Ročník 25 / Číslo 5 - 7 / Květen – Červenec 2021
Vážení spoluobčané,
je tu začátek letních prázdnin, čas dovolených a
s ním nové číslo Chotýšanských novin. Rozvolnění
vládních nařízení konečně přálo konání různých
akcí, o kterých se dočtete na dalších stranách včetně
pozvánek na další.
V první řadě bych Vás jménem obce rád pozval na
Chotýšanské slavnosti, jejichž tradice byla přerušena
v loňském roce z důvodu koronavirové pandemie.
Budou se konat v sobotu 31.7.2021 v areálu
fotbalového hřiště a to již po deváté. Slavnosti zahájí
tradičně odpolední fotbalové zápasy, od 13:00 hodin
mezi dorostem Chotýšany a Postupicemi B a od
15:00 hodin mezi družstvy Chotýšany A a Postupice
A. Následovat bude další program se třemi živými
kapelami, kouzelníkem, žongléry, pouťovými
atrakcemi, občerstvením a dalším. Za přípravu
programu a plakátů děkuji Majdě Čejkové, která Vás
bude celou akcí také provázet. Součástí programu je
opět soutěž o nejlepší moučník, proto vyzývám
všechny pekaře a pekařky, aby nám přinesli ochutnat
svoje nejlepší recepty. Věříme, že nám bude přát
počasí, vládní opatření i návštěvníci a všichni se po
dlouhé době v Chotýšanech sejdou a dobře pobaví.
Obec podala prostřednictvím dobrovolného svazku
obcí CHOPOS také žádost o dotaci na slavnosti
z Fondu hejtmanky Středočeského kraje a budeme
čekat na výsledek.

přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
schválilo Závěrečný účet obce Chotýšany za rok
2020 s vyjádřením „bez výhrad“.
Během května se podařilo zrealizovat zpevnění
povrchu asfaltovým recyklátem komunikace od
Věžníků směrem do Chalup u Postupic, na kterou již
plynule navazuje zpevněný povrch, který na svém
území zrealizovala také obec Postupice.

Zastupitelstvo na svém zasedání 3.6.2021 schválilo
nákup výkonnější techniky na sekání vysoké trávy a
mulčování Cub Cadet XZ3. Současná technika je při
častém sečení a rychlosti růstu zeleně nedostačující a
při sečení vyšší trávy dochází k jejímu přetěžování,
které způsobuje její poruchy.

Při zasedání dne 29.6.2021 projednalo zastupitelstvo
závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku

Krásné letní dny Vám všem přeje
Bohuslav Kovář

Mladí hasiči SDH Chotýšany
V neděli 6. června 2021 se po delší odmlce soutěží a akcí zúčastnil kolektiv mladých hasičů z Chotýšan
jarního kola v rámci celoroční hry Plamen, tentokrát ve Vlašimi na stadionu. Vše proběhlo za dodržení
protiepidemiologických opatření systémem přijedu-zaprezentuji se-odsoutěžím-odjedu, bez účasti diváků a bližšího
setkání s ostatními týmy. Za deště a s trochou nervozity soutěžili ve štafetě dvojic, štafetě 4x60m a požárním útoku,
ve kterém byli s časem 39:51 na sedmém místě. Družstvo máme věkově nevyrovnané, jejich věkový rozstřel je od
8 do 15 let, což je automaticky zařazuje do kategorie starších, kde soutěží mimo jiné s družstvy, která jsou
kompletně složená z dětí kolem 14 let. Byli prostě úžasní, spokojení, že jsme se zúčastnili, tým, co drží při sobě a
celkově se umístili na okresní soutěži hry Plamen ročník 2020/2021 na krásném 10. místě. Řádně jsme jej oslavili
oblíbeným „smažákem“ Na Kopečku  Pokaždé jsme na ně velmi hrdí a šťastní za to, že je požární sport stále
baví. Rádi bychom poděkovali organizátorům akce OSH Benešov a OORM, kteří měli s přípravou více starostí, než
jindy a také rodičům dětí za spolupráci.
Jana Kovářová, za kolektiv mladých hasičů

ZE ŠKOLY
Léto
Učíme se po celý život…až na školní léta, takže se dá předpokládat, že o prázdninách naše děti získají nejvíce poznatků.

Věřím, že v době letních dní načerpáme všichni sílu na podzim a dlouhé zimní večery. Sluneční energie je potřebná a
důležitá stejně jako kyslík, voda, potraviny. Už nyní víme, že v září nás čeká další vlna epidemie, takže se nevyhneme
testování, očkování ani rouškám. Doufejme, že tato vlna bude jen slabým odvarem toho, co bylo.
Byť jsou prázdniny, ve škole se stále něco děje. Probíhají drobné úpravy učeben, obměna starého vybavení, inventarizace
pomůcek, archivace – prostě úkoly, na které nebyl během školního roku čas.
Při zakládání spisů deváťáků mi blesklo hlavou, že je to již čtvrtý devátý ročník, který opustil naši školu. Musíme se
pochlubit, že stejně jako v předešlých letech, i letos se ÚPLNĚ VŠICHNI DOSTALI NA VYBRANÉ STŘEDNÍ
ŠKOLY. Ať to byla gymnázia Benešov, Vlašim, umělecky založené střední školy, obchodní lycea, zubní laborantky,
průmyslová škola a jiné… Prostě, co si kdo vybral, tam se úspěšně dostal. Bylo to velmi náročné nejen pro žáky, kteří se
museli v dost netradičních podmínkách připravit na přijímací zkoušky, ale i pro pedagogy, kteří v každodenních
konzultačních hodinách dodávali žákům potřebnou jistotu v učivu. Vyplatilo se to… 
Máme spoustu plánů a hezkých nápadů na příští školní rok. Hned v září se děti od pátého do devátého ročníku zúčastní
adaptačního pobytu ve Zbraslavicích. Tento pobyt jsme vyhodnotili jako nesmírně potřebný. Po roce
a půl uzavření škol je nutností, aby se žáci opět reálně setkali, něco spolu prožili a utvořili si vzájemné vazby nejen mezi
sebou, ale i s pedagogy. Bude se jednat o prodloužený víkend 3. až 6. září 2021. Také jsme úspěšně získali grant od
Středočeské ho kraje na podporu primární prevence, takže dál budeme pokračovat v prevenci
o šikaně, kyberšikaně a budování třídních kolektivů s organizací Magdaléna o.p.s. Dětská psychika je velmi citlivá a je
potřeba s ní intenzivně pracovat.
Další plány prozradím až v září, podle stávající situace a podmínkách, které nám vláda přednese. Ono totiž stále víc platí,
že člověk míní, ale covid mění .
Hezkou dovolenou všem………………
Mgr. Daniela Kalinová
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Vážení občané,
v sobotu 17. 7. 2021 od 10:00 hodin
proběhne na parkovišti před školou
vakcinace psů.

SDH Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce
dne 14. srpna 2021 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.

Rovné broky v Chotýšanech
Rok se sešel s rokem a my opět mohli vyhnat pavouky z laufů …
26.6 2021 uspořádal MS Diana Chotýšany již 22. ročník Memoriálu Václava Sysla ve střelbě na asfaltové terče
v disciplíně Americký Trap.
Účast byla opět hojná, naši střelnici navštívilo celkem 28 kvalitních střelců. Po odstřílení třech položek,
tj. 75 terčů, postoupí prvních šest nejlepších do finálové položky, jejíž výsledek se připočítává k základnímu počtu
trefených terčů. Prvních pět borců postoupilo rovnou, ovšem o jedno poslední místo se museli rozstřelovat tři účastníci.
Jen těsně toto postupové místo uniklo Jaroslavu Poupětovi. Na jeho úkor postoupil do finále Bohuslav Pokorný. Tak
prvních šest by bylo.
Aby to bylo napínavější, finále se střílelo pouze na jednu ránu. Když uděláte chybu, nemáte možnost opravy.
A po finále opět rovnost terčů u Bohuslava Pokorného a Vladislava Strnada. Musel přijít další rozstřel, napětí až do
úplného konce. Šťastnějším a snad i lepším se z této dvojice stal první jmenovaný, který obsadil krásné, i když
neoblíbené, 4. místo. Pojďme ale k nejlepším. Zásluha Tomáše Poupěte ze stáje chotýšanských střelců zůstal pohár
opět doma!
Ač se všichni přítomní snažili, seč mohli, Tomáš si první místo vzít nenechal a vyhrál rozdílem třídy. Obrovská gratulace!
Z dalších domácích střelců se na 3. místě umístil Roman Hýna, 7. byl Jaroslav Poupě a 18. pozici obsadil Jiří
Kunt mladší.
Na závěr se sluší poděkovat všem těm, kteří do závodu darovali velmi hodnotné ceny a generálnímu sponzorovi
firmě Sellier & Bellot a.s. Děkujeme také Vám, kteří jste našli cestu na naší střelnici, dopřáli jste si kvalitního občerstvení
a podpořili a fandili domácím borcům.
A na úplný závěr … Veškeré startovné a osobní příspěvky, které chotýšanští myslivci vybrali, budou poslány na
tornádem poničené obce. Darujeme rovných 20 tisíc Kč. Děkujeme, že v těžkých chvílích dokážete držet při sobě.
Roman Hýna – rozhodčí

Foto: Pavla Lerchová a Miroslav Švarc

Usnesení č. 4

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 03. 06. 2021 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)

Návrh zastavovací studie v Chotýšanech pro lokalitu Z09
OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
zřízení věcného břemene na VN č.k. 946 – rybářství IZ-12-6002174
vyvěšení záměru na odkup části obecního pozemku č. 291/2 v k.ú. Chotýšany
zakoupení techniky na sekání vysoké trávy a mulčování

2) pověřuje
a) starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na
měření intenzity dopravy
b) starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na VN č.k. 946 – rybářství IZ-126002174 a dohody o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s.
c) starostu zajištěním zastavení prací na opravě komunikace na Chotýšce, zajištěním uvedení komunikace do
původního stavu
d) starostu zjištěním zásad zveřejňování zápisů ze zastupitelstva obce v souvislosti s ochranou osobních údajů u
pověřence pro ochranu osobních údajů případně u Úřadu na ochranu osobních údajů nebo jiné instituce
e) starostu konzultací žádosti o zřízení o věcné břemeno přístupu k chatě v Městečku přes obecní pozemek parc.
č. 334/1 s právníkem
f) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
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 zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
k) starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
l) starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros
m) starostu zajištěním cenové nabídky na měření intenzity dopravy v Městečku u nemovitosti pana Františka
Tomka

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

Návrh Závěrečného účtu obce Chotýšany za rok 2020 a jeho vyvěšení na úřední desce
námitku proti odkupu části obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru
námitku proti odkupu části obecního pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru
informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Usnesení č. 5

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 29. 06. 2021 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)

Závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2020
prodej části obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru za 150 Kč
prodej části obecního pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru za 150 Kč
rozpočtové opatření č. 2/2021

e)
f)
g)
h)

bezúplatný převod pozemku č. 1414/20 v k.ú. Chotýšany na obec Chotýšany
zřízení věcného břemene č. IV-12-624389/1 a podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
pronájem obecního pozemku parc. č. 1454/5 o výměře 1 m2 dle vyvěšeného záměru za 200 Kč/měsíčně
poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč pro Hodonínsko a Břeclavsko a 30.000 Kč pro Lounsko

2) neschvaluje

a) vyvěšení záměru na odkup části obecních pozemků parc. č. 934/3 a 1002/1 v k.ú. Městečko - pozemky jsou
využívány pěšími a prodejem by byl průchod znemožněn
b) proplacení nákladů místní skupině Českého červeného kříže na občerstvení pro akci Loučení s létem ve výši
cca 5.000 Kč - zastupitelé navrhují finanční prostředky poskytnout na zajištění kapely, odměny pro děti nebo
nějaký program, finanční prostředky určené spolkům v rozpočtu obce by neměly sloužit k nákupu jídla, pití a
alkoholu

3) pověřuje
a) starostu zajištěním ořezání zeleně v Městečku z důvodu lepšího přístupu svozového vozu k nemovitosti a
zpřehlednění místní komunikace
b) starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-624389/1 a dohody o
umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s.
c) starostu ověřením na stavebním odboru Městského úřadu Benešov, zda navrhované řešení úpravy stavu
komunikace na Chotýšce vyžaduje stavební povolení a konzultaci možného postupu pro vyřešení situace v
souladu s legislativou
d) starostu jednáním s žadateli o odkup části obecních pozemků parc. č. 934/3 a 1002/1 v k.ú. Městečko
e) starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na
měření intenzity dopravy
f) starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším
osobám a osobním vozidlům
g) starostu konzultací žádosti o zřízení o věcné břemeno přístupu k chatě v Městečku přes obecní pozemek parc.
č. 334/1 s právníkem
h) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
i) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
j) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
k) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení, Chotýška
a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
l) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
m) starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
n) starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

4) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

informace zástupce Městské policie Benešov k umístění radarů na Křemení a na Chotýšce
námitku proti odkupu části obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru
námitku proti odkupu části obecního pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru
informaci, že není možný prodej obecního pozemku parc. č. 1249 v k.ú. Chotýšany, neboť tento pozemek je
zařazen do komplexní pozemkové úpravy
e) informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS a informace ke stavbě Skupinového vodovodu CHOPOS
f) informace ke stavu komunikace na Chotýšce
g) informace k žádosti o zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce na elektronické úřední desce

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu
sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 30. 8. 2021 od 20 hodin.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /17./
Lidé na vesnici se dnes snaží a přičiňují o to, zpříjemnit si život a bydlení jak nejlépe mohou. To je celkem
chvályhodné. Jen v jedné věci nemohou se za celá ta léta dohodnout a tuto uskutečnit, ač by byla tak potřebná a prospěla
by všem.
Naše vesnice a zvláště její hořejší část u kostela trpí velice nedostatkem vody. Je sice téměř v každém stavení
studna, ale v ní vody málo, za suchého počasí studny vysychají a voda pak není žádná. Hojnost vody bývalo ve studni
obecní, nacházející se dole ve vsi u obecního domku, které se dříve říkalo Říhova studna, poněvadž ve vedlejším stavení
čp. 18 bydlel jakýsi Říha. Do této studny chodili občané takřka z celé vsi. Bylo to velmi obtížné, zvláště když se voda
musela nosit nebo vozit i pro dobytek a hlavně ve žních a v době polních prací to velmi zdržovalo.
Již v době, kdy nájemcem zdejšího dvora byl Ing. Svoboda, v letech I. světové války se snažil o to, aby byl ve vsi
zaveden vodovod. Práce s tím spojené pokročily již tak daleko, že byly vypracovány už i potřebné plány. K uskutečnění
projektovaného a připravovaného vodovodu tehdy nedošlo a přesto, že se tato věc stále a stále připomíná, nestalo se tak
dodnes!
Místní lihovar čerpal vodu potrubím z rybníka „Trubovníka“ a někdy také i z „Prostředního“. Bylo to také dosti
obtížné, a v době suchého počasí, kdy málo pršelo, pociťoval i v lihovaru nedostatek vody.

Schválený projekt vodovodu pro obec Chotýšany již v roce 1913 – situační plánek.

Když v roce 1952 bylo u nás založeno JZD, otázka i nutnost zavedení vodovodu vstoupila znovu do popředí.
Nedostatek vody se projevil např. na podzim 1953, kdy lihovar nemohl začít ani s pálením bramborů. Bylo o tom jednáno
na schůzi MNV konané 30. listopadu 1953 a předseda Josef Jukl zdůraznil, že zavést v obci vodovod je věc velice nutná.
Voda pro vodovod se měla čerpat z míst „Za ohrady“ z louky, ležící pod bývalým panským polem „Na větráku“. Tady byl
zjištěn bohatý pramen, který by byl stačil zásobovat vodou celou ves.
Stavby vodovodu se domáhal nejen lihovar, ale i JZD, které potřebovalo vodu do kravína. Tehdejší předseda JZD
Antonín Granát byl v této záležitosti volán na ONV do Vlašimě, kde prohlásil, že dává souhlas k tomu, aby voda pod
„Větrákem“ mohla být vedena přes pozemky JZD.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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