Ročník 22 / Číslo 12/ Prosinec 2018
Vážení spoluobčané,
je tu adventní čas a s ním i poslední vydání
Chotýšanských novin v roce 2018.
V sobotu 1. 12. 2018 jsme měli krásnou příležitost
naladit se na Vánoce nejdříve ve škole při vánoční
prodejní výstavě s vystoupením a živým betlémem
a poté večer při tradičním rozsvěcení stromu
u nádrže. Atmosféra byla báječná, sešlo se mnoho
lidí, zahřáli jsme se u svařeného vína a čaje,
ochutnali cukroví a vánočku místních hospodyněk,
zazpívali si s dětmi ze školy, poslouchali koledy
a celé kouzlo dotvořila letošní první sněhová
pokrývka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci
této
akce,
všem
účinkujícím,
zaměstnancům obce za osazení, zdobení stromu
a přípravu zázemí a Vláďovi Syslovi, za možnost
připojení k elektrické síti, bez které bychom ho
nerozsvítili.
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se sešlo nové Zastupitelstvo
obce Chotýšany a sestavovalo rozpočet na rok 2019.
Bylo třeba do něj zapracovat běžné výdaje,
plánované projekty, požadavky spolků a další.
Jak jsem již zmínil, největším projektem bude
Skupinový vodovod CHOPOS a napojení našeho
vodovodního řadu na přivaděč z Želivky, na jehož
stavbu v roce 2019 vynaložíme cca 3 miliony Kč.
Dále plánujeme rozšíření víceúčelového sportovního
hřiště, a to o cvičební prvky pro seniory, herní prvky
pro menší děti a hřiště na míčové hry. Na toto
rozšíření připravujeme ve spolupráci s dobrovolným
svazkem CHOPOS žádosti o dotace na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Rádi bychom také opravili další
místní komunikace, a to od Prostředního rybníka ke
Kučerovým a uličku od Marešů k obchodu, na což
se chceme pokusit také získat dotaci. Čekáme na
dokončení projektové dokumentace k obnově
komunikace v Městečku, kterou bychom chtěli
realizovat v příštím roce a na kterou chceme požádat
o dotaci ze Středočeského kraje, Fondu obnovy
venkova (1000,- Kč na 1 obyvatele). Budeme
pokračovat v postupné obnově veřejného osvětlení
za úspornější. Zabýváme se také projektem na
úpravu parkoviště a prostranství u školy včetně

autobusové zastávky. Naším cílem je vytvořit co
nejbezpečnější prostor pro čekání a nastupování do
hromadné autobusové dopravy nejen pro děti
navštěvující místní školu a zároveň upravit velmi
využívanou parkovací zónu. Součástí projektu by tak
byla nová autobusová zastávka, chodník navazující
ke škole, bezpečné zázemí se zelení pro čekající
děti, záliv pro autobus, vyznačená parkovací místa a
upravený vjezd pro školu a její zásobování. Bude
vypracována studie projektového záměru, která bude
vhodná i pro podání žádosti o dotaci.
Nadále budeme dbát o běžnou údržbu obce
a zvelebovat její vzhled, stále je co zlepšovat.
V současné době dokončujeme přístřešek na
kontejnery u místního obchodu.
Na leden chystáme uspořádání veřejné schůze
a diskuzi s občany k aktuálním tématům
a plánovanému rozvoji obce.
Nevzdáváme také boj o záchranu zámku. Rozběhli
jsme proces státního dozoru nad kulturní památkou a
dále urgujeme památkový úřad o kontrolu stavu
střešních konstrukcí, zejména sýpek. Při osobní
schůzce se zástupci majitele jsem upozornil i na
neutěšený stav zámeckého parku a zanedbanou péči
o něj. Chceme dosáhnout většího zájmu majitele
i úřadů o chotýšanský zámek a o zabezpečení
havarijního stavu. Jeho italský majitel nyní stojí před
soudem kvůli chátrajícím zámkům na Lounsku a je
obžalován z přečinu zneužívání vlastnictví za to, že
nechal kulturní památky dlouhodobě chátrat. Osobně
jsem se spojil se starosty obcí, ve kterých je
majitelem podobných objektů ten samý jednatel
a zjišťoval jejich postoj a řešení. Situace je všude
vesměs stejná jako u nás.
Přeji Vám klidné prožití adventu, krásný Štědrý den
prožitý s Vašimi nejbližšími, dětem splněná přání
pod stromečkem a do nového roku 2019 jen to
nejlepší, ať je plný pohody, zdraví, štěstí a lásky.
Bohuslav Kovář

Obec Chotýšany vás srdečně zve na

Adventní koncert – účinkuje PRSKAVKA

Neděle 23. prosince 2018
Začátek v 18h v kostele sv. Havla v Chotýšanech
Po skončení tradiční malé pohoštění před kostelem čaj,
svařené víno, …
Po koncertu možnost zakoupení cd Prskavka
15 vánočních písniček

Hathajóga

(uvolnění, protažení a posílení celého těla)
-

pro dospělé
každou středu
od 18.15 do 19:45
v tělocvičně ZŠ a MŠ Chotýšany
cena 70,- Kč za 1 lekci
nebo 60,- Kč za lekci s permanentkou na 10 lekcí

Přihlásit se můžete u paní Ilony Strakové tel. 724488551 a nebo přijďte
rovnou. S sebou karimatku a cvičební úbor, cvičí se naboso.
Předcvičuje: Mgr. Dagmar Woloszczuk

Možnost zakoupení permanentky 10 lekcí - skvělý tip na vánoční dárek
K vyzvednutí u Ilony Strakové t. 724488551

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 29. 11. 2018 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
žádost o prodloužení nájemní smlouvy dle vyvěšeného záměru
b)
pokácení sedmi stromů v Městečku;
c)
umístění a zapsání práva stavby na pozemku par. č. 920/3 v Městečku;
d)
umístění a zapsání práva stavby na pozemku par. č. 181/6 v Městečku;
e)
nabídku společnosti AVE na zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu;
f)
rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy;
g)
podání žádostí o dotace na MMR;
h)
rekonstrukci parkoviště a vybudování chodníku před školou
2) pověřuje
a)
starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b)
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;
c)
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;
d)
starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 920/3 v k. ú. Městečko u Chotýšan;
e)
starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 181/6 v k. ú. Městečko u Chotýšan;
f)
starostu s uzavřením dodatku č. 13 se společností AVE CZ
g)
starostu s uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostranství před školou včetně
chodníku
h)
pověřuje starostu podáním žádostí o dotace na MMR tituly DT117d8210A, DT117d8210B a DT117d8210H
3) bere na vědomí
a)
zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b)
návrh rozpočtu na rok 2019.

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 20.12.2018 od 1930 hodin.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /2./
Takovémuto povozničení věnovali se v naší vesnici hospodáři z čp. 4 Kunešové, pak Holík-Král z čp. 10, který také obilí
od sedláků kupoval a do Prahy vozil a tím už tenkrát provozoval jakýsi druh komisionářského obchodu, potom ještě
sedlák Bareš z čp. 14 a také Cacák z čp. 29.
Zda se tyto cesty do Prahy a zpět vyplácely, o tom se tenkrát ani mnoho neuvažovalo. Někdo snad nějaký pár
zlatek při tom vydělal. Něco se však prokrmilo, projedlo i propilo a někdy i v karty prohrálo, poněvadž k tomu byla velmi
snadná příležitost. Také lze předpokládat, že taková stokilometrová cesta do Prahy a zpět jednou nebo dvakrát týdně ani
koním mnoho neprospívala.
Mezi lidmi byla však nouze o krejcar a takový dvacetník, nebo jak se tehdy říkalo také dvoušesták měl už svou
cenu. A tak i při tomto povozničení a obchodování vymýšleli lidé všelicos, na čem by šestáků vydělali snadno a lehce.
Obilí velmi málo platilo a neprodávalo se také vše na váhu jako dnes na metráky apod., nýbrž jen na pytel. Počet pytlů byl
rozhodující.
Do Prahy z obilí vozíval se zpravidla jen oves. Žito se spotřebovalo doma, na mouku do mlýna nebo k setí,
pšenice se nesela, ječmen málo, a tak na obchod a k prodeji zbýval jedině oves, který obchodníci s obilím dodávali eráru,
hlavně pro vojenské koně. A sedláci vymýšleli při tom různé způsoby, jak by na obchod vyzráli. Vždy den před tím, než
se s ovsem do Prahy jelo, rozhrnul se tento ve stodole na mlatě a hodně pokropil vodou. Tím nabyl na objemu, nabobtnal
a pak teprve se pytloval. A hned byl nějaký ten pytel navíc! V Praze v obchodech, kam se obilí vozilo, nosil se oves v
pytlích na sýpku nebo do skladiště. Tam jej vysypali na hromadu a prázdné pytle odkládali zvláště. Podle toho pak, kolik
bylo prázdných pytlů, se oves proplácel. A vynalézaví venkovani měli při tom zase nápad. Mívali připraveno vždy pár
prázdných pytlů a při nošení plných do skladiště dal si sedlák nebo jeho čeledín prázdný pytel pod kabát nebo pod košili a
potom místo jednoho prázdného pytel odložil dva. Že to nešlo vždy jen tak a že to nebylo vždy také bez určitého rizika, je
jaksi samozřejmé. I obchodníci znali už své dodavatele i jejich vynalézavosti, a proto byli na ně pozorní a opatrní. Tyto
dlouhé cesty do Prahy a zpět, konané jednou nebo dvakrát týdně nebyli ovšem také bez určité zajímavosti i dobrodružství.
Obvykle jezdívali dva nebo i tři formani pohromadě, jednak kvůli bezpečnosti a jednak také, a to hlavně v zimě, kdy byl
sníh, cesty zaváty a místy málo sjízdné a kdy uvízl-li některý forman v závěji nebo sjel-li náhodou do škarpy, bylo třeba
pomoci druhého, aby připřáhl svůj potah
a postiženému pomohl. Formani byli
lidé prostí, starosvětští, ale poctiví a
naprosto spolehliví. Jezdili s nákladem,
co jim lidé přinesli: máslo, vejce,
drůbež, zásilky studentům apod. V Praze
měli své stálé hospody, které byly
uváděny i v kalen-dářích a do těch
hospod opět v Praze snášeli jim lidé
věci, které měli dovézti domů. Cestou
zastavovali se v zájezdních hospodách,
na Nechybě, v Benešově na Koruně,
dále v Poříčí, v Jesenici, v Krči
a na Lišce před Prahou. Tam
zastavovaly též dostavníky. Formani,
kteří jezdili s párem koní, byli zváni
lehkými, s dvěma páry těžkými. Model
tehdejšího formanského vozu možno
Zájezdní hostinec na Sušici
zhlédnouti ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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