Ročník 23 / Číslo 2 - 3 / Únor – Březen 2019
Vážení spoluobčané,
v dalším čísle Chotýšanských novin Vám přinášíme
zprávy z obce.
První zasedání zastupitelstva obce roku 2019 se
konalo ve čtvrtek 31.1.2019 a projednávalo zejména
pronájem pozemku parc. č. 485/13 v k.ú. Chotýšany
od Římskokatolické farnosti Bystřice. Jedná se
o neudržovaný pozemek sousedící se školní
zahradou. Vzhledem k realizaci přístavby základní
školy došlo ke zmenšení prostoru pro venkovní
aktivity a hry dětí a přilehlý pozemek je vhodný pro
rozšíření školní zahrady. Po delším vyjednávání
a schůzce přímo na Arcibiskupství byly dohodnuty
podmínky pronájmu tohoto pozemku obci. Pronájem
byl schválen, a to na 10 let s tím, že první tři roky
bude obec hradit 3000,- Kč/rok a dalších sedm let
5,-/m2. Podmínky odkupu nebo směny pozemku
nebyly pro obec výhodné. Učitelé a žáci místní
základní školy si vzali za své vytvořit zde převážně
vlastními silami a podle návrhů dětí prostor, kde
budou trávit volný čas.
Na svém únorovém zasedání dne 28.2.2019
schválilo zastupitelstvo obce přistoupení obce Mrač
k členství v dobrovolném svazku obcí CHOPOS.
K 31.12.2018 vystoupila obec Kozmice a obec Mrač
naopak projevila zájem o vstup do svazku.
Rádi bychom Vás informovali, že od března 2019
probíhá v Chotýšanech komplexní mapování
pozemků v intravilánu (uvnitř) obce Katastrálním
úřadem Benešov. Žádáme vlastníky o zajištění
řádného přístupu k vlastnickým hranicím. Dojde
k přesnému zaměření průběhu hranic všech
pozemků, komunikací a veškerých staveb. Občané
obdrží předem informační dopis s datem a časem
šetření hranic. Během mapování za přítomnosti
vlastníků pozemků bude určováno například
i vlastnictví plotů a podezdívek. Bude se řešit
i narovnání majetkoprávních vztahů mezi obcí
a soukromými vlastníky. Zjištěné nesrovnalosti
budou na základě bezplatného geometrického plánu
vlastníci následně řešit. Mapování navazuje na
komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním
území Chotýšany – tj. Chotýšany, Křemení, Pařezí
a Green Valley. Žádáme vlastníky o zajištění
řádného přístupu k vlastnickým hranicím.
V současné době již probíhá mapování na Křemení.
V rámci komplexní pozemkové úpravy, která
probíhá v katastrálním území Chotýšany, se konala
schůzka s vlastníky pozemků zahrnutých do úprav
a první projednání jejich návrhů a připomínek. Byl
vytvořen tzv. plán společných zařízení. V plánu

společných zařízení je v Chotýšanech prioritou
obchvat pro nákladní dopravu vedoucí z hlavní
silnice od sv. Anny k Rabbitu. Rádi bychom
požádali o zahájení komplexních pozemkových
úprav i pro katastrální území Městečko, kde by byly
prioritou plánu společných zařízení protipovodňová
a protierozní opatření.
V Městečku v současné době probíhá na základě
konzultace a spolupráce s Povodím Vltavy čištění
doprovodných a břehových porostů podél toku
Chotýšanky a úprava nejbližšího okolí. Budou
provedeny některé terénní práce na základě studie
protipovodňových opatření zpracované Povodím
Vltavy. Součástí této studie je i návrh na úpravu
mostku, který je třeba rozšířit a zvýšit. Na tyto práce
však bude nutné vypracovat projekt a požádat
o stavební povolení. Dále bychom ve spolupráci
s Ing. Lubasem využili již připravený projekt na
revitalizaci rybníka Ovčínku, který bude třeba
aktualizovat a připravit pro některou z dotačních
výzev Operačního programu životní prostředí.
Začala realizace projektu opravy a odvodnění místní
komunikace u Prostředního rybníka dotačně
podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj, jejíž
termín byl posunut z loňského roku na letošní jaro.
Koncem března začnou také práce na projektu
rekonstrukce
dětského
hřiště
a
vytvoření
volnočasového prostoru v Městečku dotačně
podpořeném rovněž Ministerstvem pro místní
rozvoj. Na letošní rok podala obec na Ministerstvo
pro místní rozvoj celkem tři žádosti o dotaci, a to na
opravu dvou místních komunikací v Chotýšanech,
doplnění dětských herních a senior prvků na
víceúčelovém hřišti a multifunkční hřiště na míčové
hry.
Po urgencích úřadů ve věci řešení neutěšeného stavu
chotýšanského zámku nařídil Národní památkový
ústav ve spolupráci s místním Odborem památkové
péče v Benešově majiteli opravit střechy na sýpkách
a celkovou rekonstrukci bývalé tvrze za lihovarem,
kde se střecha již zřítila. Co se týče hospodářských
budov, ohrožujících přilehlou budovu pošty
a hasičské zbrojnice, stavební úřad čeká na vyjádření
statika, který byl přítomný jednání na místě
v listopadu loňského roku a pořídil fotodokumentaci.
Přeji Vám krásné prožití blížících se velikonočních
svátků, hodně zdraví, dětem bohatou pomlázku
a brzký příchod jara.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Únor ve škole
Každý měsíc je něčím zajímavý. V únoru v chotýšanské škole proběhl projekt Edison, kdy stážisté z cizích zemí (Rusko,
Ukrajina, Čína, Filipíny, Indonesie, Azerbajdžán, Chile, Jordánsko) vedli výuku v angličtině a každý z nich představil
svou zemi, tradice, zajímavosti. Tato netradiční forma výuky je prožitková a velmi účinná. Žáci si plně uvědomí nutnost
aktivní komunikace v angličtině, která dnes spojuje národy napříč světadíly.
1.3.2019 se ve škole uskutečnila trojkombinace takových prožitkových aktivit. V pátek se ukončil projekt Edison, dále
pak žáci všech ročníků uspořádali bleší trh, kde prodávali své nepotřebně potřebné věci a výdělek se použije na realizaci
zahrady. Snad nejzajímavější akcí byly pravé zabíjačkové hody ve školní tělocvičně. Pod záštitou Spolku rodičů a přátel
školy Chotýšany se udělala nefalšovaná zabíjačka s jitrnicemi, tlačenkou, řízky, gulášem, marinovanými žebírky a to vše
za asistence dětí, které v praxi viděly tržní hospodářství... Navíc plusové, což v tomto státě nebývá obvyklé
Výtěžek
opět bude použit na školní zahradu... A proč to všechno děláme?.... Určitě proto, že nás TO BAVÍ, posouvat hranice, co
všechno dokážeme. Určitě proto, že chceme mít pěknou zahradu. A určitě i proto, aby děti pochopily rčení, že pečení
holubi nelétají do...úst , že za každou stokorunou je velký díl práce.... manuální práce a že práce NEPÁCHNE, naopak
když se povede, voní úspěchem.
ZŠ a MŠ Chotýšany, Daniela Bukovská

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – JARO 2019
Chotýšany A
TJ Sokol Přestavlky
Chotýšany A
FC Křivsoudov
Chotýšany A
TJ Slavoj Čerčany
Chotýšany A
Sokol Maršovice
Chotýšany A
FK Týnec n/S
Chotýšany A
SK Olbramovice
Chotýšany A

TJ Sokol Jankov
Chotýšany A
TJ Dolní Kralovice
Chotýšany A
TJ Sokol Postupice
Chotýšany A
Sokol Nespeky B
Chotýšany A
TJ Sokol Pravonín
Chotýšany A
TJ Sokol Mezno
Chotýšany A
Sokol Vr. Janovice

23. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
12. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.

15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

IV. třída skupina B – JARO 2019
Chotýšany B
Chotýšany B
TJ Sokol Postupice B
SK Olbramovice B
Chotýšany B
TJ Ratměřice
Chotýšany B
SK Přestavlky
TJ Sokol Drahkov

TJ Sokol Jankov B
TJ Sokol Mezno B
Chotýšany B
Chotýšany B
FK Budenín
Chotýšany B
Soběhrdy B
Chotýšany B
Chotýšany B

7. 4.
14. 4.
21. 4.
5. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.
8. 6.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
17:00
17:00

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO

Okresní přebor dorost LIONSPORT – JARO 2019
Chotýšany/Bílkovice
SK Bystřice
Chotýšany/Bílkovice
Chotýšany/Bílkovice
TJ Slavoj Čerčany
Chotýšany/Bílkovice
TJ Slovan Hradištko
Chotýšany/Bílkovice
TJ Sokol Ostředek
Chotýšany/Bílkovice
SK Rapid Psáry
FK Trh. Štěpánov
TJ Sokol Pravonín

TJ Úročnice
Chotýšany/Bílkovice
TJ Sokol Jankov
Sokol Zvole
Chotýšany/Bílkovice
TJ Nespeky
Chotýšany/Bílkovice
FK Týnec n/S
Chotýšany/Bílkovice
TJ Sokol Mezno
Chotýšany/Bílkovice
Chotýšany/Bílkovice
Chotýšany/Bílkovice

24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
15. 6.

10:15
10:15
10:15
10.15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:00
10:15
11:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 26. dubna 2019 od 19:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
X. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY
JÁRU SYSLA A JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout dobrou
dechovku.
_________________________________________________________________________________________________

Vakcinace psů
kdy: v neděli 19. května 2019

v 10:00 hodin
kde:

parkoviště před školou

Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě
proti vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na
odčervení psů a koček, přípravky proti klíšťatům a blechám, další
vakcinace psů a koček apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil: 603484964

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 31. 01. 2019 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) pronájem pozemku parc.č. 485/13 v k.ú. Chotýšany od Římskokatolické farnosti Bystřice
b) žádost o jednorázový příspěvek škole
c) koupi pozemku od p. Vitnera dle geometrického plánu – komunikace u křížku
2) pověřuje
a) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b) 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 starostou
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 uzavřením smlouvy na koupi pozemku od p. Vitnera dle geometrického plánu – komunikace u křížku
g) pověřuje starostu podáním žádostí o dotace na MMR tituly DT117d8210A, DT117d8210B a DT117d8210H

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 28. 02. 2019 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)

pronájem obecních prostor za účelem provozování kosmetického salónu;
přistoupení obce Mrač k členství v DSO CHOPOS;
stanovení místa pro konání občanských sňatečných obřadů na území obce Chotýšany;
výměnu konvektomatu ve škole na základě doporučení hygienické stanice;

podání žádosti o dotaci a spolufinancování akce z rozpočtu obce;

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;
h) 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;
i) starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 920/3 v k. ú. Městečko u Chotýšan;
j) starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 181/6 v k. ú. Městečko u Chotýšan;
k) starostu uzavřením smlouvy na koupi pozemku od p. Vitnera dle geometrického plánu – komunikace u křížku;
l) starostu uzavřením smlouvy na pronájem obecních prostor za účelem provozování kosmetického salónu;
m) starostu výběrovým řízením pro nový konvektomat do školy a zajištěním prodeje stávajícího konvektomatu;
3) bere na vědomí
a) zprávy z jednání Mikroregionu CHOPOS

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 28.03.2019 od 1930 hodin.

Plesová sezóna v Chotýšanech
Dne 26. ledna 2019 se konal v sále hostince Pod Kostelem již tradiční hasičský ples pod záštitou SDH
Chotýšany. K tanci a poslechu zahrála kapela CODA Bystřice, která roztančila kolem stovky hostů. Připravena
byla bohatá tombola, jejíž část byla slosovatelná. O půlnoci tak své výherce našlo například divoké prase věnované
MS Diana Chotýšany, obraz Městečka od akademického malíře Oldřicha Holuba věnovaný jeho synem Janem,
kůzle, kachna a kačer od Michala Poláka nebo ručně pletený košík od Karla Starosty a další. Za příspěvky do
tomboly děkujeme také Rabbitu Chotýšany a všem ostatním.
za SDH Chotýšany Jana Kovářová

foto: Bohuslav Kovář

_________________________________________________________________________________________________________________

DSO CHOPOS na poli sociální práce
Od června roku 2019 bude realizován projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“. Projekt by měl výrazným způsobem posílit práci s cílovou skupinou
osob sociálně vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením. Díky projektu bude minimálně po dobu
36 měsíců fungovat pracovní pozice koordinátora sociální práce, mezi jehož hlavní povinnosti bude patřit práce
s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných sociálních situacích a nejsou schopni si s nimi sami poradit. Úkolem
koordinátora by mělo být aktivní vyhledávání takových osob a jejich co nejrychlejší a nejúčinnější nasměrování
k řešení a pomoci v jejich obtížných situacích. To vše by se mělo dít ve spolupráci s příslušným obecním úřadem.
Na území mikroregionu tak vznikne jednotný systém práce v sociální oblasti. Cílem je i udržení této služby po
skončení dotačně podpořeného projektu.
Na území mikroregionu žije okolo 8 000 obyvatel. Na tomto vzorku obyvatelstva už lze uplatnit obecný názor o
tom, že 2- 3 % obyvatelstva jsou nějakým způsobem ohroženy sociálním vyloučením. Může to být z důvodu
vrozeného či získaného zdravotního postižení, z důvodů finanční, bytové, či jiné krize, různých závislostí,
osamělosti, stáří, apod. Velká většina případů sociálního ohrožení nemá jen jeden důvod, často se jedná o
kombinaci více důvodů.
Stále více se ukazuje, že i na nejmenších obcích je vhodné mít na tomto specifickém poli nějakého odborníka,
protože často není v silách starosty či zastupitelů tuto kompetenci vykonávat.
Mgr. Pavel Goby, koordinátor sociální práce DSO CHOPOS

Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /4./
Obec Chotýšany vyznačuje se od pradávných dob zvláštní, můžeme říci, charakteristikou. Je to v prvé řadě ta skutečnost,
že podíváme-li se na Chotýšany z kterékoliv světové strany, vždycky se na nás usmívá a jako na pozdrav vstříc nám kyne
vysoká, štíhlá věž chotýšanského kostela.
Druhou zvláštností možno zase nazvat
to, že naše vesnice oplývala vždycky hojně
stromovím. I v tomto směru, díváme-li se
rovněž z kterékoliv strany, vidíme spoustu
krásné zeleně, v níž prosvítají bílé zdi
chalup, domků i statků chotýšanských.

Jižní pohled na zámecký špýchar lemovaný lipovým stromořadím. Snímek je
pořízen kolem r. 1930. Autor neznámý.

Jsou to především krásné, staleté lípy
vroubící chotýšanskou náves, které rok co
rok poskytují tolik příjemného stínu i vůně
v čas květu všem občanům. Není bohužel
však nikde ani zmínka o tom, kdo anebo
kdy je sázel. Je ale oprávněná domněnka,
že byly vysázeny v době, kdy byla
postavena dnešní zámecká budova t.j. v r.
1743.

Lípy nebo i jiné stromy stávaly také
před mnohým stavením, a to zvláště v hořejší části obce. Tak např. před statkem čp. 6 u zděného tarasu, který byl v roce
1961 nahrazen pěkným drátěným plotem, stála mohutná lípa, dále na rohu domku čp. 54 mezi stavením Jelínka stála
rovněž pěkně vzrostlá lípa. U stavení čp. 4 za zdí ke „Staré“ hospodě stál až do roku 1930 také velký jasan. U „Staré“
hospody na východní straně podél silnice bylo také několik pěkných stromů, ponejvíc ovocných. Ty byly vyporáženy v
roce 1932 při stavbě nového sálu. Také na
rohu Matouškovy stodoly, patřící ke „Staré“
hospodě vyrostl pěkný jasan, který však na
podzim 1962 porazil Míla Matoušek
z neodůvodněné celkem příčiny. I další dva
stromy na hrázi rybníčka pod „Starou“
hospodou také porazil. Na dvoře bývalého
hostince „Na Kopečku“ u zděného tarasu
stávala také pěkná hrušeň a dva štěpy. Tyto
stromy jsou už také pryč.
Také před Frišovým statkem čp. 8 - dnes
Toulovým - stály mohutné dvě lípy. Jedna
byla zvlášť bujně rostoucí, druhá byla vzrůstu
poněkud slabšího. Protože v těch místech byla
malá vyvýšenina, bylo za teplých letních
večerů na tomto mírném svahu mile poležet
i posedět. Zde se scházela tehdejší mládež k
debatám a vyprávěním.

Osázený parčík kolem pomníku padlým vojínům z I. sv. války Sdružením
republikánského dorostu v Chotýšanech při „Stromkové slavnosti“
v roce 1933. Autor neznámý.

Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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