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Chotýšany
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Historický vývoj

Pověst o vzniku jména obce
Pověst o vzniku jména je v Chotýšanech všeobecně známá. Kdo by byl někdy neslyšel o tom, jak
na hradě, který tu kdysi stával, přepadli pána loupežníci. Vyděšená manželka klekla s dětmi před
lupiče a zoufale prosila: "Chotě šanuj, chotě šanuj"! Z této prosby vzniklo jméno Chotěšany, které se
během doby změnilo na Chotýšany. (Pověst převzata z Kovářová, M.: Benešovský kulturní kalendář
č. 11, 1967-Z vyprávění paní Marie Fousové ...)
Obec Chotýšany existovala pravděpodobně již v prvním tisíciletí. Písemné záznamy o její existenci se
zachovaly až z 13. století. Kdysi v dávných dobách byla dosti živým městečkem, které vévodilo celému
okolí. Původ jména Chotýšany je kladen do období kolem roku 1200. Odvozuje se od vesnice
Chotýšanů, tj. lidí bydlících v Chotýši, vsi u Kostelce nad Černými lesy, a odtud přistěhovaných, nebo
ves lidí Chotýšových.
V písemných pramenech je první zmínka o Chotýšanech z roku 1250. V roce 1737 koupil chotýšanské
statky Arnošt František I. hrabě z Vrtby, majitel Votic, Olbramovic, Janovic a Bílkovic. V sousedství
staré tvrze při císařské silnici si nechal hrabě Arnošt postavit jednopatrový renesanční zámek. První
zpráva o něm je z roku 1743, ... "jako nová tvrz z kamene vystavěná a šindelem krytá". Zbytky staré
tvrze nechal přebudovat na zámecký pivovar. Roku 1761 dal zbořit občanské domky rozkládající se
mezi zámkem a kostelem a nechal postavit nová obydlí na jiném místě. Na získané ploše zřídil
přírodně krajinářský anglický park s barokní besídkou s vyzdobenou fasádou a rokokovými malbami
na klenbě. Zámek, který je v soukromých rukou, již desítky let chátrá. Zámecký park byl také
chloubou Chotýšan. Do dnešních dnů se nám zachovalo jen několik mohutných stromů a pouhá
zřícenina zmíněné barokní besídky. Od roku 1999 vlastní zámek i s parkem zahraniční firma, která
o nabyté nemovitosti nepečuje. Rozpadající se zámek patří mezi nejohroženější památky
ve Středočeském kraji.
Největším oceněním a chloubou obce bylo vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku v roce
2000 v Programu obnovy venkova - 1. místo, Zlatá stuha za dlouhodobé úsilí při naplňování POV
a ocenění za nejlepší knihovnu, a v celostátním kole Mimořádné ocenění za jedinečné zpracování
dokumentů o historii obce a sepjetí školy s životem obce.
Symbolika erbu vychází z dominanty obce Chotýšany - gotického kostela
sv. Havla. Stříbrný lipový trojlist v červeném kruhu pochází ze znaku na
svorníku nad oltářem tohoto kostela
patřícího patronům a pravděpodobným
zakladatelům obce - pánům z Chotýšan.
Podoba vlajky vychází ve zjednodušené
formě ze znaku obce, a tedy obdobné
symboliky.
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Vymezení rozlohy a počtu obyvatel

Správní území obce Chotýšany se rozkládá na výměře 1396,78 ha na dvou katastrálních územích
Chotýšany a Městečko u Chotýšan. Ve správním území obce jsou tyto místní části: Chotýšany,
Křemení, Městečko a Pařezí. V obci žije 515 obyvatel (stav k 1. 1. 2013). Obec Chotýšany je jedna
ze čtyř obcí, které 10. února 1999 založily dobrovolný svazek obcí CHOPOS.
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Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanců
obce Chotýšany

Graf znázorňuje pozvolný růst počtu obyvatel za sledované období. Zájem o bydlení v této obci
ovlivňuje řada níže uvedených faktorů:
- poloha obce v blízkosti okresního města Benešov, Vlašimi a nedaleké Prahy,
- dobrá zaměstnanost,
- nabídka stavebních pozemků = rostoucí výstavba rodiných domů,
- dobrá dopravní obslužnost a dostupnost (vlaková i autobusová doprava),
- dobrá občanská vybavenost
Druhá křivka znázorňuje počet zaměstnanců pracujících v místě. Hodnoty jsou dostupné od roku
2001 a křivka znázorňuje po řadu let vyrovnanou bilanci. Hlavním zaměstnavatelem je zde
zemědělská společnost RABBIT, stavební společnost Alstav a ZŠ a MŠ Chotýšany. Trend naznančuje
stabilizaci počtu zaměstnanců pracujících v místě.
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Graf znázorňuje vyrovnanou bilanci průměrného věku mužů a žen. Celkový průměrný věk
v Chotýšanech je v roce 2013 o 2,9 roku nižší než, který uvádí město Benešov i celostátní průměr
(41,5 let).
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Zhodnocení dnešního stavu a perspektivy obce

3.1 Kulturně-historický faktor
Ve správním území obce Chotýšany je řada památek kulturně-historického významu:
Chotýšany
Kostel sv. Havla - dominanta obce
Zámek Chotýšany - velmi zchátralý objekt
Zámecký park - patřící k zámku a také velmi zchátralý
Sv. Jan Nepomucký
Stodola - patřící k zámku a také velmi zchátralá
Chlév - památka - patřící k zámku a také velmi zchátralá
Adamův kříž u obalovny
Boží muka pilířová
Boží muka schránka
Dřevěný obrázek
Kamenný kříž u pomníku
Kříž u rybníka Císař
Kříž u vodojemu
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Městečko
Kaplička se samostatným prostorem a zvoničkou
Kříž v Toulově u zastávky
Kříž
Kříž
Pařezí
Kaplička Panny Marie Lurdské
Křemení
Obrázek u sv. Anny
Většina památek byla v minulých letech opravena. Neustálá péče o ně je však nezbytná. V nejhorším
a velmi vážném stavu je zámek s parkem a stodolou v Chotýšanech. Obec nevlastní zmíněné
nemovitosti, pouze vyvíjí tlak na vlastníka, aby se začal o nemovitosti starat a postupně opravovat.

3.2 Základní škola a mateřská škola Chotýšany
Škola má v obci bohatou historii,
existovala ještě před stavbou nové
budovy Adamem z Vrtby v roce 1801. Její
kapacita ale nedostačovala narůstajícímu
počtu dětí, proto byla postavena nová
školní budova z nepálených cihel a dřeva.
Výuka zde však probíhala pouze do roku
1865. Budova velmi rychle zchátrala
a téměř na stejném místě byla ještě
ve stejném roce vystavěna škola nová.
Ta nabízela dvě učebny, byt řídícího
a pokoj učitelského mládence. Brzy
prostorově nestačila ani nová budova,
proto v roce 1894 musela být přistavěna další část školy. V tomto roce bylo ke školní docházce
přihlášeno 261 dětí. ZŠ Chotýšany má pět postupných ročníků, které jsou rozděleny do tří tříd.
V každé třídě s dětmi pracuje pedagogický asistent. Škola se v roce 1996 připojila do vzdělávacího
programu Začít spolu, ve kterém funguje doposud. Cílem je vytvořit optimální podmínky
pro osobnostní rozvoj dětí, vytváření partnerských vztahů mezi učitelem, žákem a rodiči
a bezpečného prostředí, které podněcuje zájmy a aktivity žáků. K úspěšnému naplňování myšlenek
tohoto programu je velmi důležitá spolupráce s rodiči, obcí a organizacemi činnými v obci.
Při základní škole funguje také mateřská škola.
V letech 2006 - 2008 prošel objekt školy rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt byl kompletně zateplen
a prakticky od střechy po suterén zrekonstruován. Od září roku 2014 dochází k rozšíření školy
na 9 ročníků. V souvislosti s tím se vytváří plány na další stavební úpravy objektu ve snaze rozšířit
kapacitu školy pro dva stupně.
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3.3 Spolkový a společenský život v obci
TJ Sokol Chotýšany
Tělovýchovná jednota Sokol Chotýšany byla založena
v roce 1932. Současné fotbalové hřiště bylo
budováno v 60. letech, v roce 1962 byla postavena
budova zázemí. Kabiny i hřiště byly v 90. letech
rekonstruovány. Dnes celý areál potřebuje
modernizaci. Zejména zázemí pro sportovce
nesplňuje minimální standardy a nabízí se také
umístit na dosud nevyužité přilehlé plochy
multifunkční hřiště s umělým povrchem, běžeckou
dráhu a herní prvky. Obec za tímto účelem Sportovní areál TJ Sokol Chotýšany
vypracovala PD a hodlá na zmíněný záměr požádat o dotační prostředky.
Mužstvo Chotýšan hraje po většinu své sportovní činnosti okresní přebor, několikrát se
propracovalo i do krajské soutěže. V současnosti za TJ Sokol Chotýšany hraje mužstvo
A třídy, B třídy a družstvo žáků. Tradicí je každoroční memoriál, pořádaný od roku 1963
na počest zakládajícího fotbalisty Jaroslava Sysla, který zemřel za okupace při totálním
nasazení v Německu. Memoriál byl v roce 2008 přejmenován na Memoriál Josefa
Matouška - tragicky zesnulého nadějného fotbalisty.
Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech byl založen dne 11. dubna 1897.
Popudem k jeho založení se stal velký požár střechy věže místního kostela
sv. Havla dne 19. března 1897. Za činné členy se přihlásilo celkem 24 občanů,
vesměs z Chotýšan, z nichž byl pak utvořen ochranný sbor o 11 mužích.
Zásahová jednotka začleněná pod kategorii JPOIII se aktivně účastní
odstraňování následků živelních událostí nejen v obci, ale i širokém okolí. Za poslední léta byly
podobné zásahy velmi časté. Správním územím totiž protéká vodoteč Chotýšanka, která se
při přívalových deštích značně rozvodňuje.
I veřejné a kulturní aktivity SDH Chotýšany jsou pestré. Jeho členové pravidelně pořádají hasičské
plesy, vepřové hody, zájezdy a hudební večírky. Také organizují každoroční sběr železného šrotu
a podílejí se na přípravě dětského dne a dalších kulturních akcí v obci. Z hasičských soutěží si přivezli
již pěknou řádku ocenění. V současné době má sbor 76 členů, mezi nimiž jsou jak aktivní, tak pouze
přispívající.
Klub důchodců
Klub důchodců Chotýšany byl založen v roce 1996. V současné době má 85 členů. Jsou zde
organizováni občané Chotýšan (54), ale i okolních osad a vesnic. Činnost klubu je zaměřena hlavně na
organizování různých společenských a kulturních akcí. Některé se staly již tradicí. Jedná
se hlavně o hudební večírek s tombolou, pořádaný vždy o velikonoční neděli, zájezdy
na výstavy do českých Budějovic (HOBBY, Země živitelka) nebo Litoměřic (Zahrada
Čech). Během roku jsou organizována ještě různá posezení s hudbou a tancem.
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Místní skupina Českého červeného kříže Chotýšany
Tato skupina má cca 135 členů. Pravidelně organizuje sbírku použitého ošacení pro Diakonii
Broumov, dále organizuje pro své členy kulturní akce a přednášky se zdravotní tematikou
navštěvuje seniory.
Sdružení přátel Chotýšan
Organizace vznikla na základě iniciativy čtyř občanů různých zájmů a profesí v oblasti
kultury, historie, sportu a školství. Ačkoliv tento spolek je registrován teprve od března
1996, provozoval svou činnost ještě jako neregistrovaný v roce 1995, a to převážně
v oblasti kultury a historie obce. V současnosti pořádá především adventní koncerty,
Chotýšanské slavnosti a příležitostné výstavy. Zakládající člen sdružení a zároveň
kronikář obce Miroslav Švarc mapuje v kronice veškerý život v obci.
V obci se tradičně pořádá fotbalový memoriál a adventní koncerty v kostele sv. Havla.

3.4 Občanská vybavenost
Tradiční občanskou vybaveností obce a širokého okolí
je obecní úřad, ZŠ a MŠ Chotýšany, sportovní areál
s hřištěm pro kopanou, veřejná knihovna, dětské
hřiště s herními prvky, střelnice. V obci sídlí také
pošta, prodejna potravin, jsou zde také drobní
živnostníci. Řada dalších služeb je dostupná
v nedaleké Vlašimi či Benešově.
Obecní úřad Chotýšany

3.5 Infrastruktura v obci
3.5.1 Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce prochází velmi dopravně vytížená komunikace č. 112. To v zásadě
ovlivňuje řadu přilehlých komunikací. Na zmíněnou komunikaci navazuje řada silnic a cest
ve vlastnictví Obce Chotýšany. Povrch těchto cest je různorodý od živičného přes kamenitý až
po prašný. Údržba obecních komunikací vyžaduje značné finanční prostředky, které přesahují
možnosti obecního rozpočtu. Často se čelí následkům pravidelně se opakujících přívalových dešťů.
V minulosti ale i v současnosti je využíváno na opravy dotačních prostředků.
Obec vlastní a spravuje 17 689 m místních obslužných komunikací.
Správním územím prochází železniční trať, která spojuje obec s Městem Benešov a Vlašimí. Pěší
a cyklodoprava není nijak významná. Většina místních částí nemá oddělené trasy pro pěší dopravu.
V návaznosti na autobusovou dopravu se obec snaží postupně uvádět autobusové zastávky a přilehlé
objekty do souladu s platnou legislativou. V několika místních částech byly zrekonstruovány
autobusové zastávky, v dalších osadách se pro nedostatek financí čeká na realizaci. Obec řeší
cestování do zaměstnání a škol systémově v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“.
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3.5.2

Technická infrastruktura

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Chotýšany
Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno cca 73 %
trvale žijících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Chotýšany. Zdrojem pitné
vody pro obecní vodovod je studna a vrt - bez bližší specifikace. Rok uvedení do provozu 1988.
Průměrná vydatnost vrtu je 0,2 l/s. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem - bez bližší specifikace
- do vodojemu (VDJ) Chotýšany. VDJ Chotýšany - zemní, 1 x 150 m3. Rok uvedení do provozu 1989.
Z vodojemu je voda gravitačně vedena přívodním řadem - DN 150, délka cca 2 km. Po obci je voda
rozváděna řady DN 100 o celkové délce cca 1 km.
V obci se nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Množství vody ve studních je
dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů
vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. V obci jsou využívány obecní
studny - bez bližší specifikace.
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.
Ostatní místní části
Zásobování pitnou vodou je v těchto místních částech zajišťováno individuálně domovními studnami.
Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze
očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
V obci nejsou využívány obecní studny. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním
nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.
Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat
vyhl. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální
úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné
vody.
ODPADNÍ VODY, KANALIZACE A ČOV
Chotýšany
V obci existuje dešťová kanalizace. V obci místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.
Oddílná kanalizace v celkové délce 1,736 km bude vybudována z kameninových nebo plastových
kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou
nové čistírny odpadních vod. Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do recipientu - Chotýšanský potok.
Ostatní místní části
V místních částech neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány
příkopy, strouhy a propustky.
Neexistuje zde ani splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících
obyvatel jsou většinou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Splaškové odpadní vody
od přechodně bydlících obyvatel jsou většinou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.
Obec podporuje ve všech místních částech výstavbu domovních ČOV. Občané si mohou požádat
o 50 % příspěvek, max. 30 000 Kč z ceny ČOV.
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ODPADY
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotýšany řeší Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015. Tříděný odpad (papír, sklo, plasty) se vhazuje do zvláštních sběrných nádob, které jsou
občanům k dispozici ve všech místních částech. Směsný komunální odpad se shromažďuje
do typizovaných nádob a odváží je svozová společnost. Sběr a svoz velkoobjemového odpadu je
zajišťován dvakrát ročně, stejně jako sběr a svoz kovů, který je zajišťován ve spolupráci s SDH
Chotýšany. Biologický odpad (BRO) podle vyhlášky je likvidován především na vlastním pozemku.
Přebytečný biologický odpad, který není možné zlikvidovat na vlastním pozemku, mohou občané
svážet na určené místo. Systém likvidace BRO bude podroben aktualizaci. Hledají se nová řešení
systému sběru a zpracování BRO.
JINÉ SÍTĚ
Mezi ostatní sítě lze zařadit i dostupnost internetu a telefonu. Většina sídel je napojena
na bezdrátový internet. Ostatní využívají jiných operátorů. Telefonování je převážně poskytováno
mobilními operátory. Pevné linky jsou s využitím na ústupu. Cenově dostupnější mobilní sítě
postupně nahradily pevné.

3.6 Sdělovací prostředky
Jako každá obec mají i Chotýšany ve všech místních částech úřední desky, na kterých vyvěšují
informace z obce. Tyto informace vyvěšuje i na svých webových stránkách (www.chotysany.cz)
do rubriky úřední deska. Obec nemá k dispozici veřejný rozhlas.
Od 21. prosince 2012 jsou v provozu nové webové stránky svazku obcí CHOPOS, kde je odkaz
i na webové stránky obce Chotýšany a všech ostatních obcí ze svazku. Na stránkách Chotýšan je
k nalezení kromě rubriky Úřední deska, která je totožná s úřední deskou umístěnou před Obecním
úřadem. Dále jsou zde k nalezení rubriky, jako události v obci, informace o obci, úřad obce aj. Dále
zde jsou k dispozici informace o kontaktních údajích (adresa Obecního úřadu Chotýšany, telefonní
čísla, emailovou adresu na OÚ), o úředních hodinách, vyhláškách, rozpočtech a závěrečných účtech
obce Chotýšany. Na webových stránkách si můžete také přečíst zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce a o historii obce Chotýšany.
Mezi další rubriky patří Fotogalerie, kde si můžete prohlédnout fotografie všech vesnic, které spadají
pod obec Chotýšany ve všech ročních období.

3.7 Příroda v obci
V katastru obce je i několik rybníků. Některé vodní
plochy vlastní municipalita, ostatní jsou v soukromém
vlastnictví. Největší vodní plochou je rybník
ve Smykově, na kterém hospodaří rybářská společnost
Líšno a.s. Správním územím obce protéká významný
tok - Chotýšanský potok zvaný Chotýšanka. Chotýšanka
se vlivem přívalových dešťů často rozvodňuje
a poškozuje blízké i vzdálené nemovitosti. Případná
revitalizace území kolem Chotýšanky by pomohla
k snížení dopadů na okolí při povodních.
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Návesní rybník Židák v Chotýšanech

Krajina ve správním území je zvlněná s řadou lesů, polí a remízů. Podél cest jsou stromořadí převážně
osázená ovocnými stromy. Uvnitř obcí jsou převážně okrasné a vzrostlé stromy, převážně lípa srdčitá
a dub letní. Přírodní zajímavostí je strom platan u zámku v Chotýšanech a samotný zámecký park
s řadou exotických dřevin.

3.8 Projekty obce
Vstup do svazku únor 1999 zakladatel
Obec Chotýšany
Název projektu
Knihovna vybavení + připojení na internet – veřejný internet
VISK 3 – pořízení PC, kopírky a internetového propojení

dotační fond

Vodní nádrž Židák – stavební úpravy, odbahnění – výsledkem
projektu je pěkná nádrž přírodního charakteru uprostřed obce

LEADER ČR

Vybudování veřejně přístupného dětského hřiště – za
budovou místní školy vznikl prostor pro volný čas dětí

Fond sportu
Středočeského
kraje

Oprava budovy obecního úřadu, knihovny a výstavní síně –
oprava střechy a fasády na budově OÚ

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Oprava budovy v Městečku – rekonstrukce místní obecní
budovy pro spolkovou činnost

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Bezpečná cesta do školy – projektová dokumentace na zklidnění
dopravy (náves, hlavní tah)

LEADER+

Oprava mostu Chotýšany – zrekonstruovaný most přes místní
vodoteč v osadě Pařezí

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Kanalizace a ČOV – umořování úroků z úvěru akce „ČOV
a kanalizace“ pro budovu OÚ, školy a blízkých stavení – období
2006 - 2008

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Hřiště v Městečku – vybavení prostoru pro místní děti herními
prvky

Fond sportu
Středočeského
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kraje
110. výročí SDH Chotýšany – závody v hasičském sportu
a výstava dobových fotografií až po současnost

Fond hejtmana Stř.
kraje

Stavební úpravy místních komunikací poškozené přívalovým
deštěm – opravené komunikace poškozené živelnou pohromou

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Rekonstrukce budovy obecního úřadu – 3. etapa – vybudován
objekt pro uložení věcí – mobiliář, komunální technika

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Obecní knihovna Chotýšany – centrum kulturního života – PC,
tiskárna, software

Fond na podporu
knihoven Stř. kraje

Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany –
zateplení budovy ZŠ a MŠ Chotýšany

Operační program
životního prostředí
a Fond životního
prostředí Střed.
kraje

Vybavení veřejného prostranství herními prvky –
u rybníka Židák – vznikl koutek s herními prvky pro nejmenší

Fond sportu
Středočeského
kraje

Rekonstrukce budovy obecního úřadu – 4. etapa – oprava
vnitřních prostor budovy

Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Oprava obecních komunikací poškozených přívalovými dešti
– nový živičný povrch

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Vybavení obecní knihovny v Chotýšanech – pořízen dataprojektor s plátnem

Fond na podporu
knihoven Stř. kraje
Program obnovy
venkova
Středočeského
kraje

Kanalizace a ČOV – úroky z úvěru

Bezpečná cesta do školy – realizace I – první fáze realizace
záměru projektovaného v minulých obdobích zaměřeného
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Fond dopravně
bezpečnostních

zejména na autobusové zastávky

opatření
Středočeského
kraje

Zklidnění dopravní situace v obci Chotýšany – instalace
měřiče rychlosti na velice frekventované silnici II. Třídy

Fond dopravně
bezpečnostních
opatření
Středočeského
kraje

Chotýšany – oprava místních komunikací poškozených
přívalovými dešti

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Vybudování autobusových zastávek Toulov

Středočeský Fond
rozvoje obcí a měst

2. Chotýšanské slavnosti

Fond hejtmana
Středočeského
kraje

Odstraňování povodňových škod

Ministerstvo
dopravy
celkové náklady
(Kč)
94.258
2.980.040
756.040
321.411
1 498.541
4.162.053
1.104.206
2.659.000
1.338.870
21.169
726.423
15.662.011

Rok

dotace (Kč)

podíl obce (Kč)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CELKEM

60.000
1.770.000
566.040
196.493
1.286.000
3.433.867
835.112
1.861.000
1.204.983
10.000
617.000
11.840.495

34.258
1.210.040
190.000
124.918
212.541
728.186
269.094
798.000
133.887
11.169
109.423
3.821.516
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Zapojení komunity do vypracování strategie

Obyvatelé obce Chotýšany byli do vypracování strategie zapojeni pomocí komunitního plánování
a dotazníkového šetření.

4.1 Komunitní plánování
Cílem komunitního plánování bylo seznámit obyvatele, jak vyplňovat dotazníky.
Komunitní plánování proběhlo dne 28. 1. 2015 od 18:00 hodin v Chotýšanech.

4.2 Dotazníkové šetření
4.2.1 Cíl dotazníkového šetření
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit postoje obyvatel k životním podmínkám v obci, ve které žijí.

4.2.1.1

Metoda a způsob administrace

Metodu a způsob administrace lze definovat takto:
∗
∗
∗

4.2.1.2

na dotazníkové šetření byly použity polo standardizované dotazníky,
šetření bylo anonymní (respondenti uváděli pouze místní část obce, ve které žijí, nebo mají
rekreační objekt),
v dotaznících byly jak uzavřené, tak otevřené otázky (na některé tedy účastníci šetření
odpovídali zaškrtnutím předdefinované odpovědi a na některé vlastní odpovědí).

Okruhy otázek

Otázky byly zaměřeny na tyto oblasti:
∗ místo bydliště respondenta,
∗ spokojenost s životem v obci,
∗ hodnocení rozvoje obce (místní části obce),
∗ postoj k informovanosti,
∗ návrhy ke zlepšení životních podmínek v obci.
Jednotlivé konkrétní otázky jsou uvedeny ve vzorech dotazníků, které jsou přiloženy.

4.2.1.3

Způsob vyhodnocení

Nejdříve bude následovat vyhodnocení z komunitního plánování, kde se občané vyjadřovali
k pozitivům, negativum a problémům v obci a hledali jejich řešení. Z tohoto plánování je níže uveden
zápis.
Základním kritériem třídění byly jednotlivé otázky, prostorová lokalizace, tj. místo bydliště
respondenta. Dotazníky jsou vyhodnoceny níže.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE OBCE CHOTÝŠANY NA OBDOBÍ
LET 2015 A DÁLE
1. V které místní části obce bydlíte či máte rekreační objekt?
Chotýšany
Křemení
Městečko
Pařezí

31
4
5
0

2. Čeho si v obci nejvíce ceníte?
Odpověď
Autobusových zastávek a dopravního spojení
Školy
Klidu, přírody
Pořádání společenských a jiných akcí v obci

Počet odpovědí
15
14
6
5

3. Co Vám naopak nejvíce vadí?
Odpověď
Nadměrný provoz nákladní dopravy centrem obce
Chátrající zámek a jeho areál
Chybějící chodníky a osvětlení
Špatný stav komunikací

Počet odpovědí
16
8
6
4

4. Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj celé obce za období 2000 – 2012? Převládne u Vás, že
došlo k?
Rozvoji
29
Stagnaci
10
Poklesu
1
5. Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj místní části, ve které bydlíte či máte rekreační objekt
za období 2000 – 2012? Převládne u Vás, že došlo k?
Chotýšany
Rozvoji
22
Stagnaci
8
Poklesu
1
Křemení
Rozvoji
Stagnaci
Poklesu

3
1
0
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Městečko
Rozvoji
Stagnaci
Poklesu

1
2
2

6. Jste dostatečně informováni o dění v obci?
Ano
Ne

32
6

7. Jakou formou se nejraději dozvídáte o dění v obci?
Z úřední desky
Z webových stránek
Z místního občasníku
Nezajímám se
Z jiných zdrojů – osobní kontakt

7
16
36
0
10

8. Navrhněte, co by se mělo v následujícím období v obci udělat?
Odpověď
Vybudování chodníků, obrubníků – bezpečná cesta do školy
Vybudování sportoviště
Vybudování obchvatu pro průmyslovou zónu
Zlepšení vzhledu a údržby obce
Oprava komunikací
Vybudování přechodů pro chodce, radar, zrcadla – zlepšení dopravy
Vybudování nového osvětlení
Řešení záplavové zóny a záplav z polí, čištění koryt toků
Oprava zámku, obnova parku
Snížení rychlosti v obci – retardéry

Počet odpovědí
13
13
12
10
10
8
5
4
4
3

9. Zde můžete uvést další připomínky, návrhy, podněty.
Odpověď
Zde nebyly popsány žádné návrhy.

Počet odpovědí
0
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Vyhodnocení dotazníku „Komunitní plánování strategie
rozvoje Obce Chotýšany na období let 2015 a dále“
V které místní části obce bydlíte či máte rekreační objekt?
40
30
20
10
0
Chotýšany

Městečko

Křemení

Pařezí

Čeho si v obci nejvíce ceníte?
20
15
10
5
0
autobusových zastávek a
spojení

školy

klidu, přírody

pořádání společenských a
jiných akcí

Dále si občané, kteří odpověděli, cení: osvětlení, občanské vybavenosti, kostela a farnosti, čistoty
a uspořádání obce, snahy o rozvoj, místních obyvatel, podpory spolků, zámku, třídění odpadu,
sportovního areálu, nízké kriminality

Co Vám naopak nejvíce vadí?
20
15
10
5
0
nadměrný provoz
nákladní dopravy

chátrající zámek a jeho
areál

chybějící chodníky a
osvětlení

špatný stav komunikací

Dále občanům, kteří odpověděli, vadí: nedostatečné prohrnování sněhu směrem na Chotýšku,
nedodržování rychlosti aut v obci, parkování kamionů v obci, neúčast minulého vedení obce, nezájem
občanů o dění v obci, chybějící obchvat pro nákladní dopravu, částečné řešení problémů,
nedostatečné dopravní spojení s ostatními obcemi, nečinnost v oblasti povodňových opatření,
netřídění odpadu na hřbitově
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Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj celé obce za období
2000 - 2014?
40
20
0
rozvoj

stagnace

pokles

Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj místní části, ve které bydlíte či máte
rekreační objekt za období 2000 – 2014?
25
20

Chotýšany

15

Městečko

10

Křemení

5

Pařezí

0
rozvoj

stagnace

pokles

Jste dostatečně informováni o dění v obci ?
40
30
20
10
0
ano

ne

nezajímám se

Jakou formou se nejraději dozvídáte o dění v obci?
40
30
20
10
0
úřední deska

webové stránky

místní občasník
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z jiných zdrojů

nezajímám se

Návrhy, co by se mělo v následujícím období v obci udělat a
další připomínky a podněty
14
12
10
8
6
4
2
0
nové
chodníky,
sportoviště
obrubníky,
bezpečná
cesta do školy

zlepšení
obchvat pro
průmyslovou vzhledu a
údržby obce
zónu

oprava
přechody pro nové osvětlení
komunikací chodce, radar,
zrcadla

Dále občané, kteří odpověděli, navrhují: řešit záplavové zóny a záplavy z polí, čištění koryt toků,
snížení rychlosti v obci, možnost koupání, čističku a kanalizaci, zajistit opravu a údržbu zámku,
pořádek v obchodu, realizovat plány z rozpočtu a zapojit zastupitele, udržování pozemků vlastníky,
nepovolit stavbu společnosti Farm, vybudovat urnovou stěnu, třídit odpad na hřbitově, vybudovat
prostor pro kulturní akce a tělocvičnu, změnit systém poplatků za odpad, přidat odpadkové koše,
vylepšit dětské hřiště, veřejný rozhlas, rozšířit školu, zviditelnit obec a podpořit cestovní ruch, sobotní
úřední hodiny, více akcí na webu, propojit přilehlé obce cyklostezkami, stání pro karavany a stany
ve sportovním areálu, vysadit kvetoucí rostliny
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Komunitní plánování strategie rozvoje
Obce Chotýšany na období let 2015 a dále

Vážená paní, Vážený pane,
dovolujeme si Vás oslovit (v rámci komunitního plánování k tvorbě nové strategie Obce Chotýšany)
s krátkým dotazníkem. Cílem dotazníku je získat podněty, nápady, myšlenky, co vše by se mělo
a mohlo udělat, co funguje dobře, co špatně, zkrátka vše pro budoucí období.
Dotazník můžete vyplnit během několika minut hned při plánování (doporučujeme) nebo ho později
donést do sídla OÚ Chotýšany.
Děkujeme za spolupráci.
..................................…………………………………………………………………………………………………..........................
1. V které místní části obce bydlíte či máte rekreační objekt? Označte.
Chotýšany

Městečko

Křemení

Pařezí

2. Čeho si v obci nejvíce ceníte?.........................................................................................................
3. Co Vám naopak nejvíce vadí? ........................................................................................................
4. Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj celé obce za období 2000 - 2012? Převládne u Vás, že
došlo k? Označte.
ROZVOJI

STAGNACI

POKLESU

5. Jak byste zhodnotili dosavadní rozvoj místní části, ve které bydlíte či máte rekreační objekt za
období 2000 - 2012? Převládne u Vás, že došlo k? Označte.

ROZVOJI

STAGNACI

POKLESU

6. Jste dostatečně informováni o dění v obci? Označte.
ANO

NE

NEZAJÍMÁM SE

7. Jakou formou se nejraději dozvídáte o dění v obci? Můžete vybrat více možností.
- z úřední desky
- z webových stránek
- z místního občasníku
- z jiných zdrojů (uveďte)...................................................................................................................
- nezajímám se
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8. Navrhněte, co by se mělo v následujícím období v obci udělat? Napište více návrhů.
..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

9. Zde můžete uvést další připomínky, návrhy, podněty.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5

SWOT analýza

Silné stránky
 Umístění obce mezi dvěma velkými
a historicky významnými městy – Benešov –
Vlašim
 Dostupnost do Prahy
 Památky na území obce
 Rozhledna Špulka s naučnou stezkou
 Příroda
 Rybníky
 Společenský a kulturní život v obci
 Spolky a sdružení v obci
 Sbory dobrovolných hasičů a fungující JSDH
 Základní a mateřská škola
 Dětská hřiště
 Sportovní zařízení
 Dopravní obslužnost
 Služby v obci
 Členství ve svazku obcí CHOPOS
Příležitosti

Slabé stránky
 Málo pracovních příležitostí
 Stav komunikací (především místních
a účelových komunikací)
 Stav a absence osvětlení v některých
částech obcí
 Odpadové hospodářství
 Absence chodníků
 Chátrající zámek a jeho areál

Hrozby

Migrace mladých lidí na venkov

Likvidace skládek

Cestovní ruch

Obyvatelé zajímající se o budoucnost obce 
a regionu

 Čistění rybníků
 Ochrana památek
 Obnova cest





19

Stárnutí populace
Znečišťování životního prostředí
Vznikající černé skládky
Malá bezpečnost chodců na komunikacích
Nadměrný provoz nákladní dopravy

6

Strategická vize

Vize – je dlouhodobý cíl, to čeho chceme dosáhnout, čím chceme být. Od ní se odvíjí stanovení
následných strategických směrů a cílů. Vize je východiskem pro určení dalších úrovní strategického
dokumentu, tzn. prioritních oblastí, opatření a aktivit.
Vize obce Chotýšany je KVALITNÍ ŽIVOT V OBCI, to záleží na řadě faktorů, jako například
na infrastruktuře, ať už dopravní, či technické, na dopravní obslužnosti. S kvalitou života souvisí
životní prostředí, o které se lidé musí starat. Dále s ní souvisí i kulturní a společenský život obyvatel
obci, který je ve většině obcí zajišťován prostřednictvím spolků a sdružení. Velmi důležitým faktorem
ovlivňující kvalitu života jsou peníze, pro získání většího množství peněz do obcí je možnost zvýšení
toku turistů do obcí (mikroregionu), tedy zvýšit cestovní ruch. Pro zvýšení cestovního ruchu je
potřeba opravit kulturní památky, podporovat místní podnikatele.

7

Stanovení cílů

7.1 Občanská vybavenost, společenský život, služby a podnikání
Občanská vybavenost je z různých pohledů velmi sledovaným faktorem, který ovlivňuje život
na venkově. Důležitou roli hraje při rozhodování o tom, zda je konkrétní obec vhodná pro trvalé žití či
spíše pro rekreaci. V dnešní době se oba pohledy střetávají současně. Ve spojení s občanskou
vybaveností se nabízí otázky: Je zde škola či mateřská škola? Je zde prodejna potravin, kulturní
prostory pro pořádání kulturních akcí, jaký je stav veřejných prostranství apod.? Mají zde dětská
hřiště a další sportoviště, nakonec se sleduje i dostupnost podobných zařízení v nejbližším okolí.
Proto je důležité se této oblasti cíleně věnovat, dosavadní občanskou vybavenost zvelebovat,
udržovat, případně rozšiřovat vzhledem k potřebám obyvatelstva, nebo případně budovat zcela
novou.
7.1.1 Občanská vybavenost
Tradiční občanskou vybaveností obce a širokého okolí je ZŠ a MŠ Chotýšany, sportovní areál s hřištěm
pro kopanou, veřejná knihovna, dětské hřiště s herními prvky, střelnice. V obci sídlí pošta, prodejna
potravin, jsou zde také drobní živnostníci. Řada dalších služeb je dostupná v nedaleké Vlašimi či
Benešově.

7.1.1.1

Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu

Obec Chotýšany má ve vlastnictví několik budov sloužících veřejnosti. Většinou se jedná o objekty
staršího data vzniku. Pravidelná údržba a oprava je zcela na místě. Ve snaze uspokojit potřeby
veřejnosti je třeba budovat i nové prostory.
Aktivity:
∗ příprava projektové dokumentace, příprava rozvojových záměrů,
∗ komunitně vedený rozvoj,
∗ údržba a modernizace budov ve veřejném zájmu,
∗ výstavba nových budov a prostor ve veřejném zájmu,
∗ podpora činnosti spolků a sdružení,
∗ podpora společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky a sdruženími.
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Možné projekty:
∗ oprava hasičské zbrojnice s finančním nákladem 500.000 Kč,
∗ přístavba a rozšíření základní školy v Chotýšanech s finančním nákladem 25.000.000 Kč,

7.1.1.2

Veřejná prostranství
Veřejná prostranství jsou místa určená pro
veřejnost. Často jsou také vizitkou obce.
Mohou sloužit k různým aktivitám, ale také
poskytují prostor pro poskytování služeb
různého
charakteru.
Na
veřejných
prostranstvích naleznete např. kašnu, často
také pietní místo, lavičky, doprovodnou zeleň,
odpadkové koše atd. Obec Chotýšany má
v každé místní části veřejné prostranství.
Na veřejných prostranstvích se odehrává

každodenní život, ale jsou dny, kdy se zde
konají různé společensko-kulturní akce. Jsou
zde místa i pro trávení volného času mládeže, zejména nejmenších dětí. Vyskytují se zde autobusové
zastávky, chodníky, informační systémy atd.
Náves v místní části Městečko

Aktivity:
∗ příprava projektové dokumentace, příprava rozvojových záměrů,
∗ diskuze o veřejných prostranstvích,
∗ údržba a modernizace veřejných prostranství,
∗ péče o doprovodnou zeleň a další prvky,
∗ podpora činnosti spolků a sdružení,
∗ podpora společenských, kulturních a sportovních akcí,
∗ péče a rozumná ochrana vzrostlých stromů na veřejných prostranstvích,
∗ výsadba nových stromů uvnitř veřejných prostranství,
∗
Možné projekty:
∗ obnova zeleně v obci Chotýšany (revitalizace stávající zeleně, výsadba nové, údržba)
s finančním nákladem 700.000 Kč,
∗ restaurování památníku obětem 1. Světové války v Chotýšanech s finančním nákladem
650.000Kč,
∗ revitalizace návsí v osadách obce Chotýšany s finančním nákladem 500.000 Kč,
∗ obnova rybníku Ovčínek a revitalizace vodního toku v Městečku s finančním nákladem
800.000 Kč,
7.1.2 Kvalita společenského a kulturního života v obci
Společenský a kulturní život je velice důležitý pro kvalitu života v obci. Jde o často neměřitelný, spíše
subjektivně hodnocený faktor, přesto intenzivně vnímaný. Obec Chotýšany má bohaté zkušenosti
s pořádáním společensko-kulturních akcí. Řadu akcí pořádá spolu s obcí Sdružení přátel Chotýšan.
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Je zde řada spolků, organizovaných či neorganizovaných působících v různých oblastích. Velmi
vysokou členskou základnu mají dobrovolní hasiči a fotbalový nadšenci, ale i rodiče s dětma mají
velmi početnou základnu. Tomu napovídá i klesající věkový průměr obyvatelstva.

7.1.2.1

Podpora spolků a sdružení v obci

O společenský a kulturní život se ve většině obcí starají především spolky a sdružení, proto je důležitá
jejich podpora.
Aktivity:
∗ podpora činnosti spolků a sdružení,
∗ podpora společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky a sdruženími,
∗ vytváření zázemí pro spolkovou činnost,
Možné projekty:
∗ Chotýšanské slavnosti s finančním nákladem 60.000 Kč,
∗ podpora TJ Sokola Chotýšany 60.000 Kč,
∗ podpora činnosti Červeného kříže (zájezdy, kulturní akce) 30.000 Kč,
∗ podpora činnosti Klubu důchodců 5.000 Kč,
∗ podpora SDH Chotýšany a kolektivu mladých hasičů 40.000 Kč,
∗ zakoupení nového přenosného hasičského agregátu (stříkačky) 150.000 Kč,
∗ podpora Sdružení přátel Chotýšan 5.000 Kč,
∗ podpora rodičů při ZŠ a MŠ Chotýšany 5.000 Kč,
∗ podpora sportovních příležitostných akcí 10.000 Kč,

7.1.2.2

Vytváření a oprava míst vhodných pro setkávání spolků a jejich činnost

Spolky a sdružení musí někde svoji činnosti provozovat. Často jsou však prostory nevyhovující.
Aktivity:
∗ příprava projektových záměrů a projektových dokumentací,
∗ příprava projektů na vybudování, opravy a rekonstrukci spolkových či obecních domů,
hasičských zbrojnic hřišť (sportovních a dětských), kluboven a sokoloven.
∗
Možné projekty:
∗ vybudování cvičné hasičské dráhy s finančním nákladem 340.000 Kč,
∗ vybudování zázemí pro hasiče v hasičské zbrojnici,
7.1.3 Kvalita a počet aktivit dětí a mládeže
Jednou z klíčových oblastí v obci je udržení mladých lidí na venkově. Mladá generace je zárukou
dlouhodobého rozvoje venkova. Pro tuto cílovou skupinu je důležité: mít možnost se a kde
vzdělávat, setkávat se s vrstevníky při mimoškolních aktivitách, mít dostatek podnětů pro mimoškolní
činnost, aktivně se zapojovat do dění v obci, důležité je i mezigenerační soužití.
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7.1.3.1

Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Mimoškolní aktivity jsou důležitým doplňkem školní výchovy dětí a mládeže. Možnost mimoškolního
vyžití je důležitým faktorem ovlivňujícím bezproblémový vývoj dospívajícího jedince.
Aktivity:
∗ příprava projektů na vybudování a vybavení prostor pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže,
∗ podpora projektů rodinných center,
∗ podpora sportovních a kulturních akcí spojených s mládeží,
∗ podpora mladých hudebníků,
Možné projekty:
∗ vybudování hřiště na míčové hry s finančním nákladem 800.000 Kč,
∗ vybudování workoutového hřiště s finančním nákladem 350.000 Kč,
∗ vybudování doskočiště pro skok daleký s finančním nákladem 130.000 Kč,
∗ vybudování in-line dráhy s finančním nákladem 600.000 Kč,
∗ modernizace vybavení obecní knihovny (internet) 15.000 Kč,
∗ nákup nových knih do obecní knihovny 5.000 Kč,
∗ …..
7.1.4 Služby a podnikání, sociální péče, zdravotnictví
Mezi občanskou vybavenost lze zařadit služby, podnikání, sociální péči i zdravotnictví. Občan sleduje
zejména dostupnost a kvalitu služeb. Podnikání ovlivňuje zaměstnanost. Populace se dožívá vyššího
věku, s tím souvisí rostoucí potřeba dostupné sociální a lékařské péče. V obci má sídlo, či provozovnu
několik společností: RABBIT Chotýšany a. s. – míchání krmných směsí, DZS Struhařov a. s., BES s. r. o.,
RD ALLSTAV s. r. o. – stavební společnost, Resort Green Valley s. r. o. – rekreační zařízení. V obci
bydlí několik osob OSVČ v různých oblastech podnikání a řemesel – prodej smíšeného zboží,
pohostinské služby, truhlářství, zámečnictví, keramika, pokládka zámkové dlažby a další.

7.1.4.1

Služby a podnikání

Aktivity:
∗ příprava projektů a záměrů,
∗ vytváření podmínek pro podnikání,

7.1.4.2

Sociální péče a zdravotnictví

Aktivity:
∗ spolupráce se subjekty poskytující sociální a lékařskou péči,
∗ podpora kvalitní dopravní dostupnosti a obslužnosti,
∗ zapojení seniorů do kulturního dění obce,
∗ budování stacionářů a chráněných dílen,
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7.2 Infrastruktury v obci
7.2.1

7.2.1.1

Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Řada komunikací, převážně místní komunikace a chodníky, jsou ve špatném stavu. Na opravu
komunikací většinou obcím nezbývají finance, proto je velmi důležité získat co nejvíce finančních
prostředků na jejich opravu.
Aktivity:
∗ příprava projektové dokumentace na zlepšení dopravní infrastruktury (oprava stávajících
komunikací a výstavba nových);
∗ zvýšení bezpečnosti dopravního provozu;
∗ podpora projektů snižujících hustotu dopravního provozu,
Možné projekty:
∗ autobusová zastávka s nástupištěm na Křemení s finančním nákladem 300.000Kč,
∗ vybudování chodníků v Chotýšanech 1.500.000 Kč,
∗ zvýšení bezpečnosti pro chodce – vybudování přechodů pro chodce, pořízení měřičů rychlosti
300.000 Kč,
∗ vybudování obchvatu pro průmyslovou zónu 10.000.000 Kč,
∗ postupná rekonstrukce místních komunikací v jednotlivých obecních částech,

7.2.1.2

Technická a ostatní infrastruktura

Obec nemá finanční prostředky na budování nové či opravu stávající technické infrastruktury. Velkým
problémem jsou především kanalizace a vodovody. Důležitost technické infrastruktury vnímá i široká
veřejnost. Do technické infrastruktury lze zařadit i internet, telefony, plyn a elektřinu či veřejný
rozhlas.
Aktivity:
∗ příprava projektové dokumentace, příprava rozvojových záměrů,
∗ hledání zdrojů pitné vody – brát v úvahu přivaděč pitné vody z Želivské nádrže,
∗ vytváření studií a projektů vodovodů a odkanalizování osad,
∗ rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení ve všech osadách,
∗ podpora domovních ČOV,
∗ zkvalitnění bezdrátového internetu,
∗ podpora projektů na šíření signálu mobilních telefonů,
∗ hledat řešení pokládky vrchního vedení sítí do země,
Možné projekty:
∗ výměna osvětlovacích těles stávajícího veřejného osvětlení za méně energeticky náročná,
∗ rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení ve všech osadách,
∗ posilování vodních zdrojů,
∗ odkanalizování osad,
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∗
∗

centrální ČOV v Chotýšanech,
zřízení veřejného rozhlasu ve všech osadách,

7.3 Cestovní ruch
Česká republika patří mezi destinace s bohatou historií. Tichými svědky jsou památky roztroušené
po celém území. V poslední době jsou nejvíce ohrožené drobné památky. Památky patří mezi
vyhledávané turistické cíle. Obec Chotýšany má řadu turistických zajímavostí, jak historických (např.
kostel sv. Havla, zámek apod., tak přírodních (rybolov), které může návštěvníkům nabídnout. Cílem je
jejich zachování pro budoucí generace, a tím i zvýšit atraktivitu obce. Cílem je také hledání nových,
inovativních způsobů využití turisticky zajímavých cílů. Obcí prochází pěší i cyklistické stezky, které
navazují na další zajímavé cíle.
7.3.1 Opravy a rekonstrukce kulturních památek a sakrálních staveb
V obci se nachází řada více či méně významných kulturních i sakrálních objektů. Cílem je jejich
zachování pro budoucí generace a zvýšit tím i atraktivitu území. V minulosti byla řada těchto objektů
zrekonstruována. Důležitá je následná péče a neustálá obnova, nebo hledání nových způsobů jejich
využití.
Aktivity:
∗ příprava projektu na opravu kulturních památek a sakrálních staveb,
∗ zapojení veřejnosti do péče o drobné památky,
∗ ochrana kulturního dědictví,
∗ pořádání kulturních akcí spojených s konkrétní památkou,
∗ snaha o spolupráci s vlastníky zámku na jeho zachování a rekonstrukci
Atraktivita mikroregionu pro trávení volného času
V dnešní době je moderní trávení dovolené aktivně, ať už sportem nebo poznáváním nových míst.
Proto je velmi důležité se tímto trendem inspirovat.
Aktivity:
∗ příprava rozvojových záměrů,
∗ budování nových a opravy stávajících naučných stezek, cyklistických, běžeckých a pěších tras,
∗ budování a oprava stávajících sportovišť,
∗ propagace naučných stezek, cyklistických, běžeckých a pěších tras,
∗ vytváření podmínek pro podnikání a služeb v cestovním ruchu,
∗ realizace projektů s mikroregionálním až regionálním dopadem,
∗ ……………..
Možné projekty:
∗ naučná stezka s finančním nákladem 420.000Kč,
∗ cyklostezka s finančním nákladem 1.620.000Kč,
∗ pěší příp. běžecké trasy v obecním lese,
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7.4 Životní prostředí, odpady a zemědělství
Životní prostředí je vše, co člověka obklopuje. Člověk je jeho nedílnou součástí a svým jednáním
ovlivňuje jeho kvalitu. Je třeba podporovat rozmanitost krajiny, ale i zapojení do tvorby
a monitoringu dodržování územních plánů. Územní plány zde plní funkci rozvojovou, ale také
regulativní, a proto je dobré je znát a umět s nimi pracovat. Krajina jsou také zdroje, které je nutné
chránit a hospodárně s nimi nakládat. Člověk neustále vytváří odpady, se kterými musí odpovědně
a šetrně nakládat, aby nedocházelo k nevratnému poškozování životního prostředí.
7.4.1 Hospodaření s odpady a energií
Nakládání s odpady patří k základním povinnostem obcí. Tyto aktivity obce velmi zatěžují a finančně
vyčerpávají. Náklady na energie jsou další významnou zátěží jak již obecních, či různých spolkových
rozpočtů.
Aktivity:
∗ podpora sdružování obcí za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady
(společný svoz, skládka apod.),
∗ pomoc při likvidaci černých skládek,
∗ podpora budování sběrných dvorů, úložišť, komunitních obecních kompostáren,
∗ podpora úprav budov vedoucích k úsporám energie,
∗ hledání dalších řešení problematiky nakládání s odpady
Možné projekty:
∗ vytvoření systému nakládání s biologickým odpadem s finančním nákladem 500.000 Kč,
∗ vybudování stanovišť pro sběrné nádoby na tříděný odpad,
7.4.2 Hospodaření s vodou v krajině
Správné hospodaření s vodou v krajině tvoří velmi podstatnou část péče o krajinu. V současnosti je či
bylo na řadě míst opomíjeno nebo přímo ignorováno šetrné hospodaření s vodou v krajině, což
způsobuje místní záplavy, splavování půdy a další potíže. Velký problém představuje i znečišťování
povrchových toků odpadní vodou.
Aktivity:
∗ podpora akumulace vody v krajině a dalších protipovodňových opatření,
∗ revitalizace malých vodních toků, rybníků a vodních nádrží,
∗ příprava projektových záměrů a projektových dokumentací,
∗ obnova a oprava starých cest,
Možné projekty:
∗ obnovení remízu s finančním nákladem 100.000 Kč,
∗ odbahnění rybníků a nádrží s finančním nákladem 400.000 Kč,
∗ odklon kanalizací znečišťujících vodní toky,
∗ řešení záplavové zóny a záplav z polí v Městečku,
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7.4.3 Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území
Ochrana životního prostředí je velice důležitá pro kvalitu životního prostředí, ale i pro kvalitu života
lidí.
Aktivity:
∗ obnova a budování územních systémů ekologické stability,
∗ péče o cenná území,
∗ podpora ochrany biodiverzity,
∗ výsadba remízků a další krajinotvorná opatření zabraňující erozi,
∗ spolupráce se subjekty hospodařícími v okolních lesích,
∗ spolupráce se zemědělskými subjekty,
∗ pozemkové úpravy
Možné projekty:
∗ obnova starých cest s finančním nákladem 800.000 Kč,
∗ obnova mezí a rozdělení velkých zemědělských ploch včetně zeleně s finančním nákladem
1.100.000 Kč,

7.4.3.1

Obnovitelné zdroje

Umění hospodařit s energií je pro budoucnost lidstva pojem dosažitelný, ale nepohodlný. Řada zdrojů
je vyčerpatelná a je naprosto nezbytné hledat alternativy na obnovitelném principu.
Aktivity:
∗ vytváření a podpora projektů šetřících spotřebu energií,
∗ snižování emisí z komínů,
∗ ekologické vytápění objektů,
Možné projekty:
∗ zateplení objektů ve vlastnictví obce,
∗ výměna stávajícího vytápění v objektech ve vlastnictví obce za ekologické,

7.5 Územní rozvoj
Územní rozvoj je často spojován s termínem politika územního rozvoje. Jedná se o základní nástroj
územního plánování, všech obcí. Pořizování územních plánů je závazné pro všechny bez výjimky a řídí
se zejména stavebním zákonem. Při pořizování územních plánů dochází k posuzování vlivů na životní
prostředí, procesu SEA a hodnocení dopadů na soustavu Natura 2000. Nezbytná je i účast veřejnosti.
Aktivity:
∗
∗

pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií,
využívaní procesu komunitního plánování.
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