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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a já bych rád touto cestou
poděkoval všem, kteří se podílejí na chodu obce, paní
účetní, kronikáři, knihovníkovi, zaměstnancům, kteří
se starají o veřejná prostranství, spolkům, které se i
v této nelehké době snaží udržovat společenský a
kulturní život v obci, vedení naší školy, celému
pedagogickému sboru a jejím zaměstnancům za
skvělou práci, díky které má naše škola výbornou
pověst a dalším občanům a dobrovolníkům, kteří
svou činností pomáhají a přispívají k rozvoji naší
obce.
Zastupitelstvo na svém zasedání 25.11.2021
projednalo Návrh rozpočtu obce na rok 2022
a schválilo nové obecně závazné vyhlášky
v souvislosti s novelou zákona o odpadech. Byla
schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Od 1.1.2021 dochází k navýšení
místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na 850,-/poplatník/rok. Poplatníkem
poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci nebo
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce. Důvodem navýšení poplatku je zdražení
služeb svozové firmy AVE o 9% i narůstající náklady
na štěpkování a likvidaci bioodpadu, kterého je
z obce svezeno ročně kolem 60 tun, což je oproti
jiným obcím nadprůměrné číslo.
V posledních čtrnácti dnech jsme řešili časté výpadky
veřejného osvětlení. Poruchy, které již byly
odstraněny,
souvisely
s dalšími
poruchami
v elektrickém vedení v majetku Distribuce ČEZ,
které způsobovaly výpadky jedné fáze. Nakonec ČEZ
posílil přívodní kabel od transformátoru u bývalého
kravína k rozvodné skříni pod „Kopečkem“. Případné
poruchy ve vašich domácnostech je třeba vždy
nahlásit na linku ČEZ – poruchy - 800 850 860.
Několik občanů se na mě s tímto problémem obrátilo,
poruchu jsem nahlásil a v poměrně krátkém čase ji
ČEZ začal řešit, a dokonce jsem dostal i zpětnou
vazbu o odstranění poruchy. Bohužel se tento
problém několik dnů opakoval a technici nemohli
příčinu najít. V souvislosti s touto situací se ukázalo,
že přívodní vedení části veřejného osvětlení, které je
cca z 50. let je ve velmi špatném stavu a je nutná jeho
rekonstrukce. V příštím roce proto plánujeme obnovu
a výměnu části nadzemního vedení včetně osazení

nových LED svítidel, která budou mít nastavena
regulaci intenzity osvětlení pro úsporný režim.
Dále obci byla schválena dotace ze Státního fondu
životního prostředí na rozšíření vodovodní soustavy
a vybudování přivaděčů z vodojemu směrem na
Křemení a Městečko ve výši 6 milionů Kč. Celkové
náklady činí cca 8 milionů Kč. Dotace není
poskytována na rozvody vody v těchto osadách, ty
bude obec realizovat z vlastních finančních
prostředků.
V rámci
výstavby
Skupinového
vodovodu CHOPOS, jejíž realizace již finišuje a na
jaře proběhne kolaudace, počítala obec Chotýšany
s vyšší kapacitou i pro účely tohoto rozšíření do
místních částí. Nyní se naskytla příležitost
s přispěním dotace takový projekt zrealizovat
a s dostatečným zdrojem vody z Želivky zásobovat
i tyto dvě místní části vodou z veřejného vodovodu.
O zásobování pitnou vodou je v těchto osadách velký
zájem. V současné době je připravováno zadávací
řízení na výběr zhotovitele díla, které by mělo být
realizováno do 31.12.2023.
V souvislosti s připojením vodovodu na přivaděč
z Želivky dojde v příštím roce ke zvýšení ceny
vodného, kterou budeme schvalovat na posledním
zasedání zastupitelstva obce. Výše vodného bude
zveřejněna na webových stránkách obce. Důvodem je
zejména tvorba povinné rezervy do fondu oprav.
Všem odběratelům vody z veřejného vodovodu bude
ještě do konce letošního roku vložen do schránky
lístek pro odečet vodoměru, kam zaznamená stav
k 31.12.2021 a na základě toho bude provedeno
vyúčtování vodného za rok 2021.
Zvu Vás srdečně na adventní koncert, který se bude
konat poslední adventní neděli 19.12.2021 v kostele
sv. Havla v Chotýšanech od 18 hodin, kde nám
vánoční atmosféru naladí hudební seskupení
PRSKAVKA. Žádáme účastníky o dodržení
protiepidemických opatření platných v době konání
koncertu – respirátory a potvrzení o očkování či
prodělání nemoci Covid 19 pro případnou kontrolu.
Tradiční občerstvení před kostelem se bohužel
v letošním roce podávat nebude.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků prožitých
v klidu a s láskou mezi nejbližšími, mnoho splněných
snů a hodně zdraví v nadcházejícím novém roce
2022.
Bohuslav Kovář

Prosinec ve škole
Někdy mám pocit, že měsíc má jen patnáct dní a den
pouhých 12 hodin. Opět je tu konec kalendářního roku a
člověk si v hlavě přehrává události, které v tomto roce byly
limitní.
Těch radostných dní bylo nějak méně, všude se
projevila covidová doba, režim instrukcí, zákazů, omezení a i
ve škole jsme pocítili vlnu nákazy, která nás částečně
omezila. Prošla nám všemi ročníky, pokácela pedagogický
sbor a ochromila kompletně výuku. Nakonec vše dobře
dopadlo, po 9 dnech, kdy jsme měli z technických důvodů
zavřeno, jsme přerušili nákazovou niť a tři týdny již nemáme
žádný pozitivní nález.
Abychom se vrátili do normálu, rozhodli jsme se
uctít, po dvou covidově okleštěných letech, Vánoce a s nimi
spojené tradice. Na školní zahradě jsme 3. 12. 2021
uspořádali vánoční výstavu s kulturním programem. Děti
vytvořily nádherné výrobky, adventní věnce, anděly aj.
dekorativní předměty. V krátkém vystoupení zazpívaly
koledy, předvedly gymnastickou sestavu a na závěr část
pedagogického sboru zapěla dvě písně. Bylo to milé a
žádoucí. Na všech příchozích lidech byla znát radost ze
setkání, uvolnění, pohoda a určité propojení, které nás
stmelovalo.
Všem děkuji za podporu a za Vaši přízeň, která je pro nás určitým elixírem. Prožijte krásné a požehnané
svátky…
…A nesnažme se, aby se vše, co se děje, odehrávalo podle našich přání, přejme si ale, aby se vše stalo tak, jak
se stát má…a náš život bude klidný…..
Za ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Kalinová

DŘEVO JE RADOST A KRÁSA
Před 10-ti lety jsem odešel do důchodu a
přestěhoval se s paneláku z Benešova na
rodinnou chalupu na Smikov – Toulov.
V létě je práce na zahradě a okolo
chalupy dost a dost, ale co v zimě? Našel jsem
zálibu v práci se dřevem a pořídil si malý
soustruh na dřevo a pomalu se začal jako samouk
a kutil učit tvořit a obrábět výrobky z tvrdého
suchého dřeva.
Vyrábím různé misky, vázy, svícny, ale
také dřevěné věci „jen tak pro radost a potěšení“.
Snažím se zachovat původní kresbu a přírodní
strukturu dřeva, proto jsou mé obrobky z 99%
napuštěny pouze přírodním a bezbarvým olejem
– nikoliv barvou. Jen pro Vaši zajímavost mě
průměrná délka času výroby středního obrobku
trvá cca 3 hodiny.
Používám výhradně dřevo, které je
proschlé minimálně 3 roky, ale stejně se stává, že
se změnou teploty některé kusy praskají.
Využívám pro výrobu dřeviny – buk, dub, javor,
jasan (ten nejvíce praská), třešeň, jabloň, bez,
akát, břízu a olši. Ještě jsem nepracoval se
švestkou – nemohu ji nikde sehnat. Za cca 3 – 4
roky výroby jsem naplnil na chalupě všechny
prostory k uskladnění, proto jsem oslovil a
požádal starostu obce o možnost poskytnutí
některých prostor obecního úřadu k jejich
vystavení. Bylo mi ze strany obecního úřadu
maximálně vyhověno s možností vystavení
soustružených dřevěných výrobků do prostor
obecní knihovny, za což Obci Chotýšany a
starostovi p. Kovářovi mockrát děkuji.
Zatím mi moje zdraví slouží, takže budu
i nadále pokračovat ve svém koníčku a kutilství
pro radost ostatním. Všem přeji prožití krásných
a klidných Vánočních svátků a raději lepší
budoucí časy a vyhlídky bez virů „koronavir“ do
nového roku „2022“.

Tyto výrobky a exponáty je možno
shlédnout jako malou výstavu a zakoupit v čase
otevírací doby obecní knihovny, a to vždy v neděli
od 16 do 18 hodin. Jsou zde vždy přítomni
knihovník Petr Klauz nebo kronikář Miroslav
Švarc, kterým touto cestou moc děkuji za pomoc a
ochotu při instalaci výrobků. Vlastní převoz
výrobků z chalupy na obecní úřad mi ochotně
pomáhal p. Josef Dohnal ze Smikova – Toulova,
kterému rovněž patří velké poděkování.
Zatím mi moje zdraví slouží, takže budu i
nadále pokračovat ve svém koníčku a kutilství pro
radost ostatním. Všem přeji prožití krásných a
klidných Vánočních svátků a raději lepší budoucí
časy a vyhlídky bez virů „koronavir“ do nového
roku „2022“.
Jiří Hroník, důchodce
Smikov – Toulov

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /19./
Je-li v této „Chotýšanské kronice“ zmínka o vodě, je nutné mimo chotýšanských rybníků zmínit se též o potoce
zvaném „Chotýšanka“, který do značné míry patří k historii naší vesnice.
„Chotýšanka“, jejíž tok je asi 33 km dlouhý, pramení u Neustupovských Otradovic nedaleko okresní silnice JankovVotice. Teče zprvu směrem východním a protéká několik rybníků. Za Jankovem donucena Skrýšovem - 548 m - změnit tok
východní v severní. V zúženém zalesněném údolí protéká dvěma rybníky a míjí ves Pičín. U Kondratic se údolí rozšiřuje
a Chotýšanka, stáčející se k východu, přijímá zleva potok přicházející od vesnice Strženec. Před Popovicemi obloukem
k severu vypjatým obtéká vrch „Na Ďábelce“ - 501 m - v Popovicích proteče rybníkem a za nimi bere směr severovýchodní.
Údolí se opět zužuje, lesů z obou stran přibývá. V Postupicích vytvoří rozlehlý rybník „Papírník“, z něhož teče přímo na
východ. Po výtoku z rybníka u Lhotky Veselky obchází
velikým obloukem kótu 441 m, přijímá zleva potok
od Jemniště. Hmota Glorioly mění tok Chotýšanky
v severní. V úzkém lesnatém údolí přitéká zleva potok
pramenící pod Homolkou 492 m. Za chotýšanským
mlýnem Chotýšanka naposledy dostává směr východní
a ustupuje do větší rovinky, kde přijímá zprava i zleva
několik potůčků. U vesnice Libže vtéká do řeky
Blanice.
V obci Takonín, který od dávných dob patří
školou i farností k Chotýšanům bývalo několik velkých
statků. Největší z nich byl statek patřící již asi 50 roků
obchodníku Poláčkovi z Benešova. Ten míval statek
pronajatý. Posledním nájemcem zde byl František
Tůma z Takonína, který měl za manželku Anežku
Novákovou z Chotýšan čp. 45.

Pařezí - most přes Chotýšanku

Foto: Václav Zelený, leden 1977

Syn obchodníka Poláčka a jeho dědic Dr. Jiří Poláček bydlící v Praze XIX. oznámil v květnu 1951 MNV
v Chotýšanech, že svoji louku pod Takonským rybníkem dává Chotýšanům jako dar. Jednalo se o velkou louku,
rozprostírající se od hráze rybníka až dolů k mostu, která patřila k Poláčkovu Takonínskému statku. Na schůzi MNV
v Chotýšanech 14. května 1951, kde se o této věci jednalo, bylo rozhodnuto přijmout zatím tento dar. Již tehdy se totiž
uvažovalo založit zde JZD.
Záležitost tuto projednával pak předseda Josef Jukl u okresního soudu ve Vlašimi. A výsledek celého jednání vyzněl
v tomto smyslu: Obec Chotýšany za zmíněný dar děkuje, nemůže jej však přijmout. Obec by byla zatížena darovacími
poplatky, pro které nemá t. č. úhradu - v tomto smyslu bylo také Dr. J. Poláčkovi do Prahy odepsáno. Louku potom převzala
obec Takonín, která ji začlenila do svého JZD.
Již dříve se v naší obci projevovala částečná bytová krize. Dost lidí začátkem II. světové války přibylo, učitelé,
četníci i jiní - a bylo velmi nesnadné všechny vhodně ubytovat. Na schůzi obecního zastupitelstva konané 3. března 1940
podal Josef Jukl návrh, aby obec postavila svým nákladem jakýsi obecní dům, ve kterém by se umístil jak obecní úřad, tak
i četnická stanice, Kampelička, popř. i poštovní úřad a který by podstatně přispěl k odstranění bytové krize. Návrh byl
podrobně projednán a zastupitelstvem také schválen. Ujednáno bylo, aby byl postoupen na okres k dalšímu jednání.
Dodatečně se pak zjistilo, že starosta obce Josef Toula nechal celou záležitost ležet, spis dále nepostoupil a tím se
samozřejmě stalo, že schválená stavba obecního domu se neprovedla, jak ostatně dodnes je vidět. Nikdo z ostatních členů
tehdejšího zastupitelstva to neurgoval, zapomnělo se na to! Byla to velká škoda, poněvadž celá věc by se byla poměrně
snadno a lehce dala uskutečnit.
Nová doba a nové hospodářsko-politické poměry v našem státě změnily mnoho po hospodářské stránce i na naší
vesnici. Zmínil jsem se o tom částečně i v jiných částech „Chotýšanské kroniky“ a zde bych to chtěl ještě doplnit.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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