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Vážení spoluobčané,
jaro udeřilo v plné síle a nám všem přineslo mj. spoustu
práce s úpravou okolí našich domů, při které samozřejmě
vzniká i odpad. Klasickou nerudovskou otázku „Kam
s ním?“, řešíme i na obecním úřadě. Zákon o odpadech nám
ukládá povinnost postarat se o komunální odpad, který byl
vyprodukován na území naší obce a za jehož likvidaci
občané platí poplatek. Do komunálního odpadu patří:
směsný, tj. netříděný odpad z domácností, tříděný odpad
(papír, plasty, sklo, a další), nebezpečný odpad (baterie,
pneumatiky, elektrospotřebiče, barvy, a další), biologický
odpad ze zahrad (tráva, listí, příp. zahradní zemina)
a objemný odpad (= směsný odpad, který se nevejde do
popelnic). Systém svozu směsného, tříděného a nebezpečného odpadu je v naší obci již roky ustálený
a osvědčený, doposud však nebyla systematicky řešena
likvidace biologického a objemného odpadu. Proto jsme na
poslední schůzi zastupitelstva rozhodli o následujícím
způsobu likvidace tohoto odpadu: biologický odpad ze
zahrad občané zlikvidují především kompostováním na
vlastním pozemku, mohou však tento odpad také odvézt na
obecní skládku u autobusové zastávky Městečko, a to
každou sobotu, počínaje 12. květnem, vždy mezi 15.
a 17. hodinou, kdy náš pracovník skládku otevře a určí
místo, kam odpad uložit. Jiné místo pro ukládání
biologického odpadu není povolené. Kontejner pro
objemný odpad bude přistavován v Chotýšanech dvakrát
ročně, vždy současně se svozem nebezpečného odpadu,
a v Městečku jednou ročně. Také je možné tento odpad
kdykoliv bezplatně ukládat ve sběrném dvoře v Benešově.
Přesná pravidla stanoví nová místní vyhláška, kterou bude
zastupitelstvo schvalovat na své příští schůzi a se kterou vás
bezprostředně poté seznámíme.
S ukládáním biologického odpadu na vlastní skládce
nevznikají obci žádné náklady. Objemný odpad sváží firma
AVE a zpoplatňuje jej stejně jako směsný odpad, tj. na
váhu. Náklady na likvidaci odpadu obecně by v obci měly
být kryty příjmy od občanů. V současnosti jsme v mírné
ztrátě (cca 50 000 Kč za rok 2011, tj. 10 %) a pokud bude
množství vyprodukovaného odpadu v obci i v následujících
letech růst (a novela zákona to umožní), zřejmě budeme
řešit otázku zvýšení poplatku za likvidaci tuhého
komunálního odpadu. Řešením by mohlo být důslednější
třídění odpadů, což povede nejen ke snížení množství
směsného odpadu, ale i ke zvýšení příjmů z tříděného

odpadu (v r. 2011 jsme takto získali 115 000 Kč). Apeluji
proto na všechny občany, aby odpad ze své domácnosti
třídili. Na tomto místě chci také poděkovat místním
hasičům, že zajišťují likvidaci železného šrotu a škole, která
sbírá papír. Výtěžek z této aktivity zůstává těmto složkám
zcela k dispozici. Naopak si musím postěžovat na
neznámého jedince, který uprostřed Bolčína odložil
4 pneumatiky a plachtu z náklaďáku. Tento odpad musel na
místo odvézt nějakou technikou a nechápu, proč to neodvezl
rovnou do sběrného dvora. Doufám, že to byl opravdu
výjimečný případ a že jednou nebudeme všichni žít na jedné
velké skládce.
A co je ještě nového?
- Podařilo se nám zkolaudovat vodovod. Zatím to ještě
nemáme oficiálně na papíře, ale místní šetření
neodhalilo žádné závažné nedostatky. Jen budeme
muset zabezpečit kontinuální chloraci vody. Nyní
budeme muset zajišťovat věcná břemena k vodovodu na
soukromých pozemcích a také pokročíme v realizaci
projektu na odradonování vody.
- Máme zpracovaný a schválený pasport komunikací,
který kategorizuje a vymezuje všechny komunikace
v obci. Tento dokument bude využíván např. při
plánování a realizaci nových komunikací, při systému
jejich značení, při jejich opravování, atd.
- Získali jsme dotaci na výstavbu autobusových zastávek
na Toulově ve výši přesahující 1,2 mil. Kč. Tento
projekt bude ještě letos realizován. Zároveň se k nám
chystá kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj, která
bude zjišťovat, zda jsme prostředky použité na opravu
komunikací (na Pařezí, okolo Prostředního rybníka,
atd.) vynaložili v souladu se zákonem.
- Ke svému závěru se také chýlí realizace veřejného
osvětlení na Křemení a k průmyslové zóně, jeho
dokončení je jen otázkou dní. V této souvislosti
netrpělivě očekáváme, kdy společnost BES zahájí
opravu komunikace na Křemení.
- Pravidelná finanční kontrola odhalila pouze drobné
formální
nedostatky
ve
způsobu
provedení
inventarizací, které naše účetní do příští inventarizace
napraví.
S přáním krásných májových dní a také s přáním všeho
nejlepšího našim maminkám
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem byla věnována spisovatelce
Boženě Němcové. Celý večer jsme četli z jejich knih,
které děti přinesly. Večer byl nejen o čtení, ale i o hrách

Upozornění
z důvodu dovolené nebudou
dne 5. května 2012 úřední
hodiny na Obecním úřadě
v Chotýšanech

a soutěžích.
Četlo se, čarovalo, ale ani kouzelná pusa na dobrou noc
nepomohla a i ti nejmladší účastníci usínali v pozdních
nočních hodinách.
Noc s Andersenem se proběhla v tomto roce z časových
důvodů až v měsíci dubnu. A tak se těšíme na nocování

Obec Chotýšany
vyhlašuje fotografickou soutěž
na téma

s panem Andersenem v příštím roce!

„Nejkrásnější vyhlídka“
Čarodějnice ve škole
Jako každým rokem i letos jsme sešli na sletu čarodějnic
ve svátečních mundúrech s dopravními prostředky.
V pondělí 30. dubna 2012 se děti vydaly na špacír po
dobrodružné stezce a hledaly tři zdejší obávané
čarodějnice. Ty jim připravily i úkoly. A tak se vymýšlela
zaklínadla na počasí, zpívaly písničky, procházelo údolím

Amatérští fotografové mohou již dnes vyfotit celkový
pohled na Chotýšany, Pařezí, Křemení či Městečko.
Uzávěrka soutěže je 15. září t.r.
Tři nejlepší fotografie vybere a finančně ocení nezávislá
porota, všechny pak budou zveřejněny ve fotogalerii na
našich webových stránkách.
Podrobná pravidla soutěže budou zveřejněna
v červnových Chotýšanských novinách.

slizu…….
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Kalinovi, p. Havlínovi
a p. Kronusovi, za pomoc při přípravě ohně. Děkujeme
a doufáme, že budou mít na toto dopoledne pěkné
vzpomínky.

Den matek
Ve čtvrtek 10. května 2012 Vás děti z MŠ a ZŠ
Chotýšany zvou na vystoupení ke Dni matek, které
se koná v sále Hostince Pod Kostelem od 17:00
hodin.

Změna otevírací doby
v letních měsících!!!
OD 7. Června 2012 BUDE
KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENA
VE ČTVRTEK OD 16:00 – 18:00
HODIN
V NEDĚLI OD 16:00 – 18:00 HODIN
Platí do odvolání!!!

Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Děkujeme za pochopení.

Vážení starostové obcí a měst,
rádi bychom Vašim prostřednictvím předali informaci občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku
2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení
prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého
nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud
tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný
zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona
o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena 1 .
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst
v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který
po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence
pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu,
ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje
výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit
a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit,
popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO

1

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení činnosti mladých zemědělců
Program rozvoje venkova - I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě. Je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům, cílem je
stimulovat tyto mladé lidi k podnikání v zemědělství. Podpořeny budou investice v rámci rostlinné a živočišné výroby,
investice v rámci produkce chovných zvířat, investice do výroby osiv a sadby, investice do výroby a do nemovitostí za
určitých podmínek.

Status programu
Uzávěrka příjmu žádostí
Max. příspěvek: 1 100 000 Kč

Příjem žádostí červen 2012
červen 2012
Min. příspěvek: Neuvádí se

Klíčová kriteria:
•
•
•
•

Příjemcem může být zemědělský podnikatel:
Žadatel není registrován déle než 16 měsíců jako zemědělský podnikatel.
Fyzická osoba, která nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let, dosáhne minimální zemědělské kvalifikace do
36 měsíců, nebo za stanovených podmínek dosáhne a zahajuje činnost poprvé.
Právnická osoba, která je zřízena mladým zemědělcem splňujícím podmínky příjemce fyzické osoby a která plní
funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50 %.

Podporované aktivity:
• Investice v rámci rostlinné a živočišné výroby.
• Investice v rámci produkce chovných zvířat
• Investice do výroby osiv a sadby.
• Investice do výroby a nemovitostí za určitých podmínek.
Lhůta vázanosti realizace podnikatelského plánu na účel je 5 let od podpisu dohody.
Spoluúčast žadatele na financování projektu není stanovena. Maximální výše podpory z programu na projekt je
1,1 mil. Kč.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 40 000 € za období 2007 - 2013. Příspěvek EU činí 75 % veřejných
zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

Uznatelné náklady:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investice v rámci rostlinné výroby včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub,
okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních,
pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.
Investice v rámci živočišné výroby zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání
a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.
Investice do chovu včel / trvalá stanoviště, úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů
/ + investice do technologií na tyto účely. Min. investice 200 000 Kč
Investice v rámci produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata
uvedená v předchozím odstavci.
Investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.
Investice v rámci úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby.
Stroje pro zemědělskou výrobu.
Nákup pozemku za určitých podmínek.
Nákup stavby, budovy – rekonstrukce stavby, rekonstrukce budovy (za určitých podmínek).
DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.

Neuznatelné náklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin.
Technická a projektová dokumentace.
Drobné investice pod 40 000,-Kč a nebo jsou provozně-technicky funkční méně než 1 rok
Osobní a užitkové automobily a stroje, které neslouží pro zem. prvovýrobu
Oplocení zem. areálu
Jízdárny a zařízení pro výcvik koní pro turistiku
Nádrže na pohonné hmoty
Bezpečnostní a kamerové systémy
Sklady nesloužící pro uskladnění zem. komodit
Budovy/stavby/přístřešky sloužící k uskladnění/opravě techniky
Komunikace, odstavné či parkovací plochy
Sadové úpravy
Administrativní/správní budovy a vybavení
Inženýrské sítě včetně přípojek/ vyjma rozvodů uvnitř staveb/

Omezení:
•
•
•
•
•
•
•

Žádost o proplacení předkládá příjemce dotace po uzavření 1. účetního roku, tj. roku, ve kterém byla předložena
Žádost o dotaci.
Žadatelem nemůže být:
Sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo
na území ČR.
Obec, svazek obcí a subjekt založený s účastí obce.
Státní podnik.

Projekt může být realizován na území ČR mimo hl. město Prahu.
Podmínkou pro přijetí žádosti je skutečnost, že podnikatelský plán nemůže být podpořen z rozpočtových kapitol státního
rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.
Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je příjemce dotace povinen dosahovat minimálně 45% příjmů ze zemědělské
prvovýroby a mít čistý roční příjem 120 000,-Kč z této prvovýroby. / služby nejsou PRVOVÝROBA !!! /

Další informace:
Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě. Je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům.
Součástí nutných příloh k žádosti je:
• V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení
stavby.
• Technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení k předmětu projektu.
• Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže.
• V případě nákupu stavby nebo budovy znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti.
Podrobná hodnotící kritéria žádosti pro jednotlivé záměry viz. Pravidla programu.
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.
Implementační agenturou je Státní zemědělský intervenční fond. Regionální odbory SZIF přijímají žádosti a poskytují
k programu informace.

Klub důchodců v Chotýšanech
V měsíci březnu proběhla v hostinci na Kopečku výroční členská schůze Klubu důchodců v Chotýšanech.
Hlavním bodem programu schůze byla volba nového výboru klubu důchodců. Předsedkyní byla zvolena Jana
Dessová, jednatelem Miroslav Budka, funkci pokladníka přijala Ludmila Marešová. Předsedkyní revizní komise
byla zvolena Ludmila Pospíšilová.
Paní Marie Juklová, Marie Syslová, Marie Hlaváčková a Božena Holejšovská pokračují dál jako členky výboru.
Nově zvolený výbor poděkoval za všechny členy klubu důchodců minulému výboru za jejich dosavadní práci.
Především panu Václavu Višínovi, paní Jiřině Granátové, panu Františku Toulovi, paní Marii Kuthanové
i ostatním, kteří dále pokračují v práci ve výboru.
Při první schůzi nového výboru byl navrhnut plán akcí na letošní rok:
• Zájezd na výstavu Hobby České Budějovice ve čtvrtek dne 17.5.2012.
• Zájezd do zajímavé lokality například ZOO Praha, Český Krumlov, Tábor , Třeboň .
• Pouťové posezení s hudbou a tancem v hostinci na Kopečku.
• Táboráček na špekáček.
• Podzimní a zimní besedy, téma bude upřesněno.
Nové nápady a pomoc při realizaci akcí jsou vítány.
Na Boží hod velikonoční pořádal Klub důchodců v Chotýšanech ve spolupráci s Obecním úřadem Chotýšany
tradiční taneční zábavu.
K přátelskému posezení se členové scházejí jednou za 14 dní v klubovně na Obecním úřadě v Chotýšanech
a každou středu v hostinci na Kopečku.
Hezké prožití jara, hodně radosti z krásně kvetoucích zahrádek a co nejméně namožená záda!
Budka Miroslav
jednatel

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
– předání závěru zjišťovacího řízení
Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Program rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje – aktualizace 2011“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP125K.

Vakcinace psů
kdy

kde

: v úterý 8. května 2012
v 10:30 hodin

: parkoviště před školou
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Děkujeme!

Hasičský letní dětský tábor 2012
pod záštitou Okresní Rady Mládeže hasičů Čech, Moravy a Slezka (v okr. Benešov)
se pořádá dětský letní tábor a to:
v termínu: 21.7 – 27.7.2012
místo: Jizbice u Čechtic
cena: 2.900,- Kč
Tábor je určen pro všechny holky a kluky, kteří chtějí být hasičem, mají soutěživého ducha, umí
se bavit a těší se na týden plný zábavy a legrace.
Minimální věk dítě je: 6 let
Pokud byste měli o nabídku zájem, volejte na tel: 606 878 004 Markéta Šebková
za ORM se na vás těší: Markéta Šebková
Kamila Ježková
Majda Čejková

Zápis 4/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 4. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, František Toula,
Nepřítomni: Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
Z toho omluveni: Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Petr Kuthan,
Hosté: Bohuslav a Jana Kovářovi

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Obecní vodovod – průběh revize
4) Pasport komunikací
5) Odpady
6) Informace o průběhu finanční kontroly
7) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
8) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění jednání s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“ starostkou
a 2. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění zaměření pozemku u ČOV 2. místostarostou – SPLNĚNO
• uzavření smlouvy se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na odstranění radonu
z obecního vodovodu starostkou – SPLNĚNO

3. Obecní vodovod – průběh revize
Dne 12. 4. 2012 proběhlo místní šetření na akci vodovod s kladným vyjádřením.
Nyní se čeká na kolaudační rozhodnutí, na které budou navazovat další kroky týkající se odradonování,
úpravy vody, atd.
V rámci probíhající revize byly vyměněny vodoměry a opraven úsek za prodejnou potravin
a v jednosměrce.

4. Pasport komunikací
Zastupitelstvo obce se seznámilo s pasportem komunikací.
Otázka: Kdo je pro schválení pasportu?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5. Odpady
Otázka odpadů bude řešena místní vyhláškou, která bude připravena do příštího zastupitelstva.
Vyhláška bude řešit problematiku objemného a biologického odpadu.

6. Informace o průběhu finanční kontroly
Dne 20. 4. 2012 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2011. Byly zjištěny
následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků § 2 písm. e) § 3, § 5, neboť:
Nebyla vypracována směrnice k inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., nebyl sestaven plán inventur,
nebylo doloženo proškolení členů inventarizační komise. Nebyla vypracována inventarizační zpráva dle
§ 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb. § 8, neboť:
Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy
k dokladové inventuře (účty 311, 314, 315, 403, 451, 459, 331, 336 a 342)
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky § 45, neboť:
Územní celek chybně vymezil obsah vysvětlujících a doplňujících informací v příloze. Ve výkazu Příloha
k 31. 12. 2011 v části G – stavby nejsou vykázány a rozděleny oprávky dle jednotlivých druhů.
Budou přijata nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků v termínu do příští inventarizace.
Bude vypracována směrnice k inventarizaci dle vyhlášky 270/2010 Sb.
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za
předchozí roky:
Všechny zjištěné závady a nedostatky byly napraveny.

7. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání svazku obcí CHOPOS.

8. Různé
a) Informace o veřejném osvětlení
Bylo vyhotoveno VO na Křemení – nová zástavba a VO k průmyslové zóně, v příštím týdnu by mělo
dojít k osazení patek stožáry a uvedení do provozu.

b) Žádost manželů Kovářových o opravu příjezdové komunikace
Jedná se o opakovanou žádost.
Obec nechá zpracovat cenovou nabídku a bude žádost řešit na příštím zastupitelstvu.

c) Dotace na projekt: Bezpečná cesta do školy – Autobusová zastávka Toulov
Zastupitelstvo Středočeského kraje v rámci SFROM 2012 schválilo žádost obce Chotýšany o dotaci
na projekt: Bezpečná cesta do školy – Autobusová zastávka Toulov ve výši 1.204.983,-Kč.

Usnesení č. 4/2012 ze dne 27. 4. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) pasport komunikací
2) pověřuje
a) starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu
multifunkčního sportoviště
b) starostku přípravou vyhlášky o odpadech
c) 1. místostarostu zajištěním cenové nabídky na opravu komunikace ke Kovářovým
3) bere na vědomí
a) informaci o průběhu revize vodovodu
b) informace o průběhu finanční kontroly
c) zprávu ze zasedání CHOPOSu
d) informaci o veřejném osvětlení
e) schválení dotace v rámci SFROM 2012

Příští jednání zastupitelstva obce dne 1. 6. 2012.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Odpadků v řece Sázavě a jejím okolí pomalu ubývá
Řeka Sázava je připravena na turistickou sezonu. Postarali se o to dobrovolníci, kteří se o uplynulém víkendu
vydali vyčistit hladinu a břehy toku, který patří k nejvyhledávanějším českým vodáckým lokalitám. Mezi Kácovem
a Pikovicemi, kde úklid organizovala společnost Posázaví o.p.s., sesbírali od pátku do neděle téměř 30 tun
odpadků, loni jich bylo 31,5 tuny. Do třídenního úklidu se zapojilo 922 dobrovolníků, loni jich bylo 850.
„Na rozdíl od předchozích ročníků je letos konečně odpadu méně. Ubylo hlavně starých černých skládek podél
vody, také chataři i vodáci si po sobě víc uklízejí. Myslím, že se nechali inspirovat i naším projektem Čistá řeka
Sázava, který se letos uskutečnil už posedmé. Nepořádáme ho jen kvůli samotnému úklidu, ale snažíme se jeho
prostřednictvím lidem ukázat, že si mají u řeky po sobě uklízet,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová. Potěšilo ji, že se k akci během víkendu spontánně přidala řada dalších lidí, kteří se o úklidu
dověděli na poslední chvíli.
Potřetí usedla do lodi s dobrovolníky i patronka projektu zpěvačka Aneta Langerová. Uklízet řeku letos pomáhala
dva dny. Lidem, kteří u Sázavy bydlí nebo se k ní jezdí rekreovat, vzkazuje, aby si více vážili a starali se o
prostředí, které je tady neuvěřitelné a krásné, jejich péči si proto zaslouží. „Mám pocit, že odpadků, které jsme
letos sebrali, bylo daleko méně, což mě příjemně překvapilo,“ řekla Aneta.
Podobného názoru je i jeden ze skalních příznivců projektu Martin Moravec. „Letos konečně odpadu ubylo.
Bohužel pořád ale nacházíme staré skládky. Například u Vojenského muzea v Lešanech zřejmě několik desítek
let vyhazovali odpadky za bránu a plot, pak přijde déšť a zřejmě každý rok po zimě se odkryje další část
nepořádku. To jsou tuny, které neubývají. Potřeba je uklidit i řeku, ale už ne tolik, je to lepší, většinou sebereme
jen pár plastových lahví,“ dodal Martin Moravec.
„Sázava pro mě znamená moc. Obrovskou část dětství jsem strávil v Posázaví, mám na Sázavě chatu. Čištění
Sázavy jsem se zúčastnil asi popáté. Člověk tady potká obrovské množství úžasných lidí, nadšenců, kteří jsou
ochotni se nadchnout pro dobrou věc,“ řekl jeden z dobrovolníků Ondřej Kaplan.
Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti všech. Tedy nejen lidí,
kteří odpadky sbírají z lodí a břehů, ale také obcí, měst, sponzorů a partnerů. Poskytují nejen finanční, ale také
materiální pomoc v podobě úklidových prostředků, jídla pro dobrovolníky nebo prostorů pro jejich přenocování.
V současnosti se uklízí z Havlíčkova Brodu do Pikovic, napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Vedle
společnosti Posázaví o.p.s. organizují úklid také Místní akční skupina Lípa pro venkov a RNDr. Martina Hupková
pod záštitou sdružení Program Sázava 21. „Odpadu bylo na pravidelně čištěných úsecích, s výjimkou několika
černých skládek, výrazně méně než v předchozích letech, byly však přidány nové úseky, kde jsme odstraňovali
odpad starý i deset let,“ uvedla Martina Hupková.
Mezi Kácovem a Chabeřicemi se do úklidu opět zapojila místní organizace Českého rybářského svazu Soutice.
Podle jejího zástupce Václava Seidla tady nasbírali 25 až 30 velkých igelitových pytlů, což bylo odhadem kolem
500 kilogramů odpadků. „Rok od roku je nasbíraných odpadků méně, je znát, že se řeka pravidelně čistí,“ řekl
Václav Seidl. Do akce se zapojilo 35 rybářů, kterým pomohli s nafukovacím člunem hasiči z Trhového Štěpánova.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky
obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci
Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 7
Čp. 6 Podle starých matričních záznamů byl v I. polovině minulého století majitelem této chalupy Vojtěch Vrbovec,
nar. 1807 v obci Chleby, povoláním malochalupník. Byl v té době už vdovec, zemřel 12. února 1886 stár 79 roků.
Měl 2 syny a 4 dcery. Nejstarší syn Vojtěch nar. 1844 měl s manželkou Marií nar. 1851 syna Leopolda nar. 1874
a Ludvíka nar. 1880. Druhý syn Karel nar. 1848 hospodařil pak na chalupě s manželkou Marií, roz. Frischovou
z Chotýšan nar. 1857. Měli 4 dcery a 2 syny.
Vojtěch Vrbovec měl dále dceru Antonii nar. 1851 a Annu, nar. 1854, ta byla postižena jakýmsi neduhem. Dále
Josefinu nar. 1860 a Marii nar. 1862. Ta se provdala za Josefa Urbana do Žatce.
Nejstarší dcera Karla Vrbovce Anna nar. 1878 se provdala za truhláře Antonína Fulína. Druhá Marie nar. 1880
byla provdaná Pěnkavová. Třetí Antonie nar. 1882 provdala se za Baštáře a čtvrtá Josefa nar. 1889 byla provdaná
Šibravová. Všechny mimo Anny žily s rodinami
v Praze. Syn Karel nar. 1886 si zařídil v Praze dobře
prosperující povoznictví. Druhý syn Josef nar. 1884
měl v Praze Holešovicích pěkně zařízenou restauraci.
Je to dnešní obyvatel domku č. 5 na Pařezí. Tím se
také stalo, že rod Vrbovcův se z Pařezí potom nadobro
vystěhoval. Někteří jeho členové se ovšem po letech
zase sem vrátili.

Fulínovo stavení čp. 6 v r. 1960 – foto: V. Zelený

Chalupu po Vrbovcových převzal potom Antonín
Fulín, který měl za manželku Vrbovcovu dceru Annu,
jak výše již poznamenáno. Byl truhlářem, velmi
dovedným a šikovným to řemeslníkem. Pocházel
z Boušic. Řemeslo truhlářské provozoval několik let
v Chotýšanech „Na Chotýšce“, kde také s rodinou
bydlel.

Na Pařezí se přestěhovali v r. 1911, kde mimo řemesla věnoval
se Antonín Fulín také i menšímu hospodářství, které u této
chalupy bylo.
Jako voják bývalé rakouské armády zúčastnil se také I. světové
války. Když se pak po válce vrátil, využil příležitosti při
parcelaci chotýšanského velkostatku a dostal přídělem několik
ha panských polí. Věnoval se potom více už jen hospodářství
a to se synem Rudolfem, který měl chalupu zdědit. Jejich
chalupa byla také takové menší dřevěné stavení, došky kryté.
6. dubna o velikonočním pondělí r. 1931 se mladý Rudolf Fulín,
nar. 1903 oženil. Za svou nastávající daleko nechodil, jen do
vedlejší chalupy ke Koutovům a odtud si přivedl Marii, starší
dceru v té době již nežijících manželů Koutových.
A začali spolu hospodařit.

Psáno r. 1967 J. Š.

Původní Vrbovcovo stavení na Pařezí čp. 6
namaloval Oldřich Pěnkava
z Onšovic

pokračování příště
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