a zároveň společnost VRV a.s.
zpracovává žádost o dotaci, která bude podána během
ledna. Realizací této akce zajistíme obci a jejím
budoucím generacím dostatek pitné vody z přivaděče
Želivka v kapacitě až pro 600 obyvatel. Výstavba
vodovodu by mohla začít na podzim 2018.
V roce 2018 bychom rádi zrekonstruovali dětské hřiště
a volnočasový prostor v Městečku. Koncem listopadu
jsme za tímto účelem uspořádali komunitní plánování
za účasti místních obyvatel a zejména dětí. Účelem
bylo zapojit děti a vytvořit návrhy prostoru, kde tráví
volný čas menší děti, ale i dospívající mládež. Jejich
představou je menší hřiště na fotbal s brankami, dále
víceúčelová sestava s lezeckými prvky a skluzavkou
a jako doplněk dvě houpačky. V rámci realizace

projektu bude třeba rozšířit prostor hřiště, vykácet
staré vrby a provést úpravu terénu. Celkové náklady
budou činit cca 400.000,- Kč. Na projekt se pokusíme
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále
bychom v Městečku chtěli vybudovat komunikaci
k nové zástavbě. Zadali jsme zpracování projektu
a máme možnost požádat o dotaci ze Středočeského
Fondu obnovy venkova ve výši 80% celkových
nákladů. Chystáme také opravu střechy hasičské
zbrojnice v Městečku.
V hasičské zbrojnici v Chotýšanech byla provedena
rekonstrukce podlahy a vnitřních prostor během
letošního roku. Stěhovací, bourací, malířské a další
drobné úpravy zvládli místní hasiči svépomocí
a odborné práce včetně nové podlahy financovala
obec. Rád bych touto cestou poděkoval těm členům
sboru dobrovolných hasičů, kteří této činnosti věnovali
svůj volný čas a síly. V době rekonstrukce byla
veškerá technika a vybavení umístěno v areálu
společnosti Rabbit Chotýšany, a.s., které za tuto
možnost také děkujeme. Nyní je vše na svém místě
a jednotka je opět připravena k výjezdům.
Na jaře letošního roku bude realizován další ze
společných projektů v rámci dobrovolného svazku
obcí CHOPOS, a to svoz bioodpadu, na který byla
získána dotace. Chotýšany jsou jednou ze čtrnácti obcí
svazku, které se do projektu zapojily a přispěly, na
zakoupení nákladního automobilu IVECO. Dále budou
společně pořízeny velkoobjemové kontejnery, přičemž
každá obec si zvolila počet a objem dle individuálních
potřeb. Chotýšany budou mít k dispozici tři kontejnery
– dva o objemu 6 m3 a jeden o objemu 9 m3. V rámci
realizace budou také společně pořízeny mobilní drtič
a štěpkovač, které bude mít obec možnost kdykoliv
využít. Vzhledem k novému systému sběru bioodpadu
odsouhlasilo zastupitelstvo obce navýšení místního
poplatku za svoz odpadu na 750,-/osoba s trvalým
pobytem v obci a 750,-/rekreační objekt, rodinný dům
bez trvale hlášených osob.
Připomínáme, že ve dnech 12. a 13. 1. 2018 proběhne
volba prezidenta České republiky. Volební místnost na
Obecním úřadu v Chotýšanech se otevře v pátek
12. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
13. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební lístky
budou včas vloženy do Vašich poštovních schránek.
Šťastný nový rok 2018 plný osobních i pracovních
úspěchů Vám všem přeje
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Užívejme si maličkostí, protože až se jednou ohlédneme zpátky, zjistíme, že to byly velké věci……
Ano, přesně v těchto slovech vidíme velkou pravdu a ve škole se jí řídíme. V poklidu jsme vstoupili do roku 2018 a tak
bilancujeme to co bylo a poukážeme na to, co bude.
V prosinci jsme si plně užili předvánoční atmosféry. Připravili jsme pro rodiče a kamarády nádhernou vánoční výstavu
a na ní navazovala vánoční besídka. Zde naše děti předvedly výkony srovnatelné s profesionálními hereckými bardy
a všichni jsme v němém úžasu sledovali dynamiku, spád, vtip i lyriku, kterou děti do svých vystoupení daly.
Vánoce proběhly jako vždy…v očekávání, radosti, potěšení a doufám, že i ve zdraví a v pohodě. ……
Silvestr není důležitý, teprve 1. leden je výzvou správného vkročení do nového roku. A to my jsme opravdu vkročili.
Hned 2. ledna 2018 jsme odjeli na lyžařský výcvik do Krkonoš na chatu Sedmidolí, kde jsme pobyli 5 dní. A věřte, že to
bylo nádherných 5 dní. Všichni nelyžaři byli po pár dnech lyžaři, snowboarďáci poznali tajemství svých „prken“
i možností a všichni jsme si užili plno legrace, zábavy, ale i poznání.
Snad největším oceněním je hodnocení pana správce, který nám „do očí tvrdil“, (a to by přece nelhal ), že tak skvělou
partu dětí tam ještě neměl!  …Děti byly naprosto samostatné, poslušné, zábavné….vůbec nepřeháním, byly prostě
SNOVÉ 
V lednu nás čeká uzavření prvního pololetí, 27. 1. 2018 se bude konat dětský maškarní ples a na něj 24. 2. 2018 naváže
maškarní ples pro rodiče, přátele a kamarády školy, kam jste všichni srdečně zvaní .
A protože jsem v úvodu radila, ať si užíváme maličkostí, začnete třeba tím, že si pořádně prohlédnete přiložené
fotografie…vidíte to????...loď na sněhu
….. taková maličkost, ale tak velké věci
se tam děly .
Přeji VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ
ROK 2018
Mgr. Daniela Bukovská

Rozsvěcení stromečku na Smikově
Dne 2.12.2017 jsme se stejně
jako každý rok, sešli
v hojném počtu k ozdobení
a rozsvícení stromečku. Díky
panu starostovi, kterému
samozřejmě velice děkuji,
jsme letos poprvé mohli
stromeček rozsvítit. Ráda
bych také poděkovala všem
sousedům,
za
navození
vánoční
atmosféry
a
příjemně strávené odpoledne.
Hana Dohnalová

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

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

20. ledna 2018
hostinec Pod Kostelem
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč
Účast ve stejnokrojích vítána.
Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

SRPŠ Chotýšany
vás srdečně zve na

Dětský karneval,
který se koná dne 27. 1. 2018 od 14:00
v sále hostince Pod Kostelem.
Program zajišťuje Kulíšek Bystřice.

Za případné ceny do tomboly předem děkujeme.

Keramika Ivana Syslová bude dočasně uzavřena, pravděpodobně do konce února.
Děkuji za pochopení Ivana Syslová

Setkání jubilantů roku 2017
V předvánočním čase, v neděli 10. prosince 2017, uspořádal obecní úřad Chotýšany každoroční setkání
jubilantů. V hojném počtu a v dobré náladě se sešli v salónku hostince Na Kopečku, kde je přivítal starosta obce
Bohuslav Kovář. Po společném přípitku proběhla gratulace, předání květin a dárků v podobě obecních kalendářů
na rok 2018 a poukázek na nákup do místního obchodu. Následovala výborná večeře a zábava při příjemném
posezení s ochutnávkou vánočního cukroví. Děkujeme všem za účast a přátelskou atmosféru. Za přípravu salónku
a pohoštění děkujeme manželům Řezníčkovým.
Zúčastnili se a své jubileum společně oslavili:
80 let - Marie Juklová; 70 let – Ludmila Pospíšilová, Jaroslava Říhová
70 let - Josef Král, Josef Matoušek, Zdeněk Měchura, Josef Řezníček, František Innemann
75 let - František Toula
Bohužel se tohoto setkání nemohly zúčastnit paní Anežka Klecová – 80 let a Věra Marešová – 70 let, kterým
rovněž přejeme ze srdce vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let. Gratulace byly předány
osobně panem starostou.
Obecní úřad Chotýšany

Poděkování

Jubilanti r. 2017 touto cestou velice děkují obecnímu úřadu za obdržené dary a přichystané pohoštění.

Adventní koncert v Chotýšanech
Tentokrát těsně před Štědrým dnem, v pátek 22. prosince 2017, uspořádala Obec Chotýšany tradiční adventní
koncert v kostele sv. Havla. Vánoční atmosféru naladilo hudební seskupení Prskavka s hostem Liborem Kožíškem
– soprán saxofon. Zazněly tradiční, ale třeba i pohádkové vánoční písně a melodie, které rozezpívaly zaplněný
kostel. Po krásném vystoupení a zaslouženém potlesku se všichni odebrali před kostel, kde bylo u sochy sv. Jana
Nepomuckého připraveno jako vždy malé občerstvení, svařené víno a čaj. Děkujeme všem za účast a za příspěvky
na údržbu kostela v podobě dobrovolného vstupného.
za Obecní úřad Chotýšany
Jana Kovářová

foto: Miroslav Švarc

Usnesení č. 9/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 11. 2017 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) návrh přebytkového rozpočtu obce na rok 2018;
b) uzavření směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
c) pořízení mobilního rozhlasu;
d) zařazení obce Všechlapy do společného školského obvodu;
e) zajištění a vybudování zpomalovacích polštářů na Křemení firmou Quo s.r.o. ;
2) pověřuje
a) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,Kč/m2;
b) místostarostku zjištěním stavu ve věci udělení výjimky k odchytu bobra evropského a zrušení bobřích hrází u
Povodí Vltavy, s.p.;
c) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
d) starostu uzavření smlouvy na pořízení mobilního rozhlasu;
e) starostu uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích polštářů na
Křemení;
3) bere na vědomí
a) informace ohledně novely o pohřebnictví;
b) zprávu z valné hromady BENE-BUSU;
c) zatrubnění příkopu před čp. 155.

Usnesení č. 10/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 19. 12. 2017 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) odkup pozemku parc. č. 31/2 v k.ú. Chotýšany za cenu 150,- Kč/m2;
b) přebytkový rozpočet obce na rok 2018 dle vyvěšeného návrhu as uvedenou změnou;
c) střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2020;
d) uzavření dohod o pracovní činnosti a pracovní smlouvy s novým pracovníkem na dobu neurčitou;
e) poskytnutím neinvestiční dotace Posázaví o.p.s .ve výši 16.650,- Kč;
f) vyřazení knih dle přiloženého seznamu;
g) rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy;
h) navýšení poplatku za svoz TKO na 750,- Kč za osobu a nemovitost
2) pověřuje
a) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany při ceně 150,Kč/m2;
b) místostarostku zjištěním stavu ve věci udělení výjimky k odchytu bobra evropského a zrušení bobřích hrází u
Povodí Vltavy, s.p.;
c) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
d) místostarostku uzavřením smlouvy s firmou Quo s.r.o. na zajištění a vybudování zpomalovacích polštářů na
Křemení;
e) starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 31/2 v k.ú. Chotýšany za cenu 150,- Kč/m2;
f) starostu uzavřením dohod o pracovní činnosti a pracovní smlouvy s novým pracovníkem;
3) bere na vědomí
a) inventarizaci majetku obce za rok 2017;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho
konáním. Předpokládaný termín zasedání 23. 1. 2018 od 1900 hodin.
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