Ročník 23 / Číslo 10 - 11 / Říjen – Listopad 2019
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání Chotýšanských
novin s informacemi z obce. Užili jsme si babí léto
a dostavil se podzim se svým typickým počasím,
hrabáním listí a úklidem zahrad. S tím souvisí velký
nárůst množství bioodpadu na svozovém místě
u hřiště. Jsme rádi, že tento systém pro občany
funguje, ale rádi bychom upozornili, že bioodpad je
třeba vždy umístit do přistavených kontejnerů nikoliv
vedle nich. Nejen, že tak vzniká nepořádek v tomto
prostoru, který musí zaměstnanci obce odklízet, ale
navíc tyto hromady komplikují odvoz kontejnerů.
Vedle kontejnerů se odkládají pouze větve, které
později zaměstnanci obce seštěpkují.
Zastupitelstvo obce se sešlo nejprve dne 10. 10. 2019
a schválilo vypracování pasportu hřbitova v souladu
s novým zákonem o pohřebnictví, hroby budou
zavedeny do evidence s lokalizací GPS. Byli
projednány žádosti o odkup pozemků. Na základě
zaměření katastrálního úřadu a zpřesnění průběhu
hranic byl schválen převod pozemku u zámecké zdi ve
vlastnictví státu a části zdi u sv. Jana Nepomuckého ve
vlastnictví společnosti FARM Chotýšany na obec.
Katastrální úřad Benešov rovněž navrhl změnu
katastrální hranice mezi obcí Chotýšany a Městečkem
v území na Chotýšce, jedná se pouze o její posunutí ze
soukromých zahrad na hranici obecní cesty. Dále bylo
schváleno navýšení vodného na další zúčtovací období
na 32,- Kč/m3 a s tím zavedení paušálního poplatku
200,- Kč/rok za odběrné místo. Zastupitelé schválili
vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem
ve sportovním areálu, a to i bez dotační podpory.
Pokud by se vyskytl nějaký vhodný dotační titul na rok
2020, bude o dotaci požádáno. Také bylo rozhodnuto
o pořízení změny Územního plánu obce Chotýšany
č. 1, a to MěÚ Benešov, odborem územního plánování.
V sobotu 19. 10. 2019 byla slavnostně zahájena stavba
Skupinového
vodovodu
CHOPOS
v Zálesí
u Teplýšovic, kde bude stát vodojem. Starostové
Čakova, Divišova, Chotýšan, Ostředka, Struhařova,
Teplýšovic a Vranova včetně zástupců společnosti
VRV a.s., svazku obcí CHOPOS a dodavatelských
firem EVT Stavby s.r.o., ZEPRIS s.r.o. a POHL CZ,
a.s. provedli slavnostní výkop na tomto místě.
V pondělí 21. 10. pak proběhlo protokolární předání
staveniště a brzy začnou výkopové práce na několika
místech najednou.
Další zasedání zastupitelstva obce proběhlo
31.10.2019 a projednalo prodej části pozemku
a schválilo úvěr na stavbu vodovodu.

Koncem listopadu se budu těšit na setkání s jubilanty
a začátkem prosince na vítání občánků. Krásné
podzimní dny Vám přeje
Bohuslav Kovář

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení
požadavků na finanční prostředky z rozpočtu
obce na rok 2020. Žádosti zašlete písemně na
adresu obecního úřadu nebo e-mailem nejpozději
do 18. 11. 2019.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.

Upozornění pro občany

Ve dnech 11. – 13. 11. 2019 dojde k částečné
odstávce veřejného vodovodu v době od 22:00
hod do 6:00, a to z důvodu kontroly těsnosti
vodovodu. 11.11. se bude jednat o tzv. východní
větev od Pospíšilů směrem ke škole, 12.11. jižní
větev od Pospíšilů směrem na Chotýšku a 13.11.
od Pospíšilů směrem ke hřišti.
Děkujeme za pochopení.

OÚ Chotýšany

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, které se bude konat
v neděli 8. 12. 2019 od 10.00 hodin
v tělocvičně ZŠ a MŠ Chotýšany.
Pokud máte zájem o přivítání Vašeho děťátka, kontaktujte Obecní úřad Chotýšany písemně na e-mailu
obec@chotysany.cz nejpozději do pondělí 25. 11. 2019. V žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte, datum
narození, bydliště a kontaktní údaje jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vaši účast

Obecní úřad Chotýšany

________________________________________________
ZE ŠKOLY
Naše škola
Jsem přesvědčená, že krásné prostředí vychovává a naše škola je krásná a … náročná.
V jiných školách to asi běžné není, ale my máme program na celý školní rok, den po dni, týden po týdnu. Je potřebný,
neboť skloubit výuku s velkým množstvím mimoškolních aktivit tak, aby byla zachována kvalita výuky, vyžaduje jasnou
koncepci a bez plánování to nejde. U nás žáci nezískávají jenom vědomosti, ale učíme je učit se a největší důraz klademe
na komunikační schopnosti dětí. Dbáme na uplatňování vzdělání v souvislostech, děti musí nejen formulovat myšlenky,
ale zejména se je učit třídit, zpracovávat, aby nepodléhaly jednoduše manipulativním sdělením. Jsem hrdá na báječné
učitele, kteří dělají pro školu maximum a všem nám to dodává potřebnou energii. Děti se prakticky nezměnily. Změnilo
se jejich životní tempo a přibyly nástrahy, kterým musí čelit a s tím se musí pracovat. Jsou jiné možnosti, než jsme měli
my, zvláště v technické oblasti. Technický pokrok s sebou nese zrádnosti a úskalí, na které se musíme připravit. Musíme
je seznámit s tím, že existuje jakýsi kyberprostor, což…před 30 lety vážně nebylo . Je potřeba myslet i na to, že větší
procento dětí má psychologické a někdy i psychiatrické problémy. Je to důsledkem velké zátěže a své v tom sehrávají
sociální sítě. Děti přebírají vzory od svých vrstevníků, rodičů …. a tak se není, co divit….
Celé pojetí naší školy je taková mozaika toho, co nám vyhovuje a co ne. Chotýšanská škola není ani Montessori ani
Waldorfská škola ani dogmaticky Hejný. Byť matematická prostředí použitá v metodách výuky podle profesora Hejného
jsou dobrým nápadem a podle tohoto modelu se učí na 1. stupni, na 2. stupni je to matika rozšířená o algebru a geometrii.
Máme takovou zkušenost, že je dobré ve vyšších ročnících některé výpočty u dětí zmechanizovat, aby počítaly rychleji.
Ta prostředí jim vytvářejí určité mosty, jak látku pochopit. Jsou skvělá v tom, aby děti získaly názor a číslo nebylo
imaginární. Prostě, nejsme ničím vyhranění, snažíme se jen o našich žácích přemýšlet a předávat jim to, co v životě
upotřebí a bez čeho se neobejdou – tam určitě organolity a petrologie nepatří – výňatek z ŠVP přírodopis - pro
9. ročník . My jsme na naší školu hrdí a budeme ještě víc, když budete i Vy.
A co nás do Vánoc čeká?
14. 11. zveme všechny příznivce a zájemce o besedu na téma PŘÍRODNÍ ZAHRADA od 16. hodin v ZŠ a MŠ Chotýšany
15. 11. malí školkáčci a děti z 1 až 3 třídy budou mít ve škole divadlo
26. 11. proběhnou ve škole vánoční dílničky
30. 11. od 13 hodin všechny srdečně zveme na vánoční výstavu spojenou s bohatým kulturním programem

A v prosinci si počkáme na JEŽÍŠKA…myslím, že si ho zasloužíme 
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

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

POUZE 11. listopadu 2019 (pondělí) od 800 do 1500 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky
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.

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

11. – 13. listopadu 2019 (pondělí – středa)
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky

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

Pondělí 8ºº - 15ºº hod Úterý 8ºº - 15ºº hod Středa 8ºº - 15ºº hod
Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

Sdružení přátel
Chotýšan
Vás srdečně zve na

„Rozsvícení stromečku“
dne

30. 11. 2019 v 16:30 u nádrže
Již tradičně ochutnáme vánoční cukroví a svařáček.
K poslechu zazpívají naše děti.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne a načerpat trochu vánoční atmosféry.
Těšíme se na Vás.

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 10. 10. 2019 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

bezúplatný převod pozemku parc.č.1414/20 v k.ú. Chotýšany na obec
vypracování pasportu hřbitova v Chotýšanech
změnu katastrální hranice
zapojení správního území obce Chotýšany do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021 – 2027 včetně
strategických plánů Leader.
zařazení správního území obce Chotýšany do správního území působnosti MAS Posázaví na období 2021 – 2027
zařazení správního území obce Chotýšany do území turistické oblasti Posázaví
zpřesnění hranic – převod části zdi na obec
úpravu Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy - aktualizace
úpravu ceny vodného a zavedení ročního paušálního poplatku za odběrné místo
vybudování víceúčelového hřiště Chotýšany bez dotace
nákup buňky pro školu na výuku pracovních činností
rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu obce Chotýšany č. 1
žádost o pořízení změny Územního plánu obce Chotýšany č. 1 MěÚ Benešov, odborem územního plánování

2) pověřuje
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 – ve prospěch man. Říhovi
b) starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení
c) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen geometrickým
plánem - cesta Dubiny
d) starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl a o výměře
13 m2 z pozemku 181/6 Městečko
e) starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl b o výměře
34 m2 z pozemku 181/6 Městečko
f) starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl c o výměře
47 m2 z pozemku 181/6 Městečko
g) starostu pořízením změny Územního plánu obce Chotýšany č. 1
h) starostu odkoupením části pozemku parc. č. 368/38 pro obraciště na Křemení
i) starostu zakoupením svolávacího systému a dýchací techniky pro JSDH Chotýšany
j) starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 290/29 v k. ú. Chotýšany o výměře 209 m2 za cenu
150,- Kč/m2, celkem za 31.350,- Kč
k) starostu objednávkou a smlouvou o vypracování pasportu hřbitova
l) starostu podpisem schvalovacího protokolu – Posázaví
m) starostu vypsáním výběrového řízení na vybudování podkladu včetně zámkové dlažby a položení povrchu
(umělého) víceúčelového hřiště Chotýšany
a)

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 25. 11. 2019 od 1930 hodin.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chotýšanské peklo
Vážený příznivci mikulášských radovánek, opět po roce do Chotýšan zavítá
mikuláš, anděl a čerti. Pokud si myslíte, že Vaše děti si zaslouží sladkou odměnu
nebo něco jiného.
Žhavte pekelné linky na čísle 605 720 462

Výsadba zeleně aneb jak se realizoval projekt
„Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech“
V sobotu 26. 10. 2019 se v prostoru sportovního areálu konala akce spojená s realizací projektu
„Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech“, kterou finančně podpořila Česká spořitelna, Nadace České
spořitelny a Nadace Via v programu Dokážeme víc částkou 50.000,- Kč, obec přispěje rovněž minimálně 50.000,a další částka bude vybrána pomocí finanční sbírky, do které přispívají občané. V současné době je na kontě
finanční sbírky částka 11.400,- Kč, přičemž každou korunu z ní Česká spořitelna přislíbila zdvojnásobit až do výše
20.000,- Kč. Finanční dary je možné vkládat na portálu Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1202161
ještě do 30. 11.2019.
V tento krásný slunečný den, který byl pro tuto akci jako stvořený, se sešlo kolem padesáti dobrovolníků,
kteří se rozhodli tuto akci podpořit i fyzickou prací. S pomocí vlastního či zapůjčeného nářadí se vrhli do práce.

Rozmístili keře, vykopali jámy, navozili zeminu, umístili rostliny, přisypaly štěpku, natřeli nové ohniště, zasadili
stromy do připravených jam a umístili k nim opory z kůlů, s pomocí hasičské cisterny vše zalili. Spousta práce,
která šla všem od ruky, všichni si pomáhali, radili, panovala dobrá nálada. Zaslouženou odměnou všem na konci
bylo občerstvení v podobě špekáčku opečeného na novém ohništi, limonáda, pivo a doufám, že i pocit z dobře
odvedené práce. Prostor bude ještě doplněn o herní prvky v hodnotě cca 104.000,- Kč pro menší děti, které obec
objednala a o lavičky kolem ohniště.
Za obec Chotýšany i za Sdružení
přátel Chotýšan všem zúčastněným
i přispěvatelům této akce velmi děkujeme
za jejich ochotu podílet se na společném
díle, které bude dělat radost návštěvníkům
sportovního areálu a zpříjemní pobyt na
tomto místě pod širým nebem.
Jana Kovářová

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /8./
Co se jen např. v naší vesnici dříve urodilo švestek. Stromy švestkové nemusel nikdo vysazovat, ty se rozmnožovaly
samy. A jaký to býval z nich užitek. V obci bývaly dvě sušárny, ve kterých se rok co rok nasušilo tolik metráků švestek.
A bylo potom povidel do buchet i na lívance i do omáček a nemusel to nikdo těžce shánět a draho platit jako např. dnes!
V dřívější době a není tomu konečně ani tak dávno, bývalo to tu ovšem trochu jinačí než dnes. Mimo pěkně
vzrostlých selských zahrad bývala tu též panská štěpnice a aleje. Kolem panských polí a veřejných cest to vypadalo také
trochu jinak. I v dnešní době se stále ještě říká „Na štěpnici“ a „V alejích“. Kdo si však uvědomí nebo připomene, proč se
tam tak říká?
Byly to tak zvané „Dlouhé“ aleje, které vedly
od „Staré“ hospody ke „Kapličce“. Pak „Trávní“ aleje,
táhnoucí se od cesty na Pařezí k rybníku „Tlumoku“
a dále kolem panských polí, potom aleje kolem vozové
cesty na Pařezí, „Krátké“ aleje, vedoucí od „Staré“
hospody k „Popelišťům“ a i několik desítek stromů na
mezi kolem panského pole „Na Krabici“. Po obou
stranách veřejných cest byly nasázeny ovocné stromy,
jabloně, hrušně a švestky, krásně potom už vzrostlé
stromy, nesoucí každý rok bohatou úrodu. Mimo těchto
jmenovaných alejí rozkládala se v místech za panskými
stodolami tak zvaná „Štěpnice“, velká to zahrada a ta
byla rovněž, jak už pojmenování tomu nasvědčuje
vysázena ovocnými stromy, namnoze i dost vzácnými
to druhy.

Pohled na zahrady „Na Sadech“ s cestou vedoucí od Městečka
kolem roku 1950.
Foto: Josef Šimek

Na podzim 1926 vysázel tehdejší nájemce dvora Josef Seibert ovocné stromy kolem cesty od Chotýšan k Pařezí.
Tehdejší obecní zastupitelstvo ve své schůzi, konané 8. prosince 1926 mělo proti tomu námitky a Josef Seibert byl
vyzván, aby stromy z obecního pozemku u cesty přesadil na pole panské. Byla zde totiž obava, aby tyto stromy až
dorostou a zmohutní, nepřekážely v provozu. Josef Seibert zmíněného vyzvání tehdy však neuposlechl, a tak se celá věc
protahovala skoro dva roky. Pak se na to nějak zapomnělo. Seibert stromy nepřesadil a jak se potom ukázalo, obava
obecního zastupitelstva byla zbytečná. Několik
stromů v mrazech roku 1929 pomrzlo, ty co
vydržely a dorostly provozu nijak nepřekážely a
nevadily, nehledě k tomu, že se po letech touto
pařezskou cestou přestalo vůbec jezdit. Do osady
Pařezí byla totiž vyměřena cesta jiná, nová, přes
bývalé panské pole, která podle plánu měla být
upravena na pohodlnou silnici, spojující
Chotýšany s Pařezím. Po této nové cestě jezdilo se
několik let, byla však za tu dobu tak vytlučená, že
místy nebyla vůbec sjízdná. A proto byla souběžně
s ní ujeta cesta další. Je to tedy již třetí cesta na
Pařezí, kus hodnotného pole se tím znehodnotilo,
k uskutečnění pořádné vozovky před lety
I takovou podobu měla cesta z Chotýšan na Pařezí, jakou ji ještě někteří projektované nedošlo však dodnes. Z Chotýšan na
obyvatelé osady pamatují. Foto: RNDr. Václav Zelený – červenec 1965 Pařezí s povozem - jakýmkoliv se dnes málo
dostane a přesto, že občané z Pařezí úpravu této vozovky stále připomínají a urgují, podnikají různé intervence apod. - vše
marno...! Co k tomu říci?
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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