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Vážení spoluobčané,

ření měl finanční úřad. Jedná se o drobné,
formální chyby.

červen uzavřel první polovinu roku a já Vám opět

• V současnosti na webových stránkách a na

přináším informace o dění v naší obci. Naši

vývěskách najdete i návrh obecně závazné

červnovou

vyhlášky o systému sběru a likvidace

činnost

lze

shrnout

do

pár

slov:

pokračujeme v již započatých úkolech.

komunálního odpadu. Můžete ji připomín-

• Oprava vodovodních přípojek doposud není

kovat ještě zhruba týden.

hotová, protože p. Komenda čerpal svoji

• Rýsuje se možnost získat dotaci na obnovu

dovolenou. V nejbližších dnech plánujeme

rybníka Ovčínek v Městečku, proto děláme

opět zvýšit tlak ve vodovodu, abychom

kroky nutné k získání územního rozhodnutí

zjistili, kde jsou problematické úseky.

a stavebního povolení na tuto akci.

• Byl

dokončen

Nyní

Nadcházející prázdninové měsíce trávíme ve velké

nákladů

míře venku, je doba grilování a nejrůznějších oslav.

a vybraného vodného a podle výsledku

Nezapomínejme přitom na své sousedy, které naše

budeme rozhodovat o případné úpravě ceny

aktivity

vodného.

např. zaznamenali stížnosti na nadměrný hluk do

porovnáme

výši

výběr

vodného.

provozních

• Nechali jsme si vyčíslit náklady spojené

pozdních

mohou

rušit.

nočních

V poslední

hodin

na

hřišti.

době

jsme

Používání

s opravou komunikací v Chotýšanech. Jedná

zesilovací techniky v nočních hodinách rozhodně

se o částku přesahující 1,5 mil. Kč, kterou

není akceptovatelné. Doufejme, že se podobné úlety

v letošním roce rozhodně nejsme schopni

již nebudou opakovat.

uvolnit. Do konce prázdnin proto spočítáme,

Zastupitelstvo se sejde až po prázdninách, tj. v pátek

kolik korun můžeme na opravy komunikací

31. srpna. Úřední hodiny obecního úřadu ve všední

uvolnit a které úseky z těchto peněz opravíme.

dny budou zachovány v plném rozsahu. Sobotní

Další úseky se budeme snažit opravit příští

úřední hodiny však mohou být z důvodu mé dovolené

rok.

zrušeny. Budete-li chtít sobotní úřední hodiny využít,

• Na našich webových stránkách a na vývěsních

doporučuji Vám, abyste si předem na úřad zavolali.

tabulích jste měli možnost seznámit se
s hospodařením

obce

a

mikroregionu

CHOPOS za rok 2011. Stručně řečeno, obec

S přáním krásných prázdninových dní

v loňském roce hospodařila s přebytkem cca
200 tisíc korun. Zastupitelstvo oba závěrečné
účty schválilo s výhradou, kterou k hospoda-

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D

ZE ŠKOLY
Den dětí
Svůj svátek oslavily děti v pondělí 4. června. Bylo
pro ně připraveno hudební představení, které bylo
plné hezkých písniček, tanců, her a soutěží. Protože
se obloha zatáhla a z ní padaly kapky deště,
uskutečnila se hudební párty v prostorách školy.
I tak se dětem dopoledne líbilo a my jim přejeme
úsměv v jejich očích.

Výlet do Radíče
Ve čtvrtek 21. června se děti z mateřské školy
společně s kamarády ze druhé třídy vydaly na
romantický zámek v Radíči u Sedlčan. Strávily tak
příjemné dopoledne – nejprve musely vysvobodit
zámek od strašidel, poté se mohly převléknout do
kostýmů princezen a rytířů. Další část dopoledne
prožily v zámecké zahradě, která je rájem nejen pro
děti ale i dospělé.

Lanové centrum
Škola v přírodě
Škola v přírodě proběhla tentokráte od 10. do
14. června v Pekle u Zdislavic. Malebný kraj pod
Javořickou hůrou dětem nabídl prožít týden v době,
pro ně dost minulé – středověku. A tak, když jsme se
v neděli odpoledne na nádvoří scházeli, potkali jsme
tu rytíře, princezny, šaška, hradní paní, krále, ale
i pradlenu, Bílou paní, lazebnici či babku
kořenářku….
V neděli večer se dětem zjevila u rybníka Miranda.
Jejich úkolem bylo plnit úkoly, které jim Miranda
připravila. A tak děti stavěly Mirandě hrad
z přírodních materiálů, tvořily mapu hradu a okolí,
navrhovaly pro Mirandu šaty……. V úterý se
obyvatelé středověkého hradu vydali za poznáním
do Chýnovských jeskyní a Zoologické zahrady
v Táboře – Větrovy. Závěr školy přírody patřil
středověkým řemeslům, kdy si děti vyzkoušely praní
prádla na valše, poznávaly bylinky u babky
kořenářky, střílely z luku, nechaly si věštit
budoucnost u cikánky, u koželuha si vyráběly
náramky….
Ve čtvrtek děti čekalo vyhodnocení, balení
a společná cesta domů – nejdříve pěšky do Zdislavic,
odtud vlakem do Vlašimi a z Vlašimi ještě kousek
autobusem…

Hudební představení
V pondělí 18. června proběhlo ve škole hudební
představení s názvem „Námořník Bořík“. Děti tak
s námořníkem Boříkem a jeho písničkami propluly
křížem krážem naší vlast.

V pondělí 25. června se vydali žáci 3. – 5. ročníku
do parku ve Vlašimi. Zde strávili příjemné
dopoledne v lanovém centru. Prověřili si zde
zručnost, disciplinu, ukázněnost, ale i odvahu
a pomoc kamarádům.

Rozloučení se školou
Pátek 29. 6. byl pro děti velkým slavnostním dnem.
Pro některé tím vytouženým, pro jiné zase den
loučení – se školou, kamarády a učiteli. Žáci
převzali z rukou třídních učitelů vysvědčení a drobné
dárky. A hurá za prázdninovým lenošením.

Přejeme všem příjemné léto, plné sluníčka a pohody.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotýšany

Hostinec na Kopečku
vás zve na
„Pouťové posezení“
při hudbě kapely Hasičára
dne 21. 7. 2012 v 19:30 hod.

Sokol Chotýšany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
skončila nám jarní sezóna I. B třídy, tak bych Vás rád souhrnně seznámil s výsledky našeho „A“ mužstva.
Jarní sezónu jsme zahájili ve Zbraslavicích, kde nás čekala velmi horká půda, jako každého soupeře. Po
našich neproměněných šancích v úvodu zápasu se do hry vložila trojice rozhodčích a do poločasu bylo o osudu
zápasu rozhodnuto. Zápas jsme prohráli 2:4, když obě naše branky vstřelil Kamarýt. Týden nato k nám zavítal
nováček ze Zdislavic, který posílen o zkušené hráče chtěl na naší půdě bodovat. Málem se to zdislavickým
povedlo, i když brzy prohrávali 0:3, ale nevzdali se a dvěma brankami snížili na konečných 2:3, ale vyrovnat se
jim už nepodařilo. Naše branky vstřelili Hanibal, Červeňák a Khandl. K dalšímu zápasu jsme zajížděli do Votic,
kde po slabém výkonu jsme zaslouženě prohráli 0:3. K dalšímu domácímu zápasu k nám přijely zachraňující se
Tupadly. Byl to zápas, jak se říká, o šest bodů a naši hráči ho zvládli v pohodě a zvítězili 3:0, když se 2x trefil
Červeňák a jednou Kamarýt. V Bílém Podolí jsme po velmi špatném výkonu zaslouženě prohráli 0:2 a v dalším
zápase jsme doma hostili Nespeky. Tento zápas byl pro nás klíčový, kdybychom ho prohráli, mohli bychom se
rozloučit se záchranou v I. B třídě. Ale chotýšanští zápas zvládli a oslabené Nespeky jasně porazili 4:0, když se
2x trefil Hanuš a po jedné brance přidali Hanibal a Červeňák. K dalšímu venkovnímu zápasu jsme zajížděli na
hřiště lídra tabulky do Poříčí nad Sázavou. Po velmi dobrém výkonu jsme sice prohráli 1:2, když naši jedinou
branku vstřelil Kamarýt, ale diváci i přes prohru chotýšanským hráčům poděkovali a zatleskali. V dalším
domácím zápase jsme přivítali hráče Jesenice, a i když od 15. min hráli jeseničtí o deseti hráčích, vedli
v poločase 0:2. Po přestávce domácí zabrali a dvěma brankami Červeňáka jsme zachránili remízu 2:2. K dalšímu
zápasu jsme zajížděli do Kondrace, kde jsme po dalším matném výkonu našich hráčů prohráli 1:3, i když domácí
hráli od 10. minuty jen o deseti hráčích. Naši jedinou branku vsítil Červeňák. Po výprasku v Kondraci jsme
v existenčním zápase hostili mužstvo Chocerad a po výhře 2:0, když naše branky vsítili Kamarýt a Červeňák,
jsme se definitivně zachránili v I. B třídě i pro další sezónu. V Teplýšovicích jsme již mohli hrát bez nervů a po
výborném výkonu celého mužstva jsme brankami Hanuše, Průchy a Červeňáka zvítězili 3:0. V posledním
domácím mistrovském zápase jsme přivítali Sedlec-Prčice a hattrickem Červeňáka jsme vyhráli 3:0.
K poslednímu zápasu jsme zajížděli do Sázavy, která se podle neoficiálních zpráv stala postupujícím do
I. A třídy, a ve zdecimované sestavě jsme utrpěli debakl 0:7.
Takže sezónu jsme zakončili na 9. místě se ziskem 35 bodů a skórem 40:48. Náš „B“ tým obsadil ve
IV. třídě 7. místo se ziskem 34 bodů a skórem 68:43, starší přípravka obsadila v okresním přeboru 8. místo se
ziskem 20 bodů a skórem 75:95.
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům za předvedené výkony na hřišti, i když nebyly ve všech
případech tak přesvědčivé, jak bychom si všichni přáli, celému realizačnímu týmu v čele s trenérem Ivanem
Suchomelem za jejich práci pro tým. Dále bych rád poděkoval všem našim věrným fanouškům, kteří s námi
jezdili celou sezónu a povzbuzovali naše hráče. Dík patří i kolektivu „Gril baru u Andreje“ za přípravu
občerstvení při fotbalových zápasech.
Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, hlavně pak firmě MKS plus Chotýšany za jejich finanční
a materiální podporu. A v neposlední řadě bych rád poděkoval Obecnímu úřadu v Chotýšanech za finanční
a materiální podporu. Věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat a v letní sezóně se nám společně podaří
dosít hřiště novou trávou a postříkat ho proti plevelům.
Všem přeji krásné prožití prázdnin a dovolených a doufám, že se 21. 7. všichni sejdeme na chotýšanském
hřišti při zahájení nové sezóny 2012 - 2013.
Paleček Miroslav
sekretář oddílu

SOKOL CHOTÝŠANY – oddíl kopané
pořádá ve dnech
21. – 22. 7. 2012
oslavy
80. výročí založení Sokola Chotýšany
a
5. ročník Memoriálu Josefa Matouška
Program oslav:
Sobota 21. 7. 2012 14.30 hod
Jiskra Struhařov - SK Marila Votice
Sobota 21. 7. 2012 17.00
Sokol Chotýšany - Sokol Kondrac
Neděle 22. 7. 2012 14.00
Zápas o 3. místo
Neděle 22. 7. 2012 17.00
Finále
Zveme všechny příznivce chotýšanské kopané.
Občerstvení zajištěno.

Vážení přátelé, kamarádi, sousedé a krajani.

Zveme vás na 1.

Chotýšanské slavnosti

Udělejte si čas sami na sebe, známé či příbuzné a přijďte si

4. 8. 2012
do prostor fotbalového hříště odpočinout, relaxovat a pobavit.
Jde o setkání všech obyvatel a příznivců Chotýšan a okolí.

No a co vás čeká v době od 13.00 hod. – cca do 1.00 hod.
-

hoši v podkolenkách a kopačkách

-

umění našich čtyřnohých kamarádů

-

kluci s proudnicemi a hasičákem

-

střelnice

-

pamlsky pro děti

-

houpačky

-

dvouhodinka pro děti

-

grilovaná kýta

-

klobásky, ale i něco pro vegetariány

-

točené pivo několika druhů

-

fakýrská show, mini jarmark, bohatá tombola, hudba mnoha žánrů a další a další......

Nebuďte těmi, kteří si povzdechou: „To je škoda, že jsem tam nebyl!“ a už dnes si tento datum zapište do
kalendáře :o)) a pozvěte svoje příbuzné!!
Hasiči, fotbalisti a myslivci s částečnou podporou obce Chotýšany se na Vás těší 4. 8. 2012 od 13h v prostorách
hřiště v Chotýšanech.
Také přijímáme přihlášky do soutěží:

- o nejlepší „štrůdl“
- o největšího pojídače
Za organizační tým Majda Čejková
kontakt na přihlášky: cejkovamarie@seznam.cz
změna programu vyhrazena

Hasiči…. jedeme opět do sklípku!!!
Po loňském červnovém víkendu, který byl ohodnocen velice kladně, ve kterém jsme navštívili v Moravském
krasu Punkevní jeskyně a Macochu a hlavně vinný sklípek v Hustopečích, kde jsme příjemně poseděli, popili
a pobavili se …… bych tímto chtěla opět všechny oslovit a nabídnout dvoudenní výlet na Moravu, který se bude
konat ve dnech 8. - 9. září 2012
Jedeme se opět pobavit a strávit příjemný večer do vinného sklípku v Hustopečích u Brna při hudbě,
samozřejmě s dobrým vínkem a jídlem. Abychom si 2 - denní výlet co nejvíce užili, co nejvíce viděli….odjezd
bude opět v sobotu ráno.
A kam se letos podíváme? Jeskyně jsme viděli, já bych se podívala klidně znova, protože to bylo opravdu
nádherné, ale asi by to chtělo zase něco jiného……….co takhle…..
Mikulov
Pálavské vinobraní, které bude probíhat zrovna ten víkend….
V tomto jihomoravském městě má již více než dvě století kořeny tradiční slavnost vína – Pálavské vinobraní.
První Pálavské vinobraní se konalo v r. 1947, a je tedy téměř o 15 let starší než Znojemské vinobraní. Původně se
slavilo v areálu Sirotčího hrádku v Klentnici, nyní více než 40 roků probíhá vinobraní v Mikulově. Nejdříve se
oslavy konaly na náměstí a v areálu zámku, po vybudování amfiteátru se program rozšířil do celého města.
Všechny ročníky mají společné to, že slavnost probíhá druhý záříjový víkend a trvá tři dny. Pro většinu vinařů
vinobraní zahajuje tu nejkrásnější část práce ve vinohradu – sběr hroznů, lisování, burčák – a práce skončí
v listopadu, kdy většina vín projde prvními degustacemi a ochutnávkami.
Již neodmyslitelně se k této slavnosti váže i připomínka významné historické události z dějin Mikulova. Na
podzim r. 1403 jednotka těžkooděnců z mikulovského hradu vysvobodila z vídeňského vězení krále Václava IV.
V pátečních večerních hodinách tedy vždy vyrazí z náměstí jednotka těžkooděnců v čele s rytířem Janem
z Lichtenštejna do Vídně, aby v sobotu v pravé poledne mohli všichni uvítat na náměstí českého krále Václava
IV. s doprovodem. Na historický sobotní průvod navazuje krojovaný průvod, každoročně nechybí bůh vína
Bakchus.
Pestrá kulturní nabídka vychází vstříc všem skupinám návštěvníků vinobraní od těch nejmenších dětských, až
po zkušené vinaře. Mezi pravidelně se opakující akce v průběhu vinobraní patří již tradiční Výstup na Svatý
kopeček, Mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně, degustace u Obřího sudu na zámku a další. Přijeďte i Vy
pozdravit krále Václava IV., ochutnat letošní burčák, rozdovádět chuťové buňky gastronomickými specialitami
a zažít výjimečnou kulturní show. Takový program totiž nabídne Pálavské vinobraní 2012.
Vystoupí na něm národopisné soubory, cimbálové muziky i dechové hudby a chybět nebudou ani koncerty hvězd
české i zahraniční hudební scény. To vše na Náměstí, Kozím hrádku, amfiteátru, v zámecké zahradě i na zámku,
kde proběhne další ročník Mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně.
Pořadatelé lákají rovněž na historický průvod, řemeslnou i vinařskou tržnici, stánky s vínem, burčákem a dalšími
lahůdkami či na tradiční nedělní výstup na Svatý kopeček. Pálavské vinobraní nezapomíná ani na děti a nabídne
jim spoustu her, soutěží a atrakcí.
Oficiální stránky Pálavského vinobraní:
www.palavske-vinobrani.cz

Program letošního Pálavského vinobraní bude upřesněn, teď je ještě brzy.
Cena 2 - denního výletu: 1.050,-Kč/na osobu
V ceně ubytování 1noc /2,3 a 4lůžkové pokoje/ se snídaní,
ve sklípku víno co hrdlo ráčí…voda též, 2x večeře.
Vstupenka na Pálavské vinobraní /náměstí i amfiteátr/.
Hrát nám budou /protože jako loni pojedou s námi/ páni Vlasta Štětina a Karel Vesecký.
Dopravu platí SDH Chotýšany, využijeme opět služeb Marfi Benešov.
Ta co vy na to?
Chcete strávit příjemný víkend a pobavit se s námi i letos?
Neváhejte a přidejte se!
Závazné přihlášky a zálohu 500,-Kč na osobu přijímám do konce července (prosím, čím dříve tím lépe, musím
objednat a koupit vstupenky na Pálavské vinobraní minimálně 3týdny předem, tak potřebuji opravdu vědět počet,
koupě na místě je drahá).
Doplatek nejdéle ráno při odjezdu.
Upozornění: záloha je nevratná, popř. místo sebe musíte sehnat náhradu.
Takže budu se těšit na sestavu…všechny, kteří s námi pojedou a na ten další dvoudenní výlet.
Za SDH Chotýšany
Milena Šíchová
tel: 604 537756
e-mail: sichova.sas@seznam.cz

Značku „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ®“
získala cukrárna a penzion
Tisková zpráva ze dne 22. 6. 2012
21. 6. 2012 udělila certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových
organizací a veřejné správy značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ® prvním dvěma
službám. Novou značku nyní ponesou Rodinná cukrárna ve Vlašimi a Pension Konopiště ****.
Certifikační komise KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ® se sešla letos již podruhé, aby posoudila
žádosti uchazečů o udělení této regionální značky. V prvním kole značení v únoru 2012 byla značka udělena třinácti
výrobkům. Nyní k nim přibyly ještě dvě služby.
Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří zejména jasná vazba na
region a jeho tradici, dále kvalita poskytovaných služeb a ohled na životní prostředí. Stravovací zařízení musí navíc
nabízet tradiční pokrmy české kuchyně a využívat potravinářské suroviny z regionu.
„Obě zařízení si značku právem zaslouží,“ říká koordinátorka značky Kateřina Červenková z Českého svazu ochránců
přírody Vlašim. „Rodinná cukrárna ve Vlašim svou budovou významně dotváří atmosféru historického Žižkova
náměstí a nabízí tradiční české zákusky a deserty vlastní výroby. Pension Konopiště**** prezentuje návštěvníkům
tradici rodiny ďEste, historii Konopiště, a ve vlastním muzeu také tradici výroby motockylů JAWA. V obou
zařízeních může návštěvník okusit něco specifického z Kraje blanických rytířů a o to nám jde především.“
Další zájemci o udělení značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ®, ať už výrobci nebo
poskytovatelé služeb, se mohou hlásit do dalšího kola certifikace, které proběhne v březnu příštího roku.

GALERIE CHODNÍK
pořádá výstavu
k 88. narozeninám
akademického malíře
OLDŘICHA HOLUBA
Výstava 28. 6. – 27. 7. 2012 - 24 hodin denně.
Skleněný palác, Náměstí Svobody 1, Praha 6
Akademický malíř

Oldřich Holub
narozen 5. 7. 1924 v Praze
Studoval na bývalé Ukrajinské akademii
výtvarných umění v Praze u profesora
Kulce.
Témě celý život bydlí na pražské
Hanspaulce, většinu své krajinářské práce
ale vytvořil na podblanicku.
Byl členem umělecké skupiny Profily, svou první samostatnou výstavu měl v roce 1961 ve
Špálově galerii, v Benešově, mnohokrát ve Vlašimi a v posledních letech v obci Chotýšany, kde
má od roku 1962 postavenou chatu a kde v jejím okolí vznikla asi nejzásadnější Holubova
krajinářská díla, ať už se jedná o malbu olejovou temperou, tak i olejem. Velmi zdařilá jsou
i jeho zátiší a kytice, zejména ty malované pastelem. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách
oblastních galerií ČR i v majetku galerie hl. m. Prahy, ministerstva kultury, kanceláře Prezidenta
republiky a města Vídně, jakož i v mnoha soukromých sbírkách po celé Evropě.
Letos pátého července se Oldřich Holub dožívá 88 let.

Zápis 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 6. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
František Toula,
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, František Toula,
Hosté:

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce
4) Závěrečný účet mikroregionu CHOPOS
5) Odpady – obecně závazná vyhláška
6) Interní směrnice k veřejným zakázkám
7) Odprodej obecního pozemku – pí Hrdá
8) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
9) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• příprava vyhlášky o odpadech starostkou – SPLNĚNO
• zajištění cenové nabídky na opravu komunikace ke Kovářovým 1. místostarostou – SPLNĚNO
• příprava interní směrnice o veřejných zakázkách starostkou – PROBÍHÁ
• jednání starostky ve věci odprodeje obecního pozemku panu Hrstkovi – SPLNĚNO
• zajištění směny pozemků – komunikace k Pařezí 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ

3. Závěrečný účet obce
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou:
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky:
- nebyla vypracována směrnice k inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., nebyl sestaven plán inventur,
nebylo doloženo proškolení členů inventarizační komise. Nebyla vypracována inventarizační zpráva dle
§ 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.
- nebyly vyhotoveny inventurní soupisy k dokladové inventuře (účty 311, 314, 315, 403, 451, 459, 331, 336
a 342)
- ve výkazu Příloha k 31. 12. 2011 v části G – stavby nejsou vykázány a rozděleny oprávky dle jednotlivých
druhů.
Budou přijata nápravná opatření k odstranění zajištěných nedostatků v termínu do příští inventarizace. Bude
vypracována směrnice k inventarizaci dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu obce?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Závěrečný účet mikroregionu CHOPOS
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet mikroregionu CHOPOS za rok 2011 s výhradou:
Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje byly zjištěny následující chyby a nedostatky –
porušeny níže uvedené předpisy:
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, § 2 písm. e), § 3, § 5, § 8
Nápravná opatření: Při inventarizaci majetku za rok 2012 bude postupováno dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Zároveň
budou vyhotoveny inventurní soupisy k dokladové inventuře (účty 321, 231, 331, 336, 342, 403 a 451) a k fyzické
inventuře účtu 902.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu CHOPOSu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5. Odpady – obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Vyhláška bude vyvěšena.

6. Interní směrnice k veřejným zakázkám
Interní směrnice v současnosti posuzuje Ministerstvo financí.

7. Odprodej obecního pozemku – pí Hrdá
Byl vyvěšen záměr na prodej části obecního pozemku č. 334/2 a obecního pozemku parc. č. 97 vše v k.ú. Městečko
u Chotýšan. Proti prodeji nebyla vznesena žádná námitka. Zastupitelé souhlasí s prodejem cca 400 m2 obecních
pozemků v ceně 150,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
Otázka: Kdo je pro odprodej obecních pozemků pí Hrdé?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Konstatováno, že zasedání CHOPOSu bude probíhat v pátek 29. 6. 2012.

9. Různé
a) Cenová nabídka na opravu komunikací v Chotýšanech
Firma BES předložila hrubý odhad nákladů na opravu komunikací v oblasti nové zástavby. Opravy
jednotlivých úseků budou provedeny v závislosti na dokončení oprav vodovodu, na stavu jednotlivých
komunikací a na objemu uvolnitelných finančních prostředků.

b) Revitalizace LBP Chotýšanky – Ovčínek
ČSOP Vlašim nemá připomínky k projektové dokumentaci, je třeba zařídit územní rozhodnutí a stavební
povolení na projekt.

c) Hřiště v Městečku
Budou vyžádány cenové nabídky na vybudování hřiště na návsi v Městečku.

Usnesení č. 6/2012 ze dne 27. 6. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) závěrečný účet obce za rok 2011
b) závěrečný účet mikroregionu CHOPOS za rok 2011
c) odprodej pozemku pí Hrdé

2) pověřuje
a) starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu
multifunkčního sportoviště
b) starostku přípravou interní směrnice o veřejných zakázkách
c) 1. místostarostu zajištěním směny pozemků – komunikace k Pařezí
d) 2. místostarostu zajištěním odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek
e) starostku a 1. místostarostu vypracováním návrhu oprav komunikací
f) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek
g) 1. místostarostu a 2. místostarostu zajištěním cenových nabídek na vybudování hřiště
v Městečku
3) bere na vědomí
a) obecně závaznou vyhlášku o odpadech

Příští jednání zastupitelstva obce dne 31. 8. 2012 od 1900 hodin.
Posázavské tržiště v Pivovaru Ferdinand představí výrobce z regionu i okolí
V areálu benešovského Pivovaru Ferdinand bude 1. září od 10 do 17 hodin otevřeno Posázavské tržiště
aneb Trh regionálních výrobků Rakovnicka a Posázaví. Představí se na něm nejen tradiční výrobky
typické pro oba regiony, ale také drobní řemeslníci. Připraven je bohatý doprovodný program. Jeho
součástí bude mimo jiné otevření herní a naučné stezky v pivovaru, která návštěvníky zasvětí do tajů
výroby „skutečného“ piva. Rakovničtí navíc přivezou mobilní naučnou stezku se skřítky, kteří
připomenou i zapomenutá pivovarská řemesla.
Tržiště je jedním z výstupů projektu nazvaného Pivo, chmel, slad – to mám rád!, který realizují společnosti Posázaví o.p.s.
a Rakovnicko o.p.s. Kromě piva a všeho, co k jeho výrobě patří, se na trhu představí i další producenti. Budou mezi nimi
také první držitelé značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Dveře na tržiště mají ale otevřeny
všichni regionální výrobci a řemeslníci. S podmínkami účasti na akci je seznámí ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová na telefonu 723 881 081.
V sedmihodinovém programu si na své přijde každý. Malým návštěvníkům se představí skřítek Kuk, kterého znají
z barevného časopisu Posázavské Kukátko. Loutku ušatého nezbedy s velkou červenou čapkou přiveze jeho duchovní otec
a majitel Divadla Dokola Petr Abbé Hroš. Připravuje také Dětské rytířské klání aneb Dřevokoňské hraní. Pro dobrou náladu
zahraje kapela Český Šraml, připraveny jsou hry a soutěže i ukázky tradičních řemesel. Zájemci tady najdou také odpovědi
na otázky týkající se značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa
s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 9
V posledních letech neměl jsem, bohužel mnoho příležitosti se s ním stýkati. Znal jsem však přítele Antonína
Fulína jako velmi dobrého člověka, váženého občana a což zvláště zdůrazňuji velkého příznivce divadelních ochotníků.
Snad právě proto jsem ho měl tolik rád a velmi jsem si s ním popovídal. Měl i vzácný dar zvláštního, samorostlého
humoru…Dožil se 72 let.
Nejmladší dcera Antonína Fulína Kamila
žila s rodiči u bratra Rudolfa na Pařezí. Pak se
provdala k Syslovým do Jemniště. Její matka,
vdova Anna Fulínová žila s rodinou Rudolfa,
starala se o vnoučata a pomáhala v domácnosti
i v hospodářství kde toho bylo zapotřebí. Byla to
taková milá, přívětivá a hovorná paní, která ráda
vypravovala o dřívějších dobách a která také
hodně znala a pamatovala. Až do posledka si
zachovala dobrou a svěží mysl a o vše jevila
neobyčejný zájem. Zemřela ve středu 18. září
1963, byla raněna mrtvicí. Pohřeb měla na
chotýšanský hřbitov v pátek 20. září. Dožila se
požehnaného věku 85 let.
Žně u Fulínů na Pařezí v r. 1940 – Rudolf Fulín s Josefem Fialou

Rudolf Fulín s manželkou Marií mají
dvě děti. Dceru Hanu nar. 1939 a syna Rudolfa nar. 1943. Když se v r. 1952 založilo v Chotýšanech JZD, přihlásil se po
kratším rozmýšlení za člena i Rudolf Fulín s manželkou. Do družstva předali všechny pozemky v celkové výměře
9.69 ha, několik kusů dobytka a pár koní i nějaký mrtvý inventář, což vše bylo odhadnuto částkou 79 860 korun. A oba se
stali družstevníky. Místo na svá pole chodili nyní na družstevní a pilně se zúčastňovali veškeré družstevní kolektivní
práce. Koně si Rudolf ponechal doma, jezdil s nimi a obstarával co bylo potřeba. Po několika letech onemocněl však
srdeční chorobou a byl dán do invalidního důchodu.
Jak Rudolf Fulín, tak i jeho manželka Marie a sestra Kamila byli také činnými členy bývalé Čtenářsko-ochotnické
Jednoty v Chotýšanech, která tu byla založena v roce 1926. Osvědčili se jako dobří, spolehliví a obětaví ochotníci, kteří
v těch letech, kdy ochotnické divadlo chotýšanské bylo na určité výši velmi přispěli k oživení a vůbec k obohacení
kulturního a společenského života obce Chotýšan. A byl to zvláště Rudolf, který svým neobyčejným hereckým nadáním
jakož i smyslem pro spolkový život proslavil jako herec – ochotník nejen sebe, ale i celou naši vesnici široko daleko
a jehož přičiněním roznášelo se dobré jméno našich ochotníků i celé vesnice daleko za její hranice. Vidět našeho Rudu
na jevišti stálo jistě za to a mnozí z tehdejších i přespolních návštěvníků našich divadelních představení na něho dodnes
vzpomínají a rádi to potvrdí! Po několik let byl i předsedou ČOJ a vždy dobrým rádcem. Velmi těžce nesl pozdější
stagnaci našeho ochotnického divadla a hodně zazlíval těm, kdo toho byli příčinou.
Rudolf Fulín už v mladých letech měl také velkou zálibu ve flintě – v tomto ďábelském nástroji pro sedláka –
ovšem v mezích zdravého rozumu. I dnes ještě je členem Československé myslivecké společnosti. Po politické stránce
se přikláněl vždy ke straně republikánské.
Fulínova dcera Hana vystudovala na učitelku. Působí nyní v Plzni, provdaná Chovancová. Syn Rudolf si odbyl
vojenskou povinnost a pracoval také potom v chotýšanském JZD. V roce 1966 se oženil, s manželkou bydlí u rodičů na
Pařezí. Celá rodina Fulínova těšila se vždy dobré pověsti v celém našem kraji. Všichni Fulínové byli a jsou lidé pořádní,
své cti dbalí!
Psáno r. 1967 J. Š

pokračování příště...
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