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Vážení spoluobčané,
jak už se stalo zvykem, vždy po zasedání zastupitelstva
vám přinášíme zprávy o dění v obci. Tak tedy:
- stále pokračují práce související s obecním
vodovodem, tj. jednak hledání některých
vodovodních přípojek pod asfaltovou komunikací
a také uvedení míst, na kterých se pracovalo, do
původního stavu. Rádi bychom měli vše hotovo,
než přijde opravdová zima.
- zatím nepostupujeme ve věci podkladů pro územní
rozhodnutí pro rybník Ovčínek, kde nás brzdí
chybějící souhlasy majitelů dotčených pozemků.
- doposud jsme také neobdrželi cenové nabídky na
opravu komunikace od Šilhů ke křížku. Vzhledem
k tomu, že chceme tuto komunikaci opravit až na
jaře, tento nedostatek nás zatím netrápí.
- v nejbližších dnech zapracujeme do pasportu
komunikací požadavky občanů.
- měli jsme v úmyslu schválit vyhlášku o poplatku
za sběr a svoz komunálního odpadu, tak jak nám to
ukládá novelizace zákona o místních poplatcích.
K tomu je však třeba spočítat všechny poplatníky,
tj. osoby s trvalým pobytem na území obce, dále
všechny stavby určené k bydlení (i když v nich
nikdo trvale nežije) a nově také cizince, kteří mají
povolení k pobytu na území obce. Tyto údaje mají
být od července k dispozici v elektronické podobě
v centrálních registrech, ale do dnešního dne se
tyto databáze nepodařilo plně zprovoznit.
- obracejí se na nás někteří občané s nabídkou na
odprodej svých pozemků pod obecními
komunikacemi. Zatím máme podněty pro
komunikace z Chotýšan na Pařezí, z Pařezí na
Toulov a z Městečka k Toulovým. Budeme proto
zvát na schůzku společně vždy všechny majitele
pozemků pod konkrétní komunikací a budeme
hledat vhodné řešení.
- slibovaný pronájem jídelny DZS Struhařov
odkládáme na jaro. Aby bylo možné tento prostor
využívat v zimě, je nutné zajistit vytápění objektu.
DZS Struhařov je ochotno nainstalovat kotel, ale
žádá po nás záruku dlouhodobého pronájmu.
Avšak v jídelně jsou velmi špatná okna a vytápění
objektu by tak stálo spoustu peněz. Navíc si
nejsme zcela jisti, zda bude jídelna dlouhodobě

-

-

a ve větší míře využívána. Proto jsme se rozhodli
pronajmout si jídelnu na zkoušku přibližně na půl
roku až od jara, kdy vytápění nebude již nutné.
byly dokončeny opravy v kostele. Opravu klenby
zajišťovala církev, renovaci lustru obec.
S výsledkem se budete mít možnost seznámit již
brzy na pravidelné bohoslužbě nebo na adventním
koncertu, který pořádáme druhou adventní neděli.
máme za sebou volby do krajského zastupitelstva
a části senátu. Volby proběhly regulérně, doposud
nebyly zaznamenány žádné námitky. Benešovsko
je, bohužel, málo lidnatý region Středočeského
kraje, takže na kandidátních listinách jsme mnoho
„krajanů“ nenašli a ti, kteří za náš region
kandidovali, rozhodně nebyli na předních
příčkách. Přejme si proto, aby nově zvolení
zastupitelé a nový senátor podporovali i rozvoj
Benešovska.

A co říci závěrem? Příliš optimisticky tento úvodník
nevyznívá, převažují špatné zprávy. Snad vás alespoň
potěší pozvánka na adventní koncert a veřejné
vyhodnocení fotosoutěže. Za měsíc, doufám, přineseme
zprávy pozitivnější.
S přáním klidných listopadových dní
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Výzva spolkům
Své požadavky na finanční příspěvek
z rozpočtu obce na r. 2013 podávejte, prosím,
v písemné či elektronické podobě na OÚ do
25. 11. 2012. Uveďte nejen částku, ale i účel,
k jakému budou přidělené prostředky použity.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Lampionový průvod

ZE ŠKOLY

Tímto Vás zveme na lampionový průvod s vílou
Zvídalkou, který se koná ve čtvrtek 8. listopadu 2012.

Letiště v Chotýšanech
Opravdu! V ZŠ a MŠ Chotýšany bylo letiště se vším

Sejdeme se v 18:00 hodin před školou.
Po průvodu je ve škole pro děti připraveno noční spaní se

všudy.

sny víly Zvídalky. Na lampionový průvod a spaní s vílou

16. 10. 2012 se celá naše škola proměnila v mezinárodní

Zvídalkou navazuje v pátek 9. 11. 2012 pyžámkový den.

křižovatku. Všichni žáci se pečlivě připravili – vyrobili si

ZŠ a MŠ Chotýšany

zaručeně originální pasy, sbalili si příruční zavazadla
a s platnými letenkami se vydali vstříc dalšímu

Vedení obce Vás srdečně zve na veřejné vyhodnocení
fotosoutěže

dobrodružství.
Žáci 4. a 5. ročníku se stali leteckým personálem. Podle

„Nejkrásnější vyhlídka“,

nacvičených instrukcí nasměřovali každého cestujícího

které proběhne v neděli 18. listopadu 2012

k danému odbavovacímu terminálu a důkladně mu

od 16.00 hodin v hostinci Na Kopečku.

provedli osobní prohlídku včetně zavazadel. Nebylo to
vůbec

jednoduché.

Někteří

cestující

byli

značně

neukáznění a přes zákaz se snažili na palubu letadla
propašovat nože, vodní pistole a neověřené tekutiny.
Jenomže letecký personál byl důkladně vycvičený a tak

Kromě soutěžních fotografií uvidíte prezentaci
a vizualizaci rozhledny Špulka u Lbosína a svým hlasem
pak rozhodnete o vítězi kategorie „cena veřejnosti“.
Vyhlášení vítězů a předání cen se předpokládá
v 17.00 hodin.

bylo letadlo bezpečně připraveno k odletu. Na interaktivní

Přijďte vybrat nejhezčí fotografii a posedět třeba při

tabuli se objevila „ opravdová letuška“, která všechny

sklence mladého svatomartinského vína.

přítomné instruovala – jak se zapnout, jak se chovat
a co dělat v případě nenadálých situací. Pak už jsme
všichni zúčastnění pozorovali start letadla. Na hit Hanky
Zagorové – Mimořádná linka Praha – Tokio jsme si
protáhli zkoprnělé údy po dlouhém letu…… byla to
nádherná průprava na celodenní výlet, který se konal
17. 10. na Letiště Praha. Tady jsme měli domluvenou
exkurzi do tajuplných míst, kam se běžný občan nedostane.
Mezi

letadla,

přistávací

rampy,

odbavovací

pásy,

k leteckým hasičům aj. Všichni, i pedagogové, jsme byli
uchváceni novými poznatky.
Byl to krásný projekt zakončený neobyčejně zajímavým
výletem. A protože my neusínáme na vavřínech, už teď
víme, kam na jaře pojedeme …. to se teprve budete divit!

Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Sbor
dobrovolných
hasičů
Chotýšany
Sbor dobrovolných hasičů
v Chotýšanech zve všechny své
členy a naše příznivce na výroční
schůzi, která se koná
1. prosince 2012 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku.
K tanci a poslechu nám zahraje
Tulačka ze Struhařova.
Účast ve stejnokrojích.

Volby do zastupitelstev krajů a části Senátu ČR konané
dne 12. 10. – 13. 10. 2012 a 19.10 – 20. 10. 2012
Obec Chotýšany
1. kolo
voličů v seznamu:
vydaných obálek:
volební účast:

403
147
36,48 %

2. kolo
voličů v seznamu:
vydaných obálek:
volební účast:

406
84
20,69 %

Výsledky hlasování do zastupitelstva Středočeského kraje
Číslo
3
7
16
19
22
29
30
31
43
51
52
60
68
70
77
78
80
83
88
91
93

Kandidátní listina
Sdružení nestraníků
Volte Pravý Blok
Strana soukromníků ČR
Suverenita – blok Jany Bobošíkové
Národní socialisté – levice 21. století
TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj
Věci veřejné
ZMĚNA 2012
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Středočeši2012.cz
Česká strana sociálně demokratická
Koalice KDU-ČSL, SNK a nezávislí
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Komunistická strana Československa
UNP – Středočeši 2012
Strana práv občanů - Zemanovci
Česká pirátská strana

Hlasy celkem
8
5
3
6
1
20
3
0
20
4
1
36
1
12
4
6
2
0
1
1
6

Hlasy v %
5,71
3,57
2,14
4,28
0,71
14,28
2,14
0,00
14,28
2,85
0,71
25,71
0,71
8,57
2,85
4,28
1,42
0,00
0,71
0,71
4,28

Výsledky hlasování do Senátu ČR
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jméno
Znamenáček Aleš Bc
Kisová Věra Mgr.
Šebek Karel
Vodička Milan Ing. CSc.
Čečilová Alice MUDr.
Matoušková Lenka PhDr.
Hannig Petr Mgr.
Cinka Ivan Mgr.
Dobešová Ivana PaeDr.
Babický Alan Ing. MBA
Čuřík Petr Ing.
Jeništa Luděk Mgr.

Vol. strana
Hlasy celkem
HNPD
3
ČSSD
23
ODS
17 (2. kolo–33)
Svobodní
3
VV
2
Piráti
3
Suverenita
14
KSČM
16
ANO2011
13
NÁR.SOC.
0
NK
4
TOP+STAN 37 (2. kolo-50)

Hlasy v %
2,22
17,03
12,59 (2. kolo–39,75)
2,22
1,48
2,22
10,37
11,85
9,62
0,00
2,96
27,40 (2. kolo-60,24)

Návštěva chotýšanského rodáka - jubilanta Josefa Zrny ve Vojkově
V pátek 7. září navštívili zástupci Obecního úřadu Chotýšany, Českého červeného kříže a Klubu důchodců z Chotýšan
nejstaršího rodáka obce Chotýšany pana Josefa Zrnu, který od listopadu minulého roku pobývá v Domově seniorů ve
Vojkově. Pan Zrno v těchto dnech oslavil 90. narozeniny. Oslavenci byl předán z rukou pana místostarosty Jiřího Granáta
a výše uvedených zástupců chotýšanských spolků dárkový balíček včetně blahopřání od místních občanů s přáním hodně
zdraví do dalších let.
S jubilantem Josefem Zrnou, který se těší k jeho věku poměrně dobrému zdraví, si přítomní prohlédli celý objekt
bývalého zámečku s přilehlým pěkně udržovaným parkem, který byl přebudován na domov pro seniory s pečovatelskou
službou. Nakonec se všichni společným památečním fotem na nádvoří před touto budovou s panem Zrnou srdečně
rozloučili.

Společné setkání jubilantů
Již druhým rokem bylo 5. října uspořádáno na Obecním úřadu v Chotýšanech společné setkání našich jubilantů – seniorů,
kteří v letošním roce slaví svá kulatá výročí.
Byli pozváni tito oslavenci: Josef Mareš z Městečka – 70 let, František Toula z Městečka – 70 let, Marie Juklová
z Chotýšan – 75 let. Nezúčastnili se: Anežka Klecová z Chotýšan – 75 let a Jarmila Jelínková z Chotýšan – 80 let.
Po přivítání pozvaných oslavenců navodilo
slavnostní atmosféru vystoupení školáků místní
školy pod vedením paní učitelky Dariny Lebenské.
Žáci nacvičili krátké pásmo básní vhodných pro
tento významný den.
Poté děti pozvaným předaly vlastnoručně
vyrobené dárečky a poblahopřáli. Též bylo
připraveno malé pohoštění. Na zdraví si s oslavenci
připila paní starostka Ing. Blanka Bejdáková a pan
místostarosta Jiří Granát. Oslavenci obdrželi
poukazy na nákup zboží.

Text a foto: M. Švarc - kronikář

Adventní koncert v kostele sv. Havla
v Chotýšanech
neděle 9. prosince 2012
16.00 hodin

účinkuje

ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Josefa Žemličky

Milan Červinka - alt saxofon

Vladimír Vlášek - alt a soprán saxofon

Mirek Lambert - baryton saxofon

Josef Žemlička - tenor saxofon

Program:
W.A.Mozart - Menuet
Tchajkowsky - Andante
J.Brahms - Uherský tanec č.5
moravská lidová - Teče voda teče
A.Dvořák - Humoreska
J.Pauer - Ukolébavka
J.Ježek - Baletní hudba ze hry" Pěst na oko" - Zlý sen
L.Bernstein - Maria
K.Běhounek - Sám s děvčetem v dešti
A.L.Webber - King Herods Song
J.Ježek - Proměny a ozvěny z hudební síně

Přijměte pozvání nejen k poslechu, ale i k doušku svařeného vína.

Zápis 9/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 26.10. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
Nepřítomni: Ing. Radek Kalina, František Toula,
Z toho omluveni: Ing. Radek Kalina, František Toula,
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel,
Hosté:

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) Vyhláška o poplatku za TKO
4) Pasport komunikací
5) Odkup pozemků pod komunikacemi
6) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
• zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
• podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou – PROBÍHÁ
• jednání s Ing. Šlechtou ve věci pasportu komunikací 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na opravu komunikace od Šilhů ke křížku starostkou – PROBÍHÁ
• zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění zpevnění návsi v Městečku 1. místostarostou – SPLNĚNO

3. Vyhláška o poplatku za TKO
Vzhledem k omezené funkčnosti elektronického systému evidence osob a nemovitostí nebylo možno v termínu
vyhlášku připravit.

4. Pasport komunikací
Budou zapracovány došlé námitky občanů.

5. Odkup pozemků pod komunikacemi
Někteří občané nabízejí obci k prodeji části svých pozemků, na kterých vedou místní a účelové komunikace.
Vlastníci pozemků budou obcí osloveni a pozváni k jednání.

6. Různé
a) Pronájem jídelny DZS Struhařov.
DZS Struhařov požaduje záruku dlouhodobého pronájmu, aby se vyplatila investice do vytápění objektu.
Zastupitelstvo má zájem prozatím pouze o krátkodobý zkušební provoz (cca 6 měsíců) pro zjištění možností
využití a navrhuje pronájem sjednat až na jaře příštího roku.

b) Oprava a vyčištění lustru v kostele
Byla dokončena oprava a vyčištění lustru, cenu ve výši 26.000,- Kč uhradila obec.

c) Adventní koncert
Na tradiční adventní koncert je pozváno Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky, který se bude konat
v neděli 9. prosince v kostele sv. Havla.

d) Vyhlášení fotosoutěže „Nejkrásnější vyhlídka“
V listopadu proběhne veřejné vyhlášení soutěže.

e) Informace o průběhu voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR
Volby proběhly regulérně, výsledky hlasování za obec Chotýšany budou zveřejněny v novinách a na webových
stránkách.

Usnesení č. 9/2012 ze dne 26. 10. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 1. místostarostu jednáním s Ing. Šlechtou ve věci pasportu komunikací;
d) starostku zajištěním cenových nabídek na opravu komunikace od Šilhů ke křížku;
e) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
f) starostku vypravováním vyhlášky o poplatku za TKO;
g) 1. místostarostu zapracováním námitek občanů do pasportu komunikací;
h) starostku svoláním schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi.

2) bere na vědomí
a) průběh voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 30. 11. 2012 od 1800 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 12
Čp. 8 - To je vlastně výstavnější, rekreační chata Václava Zeleného z Prahy, postavená v r. 1947 na poli, které Václav
Zelený koupil od Františka Haška. Stále tu nebydlí nikdo, rodina Zelených, tj. on sám, jeho manželka Božena, rozená
Pěnkavová a syn Václav – promovaný biolog – a jeho rodina sem jezdí nepravidelně, hlavně jen v letních měsících na
dovolenou nebo o nedělích a svátcích apod. Matka Boženy Zelené provdaná Pěnkavová pochází z Vrbovcova rodu na
Pařezí.
Toto popisné číslo na Pařezí mívala stará tvrz Kojetice patřící k osadě Pařezí. V minulém století zbyl z ní jenom
menší plužní dvůr, který byl součástí velkostatku Chotýšany. V 70 letech tu bydlel Václav Fialka nar. 1816 v Rovném
s manželkou Antonií nar. 1818 a synem Františkem nar. 1861. Fialka tu byl zaměstnán jako šafář a mimo jeho rodiny
bydlel tady ještě bývalý zdejší šafář Josef Kakos, nar. 1797 ve Znosimi. Žil tu se ženou Magdalenou nar. 1798 a jakýmsi
svým příbuzným Josefem Kakosem nar. 1858. Potom tady byl také několik roků jako šafář zaměstnán František Dýmek
zvaný všeobecně Dejmek. V roce 1886 tento dvůr vyhořel a tak zanikl. Číslo 8 bylo potom dlouhá léta neobsazeno, proto
také až do doby, než bylo přiděleno Václavu Zelenému byla domovní čísla na Pařezí 1 až 7 a potom až 9.
Výše uvedený promovaný
biolog Václav Zelený ač poměrně
ještě mlád - narodil se r. 1936 – je
v našem kraji již dosti známý tím, že
asi od r. 1955 provádí soustavný
botanický
průzkum
Vlašimska,
přibližně
na
území
bývalého
správního
okresu
Vlašimského.
Dokladový herbář dělal nejprve pro
okresní vlastivědné museum ve
Vlašimi. Po zvětšení okresu byl tento
spolu s ostatními sbírkami převezen
do zámku na Jemništi, kde je dosud.
Obsahuje cca 1000 položek cévnatých
rostlin a Václav Zelený jej postupně
doplňuje novým materiálem. Část
sběrů odevzdal též do herbářů
Národního muzea v Průhonicích, část
Původní chata rodiny Zelených na Pařezí z r. 1960 – foto: RNDr. Václav Zelený
má ve vlastním herbáři. Zajímavější
nálezy jsou publikovány v jednotlivých ročnících Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka – od 2. ročníku – 1958.
Od roku 1963 pracuje Václav Zelený v redakci Sborníku, kde má svěřenou část „Příroda“. Je též členem Muzejní
rady Okresního muzea na Jemništi, také od roku 1963.
O místní květeně měl 4 přednášky s diapositivy: dvakrát ve Vlašimi – r. 1965 a r. 1966, jednou v Chotýšanech
r. 1965 a jedenkrát v Benešově v r. 1967. Od toho roku 1958 je členem Československé botanické společnosti,
od roku 1960 členem Sboru ochrany přírody – člen pracovního štábu, organizace cyklů odborných přednášek. Tato
poslední se však netýká Podblanicka.

Psáno r. 1967 J. Š.
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