Ročník 23 / Číslo 6 - 7 / Červen – Červenec 2019
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou předprázdninové číslo
Chotýšanských novin a s ním informace z obce
a pozvánky na kulturní i sportovní letní akce. Rád
bych Vás jménem obce, jako spolupořadatele, srdečně
pozval na již 8. Chotýšanské slavnosti, které se budou
konat 27. 7. 2019 od 14 hodin na místním fotbalovém
hřišti. Můžete se těšit na bohatý program a zajištěné
občerstvení. Mezi účinkujícími je Vlasta Horváth nebo
Happy Band, bude tu lezecká stěna, koně, simulátor
nárazu a nebude chybět soutěž o Nej moučník. Přijďte
se společně pobavit, zatančit, zazpívat a popovídat se
svými sousedy, známými a přáteli. Těší se na Vás
organizátoři - Sdružení přátel Chotýšan a obec
Chotýšany.
Zastupitelstvo obce se sešlo nejprve dne 31. 5. 2019
a opět řešilo narovnání majetkoprávních vztahů, které
vyplývají z probíhajícího mapování katastrálního
úřadu nebo řeší přístupové cesty k pozemkům. Byl
schválen Plán rozvoje sportu obce Chotýšany, který je
přehledem sportovních zařízení a hřišť na území obce
a uvádí aktivity a plány obce v této oblasti. Zastupitelé
odsouhlasili využití sezónního zaměstnance z úřadu
práce. Během května obdržel obecní úřad žádost
Ministerstva vnitra o vyjádření k podnětu občana na
neplatnost vyhlášky o odpadech a dále podnět
k neplatnosti rozpočtu obce na rok 2019, který byl
postoupen Středočeskému kraji. Obec se ke všem
otázkám písemně vyjádřila a Ministerstvo vnitra
neshledalo žádné závažné pochybení, přičemž
zákonné postupy byly dodrženy. V návaznosti na tento
podnět
byla
v květnu
provedena
kontrola
Ministerstvem vnitra přímo na obecním úřadě.
Kontrolováno bylo zejména zveřejňování dokumentů,
obecně závazné vyhlášky, záměry, smlouvy,
dokumenty z jednání zastupitelstva a dodržování
postupů obce. Bylo prověřeno zejména období od
roku 2018 a navazující nebo související dokumenty
z jiných období. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s výsledkem kontroly, který byl rovněž zveřejněn na
webových stránkách obce. Porušení zákonných
povinností bylo napraveno – byl doplněn podpis
jednoho ze zastupitelů na zápisu ze zasedání, byly
zvoleni členové finančního a kontrolního výboru
a starosta byl pověřen nápravou zjištěných nedostatků
a zamezení jejich opakování. Náprava ostatních
nedostatků byla rovněž učiněna.
Na základě vyčíslení skutečných nákladů na vodné
a stočné za rok 2018 bylo navrženo a schváleno
zvýšení ceny vodného na 30,-/m3 od příštího
zúčtovacího období.

Ač by se mohlo zdát, že v posledních týdnech je
dešťových srážek dostatek, na množství podzemní
vody to nemá výraznější vliv. Bohužel nastalo období
napouštění bazénů, což ovlivňuje spotřebu pitné vody,
kterou lidé pro napouštění většinou používají. Pokud
se jim voda zkazí, neváhají ji navíc vypustit a znovu
napustit namísto zakoupení přípravků pro úpravu
vody, neboť je to stále levnější. Proto je nutné i nadále
dodržovat zákaz plýtvání pitnou vodou z veřejného
vodovodu. Pro zalévání v horkých obdobích je třeba
využít pokud možno dešťovou vodu. Klimatické
prognózy nejsou příznivé a ani do budoucna nás
zřejmě nečeká výrazné zlepšení. Voda je víc než kdy
jindy velmi vzácnou komoditou, což se do budoucna
projeví i na její ceně a každý, kdo bude mít přístup ke
kvalitnímu a stálému zdroji pitné vody bude mít
velkou výhodu. Společný projekt Skupinového
vodovodu CHOPOS, jehož vize vznikla již před
mnoha lety, tak považujeme za velmi prozíravou
a jedinečnou možnost získat přístup k takovému zdroji
vody. Proto jsme velmi rádi, že se obec Chotýšany
měla možnost zapojit do tohoto projektu a tuto
výjimečnou příležitost využít, a to i za předpokladu
velkých finančních nákladů pro obec. Bez vody se
zkrátka žít nedá.
Poslední předprázdninové jednání zastupitelstva
proběhlo dne 20. 6. 2019 a byl schválen Závěrečný
účet obce za rok 2018.
Znovu bych chtěl také upozornit na povinnost
dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na území obce
Chotýšany a která mimo jiné říká, že „na veřejných
prostranstvích v zastavěných částech obce je možný
pohyb psů pouze na vodítku“. V tomto roce jsme
zaznamenali již dva případy napadení psů jiným volně
pobíhajícím psem, které v jednom z nich měly za
následek velmi vážné poranění s následnou operací
psa.
Oba
případy byly předány k řešení
přestupkovému
oddělení
Městského
úřadu
v Benešově.
Obec bude během září 2019 žádat o změnu Územního
plánu obce Chotýšany č. 1, proto žádáme občany
o zaslání návrhů a požadavků do 31.8.2019.
Na závěr chci popřát všem dětem krásné prázdniny
plné dobrodružství a ostatním klidnou a pohodovou
dovolenou.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Červen v škole
Od května ten čas letí takovým tempem, že je to až líto. Každý krásný den by se měl zastavit, zakonzervovat a po malých
douškách dávat do éteru, protože těch zatažených dní je v roce také dost a je potřeba je něčím kompenzovat.
Chtěla bych touto cestou připomenout vzpomínku na Mgr. Ivanu Kočovou, která v květnu, po vážné nemoci, zemřela
a v minulosti v chotýšanské škole působila v roli ředitelky školy. Kdo ji znal ví, že to byla velmi chytrá a ambiciózní
žena, která byla průkopnicí alternativního vzdělávání. Žila naplno a vždy mi bylo ctí, když jsme se setkaly.
Možná si mnozí z Vás všimli, jak velká změna nastala v sousedství školy. Je to ten pozemek, který máme pronajatý od
církve a chceme z něj vytvořit relaxačně – výukovou zahradu v přírodním stylu. Je až k nevíře, s jakým zápalem a chutí
se děti pustily do práce a vlastními silami kácely náletové dřeviny a čistily celé okolí. Samy si organizují práci, hledají
inspiraci i finanční zdroje. Zjistily, jak funguje peněžní účet, kolik co stojí i jaké možnosti nabízejí pomocné granty.
Viděly, jak vzniká žádost o dotaci a i když jedna žádost nebyla vyslyšena, ve druhé jsme se dostali do finále a za podpory
České spořitelny a.s. máme velkou šanci na úspěch. Výsledek se dovíme 24. 6. a tak nám držte palce, protože ta zahrada
pak bude chloubou celých Chotýšan. Vlastně i někteří z Vás jsou našimi podporovateli. Ženy, které chodí na jógu neplatí
od května do září pronájem tělocvičny (což je 200,-/lekci), neboť jejich organizátorka – Ilona Straková – slíbila nějakou
materiální pomoc při realizaci zahrady. A třeba pěkná lavička se jmény všech cvičenek by možná byl dobrý tip ….ještě
budeme licitovat. Jsem velmi ráda, že máte zájem o rozkvět obce a určitě vnímáte, že tato zpustlá zahrada byla hanbou
vesnice.
Ve škole právě vrcholí závěr školního roku. Písemky, testy, prezentace – to vše za klidného pohledu deváťáků, kteří mají
růžový čas. Z 18 dětí se 11 dostalo na vybrané střední školy a 7 jich šlo do učebního poměru. Každopádně byli 100%
úspěšní. A to je naše reklama.
V neposlední řadě Vás chci pozvat na závěrečné
vystoupení žáků naší školy – 27. 6. 2019 od
15.00 do 18.00 hodin. Plno zábavy, dobrého
jídla, pití a jako host vystoupí zpěvačka
Kateřina Ševidová. Vše se bude odehrávat na
školní
zahradě
(při
mokré
variantě
v tělocvičně).
A už mi nezbývá nic jiného, než popřát nám
všem VESELÉ A TEPLÉ LÉTO….a za 6 měsíců
i Vánoce 
Krásnou dovolenou a prázdniny….
Mgr. Daniela Bukovská

MYSLIVECKÝ SPOLEK
DIANA CHOTÝŠANY
zve všechny příznivce sportovní střelby
29.6. na střelnici do Chotýšan, kde se bude od 9 hod. konat již 20. ročník
Memoriálu Václava Sysla ve střelbě na asfaltové terče v AT
Přijďte podpořit domácí střelce !!

AMERICKÝ TRAP 3 x 25
+ finále
Čerstvé uzené přímo z udírny, chlazené točené pivo a ostatní občerstvení zajištěno!!

__________________________________________________________________________________________

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás, pozvat na
fotbalový turnaj starých gard „Memoriálu Václava Kuthana“
dne 20. 7. 2019.
Zúčastněné týmy: Benešov
Vlašim
Chotýšany
Struhařov

TURNAJ ZAČÍNÁ OD 11.00 hod.
ROZLOSOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO.
Přijďte povzbudit bývalé fotbalové oblíbence a dopřát si hezký fotbalový zážitek.
Občerstvení zajištěno.
_______________________________________________________________________

Zájezd klubu důchodců dne 4. června 2019
Klub důchodců Chotýšany ve spolupráci s obecním úřadem opět uspořádal zájezd po památkách českých.
Tentokrát navštívil poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a zámek s bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. I díky krásnému počasí to byl velmi vydařený výlet.

ZELENÁ HORA - kostel sv. Jana
Nepomuckého

Foto: Miroslav Švarc a Jiří Hroník

Společné foto před bazilikou Nanebevzetí P. Marie

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 30. 05. 2019 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1)

Schvaluje
a) odkoupení pozemku parc. č. 1414/10
b) členy kontrolního a finančního výboru
c) odměny místostarostky a členů výborů
d) rozpočtové opatření č. 1
e) plán rozvoje sportu
f) žádost o sezónního zaměstnance z Úřadu práce – VPP
g) směnu pozemku s p. Procházkovou
h) výměnu dýchacích přístrojů a svolávacího systému pro JPO
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 uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1414/10 v k.ú. Chotýšany o výměře 21 m2 za cenu 150,Kč/m2, celkem za 3.150,- Kč;
e) starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení;
f) starostu zajištěním nápravy nedostatků zjištěných kontrolou MV a zamezení jejich opakování;
g) starostu podáním žádosti na zaměstnance z Úřadu práce na VPP;
h) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem;
i) starostu zajištěním cenových nabídek na dýchací techniku a svolávací systém pro JPO Chotýšany;
3) bere na vědomí
a) žádost o odkoupení obecního pozemku č. 1003/28
b) žádost o odkoupení části obecního pozemku č. 334/1
c) žádost o odkoupení obecního pozemku č. 16/4
d) návrh závěrečného účtu obce a příspěvkové organizace
e) zprávu o výsledku kontroly z Ministerstva vnitra
f) skutečné náklady za vodné a stočné
g) zprávy z jednání Mikroregionu CHOPOS
4) přijalo
a) nápravná opatření nedostatků zjištěných kontrolou Ministerstva vnitra, která již byla realizována
1. Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 28. února 2019 byl dodatečně podepsán ověřovatelem zápisu.
2. Zastupitelé na svém zasedání zastupitelstva konaném dne 30. 5. 2019 č. 4/2019 zvolili členy finančního
a kontrolního výboru.
_________________________________________________________________________________________________

KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vážení občané, naše obec vytváří od 1. 6. 2019 na svém území podmínky pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb občanů obce. Tuto činnost vykonává koordinátor sociální práce, který má k tomu vydané
pověření od starosty obce.
Osobou koordinátora je Mgr. Pavel Goby, na kterého se můžete obracet se svými dotazy na řešení vašich
různých složitých či nenadálých životních situací nebo situací vašich blízkých. Takové situace mohou potkat
kohokoliv z nás, a proto je koordinátor připraven vám poradit a pomoci v jejich řešení. Koordinátorovi můžete
zavolat nebo napsat mail, domluvit si schůzku buď u sebe doma, na obecním úřadě, nebo kdekoliv jinde, kde
vám to bude vyhovovat.
Kontaktní údaje na koordinátora:
Mgr. Pavel Goby, kancelář Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, telefon 601 376 380, mail pgoby@chopos.cz
Více informací se dozvíte z přiloženého letáčku.

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. /6./
Celému tomu místu uprostřed návsi, kde bylo těch dvacet morušových stromů nasázeno, se říkalo „Morušový sad“ nebo
krátce „V moruších“.
Bývalo to, zvláště pak v pozdějších letech, místo celkem málo uspořádané, zarostlé travou, kde mezi těmi morušovými
stromy rostly i jiné křoviny, vzmáhal se plevel, bujely kopřivy a kam, jaksi již ze zvyku, odkládaly se a odhazovaly různé,
dávno nepotřebné věci, kde rezivělo plechové nádobí a kde se válely rozbité hliněné hrnce a kastroly vedle roztrhaných
bot. Nutno si ovšem odmysleti i dnešní úpravu celé návsi i cesty kolem hostince „Na Kopečku“. Místem, kde byly
morušové stromy, vedla pěšina od hostince přímo na roh, kde stojí velká lípa proti stavení čp. 10. Jiná zase pěšina vedla
přímo proti zápraží čp. 11 u Holejšovských, po které chodívali z „Kopečku“ do Holejšovského stavení a odtud zase na
Kopeček do hospody. To byly totiž dvě spřízněné rodiny, které se často navštěvovaly.
V 90. letech minulého století se už nevyplácelo hedvábníky pěstovat. Začalo se k nám dovážet hedvábí z Číny
a Japonska, a to poměrně velmi levně. A tak přestal i pan řídící Navrátil bource morušové pěstovat a přestal se také starat
o morušový sad. Stromy ty potom začaly usychat, hynuly a začaly se vyměňovat za lípy. Poslední morušové stromy na
návsi byly vykáceny na podzim v roce 1928 v době, kdy se toto místo upravovalo pro pomník padlým vojínům z I.
světové války. Nejdéle z morušových stromů u nás vydržely ty, které pan řídící Navrátil nasázel u rybníka „Císaře“. Ty
byly vyporáženy v roce 1944 a nahrazeny rovněž lípami, kterým se tam však jak je vidět valně nedaří.
„Morušový sad“ v Chotýšanech byl svého času ozdobou obce. Jeho zakladatel řídící učitel Jan Navrátil docílil
pěstováním morušových bourců slušných a pozoruhodných výsledků. Z vypěstovanými exempláři zúčastnil se i několika
výstav, na kterých byl vyznamenán stříbrnou a bronzovou medailí. Podle poznámek starého kronikáře „... byl to dobrý
kantor i dobrý vychovatel mládeže. Byl však více vládní, než národní!“ Jako zasloužilý řídící učitel byl majitelem „Čestné
medaile“. Zemřel ve stáří 74 let 25. května 1907.
Řídící učitel Jan Navrátil nebyl ovšem jediným pěstitelem bource morušového u nás. Stalo se totiž také toto: V roce
1899 přijel do Chotýšan na letní byt gymnaziální profesor Braindl z Prahy se sedmičlennou rodinou. Bydleli v domku čp.
56, který patřil rodině Navrátilově. S profesorem výše řečeným přijela také čtyřčlenná rodina vyššího poštovního
kontrolora Jaurise, který se ubytoval v domku čp. 54 u četnického strážmistra ve výslužbě Stojánka.
Jaurisův syn, třináctiletý realista Vladimír, když viděl, že jsou v naší vesnici morušové stromy, přivezl na druhý rok
několik tisíc vajíček bource morušového a tyto rozdal mezi chotýšanskou mládeží. A tato začala mezi sebou soutěžit. Již
tehdy! Kdo bude mít více kotonů. Řídící učitel Jan Navrátil to ovšem rád neviděl, nakonec tím však sám jen získal. Žáci
mu totiž vypěstované a spařené kotony většinou předávali.
Obě zmíněné pražské rodiny byly z Královských Vinohrad. Můj strýc Rudolf Šimek se s tímto Jaurisovým synem
Vladimírem i se synem profesora Braindla skamarádil - byli asi stejného s ním stáří - a protože byli všichni velcí
milovníci přírody, vodil je po okolí a ukazoval jim některá krásná místa naší přírody. Ten rok 1899 byla obzvláště pěkná
úroda obilí i ukazoval jim i pole, která k Šimkovýmu statku patřila. Když je dovedl jednou „Na přednávsí“, kde měli
Šimkovi ten rok zaseto asi na půldruhém korci pole mák, který právě kvetl, a uviděli tu spoustu červenobílých květů, tu
chytl se mladý Braindl za hlavu a křičel ve své chlapecké extázi: „Vy jste boháči! Vy jste boháči!“
Tento Jan Braindl znal kdejakého brouka a uměl o nich zajímavě vyprávět. Po letech se stal profesorem Karlovy
univerzity, kde přednášel entomologii, to jest hmyzoznalectví a byl to vědec světového jména pro své vědecké publikace.
Také i v pražském rozhlase měl v roce 1935 několik přednášek. Žel, že se nedožil vysokého věku. Zemřel poměrně mlád
asi v 50 letech.
Vladimír Jauris vystudoval strojní inženýrství a stal se dlouholetým předsedou tehdy velmi populárního
a oblíbeného sportovního klubu „Slavia“ na Letné v Praze. Byl potom jmenován profesorem. Zemřel v roce 1961, je
pohřben na Vinohradském hřbitově.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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