Ročník 23 / Číslo 4 - 5 / Duben – Květen 2019
Vážení spoluobčané,
máme za sebou velikonoční svátky, které přinesly
krásné jarní počasí. V dalším čísle Chotýšanských
novin Vám přinášíme shrnutí informací z obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 11. 4. 2019
a schvalovalo účetní závěrku obce a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Chotýšany. Dále schvalovalo nové
obecně závazné vyhlášky, které nahradily některé dříve
vydané, neboť bylo třeba je aktualizovat. Zároveň byly
vyčísleny náklady na sběr a svoz odpadů za rok 2018,
ze kterých vychází poplatek za odpady na rok 2019.
Těsně před Velikonocemi došlo k poruše čerpadla
v jednom z vrtů, přivádějícím pitnou vodu do obecního
vodovodu a obec byla nucena vyhlásit okamžitý zákaz
zalévání, mytí aut a plýtvání pitnou vodou. Spotřeba
pitné vody během velikonočních svátků stoupla téměř
dvojnásobně z obvyklých 50 m3 na 80 m3 za den, což
by bylo v tomto velmi suchém období kritické i bez
poruchy čerpadla. V neděli před Velikonočním
pondělím přitékalo pouze kolem 46 m3 a hrozilo, tak,
že pokud odběratelé vody z obecního vodovodu nesníží
svou spotřebu, voda dojde. Situace byla o to složitější,
že nebylo možné ihned čerpadlo opravit nebo vyměnit
a čekat na pracovní den. Tento problém nastal
v letošním roce již o měsíc dříve, než vloni. Přesto, že
se podařilo hned po svátcích čerpadlo vrtu opravit,
vody je nedostatek a zákaz zalévání, mytí aut
a plýtvání tak nadále trvá. Jak máte možnost slyšet i
ze sdělovacích prostředků tento problém je
celorepublikový a nám se rovněž nevyhýbá. Srážek je
málo, podzemní vody ubývá a je třeba si pitné vody
vážit a šetřit s ní jak to jen jde. Společný dotačně
podpořený projekt Skupinového vodovodu CHOPOS,
do kterého jsme zapojeni, a který do naší obce přivede
vodu z Želivky, je momentálně ve fázi zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavby a čeká se na nabídky
uchazečů. Stavba má být zahájena ještě v letošním roce
a na její realizace potrvá dva roky.
V měsíci květnu bude probíhat pravidelný odečet
vody. Cena vodného je 29,-/m³.
Proběhlo dokončení obnovy místní komunikace
u Prostředního rybníka, která byla dotačně podpořena
z Ministerstva pro místní rozvoj.

Na Pařezí byl umístěn kontejner na bioodpad. Důležité
je, že do kontejnerů se nesmí ukládat jakékoliv větve
ze stromů a keřů. Ty je třeba odložit vedle kontejnerů,
aby mohly být následně seštěpkovány. Žádáme proto
občany, aby důsledně toto pravidlo dodržovali
a nevhazovali do kontejnerů odpad, který tam nepatří.

V opačném případě bude obci z kompostárny účtován
poplatek za třídění. Každý kontejner je opatřen
nálepkou s informacemi, co je možné do kontejnerů
uložit. Odvoz bioodpadu bude zajišťovat dobrovolný
svazek
obcí
CHOPOS
vlastním
nákladním
automobilem a bude jej svážet na kompostárnu do
Struhařova. Objednali jsme také speciální nádoby
o objemu 240 l na sběr jedlých tuků a olejů, které jsou
černé s oranžovým víkem a otvorem na vhození PET
lahve s olejem. V současné době probíhá sběr pouze
u obecního úřadu.
Krásné jaro Vám všem přeje

Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Pár postřehů ze školy
Duben je měsíc jara, bezpečnosti a zápisů do základní školy.
I u nás proběhl zápis do první třídy, a přestože jsme se snažili inkognito tento den přežít, neobstáli jsme . V podstatě
jsme nikam nevylepovali plakáty, protože nám bylo dopředu jasné, že celou první třídu si postavíme z našich školkových
dětí. K zápisu dorazilo 30 dětí, přijato bylo 26. Původně jsme chtěli mít třídu o dvaceti prvňáčcích, ale těžko se odmítá
nadšené dítko s pohledem Einsteina a maminky dívající se jako Matka Tereza. Zjistili jsme, že budoucí žáčci jsou
matematicky gramotní a mnozí suverénně čtou v encyklopediích. Od některých jsme byli poučeni o houbách a jednotlivé
plísně nám byly představené v latinském názvosloví. Je také pravdou, že i pro samotné absolventy zápisu to bylo
vyčerpávající odpoledne a tak nás, pedagogy, nepřekvapilo, že druhý den bylo 5 předškoláčků doma z NAPROSTÉHO
VYČERPÁNÍ 
V dubnu jsme také uspořádali velikonoční výstavu, kde výrobky našich dětí potěšily vaše domácnosti. Tyto tradice jsou
už běžným koloritem naší školy, a přesto nás vždy překvapí, co všechno jsou děti schopné vytvořit, nazdobit, prodat.
Některé třídy se rozhodly strávit noc plnou tajemství ve škole a je jedno, jestli to bylo v rámci akce Noc s Andersenem
nebo jen tak, pro stmelení kolektivu. Pokaždé se jednalo o večer plný radosti, zábavy a dobrodružství. Nebudu dál
komentovat, že mluvím o dětech…. pedagogové zpravidla po takto zdařilé noci připomínají oživlé zombie ….ale….co
by pro svoje „děťátka“ neudělali.
Také jsme vesele pracovali na projektu „Zahrada“, kde pod tlakem dětských rukou a mozků vzniká relaxačně přírodní
oáza na pozemku, který sice vlastní církev, ale škola ho bude dlouhodobě využívat. Je s podivem, jakou děti mají výdrž a
představivost. Mít na účtu víc peněz, myslím, že by naší zahradu mohli zařadit jako devátý div světa. Děti se uplatnily
v roli manažerů, finančních odborníků, projektantů, výtvarníků i dělníků. Osahaly si, jak chutná a bolí práce i jak drsný je
finanční svět – jedna plechovka barvy 250,- a že jich padlo!!!!!
Dále jsme měli exkurze do Ekoncentra, do ZOO, do muzeí a ve škole nás navštívil Václav Vydra, aby nám povyprávěl,
co je nového mezi herci a jeho koňmi. Je to velmi charismatický člověk a velký milovník zvířat. Jak sám říká, už díky
svému příjmení je k tomu předurčený. 
A co nás čeká? Nejdříve si zkontrolujeme, kolik čarodějnic mezi námi poletuje, pak si dáme pusu pod rozkvetlou třešní a
2. – 3. května zavřeme školu. Nikoliv z důvodu prodloužení volna, ale všechny pedagogy čeká náročné školení Typologie
MBTI2 – individualizace vzdělávání a výchovy žáků. Jde o to, že díky našemu mottu „Každý je jedinečný“, chceme
opravdu pochopit každé dítko, vědět jaké je, co by mu pomohlo, co ho trápí, a jaké je z hlediska výsledků typologie.
7. 5. 2019 od 15 hodin nás čeká zápis do mateřské školy…a pak….pak si zase napíšeme….
hezké dny za ZŠ a MŠ Chotýšany přeje Daniela Bukovská

Dovětek ke škole
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým pedagogům.
V devátém ročníku je 18 žáků. 13 se hlásilo na střední školy…a všech
13 žáků bylo přijato! Byly to školy výběrové – gymnázium Benešov,
Vlašim, pedagogické, průmyslové, strojní, dopravní, sociální…aj……
prostě, naše děti byly velmi úspěšné a zpravidla se umístily v první
desítce přijatých dětí. Možná, že se někomu zdá, že je naše škola
taková FREE…exkurze, projekty, výlety, diskuze…jenže, to je právě
smysl prožitkové výuky. Děti si své vědomosti musí najít, vyzkoušet,
potvrdit a obhájit – pak si je také zapamatují. Opravdu už není doba,
kdy děti seděly v křeči strachu v lavicích a učily se nazpaměť spoustu
nepotřebných informací. Dnešní děti jsou víc partneři a my, dospělí,
průvodci. Pokud cítí náš zájem a aktivitu, oplácí nám stejným dílem.
Jsme úspěšní, ale věřte, je za tím velký kus práce, která možná vypadá
jak zábava….ale….o to víc se cení.
ZŠ a MŠ Chotýšany, Daniela Bukovská

Momentky z maškarního plesu SRPŠ Chotýšany - dne 23. března 2019

Foto:
Miroslav
Švarc

Velikonoční svátky – pomlázka – 22. dubna 2019

Foto: Miroslav Švarc

X. vzpomínkový večer na kapelníky - Járu Sysla a Josefa Němce
Na Kopečku 26. dubna 2019

Foto: Miroslav Švarc

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 11. května 2019 dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
zve všechny na

Okrskovou soutěž v požárním sportu
která se koná v sobotu 25. května 2019
v areálu fotbalového hřiště v Teplýšovicích
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Starosta obce Chotýšany podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
•
•

v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
•

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v přízemí budovy obecního úřadu Chotýšany, Chotýšany
54, 257 28

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látky /minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek/
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
DNE:

13. – 15. 5. 2019

ČAS:

1400 – 1700 hod

MÍSTO:

přízemí OÚ Chotýšany

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 224 316 800, 224 317 203

Chotýšany
2.6.2019

od 15.00 na fotbalovém hřišti.
Zveme všechny děti i rodiče.

Těšit se můžete na různá stanoviště plná úkolů.
Kola, odstrkovadla s sebou
Občerstvení: párek v rohlíku, klobása, limo, možná i
zmrzlina

Sdružení přátel Chotýšan

_________________________________________________________________________________________

Klub důchodců Chotýšany

ve spolupráci s obecním úřadem
pořádá zájezd do Žďáru nad Sázavou,
na který Vás všechny srdečně zveme!

Kdy:
Odjezd:

v úterý 4.6.2019
v 7:00 hodin od školy

Zájemci se mohou přihlásit v prodejně do 1.6.2019
Záloha 100,- Kč !!!
Program: Návštěva města Žďár nad Sázavou a poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

10. – 12. června 2019 (pondělí - středa)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha parkoviště u hřiště – pozor změna!
Městečko – velkoobjemový kontejner na návsi – pozor změna!

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech zaměstnanec obecního úřadu v tyto hodiny:

Pondělí, Úterý, Středa 9ºº - 11ºº, 13oo – 15oo
Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

_______________________________________________________

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne

10. června 2019 (Pondělí)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha parkoviště u hřiště – pozor, změna!
Městečko – náves – pozor, změna!
Pařezí – náves
Křemení – autobusová zastávka směr Vlašim

Odpad, který je možno odevzdat:
- vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, …),
- barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, …), hadry
od barev a olejů,
- akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, svítidla

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu.

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 11. 04. 2019 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) obecně závaznou vyhlášku - č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotýšany;
b) obecně závaznou vyhlášku – č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Chotýšany;
c) obecně závaznou vyhlášku – č. 3/2019, o regulaci hlučných činností;
d) obecně závaznou vyhlášku – č. 4/2019, o nočním klidu;
e) žádost o příspěvek na BABY-BOX ve výši 2 000,- Kč;
f) žádost o příspěvek na Linku bezpečí ve výši 2 000,- Kč;
g) účetní závěrku za rok 2018 obce Chotýšany;
h) účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Chotýšany
2) pověřuje
a) 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;
b) 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;
c) starostu uzavřením smlouvy na koupi pozemku od p. Vitnera dle geometrického plánu – komunikace u křížku;
d) starostu vypsáním výběrového řízení na opravu plotu na školní zahradě;
3) bere na vědomí
a) zprávy z jednání Mikroregionu CHOPOS
b) základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
c) kalkulace nákladů za odpady za rok 2018

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 30. 5. 2019 od 1930 hodin.
_________________________________________________________________________________________

PM Komíny s.r.o.
IČ:24841226
Čištění proběhne 29.5.- 1.6.2019
Cenová nabídka
CENA S DPH
VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRAVY

350,- *

ČIŠ.TĚNÍ SPALINOVÉ CESTY
VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY NA
KOTEL OPOP, ATMOS NEBO BEZ
IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU

50,600,-

*SLEVA V PŘÍPADĚ DVOU KOMÍNŮ CENA REVIZNÍCH ZPRÁV s čištěním700,Kominíci, kteří budou chodit Petr Antoži a Radek Ventruba
Tel. číslo pro objednání Ludmila Miřijovská +420

777 848 710

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /5./
Tyto lípy i většina stromů ostatních, co stály kdysi na chotýšanské návsi u jednotlivých stavení, padly za oběť při stavbě
okresní silnice, kterou prováděl podnikatel Karel Holý. Tato nová okresní silnice v úseku od silnice státní až do Takonína
byla vyměřena již v roce 1894, se stavbou její se však započalo až v říjnu 1908. Dokončena byla v roce 1910.
Touto novou úpravou vozovky uvnitř naší obce se mnoho změnilo. Zmizelo tím sice hodně stromů, na druhé straně však
nová silnice přinesla zase mnoho dobrého. Až do té doby se jezdilo většinou jen po obci, jel-li někdo do Vlašimě nebo do
Benešova a chtěl-li se dostat nahoru na státní silnici. Byla tu ovšem ještě cesta kolem chotýšanské hájovny k obrázku
„U sv. Anny“, nebo se také jezdilo někdy po „Občinách“ na státní silnici ke Sv. Anně. Do Vlašimě se jezdilo také někdy
cestou k Pařezí kolem rybníka „Tlumoka“ a dál polní cestou na státní silnici nahoře nad Smykovem. Tyto polní cesty byly
ovšem málo sjízdné; přesto však se jich poměrně hodně užívalo. Dnes jsou již vesměs nesjízdné, pokud ovšem nezmizely
vůbec. Také se dříve, a to až do doby, než byla postavena nová okresní silnice, jezdilo až kolem školy a ne kolem „Staré“
hospody jako dnes. Cesta k Takonínu vedla tehdy např. do „Krátkých alejí“ a tam potom u Tůmova křížku odbočovala
doprava. Nová silnice, tedy dnešní okresní silnice, nevede tudíž všude po cestě staré. Před lesem „Hladovem“ uhýbala se
stará cesta trochu do leva a lesem pak pokračovala dále, což je ještě i dnes patrno a ještě dnes se mnohdy řekne
„Na staré lesní cestě v Hladově“.
I leckde jinde sem tam nějaký ten strom zmizel, a tak ponejvíce v posledních letech se spíše více stromů vyporáželo, než
znovu vysázelo.
V 70. letech minulého století byl v naší obci v místech, kde stojí dnes pomník padlých vojínů z I. světové války založen
„Morušový sad“. Založil jej se svolením tehdejšího obecního starosty Jana Blažka řídící učitel Jan Navrátil. Začal totiž
pěstovat ve škole bource morušové, tak zvané „Hedvábníky“, k jejich obživě potřeboval listí morušových stromů. Opatřil
si proto jejich sazenice a na uvedeném místě uprostřed návsi jich nasázel dvacet, další čtyři pak u rybníka „Císaře“ na konci
Syslova pole, kde se říkalo a snad ještě i dnes říká „U Kuthanového křížku“ a několik též do školní zahrady. Morušové
stromy poměrně rychle rostly. Brzy po jaru, když dostaly listí, se toto otrhávalo a dávalo housenkám, hedvábníkům.
Ty byly velmi žravé, a proto rychle dorůstaly. Když tak asi za dva měsíce narostly, začaly se zakuklovat, totiž potahovat
hedvábím. Tyto kukly se potom nechaly řádně uschnout, daly se do horké vody, aby se živá kukla uvnitř samotného hedvábí
spařila a pošla. Pak se zase všechno osušilo, zabalilo a posílalo do přádelny Pomrle u Podmokel, kde se z toho v továrně
tkalo čisté hedvábí.
Až asi do 25. let našeho století nebyly
morušové stromy, jejichž domovinou je Čína
a Japonsko, ani v našem kraji žádnou zvláštností.
Dnes však morušové stromy nejsou v naší
krajině asi už žádné. Jinak to byly vzácné
stromy, ač dohromady na nich nic tak zvláštního
nebylo. Byly asi toho druhu, jak naše švestka,
málo košaté, spíše štíhlejší, takže poskytovaly
i málo stínu. Jejich plody, takové malé černé,
červené i zažloutlé šištičky chuti sladké až mdlé,
dozrávaly začátkem července. V té době byly na
stromech stále děti. A jelikož morušové dřevo je
poměrně velmi křehké, byly stromy celé polámané. Nejhorší to bývalo večer nebo i v noci,
kdy na moruše chodili i dospělí. To se nejvíce
Východní pohled na náves, kde vidíme morušový sad. Foto je pořízeno
stromů polámalo, větve rozlámaly a stromy tím
asi r. 1920 pro pohlednici vydanou obchodníkem Leopoldem Fišerem.
samozřejmě hodně trpěly.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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