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Vážení spoluobčané,
v tento adventní čas Vám přinášíme poslední číslo
Chotýšanských novin v letošním roce. Ač na to počasí
vůbec nevypadá, za pár dní tu máme Vánoce a Nový rok.
Rád bych nyní poděkoval všem zastupitelům, paní
hospodářce
a
účetní
Marušce
Matouškové,
zaměstnancům obce a školy, kronikáři Miroslavu
Švarcovi, knihovníkovi Petru Klauzovi, aktivním členům
a zástupcům spolků a všem ostatním příznivcům a
pomocníkům, kteří se podílejí na rozvoji obce. Na závěr
chci také poděkovat občanům za jejich podporu, pomoc a
účast na kulturních, společenských a sportovních akcích,
kterou se aktivně podílejí na životě v obci. Těší mě, že se
obec rozrůstá, nejen stavebně, ale i počtem obyvatel.
V našem území se staví nové domy k trvalému bydlení,
často mívám dotazy na možnost zakoupení pozemku pro
výstavbu v Chotýšanech nebo v jejich místních částech a
i starší opuštěné domy brzy nacházejí své majitele. Jsem
hrdý také na naší školu a školku, které mají velmi dobré
jméno.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo nejprve 31. 10.
2019, kde se projednávalo odkoupení části obecních
pozemků, odkoupení pozemku pro obraciště a spojovací
komunikaci na Křemení, byla schválena úvěrová smlouva
na financování Skupinového vodovodu CHOPOS a
zakoupení 4 dětských prvků na víceúčelové hřiště
v rámci projektu Komunitní život pod širým nebem
v Chotýšanech, který byl podpořen finančním
příspěvkem z Nadace Via ve výši 50.000,- Kč. Další
zasedání zastupitelstva se konalo 25. 11. 2019 a
projednalo návrh rozpočtu na rok 2020, který bude
schodkový a schodek bude hrazen z přebytku roku 2019.
Zároveň projednalo aktualizaci akčních plánů a projektů
Strategie obce Chotýšany, která bude sloužit i jako
podklad pro případné žádosti o dotaci.

V listopadu jsme řešili problém s únikem vody
z veřejného vodovodu, jehož zdroj se nedařilo najít.
Nejprve jsme tedy postupně na noc uzavírali všechny tři
větvě vodovodního řadu a porovnáním spotřeby zjistili,
v které části obce voda uniká. Poté jsme přizvali
odborníka z VHS Benešov, který s pomocí techniky
s přesností zjistil dva podzemní úniky vody z prasklých
vodovodních přípojek. Byla provedena oprava obou
havárií a spotřeba vody klesla a ustálila se.
Rád bych Vás také informoval, že na základě novely
zákona o místních poplatcích došlo k některým změnám
zejména v názvosloví, které jsou účinné od 1. 1. 2020.
Novelou byly také zrušeny poplatky za lázeňský nebo
rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a nahrazeny
poplatkem z pobytu. Obec proto vydá nové obecně
závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku
z pobytu, č. 2/2020, o místním poplatku ze psů, č.
3/2020, o místním poplatku ze vstupného, č. 4/2020, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č.
5/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, všechny účinné od
1. 1. 2020.
V příštím čísle Chotýšanských novin bych rád zhodnotil
letošní rok a přiblížil projekty a akce, které obec plánuje
realizovat v nadcházejícím roce.
Těším se na setkání s Vámi a tímto Vás srdečně zvu na
tradiční adventní koncert, který se bude konat v neděli
22. prosince 2019 od 18 hodin v kostele sv. Havla a
zahraje hudební seskupení Prskavka. Po koncertu bude
připraveno drobné pohoštění, svařené víno a čaj.
Přeji Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků
a v nadcházejícím novém roce 2020 mnoho zdraví,
úspěchů, radosti ze života a spokojenosti.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Ne vždy musíme pracovat…
Existuje i posvátné nicnedělání, jehož pěstování bychom v těchto dnech měli začít uplatňovat. Předvánoční atmosféra
s sebou nese velká dramata v podobě nákupů, úklidů, pečení, zdobení a to vše pro pár dní, které nám všechen ten shon
vykompenzují.
VÁNOCE – čas smíření, vykoupení, zrození, odpuštění, uctění. Myslím, že když člověk věří a je co nejvíce sám sebou,
vše to v jeho životě odráží a proto vše lehce a často zázračně padne na své místo. My, ve škole, jedeme na sváteční euforii
celý prosinec…vlastně už od listopadu. Poctivě se učíme, vytváříme výrobky na výstavu, secvičujeme besídku a tak není
divu, že téměř celý pedagogický sbor u štědrovečerní hostiny zívá, klimbá a vykazuje známky chronického únavového
syndromu. Zaslouženě. Většina z nás tu dávku nadšení, radosti a emocí nechá ve škole, doma jen paběrkuje a doplňuje
vydané síly. A přesto se těšíme…každý rok…na prosinec, Vánoce i na Nový rok. Je to tradice a Země bez tradic – by
byla ztracená.
Chtěla bych za celou Základní a Mateřskou školu Chotýšany popřát všem lidem dobré vůle pokojné svátky a zdraví, štěstí
spokojenost v roce 2020. Dovolte mi rozloučit se slovy staré anglické modlitby…
Dopřej mi čas snít,
ať se mi lépe táhne vůz ke hvězdám.
Dopřej mi čas zbystřit zrak,
ať si dnešek vychutnám.
Dopřej mi čas smát se,
ať hudbě duše naslouchám……
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Setkání jubilantů roku 2019
Poslední listopadovou neděli 24. 11. 2019 se v salónku hostince na Kopečku sešli jubilanti roku 2019,
pro které připravil setkání obecní úřad Chotýšany. Své významné životní jubileum 70., 75., 80. nebo 85. výročí
narození oslavili:
paní Marie Syslová z Chotýšan, paní Jaroslava Havlínová z Pařezí, paní Věra Vyhnalová z Chotýšan, paní
Marie Kunešová z Chotýšan, paní Jana Granátová z Chotýšan, paní Marie Kovářová z Chotýšan,
pan Ladislav Havlín z Pařezí, pan Stanislav Staněk z Chotýšan, pan Josef Mareš z Chotýšan, pan Petr Havlíček
z Chotýšan, pan Jan Řezníček z Chotýšan a pan Miroslav Budka z Chotýšan.
Všichni kromě paní Marie Syslové, která se ze setkání omluvila, se sešli v příjemné atmosféře. Nejprve
jim vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let popřál pan starosta Bohuslav Kovář, který zároveň všem předal
dárky v podobě kalendáře z historických
pohlednic, propisky a baterky s logem obce,
poukázky na nákup do místního obchodu a
dámám věnoval květinu. Následoval slavnostní
přípitek a společná večeře pro jubilanty, kteří
měli příležitost si při tomto setkání v klidu
popovídat a zavzpomínat. Ještě ten večer
navštívil pan starosta i paní Syslovou, aby jí také
pogratuloval a předal jí dárky i květinu. Přejeme
ještě jednou všem jubilantům vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Děkujeme jako vždy všem zúčastněným i
manželům Řezníčkovým a Aleně Marešové za
přípravu salónku a pohoštění.
Bohuslav Kovář, starosta obce

foto: Jana Kovářová

Advent na osadě Pařezí
Tak jako v Chotýšanech a v Městečku, je
v době adventu uspořádání rozsvícení
vánočního stromečku již tradicí i v osadě
Pařezí. Tam se 7. prosince sešlo celkem asi
pětatřicet místních občanů včetně dětí i
chatařů. Již při průjezdu osadou všechny
uvítala hořícími lucernami vyzdobená
náves se svátečně vyzdobeným sezením
pod kapličkou. Tam se všichni přítomní
sešli, aby se také pochlubili s napečenými
dobrotami jako např. vánočkou, vánočním
cukrovím, koláčem, dortíky, chlebíčky
a dalšími pochutinami. A všichni se těšili
na skvělý punč a pro děti čaj, který
každoročně pro tento sváteční den připraví
manželé Hájkovi. Za tento počin jim patří
velký dík! Pak se všichni odebrali před
osvětlenou kapličku, kde proběhlo rozsvícení
vyzdobeného stromečku a společné focení.
Jen to počasí, které ten den bylo ještě bez
sněhu, mohlo tuto vánoční atmosféru ještě
dokreslit!
Na závěr Vám pařezským i všem ostatním
občanům, kteří se snaží tuto tradici udržet,
patří velký dík!
S přáním příjemného prožití svátků
vánočních
Miroslav Švarc - kronikář

Vítání občánků 2019
Po roce se obec rozhodla uspořádat opět vítání občánků, neboť od posledního jich přibylo jedenáct. Byli
jsme potěšeni, když zájem o přivítání děťátka projevilo všech jedenáct rodičů. Tento slavnostní den se konal
druhou adventní neděli 8. 12. 2019 v tělocvičně místní základní školy, která se osvědčila pro takovou příležitost
dostatečně velkým prostorem. Sešli se opět nejen rodiče s dětmi, ale i sourozenci, další členové rodiny a příbuzní
a zaplnili připravená místa. Po přivítání panem starostou v úvodu zazpívala žákyně místní základní školy
Maruška Kahounová a navodila milou a něžnou atmosféru. Poté pan starosta Bohuslav Kovář pronesl slavnostní
projev a vyzval rodiče k podpisu do pamětní knihy. Zároveň všem rodičům pogratuloval, předal Pamětní list jako
upomínku na tento den a maminkám věnoval květinu. Místostarostka Milena Šíchová pak předala dárek v podobě
jídelní soupravy. Na závěr potěšila všechny svým krásným zpěvem opět Maruška Kahounová, které tímto za její
vystoupení děkujeme. Ještě jednou děkuji také všem za účast a přeji dětem i rodičům, aby byli šťastní, zdraví a
aby se jim v naší obci dobře žilo.
za Obecní úřad Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta obce

foto: Jana Kovářová

Vážení Chotýšáci a další čtenáři,
závodní sezóna je již za námi a tak vám nabízím malé ohlédnutí.
Biatlon Chotýšany se účastnil celkem 10 závodů.
Základní kvalifikační závody byly absolvovány 28.4. Beroun, 11.5. Plzeň, 18.5. Mladá Boleslav, 26.5. Liberec, 29.6.
Letohrad. Po letní závodní pauze a absolvovaném soustředění následovaly závody 24.8. Plzeň. Kvalifikační kritéria pro
účast v (ČP) Českém poháru splnila Eliška Hrstková a mohla tedy dále závodit na vyšší úrovni. 7.-8.9. ČP Jilemnice.
Eliška se druhou sezónu po sobě dokázala probojovat na Mistrovství České republiky v letním biatlonu. Vrcholné závody
absolvovala 21. a 22.9.2019 – v Břidličné, Moravskoslezském kraji. Výsledkem bylo 20. místo ve sprintu a 16. místo
v hromadném startu. Eliška Hrstková potvrdila svou pozici 16. nejlepší letní biatlonistky v republice, kterou vybojovala
minulý rok na MČR ve Starém Městě pod Landštejnem.
Tento rok se biatlonu Chotýšany opět podařilo probojovat do Mistrovství České republiky, což vzhledem ke stále tvrdším
kvalifikačním kritériím znamená obrovský úspěch. Závody se konají v Čechách i na Moravě a o existenci naší obce tedy
vědí jak v Aši, tak v Ostravě.
Je otázkou času, kdy se na Mistrovství probojuje také Julie Vosátková z Vlašimi. K účasti jí chyběly jen tři body na
kvalifikační pohárové závody. Do formy se dostala také Leona Straková z Chotýšan, která stanula na stupních vítězů
v přípravce. Malorážku reprezentuje Andrea Šandová z Kondrace.
Velkým posunem v tréninkové kvalitě klubu bylo absolvování soustředění v Orlických horách, které bylo načasováno
před Mistrovství republiky. Soustředění bylo absolvováno v srpnu. Počasí nám velmi přálo, díky tomu jsme využili
naplno každý den soustředění. Tréninky začínaly ranním během před snídaní, po snídani jsme činnosti měnily dle potřeb
tréninku. Hned v první den soustředění jsme ujeli na kolech 55 kilometrů. V terénu Orlických hor šlo o pořádnou porci,
ještě vylepšenou cílovým stoupáním v délce 8 kilometrů. V dalších dnech jsme si užili pěší tůry, střelby a kombinace kola
s lezením po místních skalách. Lezení dívky opravdu nadchlo, přeci jen nejde o běžnou součást tréninku, ale pro
potřebnou sílu v rukách šlo o skvělou tréninkovou metodu spojenou se zábavou. O zajištění tohoto tréninku se postaral
Josef Vosátka, otec naší svěřenkyně. Zábava na soustředění nemohla chybět, stolní hry jako „člověče nezlob se“ nikdy
nezklame. Také chůze po laně a večerní grilování nám rozehnalo myšlenky na únavu.
V příštím roce je již naplánováno soustředění do Jeseníků, opět v srpnu, tak abychom zachytili vrchol výkonnosti
potřebný k závěrečnému boji o MČR.
I přes stále náročnější kvalifikační kritéria bojujeme s velkokluby jako je Nové Město na Moravě nebo kupříkladu
Jilemnice a Letohrad. Jde o kluby, které mají nedostižné zázemí vlastních střelnic a běžeckých tras. Tyto kluby také
pravidelně porážíme.
Jsme otevřeni novým talentům z obce a okolí. Rádi přivítáme
sportovně nadané děti ve věku kolem 8mi let, které mají rodiče
s aktivním přístupem. Společně dokážeme pravidelně trénovat
a směrovat děti životem.
Závodní sezónu a činnost klubu můžete sledovat na
Facebookových stránkách klubu – Biatlon Chotýšany z.s. a na
nástěnce klubu u č.p.18
V rámci možností časových a finančních se podílíme na
kulturním životě obce. Jde o společenský ples
spoluorganizovaný s Českým červeným křížem. V roce 2020
opět budeme spolupracovat s ČČK na uspořádání této události.
Tímto Vás srdečně zveme na ples ČČK Chotýšany a Biatlonu
Chotýšany dne 8. února 2020, od 19:30 do hostince Pod
Kostelem.
Na závěr patří poděkování trenérkám Janě Andr Hesové, Kláře
Bulové a také pomocnému trenéru Josefu Vosátkovi z Vlašimi,
který se podílel na soustředění v Orlických horách. Poděkování
patří také SSK Vlašim, Atletice Vlašim a spolku Diana
Chotýšany. Díky za jejich přístup a poskytnutá tréninková
zázemí.
Michal Bula, místopředseda biatlonového klubu Chotýšany.

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 31. 10. 2019 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) financování skupinového vodovodu CHOPOS - úvěr
b) odkoupení části pozemku parc. č. 368/38 pro obraciště včetně budoucí cesty na Křemení
c) zakoupení dětských prvků na víceúčelové hřiště

2) pověřuje

a) 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 podpisem schvalovacího protokolu – Posázaví
j) starostu podpisem smlouvy s Českou spořitelnou a. s. na financování skupinového vodovodu CHOPOS
k) starostu zakoupením dětských prvků na víceúčelové hřiště

3) bere na vědomí
a) zprávy ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 25. 11. 2019 od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) žádost věcného břemene pro spol. ČEZ

2) pověřuje
a) starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení
b) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
c) starostu pořízením změny Územního plánu obce Chotýšany č.1
d) starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
e) starostu podpisem schvalovacího protokolu – Posázaví
f) starostu uzavřením smlouvy na věcné břemeno pro spol. ČEZ

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

návrh rozpočtu na rok 2020
aktualizaci akčních plánů a projektů Strategie obce Chotýšany
rozpočtové opatření č. 3
zprávy ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 23. 01. 2020 od 1930 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

Hasičský ples
Kdy:

25. ledna 2020

Kde:

hostinec Pod Kostelem

Od:

20:00 hodin

Hraje:

hudební skupina (Po)KROK

Vstupné:

100,- Kč
Účast ve stejnokrojích vítána.
Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /9./
Majitelé nebo pozdější nájemci chotýšanského velkostatku ovoce z tehdejších stromů v alejích a na štěpnici sami sklízeli.
Každý rok to vše, „jak to stojí a leží“ pronajali, propachtovali. Ovoce zde bylo každý rok dost, a proto se vždycky našel
nějaký podnikavý člověk - sadař, který to koupil. Aleje a štěpnici již v letech před I. světovou válkou míval pronajatou
místní chalupník Josef Šilha. Již jeho otec tady sadařil. Měl venku postavenou dřevěnou hlídací boudu, stávala na začátku
„Krátkých“ alejí pod mohutnou hrušní. Josef Šilha nesklízel ovšem ovoce jen pro sebe, i mnozí místní občané ovoce pak
od něho kupovali. Jinak to vše vozil do Prahy, kde
měl pro to již své stálé odběratele. A vždy dobře s
tím pochodil.
Silnými mrazy v roce 1929, a pak i několika
suchými léty vyhynuly tyto ovocné stromy u nás
téměř úplně. Sem tam některý nájemce potom
nějaký ten stromek v alejích nebo i na štěpnici sice
nově vysadil, ale v celku se to přesto hodně
zanedbávalo.

V pozadí vidíme bývalou panskou štěpnici, přes kterou se
v roce 1947 budovala silnice do Bořeňovic. Foto: Josef Šimek

A tak i dnes po všech těch krásných
stromech na štěpnici i v alejích není už ani památky.
Jen někde tu a tam jeden nebo dva z těch starých
ovocného stromoví připomínají a v duchu
vyvolávají představu o tom, jak takové aleje kdysi
vypadaly. Dojde však jistě i na ně. Nynější předseda
našeho JZD se projevil jako velký nepřítel stromoví
vůbec! Kde jaký strom na mezi nebo u pole mu
překáží. Aby se však postaral o náhradu vysázení
stromů nových na příhodných místech, to jej zatím
ani nenapadne! /1964/. Není jistě třeba ani
připomínat, že vyhynutím těchto ovocných stromů
na selských zahradách projevil se naprostý

nedostatek ovoce v naší obci na dlouhá léta.
Ovocné stromy, a to výhradně štěpy, byly nasázeny také po obou stranách okresní silnice, a to od silnice státní až
dolů do vsi, a potom od „Staré“ hospody až k lesu „Hladovu“. Tyto stromy se sice dobře ujaly a vzrostly, povětrnostními
poruchami však velmi trpěly a většina jich v průběhu posledních několika let vyhynula. V roce 1960 a 1961 byly na místo
nich po obou stranách silnice vysázeny stromky nové, výhradně švestky. Dobře se ujaly a je naděje, že za nějaký ten rok
ponesou pěkný užitek.
Rok 1958 je pamětihodný z toho důvodu, že byla přímo nadúroda ovoce. Ovoce všeho druhu narostlo tolik, že
nebylo pak ani možnosti všechno sklidit a řádně zužitkovat. Pěkná úroda ovoce byla i v následujících letech 1959 a 1960
a v naší obci se to projevilo zejména v družstevní třešňovce, která vykázala z prodeje třešní velmi pěkný příjem.
Je-li v této „Chotýšanské kronice“ zmínka o zdejším stromoví, je nutné rovněž zdůraznit, že veškeré krásné
zeleni, které si na jaře, v létě i na podzim obdivujeme, vévodí v prvé řadě bývalá zámecká zahrada neboli park. Bývaly
tam všelijaké druhy stromů, skutečně vzácných, ponejvíce listnatých, z jehličnatých nějaká ta jedle nebo smrk. Ty byly
vysázeny ve východní části parku u hřbitovní zdi, zmiňuje se také o nich i spisovatel Alois Jirásek ve své vzpomínce na
Chotýšany. Tyto jehličnaté stromy byly pěkně vzrostlé, vysoké, mohutné. Všechny však před lety zašly, uschly a byly
vyporáženy.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E-10740.
Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz. Šéfredaktorka: Ing. Monika Matoušková.
Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na www.chotysany.cz.

