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Vážení spoluobčané,
blížící se konec roku je vždy ve znamení bilancování
a přípravy na rok nadcházející. Program posledního
jednání zastupitelstva byl proto velmi nabitý.
Nejprve
nás
manažer
mikroregionu
CHOPOS
Ing. Kratochvíl seznámil se stavem přípravy výstavby
rozhledny Špulka u Lbosína. Na její realizaci se finančně
podílí také všech 21 obcí mikroregionu. Ty dohromady
slíbily přispět částkou cca 1,5 mil. Kč. Chotýšany svou
velikostí patří mezi významnější obce a svým příspěvkem
100 000,- Kč se spíše drží při zemi. Pokud Vás cokoliv
o tomto projektu zajímá, informace, či přímo kontakt na
manažera mikroregionu, naleznete na stránkách
www.chopos.cz.
Jistě dobrou zprávou je, že konečně máme stavební
povolení na sportoviště. Celkový rozpočet celé akce se
blíží částce 2 mil. Kč. Ještě před Vánoci požádáme
o dotaci, o které se bude rozhodovat nejspíš v lednu, příp.
v únoru. Podle výsledku budeme rozhodovat o dalším
postupu. Pokud dotaci dostaneme, zadáme celou zakázku
dodavatelské firmě a do léta by mohlo být vše hotovo.
Jestliže však v dotačním řízení neuspějeme (konkurence
bude veliká), pak budeme sportoviště budovat postupně
a částečně svépomocí. Jako první na řadě bude hasičská
dráha.
Dostali jsme cenovou nabídku na opravu komunikací nad
obchodem a od Šilhů ke křížku. Částka mírně překračuje
1 mil. Kč a už nyní víme, že na akci nedostaneme žádnou
dotaci. Nicméně stav obou komunikací je havarijní a jejich
opravu tedy provedeme. Sice jsme plánovali opravit cestu
nad obchodem ještě letos, avšak rozpočet na její opravu
vyžaduje oslovit více firem, což realizaci oddaluje.
DZS Struhařov předložilo nový návrh jímky na kejdu
v areálu VKK, který lépe vyhovuje obci i občanům,
bydlícím v jeho blízkosti. Proto se stavbou zastupitelé
souhlasili.

s částkou nižší. Na straně výdajů se promítly zejména
výdaje na opravu komunikací, na výstavbu hasičské dráhy
a také na autobusovou zastávku na Chotýšce.
Novela zákona o místních poplatcích nám stanovuje
povinnost každý rok schválit vyhlášku o poplatku za svoz
netříděného komunálního odpadu a také určuje postup při
stanovování tohoto poplatku. Při výpočtu se vychází
z nákladů na svoz a likvidaci netříděného odpadu za
poslední zúčtované období, tj. rok 2011, které činily cca
440 000 korun. Tato částka se vydělí počtem poplatníků,
tj. 685 (= osoby s trvalým pobytem + cizinci
s dlouhodobým pobytem + objekty určené k rekreaci)
a výsledek dělá 644 Kč na poplatníka. Zákon navíc stanoví
možnost navýšit poplatek o částku ve výši maximálně
250 Kč na poplatníka, která má sloužit pro krytí dalších
výdajů na likvidaci odpadů (např. kontejnery, černé
skládky, apod.). Po důkladné rozvaze jsme se tedy rozhodli
vyhláškou stanovit poplatek za svoz a likvidaci
netříděného komunálního odpadu pro rok 2013 ve výši
Kč 750,- pro každého poplatníka. Další podmínky poplatku
se v podstatě nemění. Přesné znění vyhlášky již dnes
najdete na naší elektronické úřední desce a také na
úředních deskách v obci. Vzhledem k rozsahu těchto
novin, vyhlášku vložíme až do příštího vydání
Chotýšanských novin, kdy připojím i obsáhlejší komentář
k problematice odpadů. Nicméně věřím, že náš krok
pochopíte a přijmete již dnes. Máte-li k vyhlášce jakékoliv
dotazy či připomínky, jsme Vám k dispozici v úředních
hodinách na obecním úřadě.
Dnes se s Vámi neloučím příliš dobrou zprávou, avšak
dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů popřála
poklidný adventní čas, krásné Vánoce a šťastné vykročení
do nového roku. A připojuji ještě srdečné pozvání na
adventní koncert, který se uskuteční v neděli 9. prosince od
16 hodin v místním kostele a pak na pohárek svařeného
vína u sochy sv. Jana.

Těším se na setkání s Vámi.
Sestavili jsme návrh rozpočtu na příští rok.
Předpokládáme, že výdaje budou vyšší než příjmy zhruba
o 400 tisíc korun. Sice nám novela zákona o rozpočtovém
určení daní slibuje navíc cca 1,5 mil. Kč, ale obecně je
obcím doporučováno, aby ve svých rozpočtech počítaly

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Hudební vystoupení
Poslední říjnové úterý zavítala mezi dětmi hudební
skupina p. Tomana s hudebním přestavením „Písničky
z pohádek a muzikálů“. Děti nejen naslouchaly
písničkám ze známých pohádek, ale do vystoupení se
zapojily doprovodem na hudební nástroje. Na závěr si
děti zahrály na hudební skladatele a složily tak
písničku o naší škole.

Pozvánka na výstavu, besídku, dílničky
Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany si Vás dovolují
pozvat na „Vánoční výstavu“, která se koná
v sobotu 8. prosince 2012 od 10:00 - do 16:00
hodin v prostorách školy. Tímto přijměte
pozvání na čtvrtek 6. prosince 2012 od 9:00
hodin na vánoční dílničky.
Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany Vás srdečně zvou

Lampiónový průvod s vílou Zvídalkou
Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 se děti, rodiče, babičky
i dědové sešli před školou, kde byl zahájen večer
s vílou Zvídalkou. Program nebyl pro věrné přítomné
žádným překvapením - víla Zvídalka si pro děti
přichystala úkoly, které na jednotlivých zastávkách
plnily. A tak s rozsvíceným lampiony prošli vesnicí
a do poslední chvíle netrpělivě sledovali tajemná
místa a zákoutí Chotýšan, kde se asi víla Zvídalka
objeví. U nádrže se jejich očka rozzářila, víla po
vyslyšených prosbách přišla s košíkem sladké
odměny. Poté se účastníci průvodu rozešli a ve škole
se sešli malí nocležníci při tradiční noci se sny s vílou
Zvídalkou.

Pyžámkový den
Na noční spaní s vílou Zvídalkou navázal pyžámkový
den, kdy se ve škole sešli všichni (včetně dospěláků)
v nočních úborech. Po přestávce porovnaly své
dovednosti, logické myšlení, taktiku a trpělivost
v deskových hrách.

Dravci a sovy
V úterý 13. listopadu 2012 přijeli do školy sokolníci
z jižních Čech. V programu, nazvaném: „Dravci, sovy
a člověk“ se děti seznámily se zástupci ptačí říše.
A tak viděly poštolku, ale i orla bělohlavého, ze sov
byli zastoupeny puštíci, ale také i sova u nás
v Čechách největší - výr velký. Žákům se představení
velice líbilo, důkazem toho byly dotazy, které
sokolníkům kladli.

v úterý 18. prosince od 17:00 hodin na
„Vánoční besídku“ do hostince Pod Kostelem.
Těšíme se Vás!

Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Úřední hodiny obecního
úřadu v závěru roku 2012
Poslední úřední den v r. 2012
je sobota 22. 12.
První úřední den v r. 2013 je středa 2. 1.

Svoz odpadu
Jelikož společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. nechce rušit ve vaší obci
svozem odpadu sváteční atmosféru na Štědrý
den, proběhne náhradní svoz popelnic dříve,
již v sobotu 22. 12. 2012.
Další
svoz
bude
podle
běžného
harmonogramu, tj. v pondělí 31. 12.

: NA CHOTÝŠCE

RESTAURACE
Pátek 14.

12. 2012

OD 20:00 HODIN
BLUEGRASS, IRISH MUSIC, COUNTRY, FOLK

Po pěti letech zahraje v Chotýšanech kapela Čejka band.
Přijměte pozvání na předvánoční tancovačku do sálu Pod Kostelem.
Přineste na ochutnání vánoční cukroví :-)

Štamgasti do pivovaru
Hostinec Na Chotýšce se poprvé zúčastnil zájezdu do pivovaru Velkopovického kozla. Pro štamgasty přijel dne 22. 11.
2012 autobus se štamgasty z jiných restaurací, kteří byli vybráni se zúčastnit této milé povinnosti reprezentovat svojí
hospůdku. Dohromady se zúčastnilo 6 restaurací. Mezi nimi štamgasti z Chotýšky. Štamgasty přivítaly v pivovaře, jak se
patří, skvělým gulášem a nefiltrovaným Kozlem 13°. Poté se celá skupina vydala na prohlídku pivovaru. Poslechly jsme si
historii pivovaru i výrobu piva. Samozřejmě jsme na každém rohu dostali kelímek s pěnivým mokem, aby nám nevyschlo v
hrdle. Po prohlídce následoval test v degustaci 5ti vzorků, kdy jsme museli určit stupeň Kozlovského piva. Z pěti vzorků
jsme uhodli 3, což je více než 50%. Spokojenost se dostavila, když byla zahájena další disciplína, v čepování piva. Toho se
Chotýška zúčastnila skvělým výběrem ze svých řad Mirkem Palečkem, který načepoval na jeden zátah krásnou hladinku.
Poté se čekalo na vyhlášení. Sázavští se těšily na výhru, ale netušily, jaké tajemství v sobě skrývá malý hostinec Na
Chotýšce. V tom se z úst mladšího obchodního sládka pana Homolky ozvala slova: První cenu vyhrávají v degustaci
i
čepování
piva
ŠTAMGASTI
Z HOSTINCE NA CHOTÝŠCE. Byla to
velká radost pro všechny. Štamgasti si
dovezli první cenu a byla velká oslava.
Reprezentanti: Mirek Paleček, Tonda
Svoboda, Petr Tůma, Luděk Tůma, Jirka
Granát a moje maličkost Magdalena
Zvěřinová. Chtěla bych chlapcům
poděkovat za reprezentování Chotýšan,
jak ukázaly, že na velikosti nezáleží
(samozřejmě myslím hospody).
S přáním krásných vánočních svátků,
přeje personál hostince Na Chotýšce.

Stavebníci, plníte svou povinnost?
V těchto dnech dodavatel dokončuje závěrečné práce na autobusových zastávkách na Toulově. Zemní práce v této
souvislosti provedené, spočívaly ve skrývce zeminy do hloubky cca 20 cm a v novém zatrubnění strouhy. Naše činnost
neunikla pozornosti společnosti Pueblo, která se zabývá archeologickým dohledem nad stavbami a ta nás upozornila na
povinnost ohlásit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd. Učinili jsme tedy vše, co po nás žádá památkový
zákon, firma Pueblo zajistila archeologický dohled nad stavbou a za to všechno jsme zaplatili 5000 Kč bez DPH. Abyste se
vy nedostali do rozporu s památkovým zákonem, předávám vám základní informace.
Každý stavebník má povinnost nahlásit stavební záměr na Archeologický ústav se sídlem v Praze či Brně, a to co nejdříve
po definitivním výběru lokality ke stavební činnosti. Stačí jen vyplnit ohlašovací formulář na www.arup.cas.cz. Na těchto
stránkách je také podrobně popsána povinnost investora při provádění zemních prací. Kč. Archeologický ústav následně
záměr stavebníka zveřejní oprávněným organizacím, které se k archeologickému dohledu mohou přihlásit. Stavebník je
poté archeologickým ústavem informován o společnosti, která archeologický dohled provede s výzvou, aby ji kontaktoval.
Pokud stavebník svou povinnost nesplní, případně bude bránit provedení archeologického výzkumu, hrozí mu sankce až do
výše 2 mil. Kč.
B.B.

Vyhlášení výsledků fotosoutěže
V neděli 18. listopadu proběhlo v hostinci Na Kopečku veřejné vyhodnocení fotosoutěže na téma „Nejkrásnější vyhlídka“.
Snímky 11 amatérských fotografů hodnotila porota složená z manželek podnikatelů, kteří mají k naší obci nějaký vztah
a především z žen, které se zajímají o výtvarné umění: paní Blichová, paní Sternbergová a paní Vychopňová a jako
„odborný poradce“ zde působil manažer mikroregionu CHOPOS pan Kratochvíl. Také všichni přítomní měli možnost
hlasovat pro nejhezčí snímek. Posuďte i vy vítězné fotografie.

Cena veřejnosti:

Autor: Miroslava Lubasová – odměna dort z dílny paní Šárky Roštíkové
1.místo v hodnocení poroty:

Autor: Miroslav Švarc – odměna ve výši Kč 3000,-

2. místo v hodnocení poroty:

Autor: Bohuslav Kovář – odměna ve výši Kč 2000,3. místo v hodnocení poroty:

Autor: Eliška Bejdáková (pohled z Bolčína na Smikov a Městečko) – odměna Kč 1000,Blahopřejeme autorům vítězných snímků a děkujeme členkám poroty za ochotu a zaujetí, s jakým se svého úkoly chopily
a taktéž za dárky, které vítězům věnovaly.
Děkujeme i autorům ostatních snímků za účast v soutěži. Všechny fotografie zveřejníme ve fotogalerii na
webových stránkách obce. A pokud vás soutěž zaujala, snad vás potěší, že na jaře vyhlásíme téma pro druhý ročník. Již
dnes můžete začít fotit nějaké hezké detaily (domy, zahrady, zákoutí) ze svého okolí.

B.B.

Sokol Chotýšany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
opět mi připadla úloha, abych zhodnotil podzimní fotbalovou sezónu 2012. Ta pro nás začala již začátkem července a to
sháněním nového trenéra. Po odvolání Ivana Suchomela, kterému bych chtěl tímto srdečně poděkovat za odvedenou práci
pro chotýšanský fotbal, nastoupil k mužstvu dlouholetý hráč Vlašimi Pavel Stojan. Stál před nelehkým úkolem dát
dohromady nově se tvořící mužstvo dospělých. A to poznal hned při první akci, a to při Memoriálu Josefa Matouška, kdy
na naše hřiště zavítalo mužstvo Sokola Kondrac a našemu novému týmu uštědřilo potupnou porážku 0:13. Dalšími
účastníky turnaje byly mužstva SK Marilla Votice a Jiskra Struhařov. V souboji o třetí místo v turnaji jsme hráli s Jiskrou
Struhařov a prohráli jsme 0:4. Vítězem turnaje se stalo družstvo SK Marilla Votice, které zdolalo Sokol Kondrac 3:0.
Mistrovská sezóna se rychle blížila, ale dobré výsledky stále nepřicházely. Do týmu byli postupně zapracováni naši
dorostenci Robert Žarnecki a Jaroslav Sysel, který toho, bohužel za A tým z důvodu pracovního vytížení mnoho neodehrál,
navrátilec z hostovní z Jírovic Jiří Pazdera, Daniel Lukáč ze Zdislavic – hostování a z Vlašimi jsme získali na hostování
Petra Červeňáka, Jiřího Žovince, Michala Zemana a Ondřeje Beránka a Aleš Doležal – hostování z Teplýšovic. A s tímto
obměněným kádrem jsme nastoupili 25. 8. ve Stříbrné Skalici, kde jsme prohráli 0:2. Další týden jsme doma hostili
mužstvo Kondrace, které si k nám po letní zkušenosti přijelo pro tři body, ale opak byl pravdou a chotýšanští zvítězili
brankami Červeňáka, Beránka a Žarneckého v poslední minutě 3:2. Ve 3. kole jsme zajížděli do Uhlířských Janovic
a brankou Průchy jsme vyhráli 1:0. Ve 4. Kole k nám zavítali Nespeky, mužstvo s nedobrou pověstí. A ta se opět potvrdila.
I přes výhru 4:1, kterou zařídili Pazdera, Červeňák, Žovinec a Lukáč bylo utkání vyhrocené hlavně ze strany rozhodčího
Hamříka a tak jsme přišli na tři zápasy o Průchu, který byl vyloučen až v kabině rozhodčích a vedoucí mužstva Paleček byl
vykázán z lavičky za nemístnou kritiku rozhodčího. V 5. kole jsme zajížděli na hřiště favorita soutěže do Kunic, kde jsme
zaslouženě prohráli 0:5. V dalším kole přišla další porážka 1:4 na hřišti Suchdola, když se z dálky prosadil Zeman.
V 7. kole jsme hostili v derby mužstvo sousedního Struhařova a v pohodě jsme dvěma brankami Červeňáka a jedné
Khandla, Zemana a Pazdery vyhráli 5:2. V 8. kole jsme zvítězili na hřišti Spartaku Průhonice brankou Pazdery 1:0. Do
tohoto zápasu poprvé nastoupil Marek Kováč, nová posila z Vlašimi, ale došlo i ke ztrátám z kádru, z výkonnostních
důvodů byl přeřazen do „béčka“ Lukáč, ale tuto variantu hráč neakceptoval a k dalším zápasům se již nedostavil
a z osobních důvodů ukončil činnost v Chotýšanech Beránek, takže podzim jsme dohrávali s velmi úzkým kádrem.
V dalším kole jsme doma hostili neporažené Zdislavice, které od nás odjely s výpraskem 6:2, když hatrick vstřelil Kováč,
další branky přidali Žovinec, Průcha a Červeňák. Další zápas jsme hráli opět doma se Zručí, protože zápas v Jesenici byl
pro sněhovou kalamitu odložen na 24. 11. Zápas s poslední Zručí jsme nezvládli a jen remizovali 1:1, když branku vstřelil
Červeňák. Poté jsme zajížděli do Poříčí, kde jsme po bojovném výkonu prohráli 1:2, když se trefil Hanibal. Na závěr
sezóny jsme utrpěly dva debakly a to doma s Teplýšovicemi 0:4 a v dohrávce v Jesenici 0:5, kdy se na mužstvu projevila již
únava z náročné sezóny a taky vlastní nedisciplinovanost hráčů: brankář Kondrát přislíbí trenérovi účast na utkání, ale na
utkání se nedostaví a ani není schopen se omluvit, toto jsme zjistili bohužel až v Jesenici, Žarnecki je bohužel ten samý
případ. Myslím si, že tímto svým chováním podrazili nejen vedení týmu, ale hlavně své spoluhráče. Takže podzimní sezónu
jsme zakončili na 8. místě se ziskem 19 bodů a skóre 23:30. Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům, trenérovi a vedení
týmu za dobře odvedenou práci. Zároveň chci poděkovat našim fanouškům za jejich podporu na domácích
i venkovních zápasech.
Dále bych se ve svém příspěvku pozastavil nad prácí s mládeží v našem oddíle. Po ukončení spolupráce se Sokolem
Postupice jsme stáli před problémem založit vlastní mládežnické družstvo. Tohoto nelehkého úkolu se chopil Petr Kuthan
s Martinem Jandačem. Obešli rodiče a dali dohromady partu dětí, která má do fotbalu velkou chuť. Škoda, že se nám již
toto družstvo nepodařilo přehlásit z kategorie starší přípravky do mladší přípravky a tak letos musí absolvovat okresní
přebor starší přípravky, kde ty výsledky jsou, bohužel, takové jaké jsou. Ale věřím, že to chlapce neodradí od další práce
a soutěž dohrají v takové pohodě, s jakou jí začali. Kluci ve spolupráci s trenéry a panem Eliášem, který jim připravuje
tréninkové jednotky trénují poctivě 2x v týdnu a na domácích zápasech je taková atmosféra, kterou by jim mohli i dospělí
někdy závidět. Naše přípravka skončila v okresním přeboru na 10. místě, ale to není rozhodující, hlavní je, že kluci mají
chuť do fotbalu a nesedí jen doma u počítčů, za což patří velký dík trenérům Petru Kuthanovi a Martinu Jandačovi
a všem rodičům, kteří své ratolesti v tomto podporují.
Práci našeho „B“týmu nemohu objektivně hodnotit, protože většina jejich zápasů se kryla se zápasy „A“ týmu a tak
osobně jsem viděl asi jen tři zápasy. Myslím, že umístnění ve IV. třídě na 5. místě se ziskem 17 bodů a skóre 37:32
odpovídá jejich možnostem. Jsem rád, že se do týmu postupně začleňují mladí hráči, jako je Jakub Tůma, Radek Říha a Petr
Šícha a doufám, že v jarní části soutěže bude těchto hráčů ještě víc, což je i výzva pro vedení „B“ mužstva, aby se po

takových hráčích poohlédl. Zároveň bych chtěl poděkovat našim „béčkařům“, kteří na podzim chodili doplňovat kádr „A“
týmu, i když tato spolupráce by mohla být ještě na lepší úrovni.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se kolem chotýšanského fotbalu točí a to firmě MKS-servis s.r.o. vedenou
pány Jindřichem Kuthanem a Zdeňkem Měchurou za jejich finanční a materiální pomoc, bez nich by fotbal v Chotýšanech
asi už nebyl, dále Arnoštu Hanibalovi, Táně Kuklíkové a Luboši Zbořilovi za jejich práci v „Baru u Andreje“ a Miroslavu
Palečkovi za všechnu tu černou práci kolem fotbalu. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
v Chotýšanech za jejich finanční a materiální podporu, Františku Kronusovi – zaměstnanci OÚ – za vzorné sekání a údržbu
hřiště a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalším období.
Úplným závěrem bych chtěl všem popřát krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2013 popřát všem hodně
zdraví, štěstí a lásky a hodně dobrých fotbalových výsledků.
Za výbor Sokola Chotýšany
Paleček Miroslav
sekretář

FOREVER LIVING PRODUCTS

CO JE ALOE VERA?
Aloe VERA, často nazývaná "zázračná rostlina" nebo "přírodní léčiteľ", je rostlina mnoha překvapení. Roste v teplém
a suchém podnebí a mnoho lidí si ji plete s kaktusem, i když ve skutečnosti patří do čeledě liliovitých. V podmínkách, kde
jiné rostliny vadnou nebo hynou, zůstává svěží, protože uzavřením pórů dokáže zabránit úbytku vláhy. Existuje více než
200 druhů aloe, avšak pro léčivé vlastnosti lidé nejvíce používají právě Aloe Barbadenssis Miller (aloe vera).
Z historických záznamů vyplývá, že prospěšnost Aloe VERA byla známá již před několika tisíci lety. Její terapeutické
přednosti a léčivé vlastnosti přetrvávají více než 5000 let.
V roce 1862 George Ebers objevil, že rostlina byla používaná už ve starověku. Našel totiž záznamy ve staroegyptských
papyrech z období r. 1500 před naším letopočtem. Řečtí a římští lékaři ji velmi úspěšně používali jako léčivou rostlinu.
Badatelé rovněž zjistili, že Aloe VERA byla používaná i v starobylé čínské a indické kultuře. Egyptské královny objevily
i její využitelnost pro zkrášlování, zatímco na Filipínách se rostlina používá s mlékem na léčbu ledvinových onemocnění.
Aloe je několikrát vzpomenuta i v bibli. Legenda praví, že Alexander Veliký dobyl ostrov Socotra v Indickém oceáně proto,
aby se zmocnil místních plantáží aloe a mohl tak léčit své zraněné vojáky. Ať tak nebo onak, rychlý rozvoj lékařské vědy
v západním světě a pohyb obyvatel směrem k mírnějšímu klimatu vedly k poklesu popularity a dostupnosti Aloe VERA,
která tak téměř upadla do zapomenutí.
V současnosti se hojně používají syntetická léčiva, která bývají při léčbě velmi účinná, ale jejich dlouhodobější
používání a složité interakce s jinými přípravky mohou u pacientů vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Proto se stále více
spotřebitelů i vědců obrací zpět ke starým tradicím a k přírodní terapii, která byla dlouhou dobu zanedbávána. Výsledkem
toho je, že Aloe VERA opět upoutává pozornost, protože může být velmi prospěšná našemu zdraví a zdravému životnímu
stylu.
Když nakrájíte jablko na plátky a necháte jej přístupné vzduchu, změní rychle barvu. A podobně je to i s aloe. V přírodě
je vnitřní dužina listu dobře chráněná hrubou zevní slupkou, která zabraňuje úbytku vlhkosti a ochraňuje dužinu před
atmosférickými vlivy. Jakmile se část listu odřízne, začíná proces oxidace, který znehodnotí mnohé účinné látky gelu. Aby
se tomu zabránilo, musí proběhnout proces stabilizace. Stabilizace je způsob zachování vlastností gelu ve stavu co možná
nejbližšímu jeho originální podobě, bez ztráty původních vlastností a účinků čerstvého listu. Bez stabilizace nastane proces
hnití, i když necháte materiál delší dobu v chladničce. Vlastnictví patentů na stabilizační proces umožňuje firmě Forever
Living Products rozvoj vlastní specializace na aloe, a to v míře absolutně neporovnatelné s ostatními společnostmi.

O zkušenosti s užíváním ALOE VERA a produkty FOREVER LIVING PRODUCTS se s Vámi ráda osobně
podělím na přátelském posezení ve vaší obci 16. 1. 2013 v 17.30hod.
Vlasta Syslová

Oprava křišťálového lustru v kostele sv. Havla v Chotýšanech
Dne 11. října 2012 prováděli Ing. Jiří a Jana Morávkovi z Jablonce nad Nisou poslední dokončovací práce na křišťálovém
lustru v našem kostele sv. Havla. Kostru lustru nejdříve očistili, a pak ji teprve ověšovali řetězy /ověsy/, skládajíc se asi
z pěti tisíc skleněných korálků /hlaviček neboli ověsů/, které se napřed museli umýt a porovnat podle velikosti a novými
nýtky a drátky jednotlivě pospojovat /ketlovat/ od nejmenšího po ty větší do jednotlivých řetězů. Samozřejmě byly
doplněny chybějící části, které postupem času z lustru opadaly.
Celý lustr prý čítá téměř sedm tisíc ozdob. Nakonec byla k lustru provedena nová elektroinstalace, na které se
podílel místní elektromechanik Jiří Balík a pan Ing. Jiří Morávek z dodavatelské firmy, který vyměnil většinu žárovek za
úsporné. Celé toto dílo v částce 26.311,- Kč uhradila Obec Chotýšany. Lustr, který nejvíce utrpěl na svém lesku hlavně při
požáru jižního oltáře na Boží hod vánoční v roce 2000 nyní zase září novotou!
Foto a popis: Miroslav Švarc – kronikář

Výzva pro všechny čtenáře,
kteří mají zapůjčené knihy z výměnného fondu
z Benešova, aby je vrátili nejpozději do konce roku
2012 !!!
Zatím stále platí výpůjční doba
každý čtvrtek od 16,00 – 18,00 hodin
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!

Obecní knihovna Chotýšany

Zápis 10/2012

ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 11. 2012 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
František Toula,
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel,
Hosté: Jindřich Kuthan ml., Marie Matoušková, Ing. Miroslav Kratochvíl, Pavel Vyhnal

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) Informace z CHOPOSu
5) Informace z BENEBUSu
6) Návrh rozpočtu obce na rok 2013
7) Žádost o dotaci na sportoviště
8) Pasport komunikací
9) Žádost DZS Struhařov o vyjádření k výstavě velkokapacitní jímky na kejdu
10) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 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 – SPLNĚNO
zajištění cenových nabídek na opravu komunikace od Šilhů ke křížku starostkou – SPLNĚNO
zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
vypracování vyhlášky o poplatku za TKO starostkou – SPLNĚNO
zapracování námitek občanů do pasportu komunikací 1. místostarostou – SPLNĚNO
svolání schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi starostkou – PROBÍHÁ

3. Vyhláška o poplatku za TKO
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Otázka: Kdo je pro schválení vyhlášky?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Informace z CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání svazku obcí. Vzali na vědomí informaci o rozpočtu mikroregionu
na rok 2013.

5. Informace z BENEBUSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem valné hromady BENEBUSu.

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Zastupitelé sestavili návrh schodkového rozpočtu obce na rok 2013.
Otázka: Kdo souhlasí s návrhem rozpočtu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Žádost o dotaci na sportoviště
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na podání žádosti o dotaci na multifunkční sportoviště z programu LEADER.
Otázka: Kdo je pro podání žádosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8. Pasport komunikací
Připomínky podléhající rozhodnutí správního úřadu, tj. místní komunikace, byly zapracovány ve změně č. 1
Pasportu komunikací.
Ostatní připomínky nepodléhající rozhodnutí, které se týkají zakreslení některých účelových komunikací budou po
dohodě s Ing. Šlechtou zakresleny v měsíci lednu a zároveň s tím bude provedena inventarizace majetku obce dle
aktuálních údajů z katastrálního úřadu k 31. 12. 2012.

9. Žádost DZS Struhařov o vyjádření k výstavbě velkokapacitní jímky na kejdu
Zastupitelé byli seznámeni s požadavkem DZS Struhařov na výstavbu velkokapacitní jímky na kejdu v areálu VKK
Chotýšany.
Otázka: Kdo souhlasí s výstavbou?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10. Různé
a) Žádost o vybudování vodovodní přípojky od Křížku směrem k VKK
Na žádost pana J. Kuthana ml. bude vyžádána cenová nabídka a následně bude prodiskutován způsob
financování.

b) Nájem garáže v Městečku
Paní Tůmová podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na malou garáž v Městečku na rok 2013.
Otázka: Kdo je pro prodloužení smlouvy?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

c) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015
Zastupitelé sestavili rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015.
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového výhledu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

d) Příspěvek obce na rozhlednu Špulka
Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací na projektu rozhledny Špulka. Je navrhován jednorázový
příspěvek obce ve výši 100.000,- Kč.
Otázka: Kdo souhlasí s příspěvkem?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

Usnesení č. 10/2012 ze dne 30. 11. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012;
b) návrh schodkového obecního rozpočtu na rok 2013;
c) podání žádosti o dotaci na multifunkční sportoviště;
d) výstavbu velkokapacitní jímky na kejdu DSZ Struhařov;
e) prodloužení smlouvy na pronájem garáže v Městečku;
f) rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015;
g) příspěvek na rozhlednu Špulka;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
d) starostku svoláním schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi;
e) starostku podáním žádosti o dotaci na multifunkční sportoviště;
f) 1. místostarostu zjištěním cenové nabídky na výstavbu vodovodního řadu od Křížku;
3) bere na vědomí
a) informaci ze zasedání CHOPOSu;
b) informace z valné hromady BENEBUSu.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2012 od 1800 hodin.

Děkujeme za dosavadní spolupráci,
přejeme šťastné Vánoce
a úspěšný nový rok
2013
zastupitelé obce Chotýšany

Rozsvěcení vánočního stromečku
V sobotu dne 1. 12. 2012 se u nádrže v Chotýšanech rozsvěcel vánoční strom. Každý si mohl přinést svou
vánoční ozdobičku, kterou pověsil na stromek. Děti měly možnost napsat dopis Ježíškovi a ten vhodit do
schránky, která byla umístěna pod stromečkem. Bylo zaručeno, že tato schránka bude opravdu odeslána.

Proti zimě nás zahřívalo svařené víno a několik druhů čajíčků. Některé maminky napekly i dobrůtky a ke
všemu hráli Petr a Majda Čejkovi vánoční koledy.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 13
Čp. 9 – Na této chalupě bývala dříve rodina Fryšova. Z toho rodu František, nar. 1830, který byl panským
hajným měl s manželkou Annou, roz. Matějkovou z Onšovic celkem 10 dětí: Josefa nar. r. 1851, Marii – r. 1857,
Annu – r. 1859, Antonii – r. 1861, Františku – r. 1864, Františka – r. 1866, Barboru – r. 1869, Josefu – r. 1870,
která brzy zemřela, Jana – r. 1872 a Josefu v roce 1874.
Syn Josef se vyučil zedníkem, František
obuvníkem. Dcera Marie se provdala za Vojtěcha Vrbovce na Pařezí čp. 6, Antonie za Jana
Miku. Ostatní děti se rozeběhly do světa.
Bratr Františka Fryše Josef, nar. 1840 byl
zaměstnán na chotýšanském velkostatku jako
štěpař – zahradník. S manželkou Kateřinou,
nar. 1844 v Mysliči měli tři děti. Bydleli také
nějaký čas na Pařezí.
Je zajímavé, že ač měl František Fryš tři
syny, přece jen chalupu zdědila dcera Antonie,
která se, jak výše pověděno, provdala za Jana
Miku, který se tím k Fryšovým přiženil. Měli
dvě děti: syna Karla nar. 1890 a dceru Josefu,
rozenou r. 1893.
Bývalé roubené stavení Fryšových na Pařezí čp. 9 před r. 1920.
Karel se vyučil truhlářem a v r. 1920 se
oženil s Annou Kačmáčkovou, dcerou po bývalém chotýšanském řezníkovi Emanueli Kačmáčkovi. Odstěhovali se potom do Nového Bydžova, kde byl Karel
správcem na pile. Dobře prý se jim tam vedlo. Měli tři děti, z nichž jedno zemřelo, zůstal syn a dcera. Karel
zemřel v r. 1958.
Na Mikovu chalupu se potom dostal
František Hašek ze Smykova, když se po
I. světový válce v r. 1921 oženil s Mikovou
dcerou Josefou. Nebyl vyučen žádnému řemeslu. Byl to však člověk podnikavý a šikovný,
který touto svou šikovností a zručností dovedl
ledacos. Chalupu si r. 1928 postavil novou,
vybavil potřebným nábytkem a poněvadž i on
po I. světové válce při parcelaci dvora v Chotýšanech dostal z přídělu pár strychů panských
polí, postavil si v r. 1936 i novou stodolu.
I různé hospodářské nářadí a náčiní si pořídil
a celkem dobře se jim vedlo.
Dokud chotýšanský řezník Jan Matoušek se věnoval řeznictví a na „Staré“ hospodě
Haškova chalupa se stodolou na Pařezí čp. 9 kolem r. 1940.
sekal maso, byl mu František Hašek přímo
nepostradatelným pomocníkem. Rád si také s lidmi popovídal, rád se i ve společnosti pohyboval a byl také všude
rád viděn.
Psáno v roce 1967 J. Š.
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