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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další dvojčíslo Chotýšanských novin
s informacemi o dění v obci.
Zastupitelstvo obce se sešlo ve čtvrtek 13.
a projednávalo zejména žádosti o prodej
obecních pozemků. Jednotka požární ochrany
Sboru dobrovolných hasičů požádala o
zásahových oděvů a materiálu.

9. 2018
a pacht
místního
doplnění

Blíží se komunální volby a s nimi končí volební období
současného zastupitelstva a rovněž moje funkční
období jako starosty obce. Čtyři roky, před kterými
jsem dostal důvěru vaší i zastupitelů a byl zvolen do
funkce starosty, utekly velmi rychle. Během té doby
jsem získal mnoho zkušeností, naštěstí více těch
positivních než negativních. Naučil jsem se zvládat
administrativní zátěž, které neustále přibývá, řešil jsem
různé žádosti i stížnosti, plánoval, budoval, přidal ruku
k dílu, když bylo třeba, setkával se s vámi na různých
akcích a to vše mě celé čtyři roky naplňovalo. Starosta
neznamená jen ty starosti, kterých je opravdu hodně,
ale pro mě znamená hlavně starat se - starat se o něco
na čem mi velmi záleží, to je o naší obec, ve které
společně žijeme. A nebyl jsem na to sám. Celé ty čtyři
roky jsem kolem sebe měl spoustu lidí, kteří mě
podporovali, spolupracovali a pomáhali. V první řadě
chci poděkovat všem členům zastupitelstva Mgr. Ireně
Pošmurné, Mileně Šíchové, Ing. Kláře Starostové,
Ing. Miroslavu Lubasovi, Františku Toulovi
a Bronislavu Škodovi, kteří na pravidelných zasedáních
společně rozhodovali o obecních záležitostech. Dále
hospodářce a účetní paní Marii Matouškové za její
pečlivou práci, Ing. Monice Matouškové za vydávání
Chotýšanských novin, Ladislavu Syslovi za dohled nad
obecním vodovodem, Miroslavu Švarcovi a Petru
Klauzovi za vzorné vedení kroniky a knihovny,
zaměstnancům
Jiřímu
Kunovskému,
Robertu
Sarközymu, Jiřímu Mašínovi a Františku Kronusovi za
všestrannou péči o vzhled obce. Za spolupráci děkuji
také představitelům a členům místních spolků a všem
dalším lidem, kteří se podíleli na chodu obce.
Prosluněné prázdniny skončily a první školní den,
3. září 2018, jsem přivítal ve škole 21 prvňáčků.
Mnoho nových dětí nastoupilo i do jiných ročníků
a nová přístavba se tak rychle zaplňuje. Kapacita obou

tříd mateřské školky je rovněž zcela naplněna. O naší
školu je velký zájem, což nás velmi těší. Zásluhu na
tom má především paní ředitelka Mgr. Daniela
Bukovská a její skvělý tým pedagogů a zaměstnanců
školy. Děkuji za jejich práci a přeji jim mnoho dalších
úspěchů.
Skupinový vodovod CHOPOS se bude stavět
Začátkem prázdnin jsme získali informaci o schválení
dotace z Operačního programu Životní prostředí pro
projekt skupinového vodovodu CHOPOS v rámci
kterého jsou Chotýšany jednou ze sedmi zapojených
obcí, které se do dvou let připojí na přivaděč z Želivky.
Jedná se o akci s náklady okolo 200 milionů korun,
z toho dotace činí kolem 140 milionů. Jak jsem již
několikrát zmínil, z důvodu dlouhodobě nepříznivé
situace s vodou je tento projekt spásou pro naše území
a zajistí nám dostatečný a stálý zdroj vody. Do
budoucna kapacitně počítáme i s rozvedením vodovodu
do místní části Křemení.
OZNÁMĚNÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Zastupitelstva obce Chotýšany a volby do
Senátu Parlamentu České republiky se konají:
• v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00
hodin a
• v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v přízemí
budovy obecního úřadu Chotýšany, Chotýšany 54.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční:
- dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
- dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Bohuslav Kovář

Projekty a akce realizované během funkčního
období 2014 – 2018
V roce 2015 byl realizován projekt Hydrogeologický
průzkum – nové vrty jako zdroj podzemní vody pro
obecní vodovod s přispěním dotace z Operačního
programu Životní prostředí ve výši 441.000,- Kč.
V roce 2015 – 2016 proběhla výsadba remízu a
protierozního pásu u Chotýšan s přispěním dotací
z Operačního programu Životní prostředí ve výši
231.990,- a 224.000,- Kč.
V roce 2015 provedla obec úpravu a odvodnění obecní
cesty v Městečku z vlastních finančních prostředků.
V roce 2016 byl z vlastních finančních prostředků
zakoupen nový malotraktor na údržbu obce.

V červenci – srpnu 2016 byla z vlastních finančních
prostředků a z části svépomocí vybudována podkrovní
třída pro 1. ročník.

V roce 2016 bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště
s přispěním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400.000,- Kč.

Byl upraven prostor kolem kapličky na Pařezí včetně
instalace jejího nasvícení z vlastních finančních
prostředků.

Byl zastřešen prostor v areálu fotbalového hřiště
z vlastních finančních prostředků.
V roce 2016 byla provedena obnova a odvodnění
komunikace s přispěním dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 190 000,- Kč.

Během listopadu 2016 – srpna 2017 byla vybudována
přístavba ZŠ a MŠ Chotýšany s přispěním dotace
MŠMT ve výši 13 501 400,- Kč.

Proběhla výstavba nové komunikace „U křížku“ včetně
veřejného osvětlení z vlastních finančních prostředků.

V roce 2017 jsme realizovali opravu a odvodnění
komunikace s přispěním dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 443 000,- Kč.

Získali jsme dotaci na rok 2018 na obnovu povrchu a
odvodnění místní komunikace u Prostředního rybníka
ve výši 517 293,- Kč.

V roce 2018 obec začala s rekonstrukcí a úpravou
prostoru tribun fotbalového hřiště z vlastních
finančních prostředků a vlastními silami. Poděkování
za spolupráci patří zejména Michalovi Povolnému.
Během roku 2017 – 2018 byl realizován projekt
Obnova zeleně v obci Chotýšany s přispěním dotace
z OPŽP ve výši 376.635,- Kč.

Bylo realizováno odbahnění a úprava hráze malé vodní
nádrže v Chotýšanech za fotbalovým hřištěm
s přispěním dotace z Ministerstva zemědělství ve výši
416 429,- Kč.

V roce 2018 byla realizována druhá úprava prostor a
sociálního zařízení jídelny DZS Struhařov, kde po
odchodu 2. stupně ZŠ vznikla druhá třída MŠ Montessori.

Během tohoto období došlo k mnoha dalším menším
úpravám v obci např. výměna oken v prostorách pošty,
rekonstrukce podlahy hasičské zbrojnice, byla
vyměněna a doplněna část veřejného osvětlení za
úspornější, výsadba zeleně, nové posezení u nádrže,
retardéry na Křemení.
Většinu žádostí o dotaci a
administraci projektů během i po
realizaci pro nás zpracovává
dobrovolný svazek obcí CHOPOS, jehož jsme členy.
CHOPOS je pro nás významným partnerem, který
zajišťuje v rámci projektu Centra společných služeb
obci různé služby (veřejné zakázky, pověřenec pro
ochranu osobních údajů, směrnice, poradenství
k činnosti orgánů obce atd.), přibližuje veřejné služby
občanům a pomáhá obci snižovat administrativní zátěž.
Zároveň se podílíme na společných dotačně
podpořených projektech CHOPOSu jako je svoz
bioodpadu a Skupinový vodovod CHOPOS.

Společenské a sportovní odpoledne
V sobotu 28. 7. 2018 se uskutečnilo ve sportovním areálu místního Sokola nádherné setkání
fotbalistů a vůbec přátel našeho spoluobčana, bývalého hráče, funkcionáře a rozhodčího Václava
Kuthana, který svůj život zasvětil fotbalu a dění v Chotýšanech.
Na jeho počest synové Václav a Jindra s mamkou, spolu se svými nejbližšími kamarády,
uskutečnili tuto vzpomínkovou akci pod názvem: „Memoriál Václava Kuthana“.
Vzpomněli jsme společně na celou historii fotbalu v Chotýšanech od jeho založení až po
současnost a všechny osobnosti, kteří se podíleli na rozvoji kopané v obci.
K fotbalovému klání byla přizvána mužstva
a místních borců Chotýšan v kategorii hráčů nad 45 let věku.

Benešova,

Vlašimi,

Struhařova

Byl to pro nás pamětníky i ostatní přátele skutečný svátek fotbalu a velmi příjemně strávené
odpoledne, kde jsme s úctou a obdivem sledovali neuvěřitelné výkony hráčů i nad 77 let.
Je nutno říci, že zvítězili
všichni a akce se díky vzorné
organizaci i občerstvení velice
zdařila. Potěšily nás uzené kýty,
játra na roštu, klobásky skvělé
pivo a limo, ba i něco ostřejšího
pro utužení přátelství a dobré
nálady. Všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce, patří dík.
Zvláštní poděkování patří panu
Zdeňku
Měchurovi,
který
zajišťoval zámezí celé akce a
finančně se na ní podílel.
Jen pro úplnost: putovní
pohár pro vítěze si odvezli hráči z
Benešova, kteří ve finále přehráli
kamarády z Vlašimi. V zápase o 3.
místo zvítězili místní borci
Chotýšan nad odrostlými kluky ze
Struhařova. Na zápasech bylo
přítomno 250 spokojených diváků.
Co víc bychom si měli ještě
přát: jen více takových akcí v
Chotýšanech, ať se dokážeme
společně pobavit.
Velký dík i při této
příležitosti patří našemu starostovi
i celému zastupitelstvu, kteří
vytvářejí výborné podmínky pro
sportovní a společenskou činnost v
obci.
Za účastníky: Zdeněk Tůma

foto: Jana Kovářová

foto: Jana Kovářová

VII. Chotýšanské slavnosti
Na sedmém ročníku slavností měli návštěvníci jedinečnou možnost vidět na živo legendární undergroundovou
kapelu Plastic People of the Universe která tvořila značnou část večerního programu. Vezměme to ovšem pěkně
od začátku, jako již tradičně program slavností otevíralo fotbalové utkání mezi domácím výběrem a výběrem
staré gardy ze Struhařova. Zápas byl plný emocí, zdravé rivality i krásných sportovních okamžiků a potěšil oko
fotbalového nadšence.
Dechová kapela Triton navazující na fotbalové utkání ukázala zač je toho dechová muzika.
Protože je naše akce multižánrová, zaměřená na uspokojení všech věkových generací a hudebních vkusů, zahrálo
nám i hudební těleso Bossfolk své pojetí hudby s výraznými prvky folku. Nejmladší návštěvníci si přišli na své
při divadelním představení a na pouťových atrakcích a pro jejich starší kamarády zde byli připraveni koně a
malování na obličej, a zatím co se děti vozily na koních, tatínkové mohli obdivovat velkou škálu motocyklů
napříč lety. Maminky si vychutnávaly koláčky v naší kavárničce. Malý hasičský potěr nám předvedl, jak to umí
s hasičským vybavením a pozorné oko jistě poznalo velký pokrok od minulého roku. Na své si přišly i pilné
hospodyňky, které se mohly zúčastnit prestižní soutěže o nejlepší moučník. Při vystoupení Josefa Čecila bylo z
tváří účastníků patrné, že tohle opravdu nečekali, ale i přes prvotní zděšení harmonikář vykouzlil úsměvy na
všech tvářích a přispěl tak k celkové atmosféře na slavnostech.
S nastávajícím večerem se chystalo velké vystoupení legendy českého undergroundu Plastic People of the
Universe. Jedinečnou možnost vidět „Plastiky“ na živo si nenechalo ujít velké množství účastníků. Underground
je velmi atypické hudební odvětví, které má své skalní příznivce, ale i odpůrce. Nicméně jsme rádi, že nám
„Plastici“ zpestřili program svým vystoupením, které zakončil dech beroucí ohňostroj.
Na své si však přišli i příznivci o něco komerčnějšího typu muziky. Když nám k tanci zahrálo uskupení Tahimel,
bylo jen málo účastníků, které nechaly tóny v klidu, a s nástupem kapely Čejka band byl parket již zcela zaplněn
a tančilo se až do ranních hodin.
Závěrem snad jen poděkovat a složit obrovskou poklonu všem, kteří věnují velké množství energie a času do
pořádání této stěžejní kulturní akce. Těšíme se na příští ročník a věříme, že Vámi projevená přízeň nám i přes
drobné chybičky bude zachována do příštích let.
za realizační tým
Bronislav Škoda

Bářino toulavé divadlo
foto: Jana a Bohuslav Kovářovi

Čejka band a Čejka band junior

Plastic People of the Universe

foto: Jana a Bohuslav Kovářovi

dechová kapela Triton

folková kapela BOSSfolk

foto: Jana a Bohuslav Kovářovi

hudební kapela RockTom

Rovné broky v Chotýšanech
V sobotu 25.8. se uskutečnil, na chotýšanské střelnici, druhý a zároveň v letošním roce i poslední veřejný závod ve střelbě
na asfaltové terče.
Cestu k nám našlo 42 závodníků, což je na naše poměry velice slušný počet. Všichni přihlášení střelci museli absolvovat
tři položky po 25 terčích. Nejlepších 6 postoupilo do finále, kde je čekala ještě jedna série 25 terčů, které se přičítaly
k základnímu nástřelu.
V základní části závodu se žádnému ze střelců nepodařilo nastřílet tzv. čistou položku, což může být zapříčiněno opravdu
těžkou a mezi střelci ne zrovna oblíbenou chotýšanskou střelnicí. Ale že to jde nám ukázala finálová položka.
Do finále po základní části postoupili:
1. Zdeněk Smetana ml. 67
2. Robert Šimák
67
3. Jiří Macháček
66
4. Roman Hýna
66
5. Smetana Zdeněk st. 66
6. Jareš Ondřej
65
Finálová položka byla velmi napínavá a s celkovým pořadím ještě řádně zamíchala. Jiří Macháček a Roman Hýna v ní
nastříleli dokonce maximální počet vypuštěných terčů, tedy 25.
A aby toho ještě nebylo málo, tito dva střelci měli po sečtení zásahů ze základní části a z finále shodný počet a to 91 ze
100 možných zasažených terčů. Rozhodnout o vítězi tedy musel rozstřel na jednu ránu, tzv. rychlá smrt. Šťastnějším se
z této dvojice nakonec stal Roman Hýna, který vyhrál v letošním roce oba závody.
Konečné pořadí po finále a rozstřelu:
1. Roman Hýna
66 + 25 + 1
2. Jiří Macháček
66 + 25 + 0
3. Robert Šimák
67 + 23
4. Zdeněk Smetana st. 66 + 22
5. Jareš Ondřej
65 + 22
6. Zdeněk Smetana ml. 67 + 19
Z chotýšanských střelců se ještě na 19 místě umístnil Luboš Kunt a na 39 místě Jiří Kunt ml. z Třeběšic.

Na závěr se sluší poděkovat členům mysliveckého spolku Diana Chotýšany za bezchybně zorganizovaný závod včetně
občerstvení, dále hlavnímu sponzorovi, kterým je firma Sellier & Bellot a.s., firmě Rabbit Chotýšany a.s., honebnímu
společenstvu za věnované ceny pro nejlepší střelce a samozřejmě ještě Líbě Říhové za její úžasné – vlastnoručně
vyrobené dorty doplněné mysliveckou tématikou.
MS Diana Chotýšany

Pohár Okresní odborné rady mládeže v běhu na 60 m s překážkami
v Chotýšanech
V sobotu 22. 9. 2018 hostily
Chotýšany
hasičské
závody
mládeže v běhu na 60 m
s překážkami. Počasí se po noční
bouřce nakonec vydařilo a sešlo se
kolem
150
dětí,
trenérů
a rozhodčích. Za kolektiv mladých
hasičů SDH Chotýšany se
zúčastnilo hned 9 dětí. Soutěž
začala prezencí a nástupem všech
družstev, které přivítala vedoucí
rady mládeže Kamila Moudrá,
starosta obce Bohuslav Kovář
a starostka SDH Chotýšany Milena
Šíchová. Byly připraveny tři dráhy
a hasiči závodili se dvěma pokusy
ve čtyřech kategoriích - mladší
chlapci a dívky a starší chlapci a dívky. Děti prožily okamžiky úspěchu i smutku se slzami z nepodařeného
pokusu, ale věříme, že i tak si závody v Chotýšanech užily. Děkujeme všem za účast a organizátorům za
přípravu sportoviště. Zvláštní poděkování patří paní Marii Kuthanové, Marii Syslové a Ludmile Marešové za
velkou pomoc při přípravě a výdeji občerstvení pro závodníky a rozhodčí.
za SDH Chotýšany
Jana Kovářová

foto: Jana Kovářová

Usnesení č. 6/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 13. 9. 2018 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře 533 m2 za cenu 350,Kč/m2, celkem za 186.550,- Kč;
b) narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení, tím, že se obec vzdává
práva na tento pozemek;
c) doplnění zásahových oděvů a materiálu pro JPO Chotýšany v hodnotě cca 80.000,- Kč;
d) uzavření dohody o meziobecní spolupráci k projektu Skupinový vodovod CHOPOS, kdy text dohody o meziobecní
spolupráci k projektu Skupinový vodovod CHOPOS je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení;
e) poskytnutí příspěvku na domovní ČOV;

2) neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku na celostátní veřejnou sbírku pro obec Prameny;

3) pověřuje
a) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ohledně směny pozemků u č.p. 18 v Chotýšanech podle
vypracovaného geometrického plánu;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 954/5 v k.ú. Městečko u Chotýšany za
celkovou cenu 37.200,- Kč;
d) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře 533 m2 za
cenu 350,- Kč/m2, celkem za 186.550,- Kč;

e) starostu narovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení, tím, že se
obec vzdává práva na tento pozemek;
f) starostu zajištěním doplnění zásahových oděvů a materiálu pro JPO Chotýšany v hodnotě cca 80.000,- Kč;
g) starostu obce uzavřením dohody o meziobecní spolupráci k projektu Skupinový vodovod CHOPOS, jehož znění je
nedílnou součástí originálu tohoto usnesení;
h) starostu k vydání pokynu k vyúčtování příspěvku na domácí ČOV;

4) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) že letos končí smlouva o svozu komunálního odpadu se společností AVE;
c) projekt „Výsadba stromu svobody“.

Usnesení č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 9. 2018 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek a stanovisek, uplatněných k návrhu územního plánu obce
Chotýšany;
b) vydání územního plánu obce Chotýšany;
c) rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy;

2) pověřuje
a) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ohledně směny pozemků u č.p. 18 v Chotýšanech podle
vypracovaného geometrického plánu;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 954/5 v k.ú. Městečko u Chotýšany za
celkovou cenu 37.200,- Kč;
d) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře 533 m2 za
cenu 350,- Kč/m2, celkem za 186.550,- Kč;
e) starostu narovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení, tím, že se
obec vzdává práva na tento pozemek;

3) bere na vědomí
a) že návrh územního plánu obce Chotýšany není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje, je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu;
b) přesunutí zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce bude po volbách a bude ustanovujícím zasedáním nového
zastupitelstva.
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