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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další, tentokrát poprázdninové
vydání Chotýšanských novin s informacemi o dění
v obci.
Letos v září končí volební období současného
zastupitelstva obce a čekají nás nové komunální
volby. Končím druhé volební období ve funkci
starosty obce a ohlížím se za další etapou. Další čtyři
roky, další zkušenosti, další projekty, spousta
administrativy, žádostí, smluv, statistik, řešení
problémů a stížností, ale i pozitivní ohlasy, díky
kterým mě to stále baví. Do této doby zasáhla také
pandemie covidu 19, která od jara 2020 obrátila vše
vzhůru nohama – vysoká úmrtnost, uzavření škol,
státních hranic, restaurací a služeb, zákaz a omezení
konání akcí, nouzový stav, testování, očkování.
Přesto se v obci podařilo zrealizovat mnoho
užitečných projektů, které přispěly k jejímu rozvoji
a věřím, že jsou prospěšné jejím obyvatelům, a to je
to co mě naplňuje a posouvá dál. Stále je co
zlepšovat. Mnohdy však od nápadu k realizaci vede
poměrně dlouhá cesta, od zadání zpracování
projektové dokumentace k vydání stavebního
povolení uplynou měsíce, někdy i roky, a zvláště
v poslední době je problém sehnat následně
dodavatele i materiál. Navíc nastává období, kdy
budeme nuceni řešit drahé energie, hledat úsporná
řešení,
která
vidím
například
v pořízení
fotovoltaických panelů na obecní budovy,
v solárních svítidlech a úsporách v provozu obecních
budov a veřejného osvětlení.
Celé čtyři roky jsem kolem sebe měl spoustu lidí,
kteří mě podporovali, spolupracovali a pomáhali.
V první řadě chci poděkovat všem členům
zastupitelstva Mileně Šíchové, Ing. Monice
Matouškové, Ing. Miroslavu Lubasovi, Františku
Toulovi, Jiřímu Kunovskému a Mgr. Bronislavu
Škodovi, kteří na pravidelných zasedáních společně
rozhodovali o obecních záležitostech. Dále
hospodářce a účetní paní Marii Matouškové za její
pečlivou práci, Ing. Monice Matouškové za
vydávání Chotýšanských novin, Ladislavu Syslovi
za dohled nad obecním vodovodem, Miroslavu
Švarcovi a Petru Klauzovi za vzorné vedení kroniky
a knihovny, zaměstnancům Jiřímu Kunovskému,
Josefu Farovi, Michaele Berkové, Miloslavě
Žarnecké za všestrannou péči o vzhled obce. Za
spolupráci děkuji také představitelům a členům
místních spolků a všem dalším lidem, kteří se
podíleli na chodu obce.
V červenci, ještě před Chotýšanskými slavnostmi,
bylo dokončeno víceúčelové hřiště, které rozšířilo

náš sportovní areál o možnost hraní tenisu,
volejbalu, basketbalu a malé kopané. Hřiště je zatím
volně přístupné, ale probíhá nastavování pravidel
a systému přístupu, aby nám hřiště vydrželo co
nejdéle v bezvadném stavu. Prozatím žádáme
o dodržování základních pravidel – nevstupovat na
umělý povrch ve špinavé obuvi, s podpatky,
v kopačkách s kolíky, nevjíždět na kolech,
koloběžkách, kolečkových bruslích aj., nenechávat
síť ležet na zemi a vždy ji vrátit zpět na sloupky
a platí zde i zákaz kouření a pití alkoholu. Zkrátka
stačí slušné a ohleduplné chování.

Letní prázdniny skončily a první školní den, 1. září
2022, jsem přivítal ve škole 24 prvňáčků a předal
jim knihu jako vzpomínku na tento den. Přeji jim
krásný školní rok plný zážitků bez narušení běžné
výuky vládními nařízeními, jako tomu bylo
v loňském roce. Naše škola má dobré jméno, a to
díky paní ředitelce Mgr. Daniele Kalinové a jejímu
týmu pedagogů a zaměstnanců školy. Děkuji za
jejich práci a přeji jim mnoho úspěchů.

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Chotýšany se
uskuteční:
 v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do
22.00 hodin a
 v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v přízemí budovy obecního úřadu Chotýšany,
Chotýšany 54, 257 28
Přeji Vám všem krásný a barevný podzim.
Bohuslav Kovář

Projekty a akce realizované během funkčního
období 2018 – 2022
V říjnu 2018 bylo při příležitosti 100. výročí vzniku
Československa a vysazení lípy svobody vytvořeno
nové odpočinkové místo s posezením, které každý rok
krásné rozkvétá. Květinami je obec zkrášlena na více
místech.

V roce 2019 byl realizován projekt Dětské hřiště a
volnočasový prostor v Městečku u Chotýšan
s přispěním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400.000,- Kč.

V roce 2019 se obec zapojila do dotačně podpořené
projektu 14 obcí přes dobrovolný svazek obcí CHOPOS
a pořídila kontejnery na bioodpad.

V říjnu 2019 proběhla za účasti místních obyvatel
výsadba stromů a keřů a byly pořízeny nové herní prvky
a lavičky pro areál u fotbalového hřiště pod názvem
Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech
s přispěním grantu Nadace Via České spořitelny ve výši
50.000,- Kč.

V roce 2019 proběhla realizace projektu Obnova
povrchu a odvodnění místní komunikace 7c v obci
Chotýšany s přispěním dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 501 .874,- Kč.

V roce 2020 proběhla realizace projektu Výměna střešní
krytiny společenského sálu Chotýšany s přispěním
dotace z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje ve
výši 336.000,- Kč.

V roce 2020 byl vytvořen nový a upravený prostor pro
nádrž na místním hřbitově včetně vývěsních tabulí.

V roce 2020 byly ve sportovním areálu u fotbalového
hřiště pořízeny a instalovány posilovací prvky
z vlastních finančních prostředků obce.

V roce 2020 byl realizován projekt Autobusové
nástupiště Křemení s přispěním dotace z Fondu obnovy
venkova Středočeského kraje ve výši 219.000,- Kč.

V roce 2020 proběhla rekosntrukce místní knihovny
v budově obecního úřadu.

V dubnu 2020 byl zakoupen valník za traktor pro svoz
listí a trávy a vysavač listí. V roce 2021 byl pořízen
výkonný mulčovač a kartáč za traktor.

V roce 2020 byly zakoupeny nové šatní skříňky pro
žáky místní základní školy.

V roce 2020 bylo dokončeno nové oplocení u
fotbalového hřiště včetně sítí.

V roce 2020 byl restaurován hodinový stroj věžních
hodin místního kostela sv. Havla, byla vyrobena nová
skříň, ve které je umístěn a bylo obnoveno odbíjení
věžních hodin.

V červnu 2020 byla provedena oprava komunikace,
která vede od kolejí v Bruku až na Věžníky.

V roce 2021 vybudovala obec nové dětské hřiště
z polyuretanového povrchu ve sportovním areálu
z vlastních finančních prostředků obce.

V roce 2021 upravila obec posezení se zastřešením u
obecního domku v Městečku vlastními silami a
z vlastních finančních prostředků.

V roce 2021 získala obec dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Chotýšany s přispěním dotace z Ministerstva vnitra ve
výši 450.000,- Kč a z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS Středočeského kraje ve výši
300.000,- Kč a čeká se na jeho dodání viz ilustrativní
foto.

Ilustrativní foto

V roce 2021 obec nechala zpracovat studii na
rekonstrukci a přístavbu obecního domu v Chotýšanech,
kde se nachází společenský sál a jehož budovu obec
zakoupila v roce 2020. Dílčími kroky probíhá realizace
projektu, ve které chce obec nadále pokračovat.

V březnu 2022 byla provedena obnova povrchu místní
komunikace v Městečku od Toulů k osadě Albatros.

V roce 2022 získala obec dotaci na Rekonstrukci a
vybavení klubovny obecního domu Chotýšany
s přispěním dotace z PRV Státního zemědělského
intervenčního fondu přes MAS Posázaví ve výši
861.311,- Kč. Realizace projektu v současné době
probíhá.

V roce 2022 bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště
z vlastních finančních prostředků obce. Na hřiště byla
podána žádost o dotaci z Národní sportovní agentury,
ale zatím neznáme její výsledek.

V roce 2022 byl pořízen kolový traktor s čelním
nakladačem s přispěním dotace z Fondu obnovy
venkova Středočeského kraje ve výši 596.000,- Kč.

V roce 2022 byla dokončena stavba a připojení obce
Chotýšany v rámci společného projektu Skupinový
vodovod CHOPOS na přivaděč vody z Želivky a tím byl
zajištěn stálý a vydatný zdroj pitné vody pro její
obyvatele.

V roce 2022 byla pořízena elektronická dotyková úřední
deska z vlastních finančních prostředků obce pro
usnadnění přístupu ke zveřejněným dokumentům.
V roce 2022 byla obci přiznána dotace na vybudování
přivaděče pitné vody pro místní část Křemení a
Městečko ze Státního fondu životního prostředí.
V letech 2018 - 2022 obec pokračovala s rekonstrukcí a
úpravou areálu fotbalového hřiště z vlastních finančních
prostředků, vlastními silami a díky práci aktivních členů
TJ Sokol Chotýšany. Byla vyměněna okna, provedeny
nové omítky, podlaha, výmalba kabin. Byl vybudován
nový stánek pro prodej občerstvení včetně zázemí.

Během tohoto období došlo k mnoha dalším menším
úpravám v obci např. byla pořízena úsporná solární
svítidla, byl pořízen nový nábytek kanceláře obecního
úřadu a proběhla výměna oken. Proběhla instalace
měřičů rychlosti na Křemení.
Většinu žádostí o dotaci a
administraci projektů během i po
realizaci pro nás zpracovává
dobrovolný svazek obcí CHOPOS, jehož jsme členy.
CHOPOS je pro nás významným partnerem, který
zajišťuje obci různé služby (veřejné zakázky, pověřenec
pro ochranu osobních údajů, směrnice, poradenství
k činnosti orgánů obce atd.), přibližuje veřejné služby
občanům a pomáhá obci snižovat administrativní zátěž.
Zároveň se podílíme na společných dotačně
podpořených projektech CHOPOSu jako je svoz
bioodpadu a Skupinový vodovod CHOPOS.

ZE ŠKOLY
Začátek školního roku
Září je měsíc plný očekávání. Děti čekají na své spolužáky a učitele, učitelé čekají na aktivitu a zájem dětí,
rodiče očekávají pochopení a vstřícnost učitelů. Každopádně, je to startovní čára před dlouhým školním rokem.
Ve škole máme nádherně vyzdobené třídy a učitelé naladili formu, metody a pomůcky na plnohodnotné
vzdělávání. Máme štěstí, že náš zřizovatel, Obec Chotýšany, se školou skvěle spolupracuje a tak máme velkou
naději, že díky projektům, do kterých jsme jako škola vstoupili – nebo budeme vstupovat, máme šanci doladit
nejen vybavenost školy, ale i výměnu nefunkční vzduchotechniky v jídelně, či přestavbu jedné nevyužité terasy
na odbornou učebnu. V těchto dnech nám Obec oplotila část školního pozemku a tím zamezila malých
„ninjům“ obíhačku kolem školy ☺ Také jsme vysoutěžili peníze z grantu Erasmus+ a v květnu pojede 30 žáků
do Švédska – na zdokonalení se v anglickém jazyce – úplně zadarmo. Myslím, že máme plno krásných plánů a
jen doufáme, že letošní podzim bude bez covidových uzavírek, že se budeme scházet ve škole a plnit nejen
pracovní, ale i zájmové aktivity, protože… a tím mluvím za všechny pedagogy…. naše škola je pro nás určitým
domovem, přístavem, chrámem a chceme, aby se v něm VŠEM líbilo.
Jedno čínské rčení říká, UČENÍ JE POKLAD, KTERÝ BUDE VŠUDE NÁSLEDOVAT SVÉHO MAJITELE,
a my se budeme snažit, abychom v naší škole měli co nejvíc milionářů ☺
Mgr. Daniela Kalinová,
ZŠ a MŠ Chotýšany

Posvícenský koncert
v neděli 16. října 2022 v kostele sv. Havla
v Chotýšanech
můžete se těšit na koncert klasické hudby v podání:
Marie Čejková – zpěv, housle, Jaroslav Trachta –
saxofon, flétna, Petr Klauz – varhany

Pozvánka na Bazárek u hasičské nádrže
v Chotýšanech
Vážení Chotýšáci,
srdečně Vás zveme na Bazárek k hasičské nádrži
v Chotýšanech. Termín konání je v sobotu 17. září 2022, od
10hodin.
Na místě můžete směnit, prodat vaše domácí výrobky, oblečení,
dětské hračky a další.
Místa pro Vás budou připravena, celá akce je bez finančního nároku
pořadatelů.
S přáním krásného dne,
Michal Bula
Biatlon Chotýšany

Vážení spoluobčané,
do zářijových voleb Vám nabízíme
alternativu k současnému obsazení
obecního
zastupitelstva
v
Chotýšanech.
Nabízíme
KOMUNIKACI
a
FÉROVOST. Obec jsou především
její obyvatelé. Infrastruktura je
zbudována pro jejich potřeby,
zastupitelstvo pracuje ve prospěch
obyvatel. Na úrovni obce nejde o
velikou politiku, ale za zcela zásadní
považuji schopnost domluvit se na
společných cílech a tyto cíle
dosáhnout i pomocí kompromisů.
Společné cíle si plánujeme vytyčovat
na pravidelných veřejných schůzích.
Prioritou jsou pro nás komunikace a
férové jednání. Co je dohodnuto,
musí platit.
Přeji Vám krásné léto, Michal Bula

Foto: Bazárek září 2021

Nový směr – sdružení nezávislých kandidátů
„Náš směr je správný - pokračujeme v našich projektech, které vyplynuly z potřeb občanů“
Volební program pro komunální volby 2022 do Zastupitelstva Obce Chotýšany.
Měsíc září bude pro mnohé z nás volbou dalšího směřování obce. Chceme to, co všichni –
hezkou a bezpečnou obec, prosperující hospodářství obce, fungující školství, zabezpečení místní
infrastruktury a v neposlední řadě bohatý život dětí, mládeže a nás dospělých v obci.
V dalším volebním období bychom rádi pokračovali ve všestranném rozvoji obce a navázali na
již započaté projekty. Soustředíme se zejména na každodenní potřeby občanů a obyvatel Chotýšan,
Městečka, Křemení a Pařezí. Věříme, že díky společnému úsilí dosáhneme lepšího prostředí pro život
v naší obci, udržíme společenský a kulturní život, zlepšíme občanskou vybavenost i veřejnou
infrastrukturu.
Mezi naše další cíle patří:
 rekonstrukce a přístavba obecního domu se společenským sálem – na projekt je zpracována
studie, proběhlo statické posouzení budovy, probíhá zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a realizujeme části, pro které není třeba stavební povolení – prostory
klubovny pod pódiem
 vybudování veřejného vodovodu pro místní část Křemení a Městečko – na oba přivaděče jsme
získali dotační podporu z Operačního programu životní prostředí a projekt je ve fázi zpracování
prováděcí projektové dokumentace, projekt nezahrnuje rozvody po místních částech a
vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem, probíhá příprava na jejich projektovou
dokumentaci a realizace bude následovat v dalších letech
 revitalizace prostranství a parkoviště před školou včetně vybudování bezpečného prostoru a
autobusového zálivu pro všechny, kteří se zde pohybují zejména pro děti – máme stavební
povolení a budeme podávat žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu na realizaci
 novostavba chodníku podél hlavního průtahu obcí směrem ke škole – zajištění bezpečnosti ve
frekventovaném úseku – pokračování ve snaze dojít k dohodě s vlastníky přilehlých pozemků
případně nalézt s projektanty jiné reálné řešení situace v případě nesouhlasu
 po dokončení komplexních pozemkových úprav realizace projektu obchvatu pro nákladní
dopravu do průmyslové zóny
 vybudování chodníku od autobusové zastávky Městečko směrem k místní části včetně
veřejného osvětlení
 dokončení rozpracovaných projektů v Chotýšanech, Městečku, Křemení a Pařezí
 opravy a údržba místních komunikací
 strategie odpadového hospodářství v souvislosti s blížícím se koncem skládkování, podpora
většího třídění odpadu

 zvelebování vzhledu obce, zlepšování občanské vybavenosti – výsadba, péče a údržba zeleně,
vytváření příjemných míst v obci i místních částech
 postupná rekonstrukce veřejného osvětlení a výměna osvětlovacích těles za úspornější,
doplnění chybějícího osvětlení v některých částech obce – je zpracován projekt na jeho
rozšíření podél Prostředního rybníka
 řešení energetických úspor na veřejných budovách – využití fotovoltaiky
 podpora spolků, klubů a zájmových skupin a jejich aktivní zapojení do dění a činnosti v obci
 podpora a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
 podpora rozumného rozvoje obce a aktualizace územního plánu
 aktivní spolupráce s mikroregionem Chopos – maximální využívání jeho služeb, na které obec
přispívá z vlastního rozpočtu, nejen při získávání dotací
 ekonomická stabilita obce – hospodárné využití veřejných prostředků, maximální využití
dotačních prostředků
Sdružení Nový směr je spojením politicky nezávislých kandidátů, se kterými se během roku
v obci a při místních akcích potkáváte, a to jmenovitě:
Bohuslav Kovář, 47 let, starosta obce, Chotýšany
Ing. Monika Matoušková, 35 let, konzultantka informačního systému, Chotýšany
Ing. Miroslav Lubas, 44 let, technik, Chotýšany
Milena Šíchová, 47 let, asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině, Chotýšany
František Toula, 53 let, osoba samostatně výdělečně činná, Městečko
Jiří Kunovský, 60 let, technický pracovník obce, Chotýšany
Bc. Pavlína Lerchová, 54 let, osoba samostatně výdělečně činná – lektor, kouč, grafolog, spisovatel
Marek Kučera, DiS., 37 let, vedoucí prodejny

,,Nechť se nám tu hezky žije.“

Rozpis fotbalového mužstva
Sokola Chotýšany
III. třída skupina B – PODZIM 2022
TJ Sokol Miřetice B
Chotýšany
TJ Sokol Zdislavice
Chotýšany
TJ Sokol Ostředek
Chotýšany
FK Trhový Štěpánov
Chotýšany
SK Blaník Načeradec

Chotýšany
FK Bílkovice
Chotýšany
TJ Sokol Kondrac B
Chotýšany
TJ Sokol Čechtice
Chotýšany
FK Libež
Chotýšany

18.9.
24.9.
2.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
13.11.

16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE

Přijďte podpořit naše mužstvo svou účastí.

Poděkování sousedům
Moje maminka, paní Zdeňka Višínová si zhruba před měsícem (na konci školního roku), způsobila úraz na ruce.
Jejich sousedka paní Věra Fulínová, která tam byla, hned zařídila odvoz do nemocnice. Martin Fulín s přítelkyní
Veronikou, maminku odvezli do Benešova, Verunka s ní byla na všech vyšetřeních.
Po dobu pobytu v nemocnici, byla domluvená pomoc tatínkovi. Radek Kalina každý den přivezl jídlo, Věra
Fulínová a Jiřka Matoušková, každá uklízela, Milan Fulín za ním chodil, Martin Fulín sekal trávu.
Těm všem moc děkuji za pomoc, úžasní sousedé.
Bydlím totiž v Praze a v práci jsem si zrovna nemohla vzít dovolenou. Jezdím jen na víkend, ale po celou dobu
jsem s nimi ve spojení.
Jsem ráda, že tam jsou tak dobré sousedské vztahy a dokážou si vždy takto vzájemně pomoct.
A na závěr, bych obzvláště moc ráda poděkovala paní Alence Havlínové, za její velkou pomoc mamince, po
návratu z nemocnice. Každý den přišla, ruku jí namazala, převázala i s koupáním jí pomohla, hlavu umyla a také
psychicky podpořila. Dovezla ji do Benešova do nemocnice, po všech kontrolách zase přivezla domu. Prostě
takový anděl.
Ještě jednou velké díky všem těmto lidem, kteří při své práci nezapomenou a pomohou druhým.
Pařezáci jste bezva parta ať vám to dlouho vydrží.
S pozdravem a přáním pěkných dní
dcera Daniela Kváčová

Okrsková soutěž v požárním sportu v Postupicích dne 4. června 2022
Po dvouleté pauze se opět konala soutěž v požárním sportu, tentokrát v nedalekých Postupicích. Po počáteční
nejistotě v sestavení týmů se nakonec zúčastnila hned 4 družstva z Chotýšan – ženy, muži – mladší, muži – starší a
kolektiv mladých hasičů. Ve všech „dospělých“ družstvech se objevily nové tváře, které našly odvahu se vše
v krátkém čase naučit, což jejich zkušenější kolegové ocenili a snažili se jim předat své zkušenosti. Družstva se
poctivě věnovala tréninkům a snaha se vyplatila. Družstvo žen obsadilo krásné 2. místo a Eliška Benáková skvělé 2.
místo v disciplíně běh na 100 překážek s časem 20.95, muži - mladší získali 4. místo stejně jako muži – starší a až
po soutěži se ukázalo, že pohár za 3. místo získal Vladimír Škoda v běhu na 100 m překážek s časem 22.64. Nakonec
získal pohár za 1. místo v ukázce požárního útoku kolektiv našich mladých hasičů. Došlo také na dekorování praporů
při příležitosti 90. výročí založení SDH Jemniště. Počasí i nálada na i po soutěži byly skvělé a celý večer byl zakončen
Na Kopečku hasičskou tancovačkou.
Za SDH Chotýšany Jana Kovářová

Dětský den v Chotýšanech
Po pár letech pauzy přišel konečně den D, a sice
den věnovaný našim dětem – Dětský den.
V neděli 5.6. 2022 jsme se sešli na fotbalovém
hřišti v Chotýšanech a ve velmi hojném počtu
tento den oslavili. Když píšu v hojném počtu,
myslím tím opravdu velké číslo. Dětský den
navštívilo 82 dětí v zástupu rodičů, prarodičů a
kamarádů. Po celé odpoledne byly připraveny
jednotlivé soutěže, jejichž vrcholem byla
královská soutěž v jízdě na kole a běhu. Děti se
těchto soutěží zúčastnily v 5ti kategoriích dle
věku a odměnou pro ně byly medaile, diplomy a
spousta dalších odměn, které nejedné dětské
tváři vykouzlily úsměv ve tváři.
Co mě osobně velmi potěšilo, je, byla a bude parta žen/maminek, díky kterým by tento den nebyl. Když se zkrátka
potká taková skladba žen, výsledek vlastně musí být pozitivní. A také že byl. V téhle partě stojí: Bára Palečková,
Bára Beranová, Lucka Málková, Edita Hanibalová, Zdeňka Filipová, Nela Poupětová, Markéta Špalová, Lily
Lopotová, Verča Vostrá, Katka Palečková. Holky, díky za Vás!!!
Velký dík také patří všem sponzorům, OÚ Chotýšany, Arnoštovi a Táně za vydařený a klidný průběh celého
odpoledne. Také chci poděkovat Mírovi Filipovi za hudební doprovod, Majdě Čejkové za fotografické okénko,
Liborovi Málkovi a Adamovi Hanibalovi za kladný a hlavně klidný průběh královských disciplín.
Pevně věřím, že se příští rok sejdeme ve stejně pozitivním duchu, náladě a hlavně ve stejně skvělé partě, jako tomu
bylo letos. Vždyť právě děti jsou kořením života, tak ať nám ten život díky nim neustále chutná.
Za tým maminek (růžovek)
Ing. Klára Bulová

Babský slet na ALBATROSU
V pátek 8. července 2022 od 20 hodin zahrála a zazpívala u osadní chaty trampské osady ALBATROS
v Městečku u Chotýšan folková zpěvačka a kytaristka Pavlína Jíšová společně s písničkářkou,
multiinstrumentalistkou a zpěvačkou Petrou Šany Šanclovou.
Původně plánovaná posila tohoto koncertu skupina Bababand a Přelet M.S. se ze zdravotních důvodů
účinkujících neuskutečnila. I tak se koncert velice vydařil a návštěvnost místních i z blízkého okolí byla
celkem hojná. A to hlavně díky zapojeným organizátorům, sponzorům a všem kamarádům zdejší osady
Albatros.
Příště se budeme těšit na další kulturní zážitky v malebném údolí říčky Chotýšanky!

Foto i text: Miroslav Švarc

10. výročí chotýšanských slavností – 23.7. 2022
Tak jako každý rok (vyjma covidu), tak i letos proběhly tradiční a to 10. chotýšanské slavnosti. Sice jsme měli letos
trochu omezený prostor, ale o to jste si byli všichni blíž :o).
Myslím si, že program byl opět velmi bohatý a zajímavý jak pro velké, tak i malé. Viděli a slyšeli jsme dechovku v
podání hudební formace TRITON, TUBY – Buty revival, Čejka Band 2022 a kapelu RE – FLEX, bubenickou show
Líšamani, proběhlo fotbalové utkání, přehlídka policejních jednotek, kouzelnické a psí vystoupení, přijeli artisté z
cirkusu JUNG, byly přichystány dílničky pro děti v různých podobách a také kromě ohňostroje proběhla opravdu
bohatá tombola. Tímto opět děkuji všem sponzorům – u nás v obci je to především RABBIT a Hostinec Na Kopečku.
O občerstvení se nám postarala Táňa Kuklíková a spol. a též Restaurace Zelený strom Benešov.
Koupit jste si mohli oříšky, sladkosti, střelnici, či se pohoupat. Doufám, že jste si slavnosti užili, a i když si myslím,
že se nás mohlo sejít ještě o něco více, tak účast na naše poměry byla krásná. Přeci jen spousty lidí odradila předpověď
počasí, z které jsme měli strach i my pořadatelé, ale až na pár kapek bylo přeci jen hezky.
Navštívilo nás něco málo přes 400 návštěvníků, a to různého věku. Děkuji všem, kteří přišli a řádně zaplatili vstupné,
i když tuto akci podporuje Obec Chotýšany, tak jen díky vám platícím je hodně samostatná a zvládá si pokrýt ze
vstupného skoro 60 % nákladů. Stačí se jen zamyslet nad poměrem vstupné x program.
Děkuji také všem, kteří přiloží ruce k dílu a přidají se vždy ke stavbě a následně bourání a úklidu celého areálu, ale
dík patří i těm, kteří bez váhání některé věci bezplatně zapůjčí. Bez vás by se slavnosti nepodařilo uskutečnit!! A jen
tak pro zajímavost či zasmání – já o slavnostech nachodila po areálu 8,9 km. Tolik jsem si je užila.
Co říct závěrem?! Snad jen, ať jsme zdraví a v pohodě, abychom na další slavnosti mohli zase přijít a všichni se sejít,
popovídat pobýt a dobře se bavit.
P.S: Nevím zatím, jaký bude příští termín, ale už teď mám v hlavě spoustu nápadů. Jestli i vás něco napadá – podělte
se!
Hezké dny Majda Čejková

Foto: Pavlína Lerchová

10. výročí
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slavností

Foto: Miroslav Švarc a Jana Kovářová

Fotbalový den k 90. výročí Sokola Chotýšany
Je tomu již devadesát let, kdy parta nadšenců z naší obce založila Sokol Chotýšany a oddíl kopané. Před touto
neuvěřitelně dlouhou dobou se tito pánové začali scházet na plácku kdesi na pomezí Chotýšan a Městečka. Jako
každé začátky, ani začátky Sokola nebyly jednoduché. Avšak láska ke kulatému nesmyslu, radost ze hry a přátelství
vydržely dodnes. Na základě tohoto historického milníku jsme uspořádali v sobotu 30. 7. 2022 fotbalový den,
o kterém se nyní dozvíte více.
Oslavu fotbalu a tohoto výročí jsme pojali formou skromného miniturnaje spřátelených družstev za účasti domácích
borců a družstev Bílkovic, Postupic a Jírovic. V prvním zápase domácích s Bílkovicemi to po oboustranně
vyhecovaném zápase družstev po 60 minutách byla remíza 3:3, která není přípustná v turnajovém systému, a proto
přišly na řadu pokutové kopy. Dle slovníčku nás fotbalistů - štěstíčko nám nepřálo - a prohráli jsme s Bílkovicemi
na penalty 2:3. Ve druhém zápase Jírovice s Postupicemi po vyrovnaném boji vyhrály 3:1 a nás tím pádem
nasměrovaly na souboj o třetí místo s Postupicemi. Ten proběhl zcela v náš prospěch a po heroickém výkonu jsme
Postupice rozdrtili se skóre 10:0.
Ve vloženém zápasu starých gard jsme pozvali k utkání hráče Kondrace a prohráli jsme 1:2, ovšem v tomto zápase
nešlo nikomu o výsledek, ale spíše o setkání starých přátel nad vzpomínkami a bilancování. Zápas se tak stal
vzpomínkovým aktem na našeho legendárního hráče Milana Kráti Kratochvíla, kterému jsme před výkopem věnovali
aplaus do fotbalového nebe.
Před finálovým zápasem Jírovic a Bílkovic jsme dekorovali legendy našeho klubu, které se nezapomenutelně zapsaly
do kroniky chotýšanského fotbalu zlatým písmem. Šlo o partu chlapců, kteří v roce 1978-1979 vykopali okresní
přebor, jež se u nás hrál až do přelomu tisíciletí a došlo až na postup do 1B třídy. Jmenovitě se jedná o hráče V.
Kuthana, J. Kuthana, J. Řezníčka, K. Starostu, M. Matouška, Z. Měchuru a Z. Tůmu. Ocenění z rukou starosty obce,
pana Kováře, bylo předáno a mohlo začít finále.
V tomto zápasu nastoupila mužstva Jírovic a Bílkovic. Po bojovném výkonu na obou stranách s výsledkem 1:3 se
vítězem stala naše sousedská vesnice Bílkovice. Po závěrečné ceremonii a předání poháru pro nejlepší mužstva jsme
se všichni přesunuli do prostor nad kabinami a do večerních hodin jsme oslavu protáhli za doprovodu skupiny
Lahvátor, dobrého jídla, pití a tance 😊.
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří se za posledních 90 let podíleli na činnosti Sokola Chotýšany.
Troufnu si říci, že to, co naši předci vybudovali, jsme uchopili správně. Zejména stojí za zmínku vylepšení našeho
stadionu a tímto i poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu. V posledních 10 letech bylo pro fotbal učiněno mnohé,
což je zejména v areálu a jeho zázemí nepřehlédnutelné. Toto nám může spousta oddílů závidět. Jsme na správné
cestě chotýšanský fotbal opět o krok posunout a k tomu stačí pouze tři základní elementy - láska k fotbalu, radost ze
hry a přátelství. To se od roku 1932 nezměnilo a všichni se vynasnažíme to udržet i nadále.
Adam Hanibal - předseda klubu

Foto: Pavlína Lerchová

Dechová kapela Triton

90 let fotbalu
v Chotýšanech
30. července

2022

Foto: Pavlína Lerchová a Jana Kovářová

Hasiči – vepřové hody
13. ročník tradičních vepřových hodů pořádaných 13. srpna v areálu fotbalového hřiště se velice vydařil.
Sešla se spousta členů, našich příznivců i přátel. K poslechu i k tanci zahrála skupina Vanda a její Banda.
Všichni se v hojném počtu dobře najedli, popili, zazpívali i zatančili.
Velice děkuji Broňovi Škodovi s přípravou a organizací, Martině Klauzové a Ireně Pošmurné za obsluhu,
Petrovi Klauzovi a Mirkovi Filipovi za velkou pomoc.
Za rok (12. srpna 2023) na viděnou!
Za SDH Chotýšany
starostka sboru Milena Šíchová

Foto: Miroslav Švarc

Loučení s létem – 26. srpna 2022
Milí přátelé, tak se nám opět po roce zdařilo setkání spolku Českého červeného kříže v Chotýšanech anebo přátel při
akci "Loučení s létem". Jako každý rok jsme pro Vás měli připravené malé pohoštění v podobě vynikajících buřtíků,
o které se nám postaral Milan Poupě, za což mu samozřejmě velmi děkujeme. O skvělou náladu spojenou s dobře
vychlazeným pivečkem se zasloužili Michal Hlaváček s Pepou Slavíčkem. I jim velký dík. No a hudba byla jako
každoročně v režii Martina Loudy a jeho kapely "NIC MOC", která se rok, co rok rozrůstá o nové členy, jakým je
například Radek Kalina. Kluci, děkujeme i tentokrát. Prostě, jsme si to zase pěkně užili, a to i přes hodinový výpadek
proudu. Už teď se na Vás opět těšíme. V příštím roce ahoj.
Za ČČK Kamila Hlaváčková

Foto: Jiří Hroník a Miroslav Švarc

A OPĚT JSME STŘÍLELI….
Poslední srpnovou sobotu se na chotýšanské střelnici konal tradiční veřejný závod ve střelbě na asfaltové
terče v disciplíně Americký Trap.
Jako obvykle, tak i na tento závod si k nám našli cestu střelci z celé republiky. Náročnost střelnice je
vyhlášená a tak je to pro všechny velká výzva.
Něco málo k pravidlům. V základním závodě každý ze střelců odstřílí tři položky po 25 terčích. Maximální
počet zasažených holubů je tedy 75. Po ukončení základní části se výsledky sečtou a prvních 6 střelců
s nejlepšími nástřely postupuje do tzv finále.
Tam se odstřílí jedna celá položka a přičte se
k základnímu nástřelu. Jestliže mají střelci
před finále rovnost zásahů, rozhoduje rozstřel
na jednu ránu, tzv rychlá smrt.
To se stalo i v tomto závodě. Hned
5 závodníků mělo po základní části totožný
nástřel. Nejlépe se s nervozitou popasoval
Pavel Havlíček, který po zásluze postoupil do
užšího finále. A aby to bylo napínavé až do
úplného konce, po finále a sečtení zasažených
terčů měli opět dva závodníci shodný součet.
U Roberta Šimáka a Petra Dolejše se celkový
nástřel zasažených terčů zastavil na čísle 92.
Opět tedy musela rozhodnout rychlá smrt. Na
druhém místě se tedy po napínavém rozstřelu
umístil Petr Dolejš, bronz bral Robert Šimák.
Poděkování za ukázkově zvládnutý
závod, skvělou organizaci a výborné
občerstvení
patří
všem
členům
mysliveckého spolku Diana Chotýšany.
Na závěr se sluší zmínit hlavního
sponzora, firmu Sellier & Bellot a.s., která
jako již tradičně věnovala do závodu
hodnotné ceny. A díky náleží také všem
ostatním, kteří jakkoli přispěli a podíleli se
na bezproblémovém průběhu celého
závodu.

Roman Hýna
Jednatel MS Diana Chotýšany

Usnesení č. 4
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 26. 8. 2022 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) Závěrečný účet obce za rok 2021 a účetní závěrkou obce a příspěvkové organizace za rok 2021
b) pořízení Změny č. 1 Územního plánu Obce Chotýšany zkráceným postupem a Bohuslava Kováře určeným
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
c) prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 díl b v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 35 m2 za 180,-/m2
d) prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 díl d v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 149 m2 za 180,-/m2
e) prodejem pozemku parc. č. st. 100 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 34 m2 za 150,-/m2
f) zvýšení daně z nemovitosti pro areál chotýšanského zámku na koeficient 5 a průmyslové objekty na celém území
obce na koeficient 2
g) výmaz věcného břemene pro povinné pozemky st.p.č. 53 na LV č. 480, p.p.č. 121/1 na LV č. 707, p.p.č. 121/4
na LV č. 718, p.p.č. 121/2, 121/3, 122/2 na LV 10001
h) pořízení nových hliníkových oken do společenského sálu obecního domu č.p. 3 za
260 995,56 od firmy LAFIMA s.r.o.
i) vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotýšany ve výši 30.000 Kč
j) směnu části pozemku parc. č. 701/9 za část pozemku parc č. 701/11 v k.ú. Městečko u Chotýšan v poměru 1:1
k) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „IP-12-6021638-BNMěstečko, kNN, č.parc. 43/5“
l) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „IP-12-6021148 (P21-1755) Pařezí – kNN, NN-E81“

2) neschvaluje
a) žádost o zřízení pošty Partner

3) pověřuje
a) starostu jednáním ve věci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Obce Chotýšany zkráceným způsobem a jako
určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
b) starostu přípravou obecně závazné vyhlášky ke zvýšení daně z nemovitosti pro areál chotýšanského zámku na
koeficient 5 a průmyslové objekty na celém území obce na koeficient 2
c) starostu zajištěním výmazu věcného břemene pro povinné pozemky st.p.č. 53 na LV č. 480, p.p.č. 121/1 na LV
č. 707, p.p.č. 121/4 na LV č. 718, p.p.č. 121/2, 121/3, 122/2 na LV 10001
d) starostu uzavřením smlouvy s firmou LAFIMA s.r.o. na dodávku nových hliníkových oken pro společenský sál
obecního domu č.p. 3 za 260 995,56 Kč
e) starostu svoláním místního šetření na základě žádosti o souhlas s vybudováním opěrné zdi na pozemku parc. č.
315/10 v k,ú. Městečko dle zaslané projektové dokumentace
f) starostu vyvěšením záměru po zpracování geometrického plánu na směnu části pozemku parc. č. 701/9 za část
pozemku parc č. 701/11 v k.ú. Městečko u Chotýšan v poměru 1:1
g) starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „IP-126021638-BN-Městečko, kNN, č.parc. 43/5“
h) starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „IP-126021148 (P-21-1755) Pařezí – kNN, NN-E81“
i) starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Dopravní automobil pro JSDH
Chotýšany ve výši 300 000 Kč se Středočeským krajem
j) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Kolový traktor s čelním nakladačem pro obec
Chotýšany ve výši 596 000 Kč se Středočeským krajem
k) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
l) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
m) 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) informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /21./
Velmi podstatně se vše to změnilo od té doby, co bylo i v Chotýšanech založeno Jednotné zemědělské družstvo JZD. Již v dřívější době věnovali se někteří naši občané družstevnictví. Byla zde Kampelička, stoupenci strany lidové měli
zde jakousi odbočku Lidového družstva z Vlašimě. Hospodářské družstvo Vlašim mělo zde rovněž svoji filiálku. Tato
družstva poskytovala svým členům určité výhody při společném nákupu různých hospodářských potřeb i potřeb životních.
V roce 1930 bylo v naší vesnici založeno Lihovarnické družstvo, které postupem dalších let vyrostlo na mohutnou
družstevní organizaci.
Chotýšanští zemědělci, a to jak velcí sedláci, tak i menší chalupníci byli odedávna dobrými hospodáři. Polí si
hleděli, i když tato mnoho nevynášela, což se ale postupem doby měnilo i zlepšovalo, jak už vpředu o tom byla zmínka. To
se projevilo hlavně v letech po II. světové válce, kdy byl rozparcelován zbytkový statek a kdy dostal každý tolik polí,
o kolik měl zájem. Předepsané dodávky byly plněny vždy včas a ve stanovené výši, naše vesnice měla i po této stránce
dobré jméno na celém okrese. Tuto skutečnost zhodnotil předseda MNV Jukl na plenární schůzi konané 2. dubna 1951. Byl
tehdy přítomen také újezdní tajemník Jaroslav Kubát, který vyzdvihl dobrou práci také celého národního výboru i všech
jeho složek. Zdůraznil, že v celkové soutěži místních národních výborů umístila se obec Chotýšany na pátém místě mezi
pěti nejlepšími NV na Vlašimsku. Socializace vesnice na vlašimském okrese nepostupovala dosti rychle, a proto rada ONV
na svém zasedání v roce 1951 vypracovala plán naléhavosti zakládání JZD. Současně bylo stanoveno pořadí obcí, kde bude
nábor do JZD prováděn. Mezi první obce byly zařazeny i Chotýšany, a sice proto, že zde byly hospodářské budovy
z bývalého velkostatku a tím se založení JZD usnadní.
V úterý dne 17. dubna 1951 svolal Josef Jukl, předseda MNV, místní rolníky a projednal s nimi otázku založení
JZD v naší vesnici. Připomněl, že ze strany ONV bylo již několikráte poukazováno na naši obec a zdůrazňována nutnost
a důležitost založení JZD. Přítomným rolníkům vysvětlil Jukl náležitě celou věc, vyzdvihl výhody společného hospodaření
a zdůraznil, že i po této stránce musí naše obec přispět ke zdárnému provedení socializace na vesnici.
Naši zemědělci nenechali se ovšem tak snadno přemluvit. Měli ještě ve velmi živé paměti rok 1948, kdy byla
prováděna druhá parcelace místního velkostatku a co jim bylo tehdy slibováno i na vše, co s tím bylo tehdy spojeno.
V celém okolí nebylo také dosud žádné JZD, podle kterého by se o výhodách společného hospodaření mohli přesvědčit.
Bylo skutečně zajímavé, že hospodáři menší dali více přemlouvání než ti větší, kteří jen čekali, jak se ti malí zachovají.
Takřka po celý rok 1951 a v roce 1952 prováděli přesvědčovací akci u drobných a středních rolníků na naší vesnici
Miroslav Neruda, referent ONV ve Vlašimi a František Kohout, tehdejší tajemník MNV v Chotýšanech. Mimo nich
agitovali ještě i jiní veřejní činitelé, např. tehdejší ředitel školy Rudolf Verdán na různých schůzích a při různých
příležitostech také založení JZD doporučoval.
A tak práce agitátorů setkala se nakonec
přece jen se zdárným výsledkem. V úterý dne
23. září 1952 byla svolána veřejná schůze všeho
občanstva do hostince „U Matoušků“. Tam za
přítomnosti zástupců ONV bylo založeno v naší
vesnici Chotýšanech Jednotné zemědělské družstvo
II. typu. V pátek 26. září 1952 se podepisovaly
přihlášky. Do JZD II. typu v Chotýšanech se
přihlásili všichni zemědělci z Chotýšan, Pařezí
a Křemení. Předsedou nového JZD byl zvolen Josef
Zrno dosavadní hospodář z čp. 7. Místopředsedou
Antonín Granát malorolník z čp. 58 a pokladníkem
Stanislav Váňa z bývalého chotýšanského mlýna.
Členové JZD v Chotýšanech se připravují na první společné žně
v roce 1953.
Foto: Josef Šimek

Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965
Josef Šimek /upraveno/
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