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Vážení spoluobčané,
konečně jsme se přehoupli ze zimy do jara a těšíme se na
příchod Velikonoc. S tímto obdobím je neodmyslitelně spjat
také jarní úklid v našich domácnostech a zahradách.
O čistotu v obci usilujeme i my, i když musím přiznat, že ne
všude se nám daří. Na komunikacích je po zimě spousta
prachu, z křoví na nás vykukují odpadky (např. kdosi
vyhodil skleněné obaly u Prostředního rybníka – asi to má
ke kontejnerům na tříděný odpad hodně daleko). Naši
pracovníci však tolik práce najednou nezvládají a úřad práce
nám v současnosti nepřispívá na osoby, které by se o údržbu
obce staraly. Vzhledem k vysokým nákladům na každého
pracovníka (minimálně 150 000 Kč ročně, které tvoří mzda
a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění), velmi
zvažujeme, zda a kolik pracovníků na údržbu obce
najmeme. Nebudeme-li se současným počtem pracovníků
péči o obecní majetek zvládat, zřejmě budeme občanům
nabízet krátkodobé brigády.
Naši pracovníci v současné době dokončují rekultivaci
„skládky biologického odpadu“ na okraji Chotýšan ve
směru na Pařezí. Tuto akci mnozí z vás chválí, jiní se však
ptají, kam mají nyní vyvážet trávu a jiný biologický odpad
ze svých zahrad. Jednáme proto s DZS Struhařov
o možnosti ukládání tohoto odpadu na jejich předem
vymezený pozemek. Tato společnost má však nedobré
zkušenosti z minula, kdy občané na vymezená místa
vyváželi nejen trávu a listí, ale i kameny, větve a další
nevhodný odpad. Proto naše jednání doposud probíhá
a doufám, že dospějeme k oboustranně přijatelnému řešení.
Založení obecní skládky předpokládá splnění řady
hygienických aj. požadavků a svými náklady by opět
zatížilo obecní pokladnu. Apeluji proto na všechny, kteří
biologický odpad produkují, aby jej likvidovali na vlastním
pozemku kompostováním, větve pak drcením či pálením
(při vhodném počasí). Co se týká ostatních druhů odpadu,
připravujeme novelu místní vyhlášky, se kterou vás
seznámíme po jejím schválení zastupitelstvem.
Práce na výměně vodoměrů a revizi vodovodních přípojek
postupují jen velmi pomalu, protože u velkého množství
přípojek je nějaký problém. I přesto občané, kteří jsou na
obecní vodovod napojeni, dostávají v těchto novinách ve
dvojím vyhotovení „Smlouvu o provedení revize a opravy
vodovodní přípojky“. Ti, kdo mají o hromadnou opravu
zájem, nechť smlouvu vyplní, podepíší a jedno vyhotovení
do konce dubna vrátí na obecní úřad (stačí do schránky nebo

zastupitelům). Pospíšit si však musejí ti, kdo bydlí v okolí
bytovky č.p. 73, protože zde by se měla již v dubnu
realizovat oprava komunikace.
V lednu jsme vás vyzývali, abyste nám na lístečcích předali
svá přání, vztahující se k budoucnosti obce. Jednalo se
o aktivitu Posázaví o.p.s., které tak sbírá podklady pro
strategii rozvoje regionu. Všechna přání by měla být již brzy
zveřejněna na www.posazavi.com. V naší obci jsme vybrali
57 lístečků. Vaše náměty lze rozdělit do dvou skupin:
- realizovatelné v krátkém časovém horizontu, tj. autobusový spoj na Benešov v 7.00 hod. (od září by měl na Chotýšce
stavět spoj Humpolec – Praha, který zde doposud jen
projížděl – přesný čas ještě nemáme k dispozici), drobná
vylepšení veřejného osvětlení (postupně zabezpečíme),
revitalizace rybníku Ovčínek (zpracovaný projekt posuzují
orgány životního prostředí), zájmové aktivity pro děti
(zabezpečuje škola, také se rýsuje možnost odkoupit vhodný
prostor, tj. jídelnu DZS Struhařov, kde by mohly probíhat
i aktivity pro mládež a dospělé), multifunkční sportoviště
(čekáme na vyjádření hasičů, pak podáme žádost o územní
rozhodnutí), autobusová zastávka na Chotýšce (máme
územní rozhodnutí, připravujeme se na podání žádosti
o stavební povolení),
- realizovatelné výhledově, příp. i nerealizovatelné,
tj. omezení rychlosti a přechod na Křemení (nelze, platné
předpisy to neumožňují, je možné uvažovat pouze o měřiči
rychlosti), obchvat průmyslové zóny, koupaliště, kanalizace,
plynofikace a centrální vytápění, centrální čistička odpadních vod, chodník Chotýšany – Křemení, osvětlení podél
hlavní silnice (vše z finančních důvodů v současnosti
nerealizovatelné, ale v budoucnu se možná dočkáte), oprava
zámku, normální sousedé (mimo kompetence obce).
Seznam všech přání najdete na našich webových stránkách,
v příštích novinách se k některým tématům vrátím
podrobněji. Vaše přání (a nejen ta) mě vedla k zamyšlení,
kde na všechno vzít peníze a jako jediná schůdná varianta
mě napadá zvýšení daně z nemovitosti (viz samostatný
článek). Tím nechci říci, že se daň z nemovitosti zvýšit musí
nebo že se musí zvýšit hned příští rok. Posuzujte, prosím,
tento příspěvek pouze jako můj soukromý názor a jako
podnět pro diskusi.
S přáním krásných velikonočních i dalších dní
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY

Zápis do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy

Kouzelník ve škole

v Chotýšanech se koná

První březnový den zavítal mezi děti kouzelník se svým
kouzelnickým vystoupením, ve kterém nechyběla kouzla
s provázky, kartami, šátky a jinými rekvizitami. Děti
kouzelnická čísla nejen bedlivě sledovaly, ale měly
i možnost některá se naučit.

ve středu 11. 4. 2012 od 15 - do 16:30 hodin.
Po telefonické domluvě ve čtvrtek 12. 4. 2012.

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou Obecního úřadu

Velikonoční tvoření

Velikonoční zábavu

Měsíc březen byl ve znamení velikonočního tvoření, kdy
se zdobily kraslice, pekly perníčky a jidáše, vyráběly se
věnečky z textilu a přírodnin... Děti nejen tvořily, ale
v projektech se blíže seznámily s významem a tradicemi
svátků jara.

tvoření

K tanci a poslechu hraje
„CODA“ Bystřice
vstupné 80,- Kč
Na večírek srdečně zveme všechny důchodce,
mladé, starší a všechnu mládež.

Velikonoční dílničky
Velikonoční

v neděli dne 8. dubna 2012 od 19.00 hod
v sále hostince POD KOSTELEM

bylo

zakončeno

tradičními

velikonočními dílničkami v úterý 27. 3. 2012. Děti

Hostinec pod Kostelem

malovaly kraslice voskovou technikou, vyráběly zvířátka

pořádá

ze slaného těsta, věnečky z přírodnin, ozdoby s jarními
motivy z papíru, zdobily perníčky.... Poděkování patří
paní Syslové a paní Bartošové, které dětem s tvořením

DANCE PARTY
dne 21. 4. 2012

v dílničkách pomáhaly....

Akce: vodka & džus

Velikonoční výstava
V sobotu 31. 3. 2012 se škola otevřela všem, kteří si jarní

vstup:

do 22:00 za 40,od 22:00 za 60,-

dny zpříjemnili shlédnutím velikonoční výstavy - byly na
ní vystaveny výrobky s velikonoční tématikou, ale i práce
dětí z projektů.

3. – 8. 5. 2012

Noc s Andersenem
V

pátek

20.

4.

Vyčištění a revize komínů

2012

se

uskuteční

NOC

Cena: 350,- Kč

S ANDERSENEM. Tímto Vás zveme na večer, který
bude

věnovaný

čtení

pohádek,

společným

hrám

a soutěžím. Večer bude zakončen nočním spaním ve
škole. Než se děti ráno rozejdou domů, zasadí
Pohádkovník.

Od 10. 4. 2012 budou zápisové archy
k dispozici v obchodě.

Není daň jako daň
Teorie říká, že daň je nedobrovolná, nenávratná a neekvivalentní platba, kterou stát vybírá od poplatníků a tak si
zajišťuje prostředky pro své fungování. V současnosti náš stát nejvíce zdaňuje spotřebu (daň z přidané hodnoty
a spotřební daň), pak příjem (daň z příjmu fyzických a právnických osob) a nejméně majetek (daň z nemovitosti,
daň dědická a darovací, silniční daň, daň z převodu nemovitostí). Většina daní je tzv. sdílených, to znamená, že
se vyberou na centrální úrovni a pouze asi 20 % z vybraných peněz se pak přerozdělí obcím. V posledních letech,
zejména vlivem nepříznivé hospodářské situace, se daňový příděl obcím spíše snižuje. Jejich náklady (např. na
elektrickou energii či likvidaci odpadů) se však neustále zvyšují. Obce se tak dostávají do stále horší situace, kdy
jsou schopny hradit pouze své provozní výdaje a na investice jim zbývá stále méně prostředků. Taktéž zdroje
dotací pomalu vysychají.
V naší daňové soustavě je však jedna daň, která zůstává ve 100%ní výši v obci, ve které byla vybrána. Je to daň
z nemovitosti, jejíž výši může ovlivnit i samotná obec volbou koeficientu v rozpětí až 5násobku základní sazby.
V naší obci je daň z nemovitosti stanovena na nejnižší úrovni (koeficient 1) a ročně se zde na této dani vybere
cca 550 000 Kč. Je to hodně nebo málo? Odpovědí mohou být ceny některých investic: oprava komunikace na
Křemení 1,5 mil. Kč, osvětlení na Křemení 380 tis. Kč, autobusová zastávka na Chotýšce 2 mil. Kč, multifunkční
sportoviště cca 1,5 mil. Kč, územní plán 400 tis. Kč, atd., atd.
Podívejme se na tuto otázku ještě z druhé strany a zeptejme se každý sám sebe: Platím na dani z nemovitosti
hodně nebo málo? A co za svoje peníze odevzdané obci očekávám? Pokud např. tříčlenná rodina platí ročně daň
z nemovitosti ve výši cca 1100 Kč, vychází na každého jejího člena daň ve výši 1 Kč denně.
Má-li se naše obec rozvíjet, potřebuje dodatečné peníze a získat je zvýšením daně z nemovitosti je asi jediné
možné řešení. Měli bychom proto začít diskutovat o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na úroveň 2,
tj. o 100 %. Tím by obec získala dalších 550 000 Kč, které by byly každoročně použity pro rozvoj každé části
obce (např. v poměru 350 tis. Kč pro Chotýšany, 100 tis. Kč pro Městečko a po 50 tis. Kč pro Křemení a Pařezí)
a o použití přidělené částky by rozhodovali samotní obyvatelé. Podle svých možností by jim obec ještě přispěla
ze stávajícího rozpočtu. Jedná se samozřejmě pouze o prvotní návrh, variant využití těchto dodatečných peněz je
jistě více.
Nepovažujte, prosím, tento můj návrh za hotovou věc, ale promyslete si ho, proberte se sousedy a, až dostanete
v dubnu či květnu z finančního úřadu složenku na daň z nemovitosti, uvažte, zda by pro vás bylo přijatelné platit
částku dvojnásobnou. Vím, že současná ekonomická situace není pro nikoho jednoduchá a tato daň by nejvíce
dopadla na ty, kdo vlastní v naší obci větší pozemky či budovy (největší vlastník je FARM Chotýšany,
tj. majitelé zámku), ale bez dodatečných finančních zdrojů se bude obec rozvíjet jen velmi pomalu.
Předpokládám, že v červnu se k tomuto tématu opět vrátím a navrhnu vám nějakou formu veřejné diskuse. Do té
doby uvítám vaše souhlasné i zamítavé názory, zejména budete-li je ochotni zveřejnit v našich novinách.
Ing. Blanka Bejdáková

Výzva spolkům
a všem, kteří se chtějí podílet na společenském životě v obci
DZS Struhařov nabízí obci k odprodeji budovu své jídelny. Z toho důvodu vyzývám představitele všech spolků,
aby se ve středu 25. 4. v 18.00 hodin dostavili do této jídelny, kde prodiskutujeme možnosti využití nabízeného
prostoru.
Zváni jsou i ti, kteří by rádi tento prostor využívali např. jako klubovnu nebo pro cvičení, výtvarnou dílnu či
jinou zájmovou činnost.
Ing. Blanka Bejdáková

WEBOVÉ
STRÁNKY
OBCE

Dobrý

den vážení spoluobčané,
opět se po čase vracím k tématu webových
stránek. Rádi bychom zvýšili jejich
návštěvnost, protože jsou tu především pro
vás. Snažíme se o včasné plnění obsahu,
tak, abyste vždy měli aktuální informace.
Především bych chtěl upozornit na možnost
v levém sloupci
„Novinky e-mailem“

kde stačí vyplnit vaši e-mailovou adresu a po té z vaší e-mailové schránky přes odkaz potvrdit
registraci a budete dostávat aktuální informace přímo do vašeho mailu, tzn. nemusíte sledovat
úřední desku, novinky, aktuality,…, neboť informace jenž budou „vyvěšeny“, doputují
automaticky přímo k vám.
Dále postupně doplňujeme obsah stránek i zpětně, jedná se zejména o fotografie ve
fotogalerii, které jsou řazeny podle jednotlivých akcí v daném roce, ale jsou zde i nezařazené
galerie zobrazující obec a její části v průběhu ročních období, letecké snímky apod.
Pokud máte nějaké zajímavé fotografie, můžete do galerie přispět i vy, jako to učinila
např. paní Věra Marešová z Městečka, za což jí děkujeme.
Najdete zde i odkazy a rubriky týkající se jednotlivých spolků, které se postupně také
doplňují.
Chtěl bych ještě upozornit na nově chystané podstránky obecní knihovny, které by se
měly rozběhnout v nejbližší době a rovněž webové stránky školy dostanou nový kabát a budou
propojeny se stránkami obce.
Rádi uvítáme veškeré vaše podněty a nápady.
A nezapomeňte pravidelně sledovat: www.chotysany.cz
Ing. Radek Kalina

DOTACE Z EU PRO DROBNÉ PODNIKATELE
ZDROJ PODPORY:

Program rozvoje venkova / Zakládání a rozvoj mikropodniků

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:

červen 2012

SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ:

prosinec 2012

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM?
Fyzické nebo právnické osoby do 10-ti zaměstnanců, mající provozovnu v obci do 2 000 obyvatel.
Platí i na nově založené společnosti bez podnikatelské historie.
POZOR! Místem realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena
stavba, nejedná se o sídlo společnosti.
NA CO SE DOTACE VZTAHUJE?
Nákup strojů včetně příslušenství a dalších zařízení;
Rekonstrukce, modernizace budov a stavba nových budov; Připojení k technické infrastruktuře; Úpravy
povrchu v areálu provozovny;
Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek);
Pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software).
POZOR! Veškerý pořizovaný majetek musí být nový, doposud neodepisovaný!
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
45 – 60 %, max. 10 mil. Kč. Jihozápad republiky 35 – 50 %.
Doporučená minimální míra investice: 350 tis. Kč.
JAK PROBÍHÁ VYŘÍZENÍ DOTACE?
Dotace je vyplácená zpětně proti zaplacené faktuře. Žadatel si tedy musí zajistit profinancování projektu,
a to z vlastního nebo cizího kapitálu.
Projekt může být zahájen nejdříve po datu podání Žádost o dotaci. Na náklady vynaložené před podáním
Žádosti o dotaci nelze dotaci získat!!!
Žadatel tedy může zahájit realizaci projektu ihned po podání Žádosti (červen 2012) nebo může počkat až na
schválení (prosinec 2012) a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Nejpozději musí být realizace projektu
dokončena do 24 měsíců od schválení dotace.

Kontakt na poradenskou firmu je k dispozici na Obecním úřadě v Chotýšanech.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Regionální produkty z Posázaví se prezentovaly na jarmarku Kampský krajáček
První větší společnou prezentaci má za sebou značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt®. Představila se návštěvníkům jarmarku Kampský krajáček, který se
konal v sobotu 24. března v Praze. Regionální produkty na něm zastoupila keramika Ivany
Syslové z Chotýšan, koláče Jana Filipa z Českého Šternberka, med a včelí produkty firmy
SAMEK z Řimovic u Vlašimi a biopotraviny firmy Biovavřinec z Okrouhlic.
„Jarmarkem prošlo hodně cizinců, cestu si na něj ale našli i místní. Když jsme jim dali
ochutnat Šternberské koláče, překvapilo je, jak jsou měkké a vláčné, řada zahraničních
návštěvníků poprvé třeba ochutnala makovou náplň. Lidé se zajímali také o to, jestli jsou
koláče vyrobené z českých surovin. Třeba tvaroh do nich Janu Filipovi dodává firma
Biovavřinec, která měla stánek v sousedství. Návštěvníci se k nám pro koláče vraceli, jeden
zákazník přišel dokonce dvakrát. Několik párů se zajímalo také o možnost objednat si koláče
na svatbu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Posázaví o.p.s.
spolupracuje na propagaci regionálních produktů s Českým svazem ochránců přírody
Vlašim, který je koordinátorem značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® získalo letos prvních 12 produktů.
Byla mezi nimi i keramika Ivany Syslové. Na jarmarku proto nechyběly její hrníčky, vázy ani
keramické drobnosti pro radost. „Účast na trhu považuji za úspěšnou. Věřím, že se nám
společně podaří značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® dostat do
povědomí lidí, a tím zvýšit jejich zájem o naše produkty,“ uvedla Ivana Syslová.
Kampský krajáček je první veřejnou prezentací společnosti Posázaví o.p.s. v letošním roce.
V květnu se už tradičně zúčastní také zahájení turistické sezony ve Vojenském technickém
muzeu v Lešanech. I tam představí regionální produkty. Místní producenty propaguje také na
svém webu www.posazavi.com v rubrice Tržiště. Na 1. září 2012 pak plánuje se společností
Rakovnicko o.p.s. trh regionálních produktů v benešovském Pivovaru Ferdinand.
Jarmark regionálních značek Kampský krajáček se poprvé uskutečnil loni v září. Jednodenní
akce je především setkáním s výrobci originálních užitných i uměleckých předmětů a
příležitostí ochutnat pochoutky z různých koutů České republiky. Akci pořádá Asociace
regionálních značek, o.s., která sdružuje 18 regionů podporujících místní výrobky a produkty
udělováním vlastní značky. Regionální značka symbolizuje jedinečnost či význam produktu
ve vztahu k danému regionu a zároveň region začleňuje do systému značení s jednotnými
pravidly a charakteristickým vizuálním stylem.
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.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dobrovolníci už se chystají na další úklid řeky Sázavy
Sedmý ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční od 13. do 15. dubna 2012. Dobrovolníci vyčistí
hladinu a břehy jednoho z nejznámějších českých toků od Havlíčkova Brodu až po Pikovice. Patronát
nad akcí opět převzala zpěvačka Aneta Langerová, která pomůže i se samotným úklidem.
Čištění řeky Sázavy se mohou zájemci zúčastnit osobně nebo poskytnutím materiálního či finančního
daru. Stačí se do 10. dubna přihlásit na e-mail info@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081.
Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.
Do projektu se od jeho začátků aktivně zapojuje i půjčovna lodí Bisport s.r.o. z Týnce nad Sázavou.
„První rok jsem z toho měla velikou trému, ale teď už ne, protože vím, že je akce dobře připravena a
všechno do sebe zapadá. Lidé se na čištění znovu hlásí, vracejí se. Obavy nemám ani z počasí. Na
čištění Sázavy přijíždějí otrlí nadšenci, které jen tak něco neodradí,“ řekla Markéta Pazderová
z Bisportu.
Projekt Čistá řeka Sázava se koná pod taktovkou tří organizátorů, napříč dvěma kraji. Úklid úseku ze
Soutic do Pikovic, dlouhého více než 100 kilometrů, tradičně organizuje společnost Posázaví o.p.s.
Úsek mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi je v režii sdružení Sázava 21 a místní akční skupiny
Královská stezka o.p.s. a úsek z Chřenovic do Soutic si vzala na starost místní akční skupina Lípa pro
venkov.
„V pátek půjdeme uklízet s dětmi ze škol, v sobotu se do akce zapojí hasiči a rybáři a další
dobrovolníci. Čistit budeme už asi počtvrté, spolupracujeme při tom se školami a mikroregiony.
Dobrovolníkům poskytujeme rukavice, pytle na sběr odpadků a hygienické potřeby, jídlo pro ně
zajišťují obce nebo mikroregiony. Zájemců máme dost, každý úsek vždycky uklízí kolem 20 lidí,“
uvedla Vanda Kubínová z místní akční skupiny Lípa pro venkov.
Poprvé se letos do čištění řeky Sázavy zapojí místní akční skupina Královská stezka, a to po boku
občanského sdružení Sázava 21, které má s tímto úklidem už několikaletou zkušenost. Uklízet budou
úsek z Havlíčkova Brodu do Chřenovic. „Zdá se nám to jako hezká dobrovolnická akce, kterou region
potřebuje. Zájemců už máme hodně, dokonce se přihlásila i jedna firma, která nám nabídla 100
zaměstnanců,“ řekl manažer místní akční skupiny Královská stezka Gustav Charouzek.
V režii společnosti Posázaví o.p.s. dobrovolníci letos nově uklidí i část řeky mezi Souticemi a
Střechovem, odsud pak budou pokračovat dál až k Pikovicím. Loni se mezi Střechovem a Pikovicemi
sesbíralo 32,52 tuny odpadků. Včetně úseku z Havlíčkova Brodu do Soutic se pak na skládky odvezlo
dohromady 38,57 tuny odpadu. Do akce se zapojilo přes 1500 dobrovolníků.
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.

Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54
e-mail:
sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz
web:
http://www.sdk-cr.cz

tel: 774 376 540
č.ú: 3300330013/5500
Každý nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v tom přijde zranění či nemoc, kdy je nutný pobyt
v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy činí poplatek za pobyt v nemocnici 100 Kč za
den.
Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne 23. ledna 2012 rozhodla
o rozšíření své činnosti pod názvem

„Vzájemná solidarita mezi dárci krve a jejich sympatizanty“
Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné humanitární pomoci. Smyslem a cílem je přispívání svým
členům na nemocniční pobyt.
RR SDK rozhodla.
1. Členem Sdružení dárců krve se může stát
a. stávající aktivní dárce krve a plazmy
b. bývalý dárce krve a plazmy
c. občan České republiky
d. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční student studující na
škole v České republice
2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK
a. příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců
b. bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500Kč
c. cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční student studující na
škole v ČR – příspěvek 1000 Kč
3. Přihláška
Vzor přihlášky se nachází v dokumentu „Informace o členství v SDK“.
4.

Příspěvek se zasílá
a. složenkou na adresu uvedenou v hlavičce
b. na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené po zaplacení. Toto číslo
bude též identifikačním číslem člena.

5.

Proplácení nemocničního poplatku
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen
a. na účet člena
b. složenkou
c. 1-14 dní 100%
od 15. do 30. dne 50%
od 31. dne do 60. dne 10%
•

dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 40x nebo plazmu 240x
(při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)

•

dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo 12x plazmu (při
kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma) v období posledních 12 měsíců. Zde bude nutné
doložit potvrzení od TS s rozlišením počtu odběrů krve a plazmy.

d. 1-5 dní 100%
od 6. do 14. dne 50 %
od 15. do 30. dne 10%
•

občan České republiky

•

cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční student studující na škole
České republice. Zde je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu či studiu.

e.

proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu než 60 dnů a bude se jednat o akutní
případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem). Případy více pobytů v průběhu 12 měsíců
budou řešeny individuálně po konzultaci s nemocnicí.

6.

Nemocniční poplatek nebude proplácen
a. za protialkoholní léčení
b. za léčení závislosti (drogy atd.)
c. za psychiatrické léčení z vlastní viny
d. při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají léčebný účel)
e. v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů nebo po uplynutí doby 12 měsíců od
posledního zaplacení příspěvku (s výjimkou akutních případů, které budou řešeny individuálně)

7.

Poznámka
Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení členství je vhodné členský
příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby 12 měsíců.
Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné sledovat webové stránky.
Na nich budou uveřejňovány i další informace.

Přihláška je k dispozici na webových stránkách www.chotysany.cz

Zápis 3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 3. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Vladimír Sysel, František Toula, Bc. Irena Pošmurná
Nepřítomni: Ing. Blanka Bejdáková,
Z toho omluveni: Ing. Blanka Bejdáková,
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Vladimír Sysel,
Hosté: Jindřich Kuthan ml.

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl první místostarosta obce Ing. Radek Kalina s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM
1)
Zahájení
2)
Kontrola usnesení
3)
Obecní vodovod – radon – vyhodnocení cenových nabídek
4)
Pasport komunikací
5)
Zpráva ze zasedání CHOPOSu
6)
Zpráva z Benebusu
7)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na odstranění radonu 1. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění jednání s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“ starostkou a 2. místostarostou –
PROBÍHÁ
• zajištění zaměření pozemku u ČOV 2. místostarostou – PROBÍHÁ
• vypracování návrhu na zajištění údržby veřejné zeleně starostkou – SPLNĚNO

3.

Obecní vodovod – radon – vyhodnocení cenových nabídek
Zastupitelé byli seznámeni se třemi cenovými nabídkami firem AQUA Cleer, s.r.o., Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Ladislav Klíma – po vyhodnocení všech kritérií byla vybrána společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Otázka: Kdo je pro schválení nabídky společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Pasport komunikací
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem prací na pasportu komunikací.

5.

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

6.

Zpráva z Benebusu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání valné hromady Benebusu.

7.

Různé
Žádost pí Šnytové o odkup části pozemku parc. č. 334/2 v k.ú. Městečko. Ohledně žádosti bude probíhat
jednání.
Žádost manželů Kuthanových o vybudování hlavního vodovodního řádu na pozemku parc. č. 328/10 v k.ú.
Chotýšany.
Z důvodu nedostatku vody a výhledu výstavby komunikace není v současné době aktuální. Bude řešeno po
celkové revizi vodovodu.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky ankety „Přání – Chotýšany, Křemení, Pařezí, Městečko“, které budou
zveřejněny na webových stránkách obce.
Zabezpečení údržby veřejné zeleně
Údržba zeleně bude zajištěna prostřednictvím pana Miroslava Dědka (od května 2012) a pana Karla Kota (od
dubna 2012).

Usnesení č. 3/2012 ze dne 30. 3. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
zadání zakázky na odstranění radonu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.;

2)

pověřuje
a)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu

multifunkčního sportoviště;
b)
c)
d)
3)

starostku a 2. místostarostu jednáním s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“;
2. místostarostu zajištěním zaměření pozemků u ČOV;
starostku uzavřením smlouvy se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.;

bere na vědomí
a)
zprávu z průběhu prací na pasportu komunikací;
b)
zprávu ze zasedání svazku obcí CHOPOS;
c)
zprávu z valné hromady Benebusu;
d)
žádost pí Šnytové;
e)
žádost manželů Kuthanových;

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27. 4. 2012 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 5
Čp. 5 V minulém století hospodařil na této chalupě Karel Sysel, krejčí, nar. 1817 v Takoníně s manželkou
Apolenou nar. 1823 v Postupicích. Měli dceru Marii nar. 1858 a syna Františka, vyučeného klempířem, nar.
1862. S Karlem Syslem tu žil též jeho bratr Josef nar. 1827 s manželkou Barborou nar. 1840 a synem Josefem
a Janem a dcerou Marií. Pak se
sem dostal František Kout nar.
1840 v Radošovicích. Byl vyučen
zedníkem a s manželkou Annou
Leloutovou z Chotýšan č. 9 nar.
1846 měli dvě dcery a syna. Dcera
Kristina nar. 1873 sloužila ve
Vídni, kde se pak provdala. Druhá
Marie nar. 1880 se provdala za
Škvora do Humence. Syn Jan, nar.
1882 byl také vyučen zedníkem.
Dostal potom chalupu, na kterou
se oženil s Anežkou Kunešovou
z Chotýšan č. 55. Měli dvě dcery,
Marii a Anežku. Marie se, když
dorostla,
provdala
vedle
Původní Vrbovcova chalupa čp. 5 - asi 30. léta
k sousedům za Rudolfa Fulína
a přestěhovala se k nim na č. 6. Anežka byla od mládí stižena zákeřnou chorobou – padoucnicí – zemřela
v mladém ještě věku v r. 1938. Jejich matka brzy po svatbě také zemřela, 24. srpna 1922, to byla děvčata ještě
malá, chodila do školy. Proto se Jan Kout potom oženil podruhé a to s Annou Syslovou z Chotýšan č. 57. Sám
však odešel brzy za svou první ženou, zemřel v r. 1924. Vdova po něm se pak odstěhovala zpět do Chotýšan,
žije s matkou a sestrami v domku č. 64.
Koutova chalupa na Pařezí zůstala potom
prázdná. Bylo to malé, dřevěné stavení, jako téměř
všechny ostatní chalupy na Pařezí v té době. Za čas
ji zbourali a na jejím místě postavili si potom bratři
Karel a Josef Vrbovcovi domek nový, jak jej vidíme
dnes. Karel tu bydlel jen občas, Josef nar. 1884 se tu
usadil trvale. Je tu s manželkou Antonií nar. 1897
v Jeníkově dodnes. S nimi bydlí tu také jejich syn
Kamil Vrbovec, nar. 1923, je zaměstnán
v Benešově. Jak Josef Vrbovec, tak i jeho manželka
Antonie jsou starobní důchodci.

Psáno r. 1967 J. Š.

Vrbovcova chalupa čp. 5 - únor 1969 - foto - V. Zelený

pokračování příště
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