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Vážení spoluobčané,
přinášíme vám jarní číslo Chotýšanských novin
a s ním aktuální informace z obce.
Koncem loňského roku se poprvé objevily v médiích
informace o novém koronaviru z Číny, který se začal
šířit po celém světě a od března paralyzoval
i Českou republiku. Byl vyhlášen nouzový stav,
který byl prodloužen prozatím do 30. 4. 2020.
Mimořádná opatření se stále mění, proto je důležité
sledovat je v médiích. Na www stránkách obce se
snažíme je stále aktualizovat a jsou i na úřední desce
obce. Aktuální informace naleznete také například
na www.mzcr.cz ; www.koronavirus.mzcr.cz nebo
www.vlada.cz.
V první řadě chci poděkovat všem, kteří nám
pomáhají v boji s koronavirem, a to zejména
lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům,
vojákům, ale i těm, kteří chodí do zaměstnání, aby
zajistili chod základních institucí a obchodů, které
mohou být otevřené – úředníci, prodavači,
pracovníci v sociálních službách a další, například
dobrovolníci, jakýmkoliv způsobem pomáhající
seniorům a těm, co se bez cizí pomoci neobejdou.
Zároveň chci podpořit všechny pedagogy, kteří se
snaží na dálku vzdělávat děti, ale hlavně všechny
rodiče, kteří nyní musí zastat jejich funkci při
domácím vzdělávání, což není vždy jednoduché.
Nadchla mě vlna solidarity, která se velmi rychle
rozšířila celou republikou, a která semkla národ, tak
jako již mnohokrát v minulosti. I v naší obci se našly
dvě velmi šikovné ženy, které začali šít roušky,
a nabídly svou pomoc obci, za což jim děkuji. Díky
nim jsme rozdali kolem dvaceti ručně šitých roušek
těm, kteří si o ně požádali.
Věřím, že všechna přísná a mnohdy velmi omezující
opatření mají smysl a tím, že je budeme dodržovat,
přispějeme ke zmírnění šíření koronaviru
a k rychlejšímu navrácení našich životů do
„normálu“.
Obecní úřad Chotýšany stále nabízí zdarma svým
obyvatelům, kteří by měli zájem, ručně šité roušky.
Dále nabízíme ve spolupráci s koordinátorem
sociální práce mikroregionu CHOPOS možnost
pomoci v případech, kdy by bylo třeba rozvážet
nákupy, vyzvedávat a rozvážet léky pro seniory nad
70 let a osoby se zdravotním postižením v obci
Chotýšany a jejich místních částech. Máme
k dispozici tým dobrovolníků, sociálních
pracovníků, jde o pracovníky organizace Rytmus
Střední Čechy, o.p.s., pracoviště Benešov, kteří by

pro naší obec mohli tuto službu zajistit. Pokud
budete mít o tuto službu nebo ručně šitou bavlněnou
roušku zájem, kontaktujte starostu obce Chotýšany,
Bohuslava Kováře na tel. 774 706 587.
Zastupitelstvo
obce
se
sešlo
27.2.2020
a projednávalo zejména narovnání majetkoprávních
vztahů vzniklé zjišťováním průběhu hranic
katastrálním úřadem.
Obecní úřad Chotýšany dočasně omezil úřední
hodiny, a to:
Pondělí 8:00 - 11:00, Středa 8:00 - 11:00
Upřednostňujeme neosobní kontakt. Neodkladné
dotazy, žádosti apod. uskutečňujte, prosím,
telefonicky na 774 706 587, popřípadě elektronicky
na chotysany@chopos.cz, k podání žádostí
o vyjádření (ke stavbám apod.) s předkládáním
projektové dokumentace využijte, prosím, schránku
u vchodu úřadu. Pro uhrazení poplatků využijte
bezhotovostní platební styk, poplatky zasílejte na
č.ú. 320091319/0800 s variabilním symbolem
Vašeho čísla popisného či evidenčního.
Běžný chod obce není nijak omezen, zaměstnanci
jsou vybaveni rouškami a dezinfekčními prostředky
a dále pracují na údržbě a péči o veřejná
prostranství.
V současné době jsou zrušené kulturní, sportovní
a jiné společenské akce. Naposled jsme se tak měli
možnost sejít při tradičním masopustním průvodu
koncem února. Bohužel byl zrušen maškarní ples
i večírek Klubu důchodců, dokonce se nekonala ani
tradiční koleda na Velikonoční pondělí a další akce
s větším počtem účastníků jsou ohroženy. Uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet a zda se setkáme
například na Chotýšanských slavnostech v červenci.
Z důvodu ochrany proti šíření nákazy koronavirem
zvažujeme také posunutí termínu odečtu vodného
v jednotlivých domácnostech, které obvykle probíhá
v květnu, na červen. Budeme vás informovat podle
toho, jaká opatření budou v té době platná.
Dále upozorňujeme občany na množící se počet
nahlášených krádeží v naší obci v nočních hodinách
a žádáme o zvýšenou pozornost v okolí vašeho
bydliště. Dbejte na lepší zabezpečení vašich
nemovitostí a majetku.
Přeji Vám všem v této době hlavně hodně zdraví
a krásné jaro.
Bohuslav Kovář

A teď trochu pozitivních zpráv …
Nové posilovací prvky

Prostor fotbalového hřiště

V únoru byly instalovány nové posilovací prvky
v areálu víceúčelového hřiště. Jejich instalace
vznikla na přání místních seniorů, kteří si chtějí
udržet kondici a mít možnost se protáhnout. Na
jejich výběru se osobně podílely dvě vitální dámy,
místní seniorky, které se mnou navštívily
workoutové hřiště v Benešově, vyzkoušely
posilovací stroje a vybraly, ty které vyhovovaly i
jejich věku a potřebám. Obdivuji jejich elán a
aktivitu a jsem rád, že obec mohla přispět k jejich
spokojenosti. Nemyslely přitom jen na sebe, ale
prvky jsou tak všestranné, že je využijí všechny
věkové kategorie.

Dále se vyvíjí i úprava zázemí fotbalového
hřiště, které doznalo další změny. Obec
zakoupila materiál a objednala služby místních
řemeslníků, kteří se ujali své práce a vytvořili zde
skvělý přístup a prostor se schůdky pro diváky
ze zámkové dlažby. Za jejich spolupráci
děkujeme a věříme, že místní fotbalový klub a
jeho členové si budou tohoto prostoru také vážit
a udržovat jej v pořádku a čistotě.

Voda na hřbitově už teče
Rádi bychom poděkovali zastupitelům obce
Chotýšany a panu starostovi Bohuslavu
Kovářovi za nové posilovací prvky na
sportovišti u fotbalového hřiště a těšíme se na
protažení celého těla.
Klub důchodců Chotýšany
Knihovna v novém
Obecní úřad se rozhodl v době aktuálních
omezení, kdy musí být knihovna uzavřena, pro
rekonstrukci jejích prostor. Ve spolupráci
s knihovníkem a zaměstnanci obce proběhlo zatím
vystěhování nábytku a knih a následná výmalba.
Jsou objednány nové regály na knihy, prostor bude
jinak a účelněji uspořádán nejen pro čtenáře, ale i
pro knihovníka a kronikáře. Dokonce zde vznikne i
koutek pro čtenáře s pohovkou, kterou obec
dostala darem od jedné dámy z Chotýšan a za
kterou moc děkujeme. Nechte se překvapit, věříme,
že se vám bude nový prostor knihovny líbit a
jakmile to půjde, rádi ji navštívíte. Náš mladý
knihovník se vzorně stará o knižní fond a stále
zásobí knihovnu zajímavými publikacemi.

V nedávné době byla přestěhována nádrž na
vodu na hřbitově do pravého dolního rohu
směrem ke škole. Po zimě byla voda opět
připojena a je možné ji využít na zalévání. Byly
zakoupeny nové plastové, lehčí konve a nějaké
smetáčky a kyblíky na zapůjčení, abychom vám
usnadnili údržbu hrobů. Je zde také umístěna
nová informační tabule pro umístění nového
Hřbitovního řádu. Dřevěná nástěnka umožňuje
vyvěšení reklamních letáků namísto vstupních
vrat, neboť tam rozhodně nepatří a jejich
lepením různými materiály se povrch vrat ničí.

Společenský sál
V březnu obec Chotýšany získala do svého majetku na základě kupní smlouvy objekt hostince Pod
Kostelem se společenským sálem včetně k tomu náležejících pozemků a ½ pozemků pod a kolem vedlejší
bytovky. Tuto jedinečnou příležitost, která se obci naskytla, využilo Zastupitelstvo obce, aby zachovalo
jediný sál pro konání kulturních a spolkových akcí v obci. Koncem března již byla podána prostřednictvím
dobrovolného svazku obcí CHOPOS žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského
a intervenčního fondu přes MAS Posázaví na vybavení sálu novými stoly a židlemi, které si tento prostor
již dávno zaslouží. Cílem je zpříjemnit prostředí pro konání spolkových, společenských a kulturních akcí.
Podle finančních možností obce bude dále pokračovat i postupná rekonstrukce objektu např. výměna části
krovu, na kterou sháníme dřevo, dokud je ho dostatek, rekonstrukce parketové podlahy, úprava stropu
atd.

foto: Jana Kovářová

ZE ŠKOLY
Jaro ve škole
Mým nejoblíbenějším hudebním dílkem je to, které slyším každé ráno z okna – zpěv ptáků. Je tady březen,
měsíc nové naděje, rozpuku s vůní jara.
A s ním stručné hodnocení, co vše se událo u nás ve škole - je toho dost.
Předně se nás týkaly jarní prázdniny, které nám začaly zkraje února. Hned poté proběhl týdenní projekt Edison,
kdy stážisté ze zemí: Mexiko, Indonésie, Indie, J.Korea, Rusko, Turecko – pracovali s našimi žáky v anglickém
jazyce a tím jim dávali jasnou zprávu o tom, že cizí jazyk je dnes nutností. 27. 2. 2020 jsme naši školu
představili i ve Vlašimi – ve Spolkovém domě, kde jsme poukazovali na potřebnou spolupráci s naší školní
psycholožkou, kterou nám závidí ze širokého okolí. Jak by ne, na Vlašimsku jsme jediná škola, která má svého
školního psychologa. Pracuje s dětmi, s pedagogy, s rodiči a je takovým naším odborným pilířem při řešení
výchovných otázek.
Řešili jsme i nezvykle akutní stav dětí v MŠ a ZŠ při gastrointestinálního onemocnění – tzv. noroviry,
projevující se zvracením, průjmem, bolestí břicha. Dříve se tomu říkalo střevní chřipka, dnes to má název, který
vystraší kdekoho. Není proti tomu žádný lék, jen dva dny dieta a klid. A je potřeba alespoň 5ti denní izolace,
aby se přerušil ten virový řetězec. Celá škola se během doporučeného uzavření školy (ve dnech 9. – 11. 3.
2020) vydezinfikovala, vyvětrala, vyprala. Prostě se udělalo maximální opatření, ale záleží i na jiných školách,
prostorech, objektech. Virová infekce se těžce lokalizuje, ale věřím, že v momentě teplého počasí, dojde
i k častějšímu větrání a tudíž lidé budou i víc venku a zvýší se jim odolnost…. proti všem virům světa .
Naše škola se chtěla účastnit i jarního úklidu Chotýšan. Jsme si vědomi, že dětí je v této vesnici dost a aby naši
žáci poznali, že úklid není tak úplně samozřejmá záležitost, rozhodli jsme se dělat měsíční úklidové jednotky,
které budou pravidelně monitorovat a čistit autobusové zastávky a hřiště. Možná se tak začneme víc zajímat
o ty, kteří vandalsky tyto společné prostory ničí. Bohužel, současná situace, která trápí celý svět a jmenuje se
KORONAVIR, přerušila další plánování a tak všechny projekty, akce, náměty – posouváme na neurčito….
Od 5. 4. 2020 do 24. 4. 2020 se bude konat ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU. Celý zápis bude probíhat
vyplněním daného přihlašovacího formuláře, který najdete na webových stránkách školy: zschotysany.com.
Tento termín je časově dostatečný pro všechny zájemce. Nikam upoutávku do světa nevyhlašujeme, neboť již
nyní máme plnou třídu. Opravdu, i bez zápisu máme plno. Stačí nám k tomu naše školkové děti, sourozenci,
kteří chodí do vyšších ročníků a děti ze spádové oblasti. A proč je o naší školu takový zájem?
Je to určitě vysokým nasazením všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Učitelé se nebojí výzev
a neustálému sebevzdělávání. Jejich pracovní doba se nelimituje 8 hodinami, jejich nápady mají energii,
myšlenku a kreativitu…a možná i proto jsme byli osloveni nadací Petra Kellnera v projektu POMÁHÁME
ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU, abychom spolupracovali se ZŠ Kunratice a dostali se tak do sítě národní projektové
komunity. Je to pro nás obrovská výzva i čest a jsem pyšná, kam se naše škola posunula.
I v této pohnuté době jsou všichni zaměstnanci školy plně aktivní. Učitelé připravuji práci dětem, sestavuji
pracovní listy, které pak vyhodnocují, natáčí videa, učí on-line, asistenti a vychovatelé vyrábí pomůcky, šijí
roušky pro charitativní spolky, atd…je nás ve škole plno…ale bez dětí, je tam vážně smutno.
Přeji nám všem krásné jarní měsíce – šťavnaté, zelené, hodně slunečních paprsků a hodně vody – protože bez
vody se ještě nikdo nikdy nevykoupal. 
Přeji nám i jasnou mysl a brzký nádech – bez roušky  …. s úsměvem…….
Mgr, Daniela Bukovská
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Skupinový vodovod CHOPOS, stavba se rozjela do vyšších obrátek
Stavba započala před koncem roku 2019 a bude trvat po dobu 2 let. Přes
karanténní opatření, která v ČR panují, dochází k zintenzivnění stavebních
činností. V území již operuje 10 stavebních skupin. Chotýšany nemusí, jako
ostatní partnerské obce, řešit vodovodní přípojky, což je disciplína, která
kancelář dobrovolného svazku již několik měsíců velmi zaměstnává.
Zájem o připojení na veřejný vodovod je obrovský. Prakticky každý se chce
připojit, dokonce i místa, která jsme nemohli předpokládat. Je ale zřejmé, že
se někteří připojují ze spekulativních důvodů. Při osobních rozhovorech někdy
slýcháme argumentaci-co kdyby voda v mé studni došla, tak mám připravenou
alternativu. Tyto a jiné podobné argumentace nám vadí, protože při výstavbě
rozsáhlého a finančně náročného vodovodního systému musíme myslet na
ekonomiku provozu. Každý provoz s sebou nese fixní a variabilní náklady.
Zejména s těmi fixními lze někdy obtížně hýbat. Vše se nakonec projeví na výši
vodného, které chceme mít co nejnižší. Věřím, že bude nakonec každý vodu
alespoň v nějaké míře odebírat, třeba jen pro její kvalitu, která je a bude pod
stálým dozorem. V době, kdy budeme dokončovat stavbu, poteče z Želivky
ještě kvalitnější voda než dnes. Na želivské úpravně totiž probíhá velká
modernizace filtrací, které pomohou z vody odstraňovat pesticidní a hormonální látky. Nakonec se opět hovoří o možném
letošním horkém a suchém létě. Lze tedy očekávat, že bude lokálních zdrojů vody nedostatek a o to víc, budeme netrpělivě
čekat na den, kdy voda konečně poteče.
Očekávaný harmonogram výstavby
Píši raději slovo očekávaný. Je jistě podrobně popsán, ale neustále se optimalizuje a přizpůsobuje podle aktuálních podmínek.
Nyní se staví v Čeňovicích, v Bezděkově - zde se pomalu dokončuje, práce se zintenzivňují ve Vranově, Vranovské Lhotě, Vlkově
(zejména na výtlačném řadu). Pracuje se v Zálesí na vodojemu, v Ostředku, v Teplýšovicích. Stavět se začalo v Bořeňovicích a u
Struhařova. Staví se i hlavní přivaděč mezi obcemi. Tím se blížíme i do Chotýšan. Dodavatel by chtěl v letošním roce položit
veškeré potrubí v délce více jak 38 km, což není opravdu skromný cíl. V příštím roce se budou instalovat technologie, které
pomohou řídit rozsáhlý systém. Každá obec bude mít svoje měření s dálkovým přístupem, pomocí kterého bude možné
centrálně sledovat a hodnotit průtoky vody v daném
okamžiku či za delší období, a také i zjišťovat případné
poruchy. Rádi bychom také dálkově měřili a sledovali
spotřeby vody v domácnostech. Tím chceme dosáhnout
provozování vodovodu v minimálním počtu lidí. Tento
systém bychom chtěli postupně zavést i v Chotýšanech.
Dokonce i jiné členské obce, které mají svůj lokální
vodovod, uvažují o využití jednotného systému, který by
jim prostřednictvím CHOPOSu ulehčil práci.
Myslím, že jsme chytli příležitost postavit (na místní poměry) tak rozsáhlý vodovodní systém na poslední chvíli. Už dnes je to
velmi složité a drahé. Nelze předpokládat, že to bude v budoucnu lepší. Jsem rád, že se podařilo vybrat kvalitní materiály
s vysokou životností. To nakonec ocení budoucí generace. Jak běží stavba, tak se zároveň CHOPOS připravuje na budoucí
provozování vodovodu. Samotná legislativa je den po dni složitější, neustále přibývá různých předpisů a pravidel, což s sebou
přirozeně nese řadu nároků, kterým je třeba rozumět. Někdy máte pocit, že je důležitější popsaný papír než tekoucí voda
z kohoutku. CHOPOS se vždy snažil pomáhat obcím s kde s čím, věřím, že i zde bude obcím zdatným pomocníkem.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci OPŽP pro období
2014 – 2020.

Ing. Miroslav Kratochvíl, CHOPOS

Z maškarního průvodu dne 22. února 2020
V letošním roce jsme si v Chotýšanech vynahradili vloni zrušený Masopust a nadlouho se tato akce stala
poslední pořádanou veselicí a hromadným setkáním. Průvodu se zúčastnilo mnoho krásných a veselých masek,
které vedl „laufr“ a vyzýval obyvatele ke zpěvu a tanci. Hudbu tentokrát obstaralo duo mladých hudebníků
z Kácova, kteří průvod skvěle naladili. Účast byla naštěstí hojná, přestože se kryla s dětským karnevalem.
Poté co masky dostaly klíč od obce a svolení k obchůzce od pana starosty Kováře, vydaly se obveselit
obyvatele Chotýšan. V nejednom stavení měly masky dveře otevřené, dostaly najíst a napít a vesele si
zaskotačily a zatančily s těmi, kteří je přivítali. V tradičním maškarním průvodu nechyběl ženich s krásnou
nevěstou, smrtky, medvědi, zdravotníci, cikánky, myslivec, kobyla, slaměný, Žid, kuře, kuchtíci, hasiči a další.
Mnoho masek došlo přes celou ves až na dvůr hostince Na Kopečku, kde byla již tradičně hned dvěma
smrtkami popravena a doktorem a sličnou sestřičkou znovu oživena kobyla.
Pak už následovalo jen hromadné foto a velmi příjemná zábava v salónku. Masky dostaly výborný guláš
a něco k pití a při hudbě se dále bavily. Dva mladí hudebníci naladili svým vystoupením skvělou atmosféru,
zpívalo se, tančilo a všem bylo líto, když museli odejít. Masopust se velmi vydařil. Děkujeme všem za jejich
účast a věříme, že se minimálně v takovém počtu a náladě sejdeme zase příští rok. Rádi bychom poděkovali
také všem místním obyvatelům za občerstvení a jejich příspěvky do kasičky a zároveň rodině Řezníčkových za
přípravu večeře a salónku.
Za Sdružení přátel Chotýšan Jana Kovářová

Foto: Miroslav Švarc /více ve fotogalerii 2020 na obecních stránkách www.chotysany.cz /

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /11./
A tak až dodnes jednání o úpravu bývalé zámecké zahrady nedospělo k žádnému výsledku. Liliovník při jedné
letní bouři prudký vítr zlomil, divoká lilie, kterou potom nikdo už neošetřoval také zahynula a platan...? Ani
o zříceninu panského altánku neměl potom už nikdo zájem, svépomoc ze strany MNV na ošetření křovin atd. také
zajištěna nebyla, a tak se tedy i zde potvrdilo v plné míře to, že vždycky dovede si lid vážit toho, co mu jakoby náhodou a
bez velké námahy i přičinění spadlo do klína a že také s tím neumí a
nedovede ani dobře a účelně hospodařit.
Poněkud jiný poměr k parku má místní JZD. To si zařídilo pod
nejkrásnějším stromem v parku - několik let starým platanem,
snad nejstarším na celém okrese - čerpací stanici pohonných hmot.
Nádherný platan prosakující naftou je již téměř zničen, je však
bezpodmínečně nutno se pokusit o jeho záchranu.
Již 6. června 1961 slíbil předseda JZD, že do čtrnácti dnů sklad
přemístí na místo vhodnější, dosud se tak ale nestalo.
Posuďte, zda se JZD v Chotýšanech řídí těmito ustanoveními, když
přímo u vchodu do zámku, který tvoří reprezentační budovy obce, v
bezprostřední blízkosti pěkně upraveného památníku padlých má
neuspořádané skladiště dříví, lecjakého hospodářského nářadí a
pohonných hmot - vedle sebe - které nadto ještě ničí stromy, které by
mohly být chloubou obce!
V místnostech bývalé zámecké budovy v severním to křídle byla až
do konce r. 1960 oddávací svatební síň. Ve dvou dalších místnostech
je zdravotní středisko a ve dvou mateřská školka. V budově bydlí též
nájemník MNV Jaroslav Bauman s manželkou, dále poštmistr a listonoš
i předseda JZD. Řeklo by se tedy, že tito dnešní obyvatelé bývalé
zámecké budovy by mohli věnovat trochu času i pozornosti zahradě
a udržovat jí alespoň částečně v pořádku. Jak to ostatně ve svém článku
krajských novin „Jiskra“ ze dne 9. listopadu 1961 naznačila i okresní
Platan javorolistý ještě ve své původní velikosti konzervátorka Eva Dočkalová. Zahrady si všímají, je pravda! Ovšem
jen potud, pokud z toho - jak se říká - něco kouká. Dříví, ovoce apod.
v r. 1970 v areálu zámeckého špýcharu.
Všímat
si zahrady po stránce její úpravy, čistoty apod., to je ani
Foto: RNDr. Václav Zelený
nenapadne.
Zahrada je zarostlá křovím, kopřivami a všelijakým
jiným plevelem, stromy hynou, usychají, nikdo si
ničeho ani nevšimne. A to pan tajemník i pan
poštmistr chodí denně několikrát přes zahradu do
svého zaměstnání. Plot od hřbitova k faře je
polámaný, rozbitý, schodiště na východní straně
zámecké budovy se už rozpadá. Do zahrady má kde
kdo volný přístup ve dne i v noci a podle toho to taky
vypadá... A tak v bývalém zámeckém parku
chotýšanském, nyní hodně zanedbaném a zpustlém
zarostly i pěšinky trávou.
A tak si člověk marně pomyslí, co by tomu
všemu řekli asi dnes ti, kteří před dvěma sty a více
lety toto vše krásné zbudovali a jichž kosti práchniví
v kryptě vedlejšího kostela...? Škoda však řečí
a škoda, přeškoda všeho!!!

Neutěšený pohled na východní křídlo chotýšanského zámku
s pseudogotickou arkádou kolem r. 1965.
Foto: Josef Šilha ml.
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