Ročník 24 / Číslo 10 - 11 / Říjen – Listopad 2020
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další, podzimní číslo
Chotýšanských novin s informacemi o dění v obci.
I za současné složité situace musí provoz obce a služby
pro občany fungovat dál. Zaměstnanci se starají o
běžný chod a údržbu veřejných prostranství. S novým
pomocníkem, výkonným vysavačem, který vysává listí
přímo do valníku za obecním traktorem, uklízejí a čistí
ulice od listí a rovnou odvážejí. Štěpkují hromady
větví, kterých je opravdu hodně, neboť lidé jsou více
doma a mají tak více času na podzimní údržbu svých
zahrad. Občané si na službu svozu bioodpadu zvykli
velmi rychle a i kontejnery na bioodpad jsou často
přeplněné, což má vliv i na zvýšení nákladů na svoz a
likvidaci odpadu v obci. Dá se předpokládat, že bude
nutné od příštího roku zvýšit poplatek za sběr, svoz a
likvidaci odpadu. Navíc se v odpadu stále objevují
části, které tam nepatří, zejména kořeny stromů a keřů,
například tújí, nebo dokonce větve s namotaným
pletivem či jiným drátem. Zpracování bioodpadu je
potom dražší v případě, že se něco takového objeví
v kontejneru a také složitější v případě, že se objeví na
hromadě pro štěpkování. Do štěpkovače se nesmí
dostat kořeny znečištěné zeminou natož pak větev
s drátem, která pak poškodí nože štěpkovače. Opravu
stroje a výměnu nožů pak rovněž hradí obec. Žádáme
proto občany, aby důsledně ukládali do kontejnerů na
bioodpad jen to, co tam patří a co je uvedeno na
kontejneru.
Dle aktuálních nařízení se omezují úřední hodiny
obecního úřadu a upřednostňuje se vyřizování
záležitostí písemně či telefonicky. Aktuální informace
o úředních hodinách nebo jiných změnách jsou vždy
na webových stránkách obce, úřední desce nebo jsou
zasílány pomocí mobilního rozhlasu (registrujte se na:
chotysany.mobilnirozhlas.cz). Nařízení se stále mění,
proto je dobré tyto zdroje sledovat.
Zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 1.10.2020 a
projednávalo například přípravu studie a projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy kulturního
domu, hostince a blízkého okolí. Součástí studie bude
rozšíření společenského sálu, které bylo plánováno cca
v 70. letech minulého století, dále přestavba sociálního
zařízení, úprava prostranství kolem budovy i u
bytovky. Zastupitelé se rozhodli oslovit Ing. Arch.

Torkoniakovou, která nabízela celkové architektonické
řešení v souladu s okolím budovy, s ohledem na její
historii a zároveň na moderní přístup k architektuře
včetně komplexního řešení okolí budovy, které bude
korespondovat s připravovanou rekonstrukcí prostoru
parkoviště před školou.
Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 proběhly za přísných
hygienických opatřeních volby do zastupitelstev krajů.
I přes veškeré obavy se do volební místnosti dostavilo
41,33% místních voličů, což bylo více než
celorepublikový průměr. Nejvíce hlasů u nás v obci
získali Starostové a nezávislí.
Další zasedání zastupitelstva obce se konalo dne
4.11.2020 a projednávalo podání žádostí o dotaci na
rok 2021 z Ministerstva pro místní rozvoj. Obec by
ráda požádala znovu o dotaci na opravu dvou místních
komunikací – uličku od Marešů k obchodu a
komunikaci od Benáků nahoru k Syslovům. Dále by
byla znovu podána žádost o dotaci na školní
víceúčelové hřiště na míčové hry v areálu fotbalového
hřiště. Připravujeme také rozpočet obce na rok 2021.
Proces schválení komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Chotýšany pokračuje, neboť
odvolání podané jedním z účastníků bylo zamítnuto
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Odborem
pozemkových úprav.

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení
požadavků na finanční prostředky z rozpočtu
obce na rok 2021. Žádosti zašlete písemně na
adresu obecního úřadu nebo e-mailem nejpozději
do 25. 11. 2020.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.
Titulky zpráv i novin opět plní koronavir, nová a nová
opatření a vše, co s tím souvisí. Situace se mění v řádu
dní. Snažte se chránit své zdraví i svých blízkých,
zejména těch, kteří patří do ohrožených skupin.
Všichni si jistě přejeme jediné, aby se náš život vrátil
zpět do starých kolejí, do doby před koronavirem.
S přáním lepších dnů a hodně zdraví
Bohuslav Kovář

Co se povedlo …
Knihovna v novém

Nová komunální technika

Jak jsme Vás již informovali, proběhla rekonstrukce
místní knihovny v budově obecního úřadu a po
letech se tento prostor příjemně a účelně proměnil.
Chybí jen pár drobností, které ji zútulní a bude
hotovo.

Začátkem října byl pořízen a uveden do provozu
výkonný vysavač listí, který je připevněn na
valník, takže je možné listí rovnou odvézt.

Rekonstrukce střechy nad sálem
Od září začala oprava střechy nad
společenským sálem, na kterou získala obec
dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského
kraje. Je to jeden z prvních kroků k celkové
rekonstrukci celého objektu, který v letošním
roce získala do svého vlastnictví.

ZE ŠKOLY
Listopad a škola
Ano, chtěla jsem původně napsat Listopad ve škole, ale rychle jsem si uvědomila, že by to mohlo být porušení nařízení,
proto jen opisem popíši, co se děje ve škole.
Opět tady máme karanténu, uzavření škol, spoustu omezujících nařízení a musíme se s tím naučit žít. Člověk si připadá,
jak když prochází blata. Zkoumá každý krok a hledá pevnou půdu pod nohou. Stále víc se potvrzuje, že nikdo nic nemá
mít za definitivní. Jak jsme v létě jásali, že tu koronavirovou agónii máme za sebou, podzim nám předvedl sílu v podobě
druhé vlny pandemie a my jen v tichosti čekáme, až se ze světa ozve „MÁME TO“… Lék proti této mutaci chřipky, něco
jako penicilin, kterým se uzdraví svět…. zatím trpělivě čekáme…..
Ve škole jsme se vrátili k distanční výuce. Učitelé učí v on-line prostředí, fungují doučovací hodiny face to face – učitel –
žák a každý se snaží pomoci tam, kde je nějaké skulina. Někteří měli potřebu zvelebit manuální prací své okolí a tak se
vrhli na úpravu školní zahrady, která to potřebovala jako „pes drbání“  Jiní zase fungují coby hlídací tety a zásobovači v rodinách, kde je třeba pomoci při karanténě či směnném provozu. Mateřská škola je úplný gladiátor, ta jede po celou
dobu bez omezení.
Myslím, že nebude dlouho trvat a nastane určité rozvolnění… alespoň v tom, že žáky pustí do škol. Ona technika je
potřebná, ale sociální kontakt je potřebnější. Už vůbec nevidím u dětí radost, když se řekne, že budou prázdniny… jim se
rozzáří oči, když jim dám naději, že kolem 20. 11. se setkáme ve škole. To je naprostý paradox . Chybí jim doteky, hry,
komunikace – chybí jim kamarádi. Co je jim platné, že mnozí mají 1000 kamarádů v on-line světě, když je žádný z nich
nevezme za ruku. Proto Vás moc prosím, objímejte se, hlaďte se, povídejte si, ať nám nechladnou těla, srdce a mozek.
Mělo by to trvalé následky…. 
Přeji světlo na konci tunelu, přeji poklidný adventní čas, který nastane, přeji nám všem VÍRU, bez které by se zastavil
život.
Hodně úsměvu, radosti a zdraví
Mgr. Daniela Kalinová
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Dne 8. 10. 2020 zemřel bývalý starosta a místostarosta obce Chotýšany a spoluzakladatel mikroregionu CHOPOS

pan Jiří Granát
Touto cestou bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast celé rodině.

Pan Granát byl starostou obce v období 1995 – 2006, jejím místostarostou v letech 1990 – 1994, 2.
místostarostou 2010 - 2014 a v roce 1999 byl zvolen prvním předsedou zájmového sdružení obcí CHOPOS.
Vzpomeňme na něj s vděčností za jeho práci pro obec i mikroregion, kterou vykonal a zároveň jako na
spoluobčana, souseda, upřímného a pracovitého člověka, který zanechal důležitou stopu v historii naší obce.
za obec Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta
Dne 14. 10. 2020 zemřel bývalý starosta a dlouholetý zastupitel obce Chotýšany

pan Miroslav Budka
Touto cestou bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast celé rodině.

Pan Budka byl starostou obce v období 1990 – 1995 a dále v letech 2006 – 2010, v roce 1995 se stal
spoluzakladatelem sdružení přátel Chotýšan.
Vzpomeňme na něj s vděčností za jeho práci pro obec, kterou se zasloužil o její rozvoj a zároveň jako na
spoluobčana, souseda, upřímného a pracovitého člověka, který zanechal důležitou stopu v historii naší obce.
Jeho smysl pro humor, dobrá nálada a hudební doprovod bude chybět na společenských akcích v obci, kterých
se rád účastnil.
za obec Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta

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

POUZE 29. listopadu 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

27. – 29. listopadu 2020 (pátek - neděle)
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky

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

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

Usnesení č. 8

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 01. 10. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)

vypracování studie na rekonstrukci kulturního sálu, hostince a nejbližšího okolí
výměnu dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
vyřazení knih z obecní knihovny dle seznamu
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce, a.s.

2) pověřuje
a)

starostu jednáním a podpisem smlouvy s architektkou na vypracování studie na rekonstrukci kulturního
sálu, hostince a nejbližšího okolí
b) místostarostku zajištěním výměny dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
c) starostu uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce, a.s.
d) starostu jednáním a zjištěním podrobností o nabídce Státního statku Jeneč na bezúplatný převod/prodej
nemovitého majetku na LV 27
e) starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení oplocení fotbalového hřiště
f) starostu podpisem smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú.
Městečko u Chotýšan Osadnímu výboru Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
g) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
h) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
i) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
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 zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
n) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
o) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
p) místostarostku vypracováním nových smluv ohledně pohřebiště obce Chotýšany
q) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště
Křemení“
r) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
s) starostu výběrem nájemce části obecního hostince č.p. 3 dle stanovených kritérií

3) bere na vědomí
a)
b)

zprávy z mikroregionu CHOPOS
nabídku Státního statku Jeneč na bezúplatný převod/prodej nemovitého majetku na LV 27

Usnesení č. 9

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 05. 11. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)

obnovu projektu revitalizace rybníku Ovčínek v Městečku a jeho aktualizaci
návrh nové vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa

c)
d)
e)
f)
g)
h)

zrušení výběrového řízení na výběr nájemce části obecního hostince č.p. 3 z důvodu nutnosti celkové
rekonstrukce této budovy
opravu komunikace na parc. č. 942 a části pozemku parc. č. 944 v k.ú. Městečko
rozpočtové opatření č. 6
nabídku na zajištění nového geoportálu pro obec –Goobec mapy na klíč - internetového mapového
serveru
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Obnova povrchu a odvodnění místních
komunikací ozn. 2c a 6c v obci Chotýšany
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místí rozvoj na projekt Multifunkční školní a volnočasové
hřiště Chotýšany

2) pověřuje
starostu podpisem smlouvy na obnovu projektu revitalizace rybníku Ovčínek v Městečku
starostu podpisem smlouvy na zajištění geoportálu pro obec - Gobec mapy na klíč - internetového
mapového serveru
c) místostarostku zajištěním výměny dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
d) starostu podpisem smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú.
Městečko u Chotýšan Osadnímu výboru Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
e) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
f) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
g) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
h) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
i) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
j) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
k) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
l) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
m) místostarostku vypracováním nových smluv ohledně pohřebiště obce Chotýšany
n) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště
Křemení“
o) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
p) starostu výběrem nájemce části obecního hostince č.p. 3 dle stanovených kritérií
a)
b)

3) bere na vědomí
a)

zprávy z mikroregionu CHOPOS

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 26. 11. 2020 od 1900 hodin.
______________________________________________________________________________________________

„Rozsvícení stromečku“
proběhne dne 29. 11. 2020 bohužel bez účasti občanů z důvodu
pandemie koronaviru.
Doufáme, že příští rok se budeme moci u stromečku opět sejít
v hojném počtu, jako tomu bylo v minulých letech.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /14./
To samé při vnitřní úpravě vesnice. Leckde se porazí strom, aniž by něčemu nebo někomu překážel, nikdo se nepostará
o vysazení stromu nového. Zbourá se část stavení nebo chalupa celá, nikdo nemá zájem o to, aby ofotografováním tohoto
starého objektu zachována byla památka, jak to zde dříve vypadalo, nikomu a nikoho ani nenapadne, že by ten obrázek
mohl býti jednou porovnáním nebo vůbec měřítkem časů minulých k dnešku. Naprostá a trestuhodná lhostejnost všude
a všem...
Jedné části dnešních družstevních polí chotýšanského JZD se říká „U remízku“. Není tomu tak dávno, co v těch
místech takový malý remízek stával, přesto však dnes jistě už málokdo dovede zájemcům vysvětlit, proč se tam tak říká.
1/ Remíz nebo remízek - malý, hustý hájek sloužící za úkryt zvěře.
Kdo dneska ještě ví, které části bývalých panských polí se říkalo „Na kočkách“? 2/„Na kočkách“ je bývalé panské
pole za stavením Haškovým u Smykova. Kdo ví, že v místech, kde se dnes říká „U cihelny“ stávala ještě asi před šedesáti
lety panská cihelna?
I všechny ostatní části chotýšanského katastru jsou všelijak pojmenovány. Např.: Na Hájku - Na vápenném vrchu
- V pekle - U popelišť - Na sekerce - V rovných dílech - Za ohrady - U červené hrušky - U Hladova - V Holšíně Na zádubčí - Na dolcích nebo V dolcích - U mlýna - Na čihadle - Na borku - Na Krabici - Na předevsí - Na zahradách Na Dolečkách - U Kojetic - U Takonského - U Tlumoka - Na Bolčíně - V Dubinách - Za vrchy - U cihelny - Na občinách
- U hájovny - Na větráku - U křížku - V Kopaninách - Pod kapličkou - V roklích - Pode vsí atd. atd.
Občané z naší vesnice žili až do I. světové války
celkem klidným, možno říci i jednoduchým životem, který
pravidelně několikráte do roka býval porušen nějakou tou
místní událostí, a to buď veselkou, nebo pohřbem,
v masopustě nějakým tím bálem i jinou zábavou. Po jiném
ani netoužili, a tak i po této stránce se nelišili od jiných
a ostatních občanů. Chodili do kostela v neděli nebo ve
svátek, někdy i ve všední den, když nebylo tolik práce,
na roráty v postě apod. Při každé příležitosti upravovali
na hřbitově hroby - dávali tam mrtvým to, co jim odpírali
za živa. Na vesnici není tolik zvykem dávat žijícím květiny
z lásky, dávají se jenom na hroby. A tak vždy na svátek
Všech svatých, a to zvláště nyní v posledních letech je
hřbitov v ty dny jako rozkvetlá květinářská zahrada.
V minulém století i začátkem století našeho byla
Východní pohled na dominantu chotýšanského kostela a školu
na venkově zcela všedním zjevem ž e b r o t a. Některý den
od „Dlouhých alejí“ kolem r. 1950.
Foto: Josef Šimek
se ve stavení netrhly dveře, co přišlo žebráků. Bývali mezi
nimi lenoši, kteří nechtěli pracovat, práce se štítili, ale velká většina z nich byli lidé opravdu chudí. Nikdo se o ně nestaral,
pracovat už nemohli, tak co jim jiného zbývalo? Žebrota!
Když tedy takový člověk někde u sedláka nebo ve dvoře pracoval, dostal nejvýš 20 krejcarů denně. Když žebral
a trochu rychleji chodil, sešel třeba 50 stavení za den a snadno vyžebral 40 krejcarů a k tomu ještě i trochu jídla. Tehdejší
rakouská vláda nebyla proti žebrotě a vysloužilý voják, který byl třeba ve válce raněn a nemohl pracovat, dostal tak zvaný
„graciáš“ 3 nevýše 4 zlatky měsíčně. A k tomu povolení, že může chodit s flašinetem. Tedy zase žebrota!
Když bylo například v naší vesnici posvícení, přišla sem za den úplná lavina žebráků. Jednou jich bylo za den 78,
muži, ženy a děti. Z toho 15 flašinetářů a 3 harmonikáři.
Nejvíce bývalo žebráků z Domašína. Vyprávěla se taková anekdota: Potkala sousedka sousedku a ptala se: „Paní,
kam jdou? Ale jdu si něco vyžebrat. A co oni, paní, nepůjdou? Ne, já už jsem byla!“ V posledních letech starého mocnářství
byla pak žebrota zakázána, rovněž tak potom i v nové republice.
Po I. světové válce se poměry i na naší vesnici hodně změnily. Byla uzákoněna pozemková reforma, zrušeny
šlechtické tituly, zkonfiskována půda velkostatkářů, knížat a hrabat i velkostatky církevní. V roce 1920 začala parcelace
této půdy, bylo prováděno prozatímní rozdělování pozemků, polí i luk a přidělování oprávněným uchazečům.
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.

