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Vážení spoluobčané,
měsíc utekl jako voda a proto se Vám do ruky
dostává nové číslo Chotýšanských novin
s čerstvými informacemi o dění v naší obci.
Voda je ústředním bodem tohoto úvodníku. Na
začátku února jsme se zajímali o Váš názor na
způsob
financování
hromadné
opravy
vodovodních přípojek. Děkujeme za Vaše
ohlasy a připomínky k této problematice. Na
jejich základě jsme rozhodli, že za opravu své
vodovodní přípojky zaplatí její majitel po
opravě, a to buď jednorázově, nebo ve
splátkách po 1000 Kč ročně vždy při
vyúčtování vodného. Jaké kroky tedy budou
následovat?
- nejprve proběhne výměna vodoměrů
a kontrola funkčnosti vodovodních
přípojek
(zdarma).
Zde
máme
v důsledku silných únorových mrazů
zpoždění, ale předpokládáme, že do
konce března bude tato etapa prací
hotová. Při této kontrole dostanou
majitelé
s neplatnou
Smlouvou
o dodávce vody aktualizovanou
smlouvu.
- v průběhu března dostanou do
schránky všichni majitelé vodovodních
přípojek ve dvojím vyhotovení návrh
smlouvy na provedení revize a opravy
vodovodní přípojky. Bude-li mít
majitel přípojky zájem zúčastnit se
hromadné opravy, jedno vyhotovení
smlouvy podepíše a odevzdá jej na
obecní úřad (druhé vyhotovení si
nechá). Revizi a opravu provedeme
pouze tomu majiteli přípojky, který
nám před samotnou akcí vrátí
podepsanou
smlouvu.
Bližší
informace, včetně termínů, dostane
každý majitel přípojky do schránky
spolu s návrhem smlouvy.
- revize a opravy by měly proběhnout
v dubnu až květnu. Při nich
p. Komenda vystaví každému majiteli
protokol o provedených pracích, který

-

bude sloužit jako podklad pro
vyúčtování ceny za opravu.
po ukončení hromadné revize a opravy
bude zvýšen tlak ve vodovodním
potrubí.

A ještě krátce z jiných oblastí.
- připravujeme se na řešení problematiky radonu ve vodě. Obeslali jsme
firmy, které odradonování nabízejí
a čekáme na jejich cenové nabídky.
- katastrální úřad nás informoval
o zahájení digitalizace katastru
Chotýšany a Městečko. Jedná se
dlouhodobý projekt (cca 2 roky),
během kterého budou mít občané
možnost nahlédnout a připomínkovat
digitalizované
katastrální
mapy
(předpokládaný termín: druhá polovina
roku 2012). O průběhu digitalizace
Vás budeme průběžně informovat.
- uzavřeli jsme smlouvu na veřejné
osvětlení na Křemení se společností
ELMOZ.
- požádali jsme firmu BOROKO
o zaslání návrhu smlouvy na instalaci
elektrického pohonu zvonů do
kapliček na Pařezí a v Městečku.
- stále ještě připravujeme podklady pro
územní řízení ve věci sportoviště,
- znovu
jsme
otevřeli
projekt
revitalizace
rybníku
Ovčínek
v Městečku (proběhne místní šetření
a konzultace s ČSOP Vlašim, který má
podat žádost o dotaci).
V nejbližších měsících budeme muset řešit
problém údržby obce, protože úřad práce nám
již nebude přispívat na pracovníky, kteří se
o čistotu obce a hlavně sekání trávy starali.
Příští měsíc byste se měli o způsobu
zabezpečení údržby obce a také o likvidaci
biologického odpadu dozvědět více.

S přáním krásných předjarních dnů
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY

ZPRÁVA Z OBECNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,

Zápis do ZŠ
V pondělí 6. února 2012 se škola proměnila v říši
pohádek z Večerníčků. Ti nejmenší pomocníčci z
řad školáků se proměnili v pohádkové bytosti, které
pomáhaly

budoucím

školákům

řešit

opět díky vstřícnému jednání s Městskou knihovnou
v Benešově, jsem v rámci výměnného souboru pro
vás zapůjčil dalších 120 ks nových titulů knih.

nástrahy

a úkoly, které si pro ně pohádkové postavy
připravily. Velkou odměnou budoucím prvňáčkům
za jejich hrdinství a statečnost byl maňásek
Křemílka nebo Mochomůrky.

Výběr jsem prováděl převážně dle vašeho
přání a zájmu. Vcelku se jedná o podobný žánr jako
loni. Nejvíce je opět zastoupena beletrie pro dospělé,
z nichž mohu jmenovat autory, jako je Michal
Viewegh, Arnošt Lustig a Vlasta Javořická, kterých
tu máme poměrně slušný výběr.

Zápis do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy v Chotýšanech
se koná
ve středu 11. 4. 2012 od 15 - do 16:30 hodin.

Ze světových autorů mohu nabídnout Johna
Irvinga, Barbaru Woodovou, Noru Robertsovou a
jiné. Tentokrát zde mám větší výběr různých
povídek pro myslivce, literatury faktu a cestopisů.

Po telefonické domluvě ve čtvrtek 12. 4. 2012.
Z naučné literatury si mohou přijít vybrat

Velikonoční výstava
V sobotu 31. března 2012 od 10:00 - do
16:00 hodin se škola otevře všem, kdo si

zastánci zdravého životního stylu různé kuchařky
a knihy o alternativní léčbě. Několik poučných knih
tu je i pro zahrádkáře.

budou chtít zpříjemnit příchod svátků jara Ani na nejmladší čtenáře jsem nezapomněl!

na velikonoční výstavě.

Máme zde výběr pohádek a různé příběhy pro ty

Vyčištění a revize
komínů

starší.
Jak jsem již uvedl minule, od 1. ledna se
vybírají příspěvky na rok 2012! I nadále platí
schválený ceník:

3. – 8. 5. 2012

-

20,- Kč pro děti do 14 let a důchodce,

-

50,- Kč pro ostatní čtenáře.

Cena: 350,- Kč
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!

Vážní zájemci nechť se nahlásí na
obecním úřadě.

Miroslav Švarc
knihovník

Vodafone v Benešově slaví první narozeniny
Benešov - Prodejna Vodafone v Benešově slaví první narozeniny a při této příležitosti Vás zve do soutěže
o chytrý telefon. Vyzvednout si svůj los a zkusit štěstí může úplně každý přímo v prodejně v Tyršově ulici
177.
Soutěží se s losy se stíracími kódy od 15. března do 30. dubna a vylosovaný vítěz získá chytrý telefon Sony
Ericsson Xperia X10 mini. Prodejna má otevřeno od pondělí do pátku od půl deváté ráno do půl šesté večer
a v sobotu do poledne. Zákazníci mohou prodejnu kontaktovat i telefonicky, a to na čísle 773 000 603.
Obyvatelé Benešova a okolí tak již rok nemusí za Vodafonem cestovat do jiných měst. Místní prodejna totiž
nabízí kompletní služby Vodafone a klade důraz zejména na spokojenost zákazníka. Lidé si zde mohou v klidu
vyzkoušet různé chytré mobilní telefony, aktivovat si služby a tarify vč. internetu z nabídky Vodafonu a nechat si
poradit od odborníků či se spojit s živým operátorem. V prodejně jsou vítáni i firemní zákazníci. Podnikatelé zde
naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při výběru produktů a služeb jim přímo na míru. Na prodejce
Vodafone v Benešově se můžete obrátit v případě dotazu i technického problému.

Hostinec pod Kostelem
pořádá

90‘ RETRO PARTY
dne 10. 3. 2012
Akce: vodka & džus

SRPŠ Chotýšany
pořádá

Maškarní karneval
dne 19. 2. 2012
od 1930 hodin
v Hostinci pod Kostelem
K tanci a poslechu hraje GENERACE
Vstupné: 100,- Kč

vstup:

od 21:30 – 22:00 za 40,od 22:00 za 60,-

Předem děkujeme za ceny do tomboly.
Tombola je umístěna ve škole.

MALÁ VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
U SYSLŮ

Keramika, velikonoční dekorace, kanafas,
proutěné zboží a další drobné dárky pro
jarní náladu.
výstava je prodejní

25. 3. – 8. 4. 2012
soboty a neděle 10.00 – 18.00 hod.
všední dny 15.00– 19.00 hod.
Srdečně zve Ivana Syslová
Chotýšany 123
od pošty směr hřiště

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou Obecního úřadu

Velikonoční zábavu
v neděli dne 8. dubna 2012 od 19.00 hod
v sále hostince POD KOSTELEM
K tanci a poslechu hraje „CODA“ Bystřice
vstupné 80,- Kč
Na večírek srdečně zveme všechny důchodce,
mladé, starší a všechnu mládež.

Sokol Chotýšany – vítěz 9. ročníku Zimního turnaje ve Vlašimi
V rámci zimní přípravy na jarní sezónu 2012 jsme se přihlásili na Zimní turnaj do Vlašimi, který pořádal
FC GRAFFIN Vlašim na hřišti s umělou trávou v areálu Na Lukách. Turnaje se kromě našeho mužstva
zúčastnily ještě tyto mužstva: Sokol Trhový Štěpánov, Sokol Ostředek, Sokol Kondrac, FK Kovofiniš Ledeč nad
Sázavou a Sokol Košetice.
Zimní přípravu jsme zahájili s trochu obměněným kádrem, než jsme měli na podzim. Hostování skončilo
brankáři Kondrátovi, Adam Hanibal se začal připravovat s Teplýšovicemi. O jeho dalším osudu zatím není
rozhodnuto. Na hostování z FC GRAFFIN Vlašim jsme získali Petra Červeňáka, ze Sokola Maršovice přišel po
půlroční přestávce Jiří Hampešt a ze Sokola Kondrac jsme získali našeho bývalého hráče Jiřího Mlezivu.
Do turnaje jsme vstoupili v sobotu 4. 2. 2012 utkáním se Sokolem Trhový Štěpánov, který jsme po
dobrém výkonu porazili 7:1. I když výsledek vypadá jednoznačně, ale soupeř nám nic nedaroval zadarmo a měl
také několik brankových příležitostí, které zlikvidoval brankář Keseli nebo se o ně připravili štěpánovští sami
svojí zbrklostí.
V sobotu 11. 2. 2012 jsme se utkali s dalším účastníkem okresního přeboru Sokolem Ostředek. Ostředečtí
odešli také s debaklem a to 7:2. Naši hráči podali opět velmi dobrý výkon, ale těžší soupeři je v turnaji teprve
čekali.
V neděli 19. 2. 2012 přišel jeden z nich, Sokol Košetice, hrající vysočinskou I.B třídu, se kterým jsme
prohráli 1:2. V utkání jsme se sice ujali vedení, ale po té jsme se hlavně věnovali diskuzím s rozhodčím Borkem
a ne vlastní hře a tak košetičtí dokázali využít našich chyb v obraně a zaslouženě zvítězili.
V neděli 26. 2. 2012 jsme se utkali se Sokolem Kondrac. Ještě hodinu před výkopem bylo našich hráčů
pouze devět, a proto jsme museli od nedělního oběda vytáhnout Miloše Tůmu, hráče našeho béčka, a přemluvit
omluvené hráče Bejbla a Koreckého, abychom mohli vůbec k utkání nastoupit v plném počtu. Utkání jsme
nakonec zvládli dobře a remizovali jsme s Kondrací 1:1, i když v utkání jsme měli několik dobrých příležitostí,
ale využili jsme jenom jednu z nich.
Ve čtvrtek 1. 3. 2012 jsme pod umělým osvětlením předehrávali poslední zápas turnaje s mužstvem FK
Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, účastníkem I.A třídy kraje Vysočina. Utkání jsme zvládli na jedničku a po
výborném výkonu jsme zvítězili 7:0 a předvedenou hrou jsme potěšili nejen sebe, ale i hrstku věrných fanoušků,
kteří s námi prožili celý turnaj. V utkání se zaskvěl Petr Červeňák, který vstřelil čtyři branky. A teď jsme jen
čekali na zaváhání Kondrace s Trhovým Štěpánovem, které by nám dopomohlo k vítězství v turnaji. A to
zaváhání přišlo v neděli 4. 3. 2012, kdy Kondrac prohrála s Trhovým Štěpánovem 1:3, i když v zápase měli
kondračtí mnoho vyložených brankových příležitostí, ale jejich koncovka byla žalostná. A tak jsme mohli slavit
celkové vítězství v tomto turnaji. Na 2. místě skončil Trhový Štěpánov a až na 3. místě skončil favorit turnaje,
Sokol Kondrac. Nejlepším střelcem turnaje se stal s 9 brankami náš hráč Petr Červeňák, čímž mu tímto za celý
oddíl gratuluji.
Doufám, že nás toto vítězství na turnaji zdravě nakopne a budeme pokračovat v těchto dobrých výkonech
i v jarní sezóně.
Konečná tabulka:
1. Sokol Chotýšany
2. Sokol T.Štěpánov
3. Sokol Kondrac
4. Sokol Košetice
5. FK Ledeč n. Sáz.
6. Sokol Ostředek

5 3 1 1
5 3 1 1
5 2 2 1
5 2 1 2
51 2 2
5 0 1 4

23 : 6
15 : 11
14 : 8
13 : 13
7 : 13
8 : 26

10
10
8
7
5
1
Paleček Miroslav, sekretář oddílu

Rozpis fotbalových mužstev Sokola
Chotýšany
Rozlosování I.B třídy – JARO 2012
Zbraslavice
Chotýšany A
Votice B
Chotýšany A
B. Podolí
Chotýšany A
Poříčí
Chotýšany A
Kondrac
Chotýšany A
Teplýšovice
Chotýšany A
Sázava

Chotýšany A
Chotýšany A
24. 3.
Zdislavice
1. 4.
Chotýšany A
7. 4.
Tupadly
15. 4.
Chotýšany A
21. 4.
Nespeky
29. 4.
Chotýšany A
6. 5.
Jesenice
13. 5.
Chotýšany A
20. 5.
Chocerady
27. 5.
Chotýšany A
2. 6.
Sedlec – Prčice
10. 6.
Chotýšany A
16. 6.

15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO

Rozlosování IV. třídy – JARO 2012
Chotýšany B
Kladruby
Chotýšany B
Soběhrdy B
Chotýšany B
Libež
Chotýšany B
Divišov B
Ostředek B
Chotýšany B
Přestavlky B

Chotýšany B
Nesp. Lhota B
7. 4.
Chotýšany B
15. 4.
Struhařov B
21. 4.
Chotýšany B
29. 4.
Postupice B
5. 5.
Chotýšany B
12. 5.
Popovice B
19. 5.
Chotýšany B
26. 5.
Chotýšany B
3. 6.
Čechtice
9. 6.
Chotýšany B
16. 6.

16:30
15:00
17:00
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00

SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Výroční zpráva o činnosti MS ČČK v Chotýšanech v roce 2011
Výroční schůze se v minulém roce konala 12. 2. 2011 a zúčastnilo se jí 36 členů. Výborové schůze
představenstva se uskutečnily tři. Na těchto schůzích se řeší program divadel, zájezdů, výročí členů, humanitární
sbírky, termíny jejich konání, účast na valných hromadách, návrh přijetí nových členů, plán na příští rok a termín
konání výroční schůze.
Místní skupina ČČK v Chotýšanech má 135 členů. Dva členové zemřeli, jedna členka se odhlásila a pro
letošní rok jsou navrženi 3 noví členové. Jejich přijetím nás bude opět 135. Z toho počtu je 11 dárců krve, z toho
někteří s velmi vysokým počtem odběrů, za což si jistě zaslouží naše poděkování.
Jubilea v roce 2011 oslavili tito členové: paní Marie Toulová 85 let, paní Jaroslava Kuthanová 80 let, paní
Milada Hronková 80 let a paní Marie Syslová 75 let. Všem jubilantkám srdečně blahopřejeme, přejeme hodně
zdraví do dalších let. Těmto členkám byl předán dárkový balíček. Rovněž blahopřejeme naší člence paní Renatě
Šandové k narození dítěte. Také jí byl předán věcný dárek.
Výše členského příspěvku zůstává stále pouhých 20,- Kč, tím spíše je třeba poděkovat členkám paní
Kuthanové a Syslové, které tuto skromnou částku od nás vybírají. Z této částky nám zůstává pouze polovina,
druhou odvádíme Oblastnímu spolku ČČK.
V naší skupině pracují 2 pečovatelky. Paní Marie Kuthanová a paní Božena Holejšovská, které
v uplynulém roce uskutečnily 20 návštěv u jubilantů a přestárlých občanů Chotýšan a přilehlých obcí. Také těmto
občanům byly rovněž předány dárkové balíčky hrazené OÚ.
A nyní k činnostem naší Místní skupiny ČČK. Naše členky se již řadu let starají o úklid, výzdobu
a hudební doprovod zdejšího kostela. Díky patří i paní Martině Benákové za vždy aktuálně upravenou vývěsní
skříňku ČČK.
Jako každý rok jsme na žádost Diakonie v Brumlově uspořádaly humanitární sbírku ošacení.
Organizováním této sbírky pomáháme potřebným občanům a podílíme se na vytváření nových pracovních míst
pro těžko umístitelné občany, kteří třídí nepoužitelný textil k dalšímu zpracování. Tato sbírka je vždy velmi
úspěšná, a proto bude pořádána i v letošním roce.
Nyní ke kulturním akcím. První akcí bylo pořádání zájezdu na začátku července a to bylo putování
Posázavským pacifikem, který si vzal na starost tragicky zesnulý Rudolf Fulín. Tento výlet se velmi líbil
a doufám, že se nám podobný podaří i letos.
V listopadu jsme se vypravili do divadla na Vinohradech na představení „Brouk v hlavě“, které jsme již
viděli, ale přesto to byl velmi pěkný zážitek. Doufáme, že se nám v letošním roce podaří vybrat zajímavý
program, možná nějaký muzikál.
Mnozí naši členové se každoročně zúčastňují kulturních a společenských akcí, pořádaných i jinými spolky
v naší obci. Je to např. hasičský ples, dětský karneval, hudební večírky, oslava Svátku matek, Dne dětí
a maminky a babičky se účastní akcí a výstav, pořádaných místní základní školou. Pravidelně se setkáváme na
Adventním koncertě pořádaném OÚ. A v tomto čase mnozí z nás navštěvují Vánoční výstavu u Syslů.
Na závěr této zprávy bych všem chtěla poděkovat za odvedenou práci, která není moc vidět, ale je
potřebná. A doufám, že se ve stejném počtu sejdeme i v příštím roce.

Za MSČČK
Palečková Jana
Jednatelka

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
¾ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických
důvodů
¾ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
¾ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

26., 27. a 28. března 2012

čas:

14:00 – 18:00 hodin

místo:

Obecní úřad Chotýšany
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2012
Značka „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®“ má prvních
dvanáct certifikovaných produktů
16. 2. 2012 poprvé zasedala certifikační komise, aby posoudila tucet žádostí o udělení značky KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Novou značku nyní ponesou patchworkové textilní výrobky,
keramika, koláče, uzeniny, mléčné a mlynářské biovýrobky a včelí produkty.
Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organizací a veřejné správy
udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® těmto dvanácti výrobcům a jejich produktům:
Patchwork, originální textilní dekorace, bytové doplňky a hračky - Dagmar Hulmáková z Vlašimi
Šternberské koláče - Jan Filip ze Šternberka
Mléčné a mlynářské výrobky z farmy Bio Vavřinec - Bio Vavřinec, s.r.o. z Okrouhlic
Zahradní substrát - EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Užitková keramika - Ivana Syslová z Chotýšan
Tradiční podblanické speciality - Podblanické maso – uzeniny, František Matoušek z Kondrace
Regionální literatura - Český svaz ochránců přírody Vlašim
Včelí med - Včelí farma Samek z Řimovic
Med lesní medovicový - MVDr. Ludvík Bělohlávek z Bystřice
Med a propolis - Ing. Milan Plaštiak z Louňovic pod Blaníkem
Včelí med - Jan Lalouček z Miřetic
Včelí med - Miroslav Dvořák ze Semtínku
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska délky tradice, podílu místních surovin, ruční či duševní práce,
specifičnosti pro region a výjimečných vlastností produktu.
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve
spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. a Posázavím o.p.s. O značku mohou požádat výrobci a poskytovatelé
stravovacích a ubytovacích služeb z území Místní akční skupiny Posázaví. Žádosti do dalšího kola certifikace je
možno podávat do konce května 2012 na adresu Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Více informací získají
zájemci na internetových stránkách www.csopvlasim.cz, www.posazavi.com nebo na telefonním čísle 777 800 461
(K. Červenková)
Kateřina Červenková (kbr@csop.cz, 777 800 461)

Zápis 2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2. 3. 2012 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, František Toula, Vladimír Sysel, Irena
Pošmurná
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, František Toula
Hosté: Miroslav Švarc

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 – oprava vodovodních přípojek
4)
Obecní vodovod – radon
5)
Digitalizace katastru
6)
Veřejné osvětlení – Křemení
7)
Zpráva ze zasedání CHOPOSu
8)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění přípravy návrhu na financování opravy vodovodu starostkou a 2. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění přípravy aktualizovaných smluv o dodávce vody starostkou – SPLNĚNO
• zajištění cenových nabídek na odstranění radonu 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění jednání s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“ starostkou a 2. místostarostou
– PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na veřejné osvětlení na Křemení 1. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění jednání s dodavatelem služeb na zimní údržbu komunikací 2. místostarostou – SPLNĚNO

3.

Obecní vodovod – oprava vodovodních přípojek
Na základě ankety mezi občany zastupitelstvo rozhodlo, že opravu vodovodní přípojky zaplatí její majitel
bezprodleně po opravě, příp. ve splátkách po 1.000,- Kč ročně, na základě smlouvy. Výše úhrady se bude
odvíjet od provedené práce (předpokládané rozpětí 1.000,- Kč až 6.000,- Kč na vodovodní přípojku).

4.

Obecní vodovod – radon
Na základě žádosti zastupitelů byly obeslány tři firmy, nyní se čeká na nabídky.

5.

Digitalizace katastru
Katastrální úřad zaslal informace o průběhu převodu geodetických informací do digitální podoby, V současné
době jsou informace na webových stránkách obce a na vývěskách. O průběhu digitalizace budou občané
průběžně informováni.

6.

Veřejné osvětlení – Křemení
Zastupitelům byly předloženy čtyři cenové nabídky. Kritéria nejlépe splňovala firma ELMOZ Bystřice.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky firmě ELMOZ Bystřice?

7.

Hlasování: PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL SE 2

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

8.

Různé
Nabídka firmy BOROKO na osazení zvonů do kapličky na Pařezí a v Městečku.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky firmě BOROKO?

Hlasování: PRO 6 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

Pozemky u obecní čističky odpadních vod.
Obec a paní Potůčková jako majitelka sousedních pozemků se budou finančně podílet na zaměření pozemků
v okolí ČOV, a poté obec od paní Potůčkové odkoupí část pozemků dle smlouvy o smlouvě budoucí, která byla
v minulosti uzavřena.

Zabezpečení údržby obce.
Vzhledem k tomu, že pracovníci od úřadu práce, kteří se starali o údržbu obce, skončili k 29. 2. 2012 a smlouvy
nebyly úřadem práce prodlouženy, bude obtížnější v letošním roce zajistit údržbu veřejné zeleně. V nejbližší
době bude nutné problém vyřešit.

Usnesení č. 2/2012 ze dne 2. 3. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
Zadání zakázky na veřejné osvětlení Křemení firmě ELMOZ Bystřice;
b)
Zadání zakázky na osazení zvonů do kapliček na Pařezí a v Městečku firmě BOROKO;

2)

pověřuje
a)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu
multifunkčního sportoviště;
b)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na odstranění radonu;
c)
starostku a 2. místostarostu jednáním s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“;
d)
2. místostarostu zajištěním zaměření pozemků u ČOV;
e)
starostku vypracováním návrhu na zajištění údržby veřejné zeleně;

3)

bere na vědomí
a)
způsob financování oprav vodovodních přípojek na základě proběhlé ankety;
b)
informace o digitalizaci katastru;
c)
informace o zasedání svazku obcí CHOPOS.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 30. 3. 2012 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 5
Čp. 4 - Rod Fialů, který je na tomto čísle od založení osady, dostal se na Pařezí z Bílkovic kolem roku 1786. Stavení toto
bývala větší chalupa, také polodřevěná, na níž v minulém století hospodařil Josef Fiala, nar. 21. 10. 1816 s manželkou
Barborou nar. 1826 v Takoníně. Měli 4 syny, z nichž nejmladší Jan nar. 24. 5. 1864 se na chalupu oženil. Žena mu však
v r. 1902 zemřela. Oženil se proto podruhé, jeho druhá žena Marie nar. 24. 8. 1868 pocházela z Moklin.
Jan Fiala byl hospodářem velmi dobrým, rozumný a rozšafný to člověk, který byl dlouhá léta i členem obecního
zastupitelstva obce Chotýšan za stranu lidovou. Zemřel v roce 1937, jeho druhá žena jej o celou řadu let přežila.
Z obou manželství měl Jan Fiala 4 syny. František, narozený 1896 se usadil trvale v Praze, byl zaměstnán jako
stavitel-architekt. Později se s manželkou přestěhovali na Pařezí – viz č.p. 2.
Druhý syn Jan nar. 1902 byl vyučen zedníkem, zemřel v mladém věku 21 let v r. 1923. Třetí syn Josef nar. 1906
zůstal doma v hospodářství a stal se dědicem. Ženu si přivedl z Nemíže, Marii nar. 1910 a dobře pak spolu na usedlosti
hospodařili. Čtvrtý syn Fialův Jaroslav usadil se potom také v Praze. Na Pařezí má postavenou chatu č. 10, kde tráví
s rodinou vždy v létě dovolenou.

Původní Fialova chalupa na Pařezí čp. 4 kolem r. 1935

Dnešní Josef Fiala byl rovněž dobrým
hospodářem. Původní dřevěné stavení zboural
a vystavěl si vše nové, zděné a s tvrdou
krytinou. Obytné místnosti vybavil potřebným
nábytkem, pořídil různé stroje a nářadí pro
hospodářství. Volský dřívější potah vyměnil za
pár pěkných koní a dobře se jim i vedlo, nehledě
ovšem k pořádné dřině, neboť byli na práci
sami. Manželka Josefova byla rovněž řádná
a přičinlivá hospodyně, a když po II. světové
válce přibrali ještě nějaká pole od velkostatku,
stal se z této usedlosti docela pěkný statek. Jak
tomu konečně hospodářské i obytné budovy
plně nasvědčují. Fialovi měli do budoucna jistě
i všelijaké jiné plány, stalo se však jinak …

V roce 1952 stali se také po kratším rozmýšlení členy nově utvořeného JZD v Chotýšanech. Josef Fiala přihlásil
celou výměru 11,62 ha pozemků, předal také nějaký živý i mrtvý inventář, což mu vše ohodnotili částkou 69. 295 korun.
A začali, tak jako ostatní hospodařit v kolektivu jako družstevníci. Svůj pár koní si Josef ponechal, jezdí s nimi denně do
Chotýšan a koná, co je zapotřebí.
V roce 1962 postihla rodinu Fialovu bolestná ztráta. Zemřel jim 22. prosince nejmladší syn Miroslav, nar. 1948.
Pro jeho rodiče to byla rána velmi bolestná a těžko ji potom snášeli. Starší syn Josef nar. 1940 je zaměstnán v Blanických
strojírnách ve Vlašimi. V roce 1956 se oženil. Ve Vlašimi také bydlí.
Mají také dceru Marii, nar. v r. 1936. Ta se r. 1955 provdala za zemědělce Josefa Strnada do Býkovic. Na statku
s Fialovými bydlela ještě několik roků Josefova matka Marie, která pomáhala v domácnosti i v hospodářství co bylo
zapotřebí a na co také potom ještě stačila. Zemřela v prosinci 1962 ve vysokém stáří 94 let.
A tak léta ubíhají … a dnes jsou už i Josef a Marie dědečkem a babičkou a těší se z vnoučat. Na chalupě jsou
ovšem jen sami dva. A bolest nad ztrátou nadějného syna Miroslava stále ještě hlodá …
Psáno r. 1967 J. Š.

pokračování příště
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