Ročník 24 / Číslo 5 - 6 / Květen – Červen 2020
Vážení spoluobčané,
v předprázdninovém čísle Chotýšanských novin
Vám přinášíme aktuální informace z obce.
Před časem zavedená „koronavirová“ opatření se
postupně uvolňují, mnoho věcí se vrací k normálu,
některé jen tak napravit nepůjde a některé se změní
možná už navždy. Ekonomický dopad celé
pandemie však bude dlouhodobý a dotkne se
i hospodaření a financování obcí. Obec se bude
soustředit hlavně na zabezpečení běžného chodu
a rozvojové investice budou případně omezeny, vše
bude záviset na dalším vývoji situace. Obec bude
realizovat některé z dlouhodobých projektů, a to
zejména těch, na které je možno získat dotační
prostředky.
Zastupitelstvo obce se sešlo poprvé po uvolnění
opatření dne 30.4.2020 a řešilo narovnání
majetkoprávních vztahů a schválení účetní závěrky
obce za rok 2019. Z důvodu zmírnění dopadu
nařízených opatření schválilo zastupitelstvo obce
odpuštění
nájmu
živnostníkům
v obecních
prostorech. Podruhé se zastupitelé sešli 4.6.2020
a seznámili se s Návrhem Závěrečného účtu obce za
rok 2019.
V krátké době jsme se opět dočkali dalšího
dopravního omezení v podobě rekonstrukce silnice
II/112 v úseku Benešov – Vlašim. 1.června začala
úplná uzavírka komunikace v Domašíně od mostu
pod kostelem k odbočce na Nesperskou a Hrazenou
Lhotu (u vlakové zastávky Domašín). Doba uzavírky
bude 2 měsíce. Od 15. června začala úplná uzavírka
komunikace 112 od železničního přejezdu
u Struhařova (blíž k Benešovu) až k odbočce na
Jemniště. Doba uzavírky je plánována do
15. prosince 2020. Pokud se něco nezmění, od
15.6.2020 by měla být zastávka autobusové dopravy
u školy, a to až do konce uzavírek. Místní část
Městečko bohužel zůstane přechodně bez obsluhy
linkovými autobusy. Získali jsme informaci, že
během srpna – září by měla rekonstrukce probíhat
i na Křemení a při té příležitosti využijeme uzavírky
k vybudování autobusového nástupiště včetně
přechodu pro chodce a osvětlení směrem na Vlašim.
Projekt bohužel nezahrnuje vybudování přístřešku,
ten bude doplněn později. Na realizaci nástupiště

jsme požádali o dotaci ve výši 219.000,- na
Středočeském kraji z Fondu obnovy venkova.
Dále obec prostřednictvím dobrovolného svazku
obcí CHOPOS požádala Středočeský kraj, Fond
obnovy venkova o dotaci na výměnu střešní krytiny
nad společenským sálem budovy č.p. 3, kterou má
nově v majetku. Starší část střechy nad hostincem
bude nutno vyměnit včetně krovů a vyřídit stavební
povolení.
Obec buduje také přístřešek s posezením u obecního
domku v Městečku, a to prodloužením stávající
střechy a položením zámkové dlažby. V letošním
roce by také měly začít práce na vybudování
víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve
sportovním areálu, které schválilo zastupitelstvo
v loňském roce.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka Benešov vydal
11.6.2020 rozhodnutí, kterým byl schválen návrh
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Chotýšany.
Bohužel z důvodu omezujících opatření a dopředu
nejasné situace byly zrušeny letošní Chotýšanské
slavnosti, což nás velmi mrzí. Doufáme však, že
postupně se kulturní a společenský život do naší
obce vrátí v podobě menších akcí, které nejsou tak
náročně na organizaci.
Přeji Vám krásné a pohodové léto bez dalších
omezení.

Bohuslav Kovář

Co se povedlo …
Hodiny na kostelní věži znovu odbíjejí

Komunikace na Věžníkách

Začátkem června jsme se dočkali instalace
restaurovaného hodinového stroje věžních hodin
místního kostela sv. Havla, které jsou v majetku
obce. Místní truhlář vyrobil novou skříň na tento
historický hodinový stroj, která jej chrání před
prachem a nečistotami. Odbíjejí od 6 do 22 hodin
každou čtvrthodinu.

Na začátku června byla provedena oprava
komunikace, která vede od kolejí v Bruku až na
Věžníky. Obec využila možnosti získat asfaltový
recyklát z nedaleké rekonstrukce silnice II/112.

Nová komunální technika
Nové šatní skříňky ve škole
V březnu byly zakoupeny nové uzamykatelné šatní
skříňky do místní školy na místo věšáků
s lavičkami, kde se většinou na zemi nacházelo
oblečení, boty a jiné věcí našich žáků. Doufáme, že
skříňky přispějí k udržení pořádku v šatnách a
zároveň zabezpečí věci žáků.

V dubnu obec zakoupila jako příslušenství
k traktoru valník s větším objemem na odvoz listí
a trávy.

ZE ŠKOLY
Co ve škole….
Po karanténě s omezením přichází úlevné prázdniny bez omezení…
Když jsem přemýšlela, co napsat za poslední dva měsíce, napadlo mne jediné „UŽ NIKDY VÍCE“. Ono se to
nezdá, ale práce neubylo, jen s rouškou a všelijakými popisy co, kde, s kým, proč a jak, se vše plnilo s velkými
otazníky a obtížemi. Dětem vysvětlit, že si spolu nesmí bez omezení hrát, povídat, shlukovat se a docházku pro
druhý stupeň nechat na dobrovolnosti – myslím, že to bylo náročné pro všechny…. pro děti, rodiče, pedagogy.
Stejně tak bylo dojemné, když se deváťáci po dlouhé době setkali ve třídě - roušky, dezinfekce, rozestupy –
všechno bylo marné, seděli si na klíně a užívali si to, že se mohou obejmout, dotknout se, seděli v klubíčku
a dlouhé hodiny si povídali- a my dělali, že JE NEVIDÍME. Jinak je musím pochválit, přes všechny obtíže,
nejistotu a protahování termínů přijímacích zkoušek, se naši „mazáci“ (9.roč.) dostali na vybrané školy
a začínají spřádat sny o životě po prázdninách. A my jim držíme palce, protože to teprve začne „divočina“ 
Přeji nám všem pohodové léto a ať je, co je – déšť, záplavy, tropy -, zachovejte klid, protože za sto let to bude
všechno jedno …uznejte, že mám pravdu……

Mgr, Daniela Bukovská
Za ZŠ a MŠ Chotýšany
_________________________________________________________________________________________

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 27. června 2020 dopoledne

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

Vážení sportovní příznivci, dovolte, abychom Vás pozvali, na tradiční nohejbalový turnaj trojic,

19. ročník
Memoriál Josefa Matouška ,,SAŠA’’

Přijďte povzbudit své nohejbalové (ne)oblíbence v SOBOTU 11. července!!!
Začínáme od 8.30 hod v areálu fotbalového hřiště.
Hudba: K poslechu a tanci, hrají starý kanci!
Občerstvení zajištěno: Klobachy, pjasátko, buřtík Pepča
.

Vstup: Dobrovolně platí všichni!

Předem Vám děkujeme za hojnou účast a věříme, že nás nezklamete! 
Příjemný zážitek přejí zúčastněné týmy.

S přihlédnutím k současnému stavu v rámci koronavirových restrikcí, budou k dispozici dezinfekční prostředky...VODKA, RUM, FERNET…😊

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

POUZE 13. července 2020 (neděle) 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, v žádném případě neukládat pneumatiky (od 1.1.2020 je musí občané likvidovat
individuálně v místech zpětného odběru)
- akumulátory, monočlánky, staré léky, 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. července 2020 (pátek - neděle)
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.

SDH Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce
dne 8. srpna 2020 od 19 hod. do areálu fotbalového hřiště
na tradiční „prasečí hody“ posezení s hudbou u pivka a vína za lidové ceny.
Přijďte s námi strávit příjemný večer.
_______________________________________________________________________________________________________

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 30. 04. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) prodej části d) z pozemku parc. č. 290/9 dle vyvěšeného záměru v k.ú. Chotýšany
b) prodej části b) z pozemku parc. č. 290/9 dle vyvěšeného záměru v k.ú. Chotýšany
c) účetní uzávěrku obce Chotýšany za rok 2019
d) rozpočtové opatření č. 1
e) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ
f) bezúplatnou směnu pozemku – p. Matoušek
g) odpuštění nájmu kadeřnictví a kosmetiky za měsíce březen a duben
2) pověřuje
a) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
b) starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
c) starostu pořízením 2 ks lamp potřebných pro veřejné osvětlení na Chotýšce
d) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
e) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a Toulov a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
f) starostu uzavřením smlouvy na prodej části pozemku z parc. č. 1374/11 část 22 o výměře 167 m2
g) starostu uzavřením smlouvy na prodej části pozemku z parc. č. 1374/11 část 23 o výměře 68 m2
h) starostu uzavřením smlouvy na prodej obecního pozemku parc. č. 527/9 o výměře 27 m2
i) starostu uzavřením smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 353 o výměře 100 m2
j) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
k) starostu uzavřením smlouvy na příspěvek organizace TŘI o. p.s. a prověřením částky s paní účetní
l) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
m) starostu zakoupením rotačního kartáče
n) starostu zakoupením výkonného vysavače na trávu a listí
o) starostu odpovědí na nesouhlas se snížením ceny p. Vaňkové
p) starostu uzavřením smlouvy na prodej části pozemku z parc. č. 290/9
q) starostu uzavřením smlouvy na prodej části pozemku z parc. č. 290/9
r) starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
s) starostu uzavřením smlouvy o bezúplatné směně pozemku – p. Matoušek
t) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
3) bere na vědomí
a) zprávy ze zasedání mikroregionu CHOPOS
Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 28. 5. 2020 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /12./
Co se týče výstavnosti, vypadaly Chotýšany v dřívějších dobách také trochu jinak než dnes. Byly tu stoleté i starší
stavby, z velké části dřevěné, protože v těch dobách bylo dost dřeva, kraj byl více zalesněn. Roubené, někde s dřevěnými
lomenicemi, malými okny. Střechy stavení byly kryty šindelem, ojediněle i slaměnými došky. Ještě před takovými třiceti
čtyřiceti lety bylo v naší vesnici dosti stavení, která měla doškové slaměné střechy. Výrobou nebo zhotovováním
slaměných došků a pokrýváním nebo jak se říkalo, pošíváním jimi střechy zabýval se v těch letech místní chalupník
František Zvíhal z čp. 1, který tím byl známý a také vyhledávaný daleko široko.
Některé stavení mělo kamennou
podezdívku. Později se stavělo z vepřovic, to
je z velkých cihel z mazné hlíny, jež byla
promísena plevami. Ty cihly se sušily na
slunci. Místo malty dávali opět maznou hlínu
dovnitř
i na vrch. Teprve, když stavení vyschlo, obílili
je vápnem. Z takovýchto typických staveb
zachovali se některé až do našich dnů. Byla to
dřevěná chalupa Klauzova „Na Obci“ čp. 40,
zbořená v roce 1959, potom i chalupa
Roubíčkova čp. 21, ta stojí na svém místě
posud v původní podobě, v původním stavu.
Takový pěkný typický domek byla i stará
chalupa Novákova čp. 45, kde se říkalo „U
Tkalců“ nebo „U Bernardů“. A dále i Šilhova
chalupa čp. 33.
Do našich dnů zachovala se i část
bývalého Barešova stavení čp. 14, které bývalo Tato bývalá dřevěná Šilhova chalupa, která byla postavena kolem r. 1761
vedle úvozové cesty k Bořeňovicům, byla již v roce 1932 zbořena.
rovněž dřevěné s kamennou podezdívkou. Část
tohoto stavení zůstala na původním svém místě ještě do jara roku 1961. Nynější majitel Jan Hendrych zbytky starého
stavení odstranil, místo urovnal a ohranil pěkným drátěným plotem. Jde-li dnes někdo kolem, jistě jej ani nenapadne
připomenout si, že v těchto místech stávalo za starých časů dřevěné obytné stavení jednoho z největších kdysi statků
chotýšanských.

Bývalá Klauzova chalupa v Chotýšanech „Na Obci“
před r. 1957, kdy byla zbořena. Foto: Josef Šimek

Roubíčkova chalupa v Chotýšanech „Na Obci“ – poslední
dřevěné stavení v Chotýšanech. Foto: Josef Šimek v roce 1955

Další takovou pěknou stavbou dřevěnou byl špejchárek na dvoře u Tůmů v čp. 29, před několika lety zbořený,
i v čp. 28 u Syslů-Koršů na dvoře postavená, došky krytá a částečně též dřevěná kůlna a stodola. I v čp. 9 byla došky
krytá a z větší části dřevěná kůlna a stodola ještě před nedávnem.
Když se z jara 1963 začala bourat chalupa čp. 61, patřící v dřívější době ke „Staré“ hospodě, bylo nejlépe vidět,
z jakého materiálu a jak vůbec se tehdy stavělo. Zdi až půldruhého metru silné, stropy většinou klenuté, a to pro případ
ohně, vše mohutné a bytelné.
Postupem doby všechny tyto staré stavby zmizely, jednak úplně, jednak byly nahrazeny stavbami novými,
účelnějšími. Ze štítů stavení zmizela malá nízká okénka a byla nahrazena oknem jedním, dvou nebo třídílným. I dřevěná

vrata u mnohého stavení vzala již za své, místo nich jsou dnes všude vrata železná s drátěnými vrátky po straně, obvykle
zeleně natřená. Stávalo se také ponejvíce se změnou majitele, např. když v tom kterém stavení nastupoval na usedlost
po otci, přebíral syn a podobně. V dnešní době děje se tak napořád!

Selský statek v Chotýšanech „U Tůmů“, ještě se špýchárkem
pokrytým šindelovou střechou. Fotografováno 20. srpna 1919.

Syslova chalupa zvaná „U Koršů“ v Chotýšanech a kolnou
s doškovou krytinou.
Fotografie pochází z roku 1923.

Některé statky byly ovšem výstavnější. Avšak taškovou krytinu měl např. ještě před sto lety jedině zámek a
kostel, dále nově tehdy vystavený statek Syslův čp. 5,
statek Tyrnerův čp. 7, statek Friše čp. 8 a Králův
statek čp. 10. Všechny ostatní chalupy a domy byly
kryty šindelem nebo slaměnými došky. A tak je jistě
i dosti samozřejmé, že když v roce 1863 vypukl v
obci velký požár, měl oheň co trávit.

Není jistě bez zajímavosti, že vesnice
Chotýšany i celá krajina kolem působí na každého,
kdo sem jednou zavítá a někdy déle, jindy zase třeba
jen krátce se tu zdrží, takovým nějak zvláštním, řekli
bychom snad i přitažlivým dojmem. Každému se zde
prostě líbí a každý, kdo tu jednou pobyl, rád na
Chotýšany vzpomíná i dlouho po letech.
V dřívějších dobách spíše než příroda
přinášela více takových zvláštností a svérázných
Ukázkou selského baroka byl statek Holejšovských v Chotýšanech, prvků lidová kultura zdejšího kraje, dokud ovšem
který byl již do této podoby vystavěný v roce 1855. V letech 1943-44 novelizující a modernější vliv blízkého velkoměsta
a r. 1956 statek pozbyl těchto krásných barokních štítů.

Prahy zvláštnosti tyto nesetřel nebo nezatlačil.
Památky lidové architektury se v našem kraji zachovaly
dodnes. Jsou to zvláště barokové štíty některých selských stavení,
přímo v Chotýšanech pak barokový štít bývalého panského
stavení, špýcharu. Potom klenuté vjezdy do selských dvorů, např.
v čp. 5, 7, 11 a 31, dále ve štítech některých stavení mimo dvou
malých okének z půdy ještě mezi nimi klenutý výklenek se
soškou některého českého patrona - sv. Jana Nepomuckého, např.
v čp. 4, 5, 7, 29, 48 i jinde.

Takovým vzorem lidové architektury byl štít chalupy
Pěkných „Na Obci“ postavené r. 1852. Foto: Karel Janouš
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