Ročník 16 / Číslo 8 - 9/ Srpen – Září 2012
Vážení spoluobčané,
letní měsíce, prázdniny a dovolené utekly jako voda
a většina z nás opět již naplno naskočila do pracovního
kolotoče. Na poslední schůzi zastupitelstva jsme si i my
určili úkoly pro nejbližší období a také jsme trochu
bilancovali, čeho se v prvním pololetí podařilo či
nepodařilo dosáhnout. Se stavem jednotlivých projektů vás
nyní seznámím.
- autobusová zastávka na Chotýšce – bylo přerušeno
stavební řízení, protože je nutné doplnit projektovou
dokumentaci a požádat o vynětí pozemků pod zastávkou
z půdního fondu. Předpokládám, že vše do poloviny září
splníme a stavební řízení bude pokračovat,
- autobusová zastávka Toulov – vše ke stavbě je
připravené, firma BES by měla práce zahájit v září nebo na
začátku října,
- sportoviště – máme definitivně pohromadě všechny
podklady, které jsme předali odboru výstavby a v říjnu by
mělo proběhnout územní a snad i stavební řízení,
- rybník Ovčínek – od dotčených orgánů máme všechna
kladná stanoviska, abychom však mohli požádat o územní
rozhodnutí, je třeba ještě získat souhlasy majitelů
pozemků, kterých se projekt dotkne. Časový horizont
dalšího posunu si momentálně netroufám odhadovat,
- vodovod – během prázdnin nás potrápil někdo, kdo
zřejmě zapomněl zavřít vodu. Usilovně jsme hledali, ale
nenašli závadu. Naštěstí únik vody po pár dnech ustal. Tato
situace nám opět ukázala, jak málo stačí k tomu, abychom
měli se zásobováním vodou problémy. Výměna vodoměrů
a revize vodovodních přípojek je až na výjimky hotová,
stále nám však zbývá najít a zrevidovat několik přípojek
ukrytých pod vrstvou asfaltu,
- rozbité komunikace – v současnosti ještě nejsme schopni
vyčíslit sumu, kterou bychom mohli letos investovat do
opravy komunikací. S největší pravděpodobností však
opravíme alespoň úsek nad obchodem. Uvědomujeme si
i velmi špatný stav komunikace od Šilhů ke křížku
a necháváme si zpracovat cenovou nabídku na její opravu
metodou stříkaného asfaltu. Touto metodou by nedošlo ke
zvýšení úrovně vozovky a nebylo by nutné zvedat
vodovodní přípojky. Cenové nabídky posoudíme na
příštím zastupitelstvu,
- komunikace na Křemení – v nejužším místě komunikace
již několikrát došlo k poškození majetku tamních obyvatel

(o vozidlech nemluvě) a proto zde bude v součinnosti
odboru výstavby a Policie ČR v září navrženo
a instalováno odpovídající dopravní značení,
- architekt Ing. Maryška dokončil návrh územního plánu,
který nyní budou ve lhůtě několika měsíců posuzovat
dotčené orgány. Teprve pak bude územní plán zveřejněn
a bude se k němu moci kdokoliv vyjádřit. Máte-li zájem do
tohoto zatím neoficiálního návrhu nahlédnout, přijďte na
obecní úřad,
- začínají práce na opravě klenby v kostele a souběžně i na
vyčištění a opravě lustru. Hotovo by mělo být do konce
září. Opravu klenby zajišťuje církev, opravu lustru obec,
- hřiště v Městečku – využití obecního pozemku (návsi)
v Městečku pro tento účel naráží na existenci vysokého
napětí. Proto zde alespoň srovnáme povrch, aby bylo
možné prostor využívat bez obavy z podvrtnutí kotníku
např. při společenských setkáních,
- pronájem jídelny DZS Struhařov – v září bude z prostor
jídelny odvezen starý papír do sběru a pak stačí jen drobné
úpravy a úklid a jídelnu můžeme využívat. Zatím však
čekáme na požadavky od spolků nebo občanů, ve kterých
časech a za jakým účelem by rádi tuto místnost využívali.
Má-li někdo z občanů chuť zorganizovat něco pro druhé,
velmi to uvítáme,
- od nového roku vstoupí v platnost nový zákon
o rozpočtovém určení daní, od kterého si slibujeme zvýšení
příjmů našeho rozpočtu o cca 1 milion korun. Proto jsme
upustili od myšlenky zvyšovat daň z nemovitosti,
- autobusový spoj na Benešov cca v 7 hodin ráno – zatím
u nás stavět nebude, protože provozovatel (ICOM
Transport) nemá od Středočeského kraje povolení vozit lidi
po Středočeském kraji. Z nepochopitelných důvodů tak
zatím vozí lidi z Vlašimi, ale z Chotýšan to nejde. Máme
přislíbené jednání se Středočeským krajem, možná se
situace s novými jízdními řády od prosince změní.
Tak to byly především samé starosti a povinnosti. Ale
máme i radosti, a to když např. můžeme přivítat v naší
škole nové prvňáčky nebo když někdo zorganizuje
sportovní nebo společenskou akci. Z těch letních akcí bych
rozhodně chtěla vyzvednout 1. Chotýšanské slavnosti,
které zorganizovaly místní spolky pod vedením paní
Čejkové. Všem, kteří se na přípravě slavností podíleli,
děkuji a doufám, že stejně dobře se pobavíme i na 2., 3. či
10 slavnostech. Osobně mě velmi překvapila a potěšila
výhra v soutěži o nejlepší štrůdl. Nikdy jsem si nemyslela,

že bych mohla péct nejlepší štrůdl ve vsi, ale vzhledem
k tomu, že jsem měla jen tři konkurenty, to zas tak těžké
nebylo. Budu mít v příštím roce více soupeřů?
Přeji vám všem krásné zářijové dny, žákům a studentům
úspěšný školní rok a jejich rodičům a učitelům hodně
trpělivosti, pochopení a pevných nervů.

Kalinová Natálka 814 kg, Toula Patrik – 762 kg, Kůrková
Petra – 474 kg.
Všem dětem, žákům a rodičům přejeme úspěšný školní rok
2012/13
Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Tábor – Karlovy Vary

Tento nový školní rok bude trochu jiný. Paní ředitelka
Mgr. Eva Filipová se v těchto dnech chystá na nejkrásnější
životní roli maminky a mně se díky tomu trochu zamotala
hlava. Jejím zástupem se budu snažit, abych naplnila
všechna kritéria i očekávání, které na mě žáci, rodiče,
kolegové i zřizovatel „naloží“ .

Děti z turistického kroužku strávily druhý prázdninový
týden společně s kamarády ze ZŠ Postupice na letním
táboře v Karlových Varech.

Mám velkou výhodu v úžasném kolektivu všech
zaměstnanců, kteří si v době své dovolené rádi chodili do
školy a vytvářeli z budovy malý ráj. Tímto jim chci
opravdu moc poděkovat, protože díky jejich práci,
nasazení a fantazii je z každé třídy útulný obývák.

V neděli večer se sešli malí táborníci s plnou polní
u Petry doma, aby druhý den v časných ranních hodinách
společně vyrazili do Prahy.

Všechny Vás srdečně zveme na návštěvu a těšíme se na
Váš zájem a podporu.

Z autobusového nádraží Florenc odjeli do Karlových Varů.
Již během cesty navazovali nová kamarádství nejen s dětmi
z Postupic, ale i ze Sedlčan či Slap.
První den ve Varech patřil ubytování a prohlídce
lázeňského města. Ubytováni jsme byli v jedné ze
základních škol. Tělocvična nám byla nejen ložnicí, ale
i kuchyní, jídelnou a prostorem pro společné dovádění, hry
a povídání. V dalších dnech jsme se vydali na rozhlednu
Dianu, do karlovarského podzemí a nechyběl ani celodenní
výlet na hrad Loket s vycházkou do Svatošských skal
podél řeky Ohře. Volné chvíle vyplňovaly hry, kvízy
a procházky po lázeňském městě. Závěr pobytu patřil velké
večerní hře, kde děti ukázaly, co se jim na táboře nejvíce
líbilo a co si odváží, kromě oplatků a dárečků, domů.
V pátek odpoledne jsme se vraceli do svých domovů a už
teď se těšíme na další akce turistického kroužku. Tou další
velkou výpravou budou podzimní prázdniny v Jizerských
horách.

Sběr papíru
I v minulém školním roce probíhal v naší škole sběr
papíru. Do akce na záchranu našich lesů se zapojily nejen
děti,
ale i zaměstnanci, rodiče a občané Chotýšan a okolních
obcí. Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení a byli
vyhlášeni nejlepší sběrači. Z mateřské školy jsou to: Kovář
Jakub – 1 394 kg, Ptáčková Vendula - 1 049 kg, Ptáčková
Karolína – 1039 kg, Vrána Antonín – 334 kg, Zoubek Jan
– 302 kg. Ze základní školy patří mezi nejlepší sběrače:
Kuneš Vojta – 1 013 kg, Popelka Ondra – 857 kg,

Mgr. Daniela Bukovská – zastupující ředitelka

Od září až do odvolání je obecní
knihovna otevřena vždy ve čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hodin
---------------------------------Do 15. září můžete zasílat své
příspěvky do fotografické soutěže
"Nejkrásnější vyhlídka" (podrobnosti
na www.chotysany.cz)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli
14. července 2012 doprovodit na poslední cestě našeho
tatínka a manžela pana Josefa Vyhnala.
Velký dík patří hudebníkům, paní Evě Budkové
a zpěvačkám, hasičům, kamarádům a všem za projevy
soustrasti, slova útěchy a květinové dary.
Věra a Miloš Vyhnalovi

Výstava akademického malíře Oldřicha Holuba
Dne 27. 6. 2012 proběhla
v

dejvickém

Skleněném

paláci na náměstí Svobody
pod

záštitou

starostky

Městské

části

vernisáž

výstavy

akademického

Prahy

6

obrazů
malíře

Oldřicha Holuba.
Tuto

výstavu

k příležitosti

pořádala
autorovým

88. narozeninám ve dnech
28. 6. – 27. 7. 2012 „Galerie
Chodník“, kterou připravil
p. architekt Beránek. Vernisáž, kterou zahájil pan místostarosta Jan Záruba a syn Jan Holub se zúčastnilo
i několik jeho přátel a příznivců výtvarného umění z Chotýšan.

Memoriál Josefa Matouška
Dne 14. 7. 2012 se již tradičně
konal nohejbalový turnaj. Od osmé
hodiny ranní se začali sportovci
sjíždět

do

areálu

hřiště.

Celkem

fotbalového

se

zúčastnilo

14 týmů (11 mužských a 2 ženské).
Tento nohejbalový turnaj se konal
již po 11. Na prvních třech místech
se umístili:
1.

Hrobníci

(Kuthan

Petr,

Holejšovský Josef, Vaňkát Lukáš)
2. Krůty (Povolný Michael, Málek
Libor, Málek Vlastimil)
3. T+T+T (Tůma Petr, Říha
Radek, Sysel Jaroslav)

80. let založení Sokola Chotýšany a V. ročník Memoriálu Josefa Matouška
Ve dnech 21. – 22. 7. 2012 proběhly na chotýšanském fotbalovém hřišti oslavy 80. výročí založení Sokola
Chotýšany a zároveň V. ročník Memoriálu Josefa Matouška za účasti mužstev SK MARILA Votice, Sokola Kondrac,
Jiskra Struhařov a pořádajícího Sokola Chotýšany.
Sobotní program zahájili mužstva SK MARILA Votice a Jiskry Struhařov. Do tohoto zápasu vstoupili lépe votičtí
fotbalisté a brzy se dostali do vedení 2:0, které si pohlídali až do konce zápasu. K dalšímu zápasu sobotního programu
nastoupilo domácí, nově se rodící mužstvo proti Sokolu Kondrac. Kondračtí doslova rozdrtili domácí hráče 0:13 a tak do
nedělního finále postoupila mužstva Votic a Kondrace.
V neděli nastoupili v zápase o 3. místo Sokol Chotýšany proti Jiskře Struhařov. Domácí se oproti sobotnímu zápasu
zlepšili na pouhou prohru 0:4.
Mezi oběma nedělními zápasy došlo k předání věcných cen našim zasloužilým členům pánům Václavu Kuthanovi
a Josefu Matouškovi za dlouholetou práci pro chotýšanský fotbal. Poté k finálovému zápasu nastoupila mužstva Votic
a Kondrace a bylo to opravdu
vyvrcholení turnaje. Votičtí nakonec
zvítězili 3:2 a zaslouženě převzali
z rukou Josefa Matouška Putovní
pohár pro vítěze Memoriálu Josefa
Matouška.
Všichni
přítomní
mohli
shlédnout
výstavu
fotografií
a dokumentů kronikáře Miroslava
Švarce, věnovanou historii od založení
Sokola Chotýšany v r. 1932 až po
současnost. Velmi se zlepšilo prostředí
kolem kabin, upravené k posezení
u stánku s občerstvením, o které se
velmi dobře stará Arnošt Hanibal
s přítelkyní.
Text: M. Paleček

Vyhodnocení zasloužilých členů chotýšanského Sokola

Vítězné mužstvo SK MARILA Votice

Foto: M. Švarc

Rozpis fotbalových mužstev Sokola
Chotýšany
Rozlosování I. B třídy – PODZIM 2012
Uhl. Janovice
Chotýšany A
Kunice B
Suchdol
Chotýšany A
Průhonice
Chotýšany A
Jesenice
Chotýšany A
Poříčí nad Sáz.
Chotýšany A

Chotýšany A
Chotýšany A
8. 9.
Nespeky
16. 9.
Chotýšany A
23. 9.
Chotýšany A
29. 9.
Struhařov
7. 10.
Chotýšany A
13. 10.
Zdislavice
21. 10.
Chotýšany A
27. 10.
Zruč nad Sáz.
4. 11.
Chotýšany A
10. 11.
Teplýšovice
18. 11.

17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Rozlosování IV. třídy – PODZIM 2012
Chotýšany B
Kladruby
Chotýšany B
Chotýšany B
Radošovice
Chotýšany B
Divišov B
Chotýšany B
Přestavlky B

Chotýšany B
Libež
8. 9.
Chotýšany B
16. 9.
Tichonice B
22. 9.
Teplýšovice C
29. 9.
Chotýšany B
7. 10.
Popovice B
13. 10.
Chotýšany B
20. 10.
Ostředek B
27. 10.
Chotýšany B
3. 11.

17:00
15:00
16:30
16:30
15:00
16:00
10:15
14:30
11:00

SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

1. Chotýšanské slavnosti jsou za námi.....
myslím, že se opravdu vydařily – počasí nám přálo a program byl bohatý. Začali jsme ve 13h přátelským utkáním mezi
Sokolem Chotýšany a Jiskrou Struhařov. Po fotbale měly prostor děti a jejich soutěžní stanoviště, které si pro ně připravili
MS Diana Chotýšany, Sokol Chotýšany, Hasiči Chotýšany, pan Škoda se vzduchovkami, Markéta Nováková s malováním
na obličej a Tomáš Pěnkava (Faber) s koněm Grandem.
Po absolvování všech disciplín si děti vyzvedly ceny u Evy Starostové a Ilony Tůmové, které pečlivě celé
odpoledne vítaly všechny příchozí, prodávaly tombolu a rozdávaly soutěžní kartičky. Díky.
Dětem se odměny moc líbily – nechyběly mezi nimi ani zmrzliny, bonbóny a jogurty. Zmrzliny zajistil pan Touška
z fy Pinko, jogurty paní Škodová z fy Danone a sladkosti pan Šanda z fy Mars – také děkujeme.
Zhruba v 16h nás svou dechovou hudbou oblažila skupina Triton a v 16:30 měly děti možnost si sami vyzkoušet,
jak se hasí hořící objekt. Hned jak zmizel poslední plamínek, byli všichni přítomní pozváni na parket k hromadnému focení
do kroniky Chotýšan a k losování bohaté tomboly.
Za doprovodu skupiny Triton probíhalo v 17:30 vyhlášení Nejlepšího štrůdlu Chotýšan – porotci měli opravdu
mlsné jazýčky a ze čtyř přihlášených závinů vyhrál svou lahodnou chutí štrůdl naší starostky paní Bejdákové. Gratulujeme!!
Myslím, že by stálo za úvahu zveřejnit recept v nějakém dalším čísle těchto novin. :o))
Také bych málem zapomněla na minijarmark a krásný vyřezávaný meloun se znakem Chotýšan od Šárky
Roštíkové, který byl vydražen za 500,- Kč. Šťastným majitelem se stal pan Měchura. Díky.
Dále na programu byl Štěpán Kojan se svou harmonikou, kytarou a veselými historkami. Než se připravili další
účinkující, The Clippers, stačili jsme zvládnout soutěž v pojídání párků – nebylo to jednoduché! Každý soutěžící dostal
11 nožiček. Vyhrál ten, který vše snědl a spolykal do posledního sousta. Boj byl opravdu těsný, avšak Pepa Holejšovský byl
rychlejší než jeho protivník Milan.
Po koncertování The Clippers, které trvalo zhruba do 21h, přišlo na řadu trio bratří Vidrnů- Unigena, které bylo
přerušeno milou návštěvou rekordmana a držitele zápisu v Guinenessově knize rekordů, fakíra a ohnivého může Petra
Fiedora. Kromě ukázky plivání ohně, jsme měli
možnost projít se přes hrudník Petra Fiedora
ležícího na střepech. Petr nás svojí přítomností
těšil zhruba 30 minut. Po té ještě vystoupilo
naše duo – Petr a Majda Čejkovi a po zbytek
večera k volné konzumaci a zábavě vyhrávala
skupina Unigena až do pozdních nočních
hodin.....
Co dodat!? Snad jen Veliké poděkování
sponzorům a všem lidem, kteří bez váhání
přiložili pomocnou ruku, či zapůjčili vybavení
a pustili se do této akce s námi. Ale
i Vám, kteří jste se přišli pobavit, podívat
a utratit nějakou korunu ve prospěch slavností.
Díky moc a těšíme se na vás 13. července 2013
na II. slavnostech www.chotysany.webnode.cz.
Hromadná fotografie účastníků 1. Chotýšanských slavností
Sponzoři: Snickers workwear, Jan Fousek, Přípotoční, Praha 10; Generali – Adrian Muller – kancelář Vlašim; Bar
„U zelené vrány“, Radlická 54, Praha, M. Vrána; Rabbit Chotýšany, zastoupený R. Kalinou; Planeo Benešov;
Becherovka a.s., Martin Pučalík – obchodní manažer SK; Pivovar Ferdinand a.s.; MS Diana Chotýšany; Chopos; Obec
Chotýšany; Policie ČR; Green Valley.
Slavnosti finančně podpořili: Obec Chotýšany (10.000,-), Hasiči Chotýšany (3.000,-), Honební společenstvo Chotýšany
(3.000,-), Důchodci Chotýšany (1.000,-) a obyvatelé Chotýšan a okolí při osobním pozvání (4.851,-).
1. Chotýšanské slavnosti navštívilo 230 lidí a soutěžilo 63 dětí, výtěžek ve výši 8.557,- půjde na podporu dalších slavností
a bude uschován na obecním úřadě.
Nashledanou za rok Majda Čejková

Soutěž v pojídání párků

Projížďka na koni

Stánek s drobným zbožím od místních občanů

Foto: Miroslav Švarc, Jaroslav Kadič

Fotbalové utkání SK Chotýšany B - Jiskra Struhařov

Memoriál Miloslava Matouška
V sobotu dne 11. 8. 2012 se jako již tradičně konal Memoriál Miloslava Matouška v Chotýšanech. Tento ročník
byl již 9. Již od rána panovala na malém
hřišti u bytovek bojovná atmosféra. Po
skončení zápasů všichni zúčastnění hráči
nastoupili na hřiště, kde následovalo
vyhlášení a zhodnocení celého dne.
Celkem se zúčastnilo 10 týmů.
Na „bedně“ skončili:
1. Kuníci (Kuthan Petr, Šícha Petr,
Holejšovský Josef)
2. Tři Sestry (Paleček Josef, Michal
Tůma, Petr Tůma)
3. Špalíci (Aleš Hanibal, Málek Libor,
Dan Patěk)

Vítězný tým

Hasičské letní veselí
Hasiči a letní prasečí hody se již staly tradicí naší vesnice. Letos této akci připadlo datum 18. sprna, kdy jsme se
sešli ve velmi hojném počtu v prostorách
fotbalového hřiště. Počasí nám tento rok
opravdu přálo, a proto se celkově den
opravdu vydařil. Nejen hezké počasí a tím
pádem žízeň přispěly k velké účasti, ale
samozřejmě hlavní aktér dne a to prase,
o které se každoročně s grácií staral Vlasta
Klauz, kterému patří velký dík za
náležitou starost o večerní obžerství. Při
představě, že u tohoto „prasečího obřadu“
musí tancovat celý den, aby potěšil
chuťové pohárky každého z hostů je
nelehký úkol, obzvlášť, když vezmeme
v potaz teplotní rekordy, které v sobotu
padaly. Nicméně hlavní chod dne se setkal
opět s ohlasem a našli se i jedinci, kterým
v pozdních ranních hodinách přišel vhod ☺
Celkově lze den zhodnotit jako vydařený. Velký dík patří všem těm, kteří se na akci podíleli a za jejichž přispění
se celý den odehrával. Věřím, že jsme si odnesli jen a jen hezké zážitky a příští rok se opět sejdeme v minimálně
stejném počtu, jako tomu bylo letos.
Za SDH CHOTÝŠANY
Bc. Klára Starostová

Hasiči…. NEjedeme do sklípku!!!!
Tak přes všechny mé snahy uspořádat i letos 2 - denní zájezd do vinného sklípku s výletem na slavnosti vína
,,Pálavské vinobraní“ do Mikulova, jsem se nějak nesetkala s úspěchem.
Těšení a nadšení, že zase někam pojedeme … to jsem slyšela… ale se zálohou se ozvalo v termínu jen pár
jedinců /asi 6/. Těm bych chtěla moc poděkovat.
A ostatní zase jen ,,na ústa“, za což, sami musejí uznat, vstupenky nezaplatím, počet lidí ve sklípku a kvůli
ubytování nenahlásím a pro dopravu počet lidí neupřesním ... ale zase Vás bylo hodně … skoro bylo obsazeno.
ZA SDH Chotýšany
Milena Šíchová

Klub důchodců Chotýšany
ve spolupráci s obecním úřadem

pořádá zájezd do Jindřichova Hradce,
na který vás všechny srdečně zveme!
Kdy:

ve čtvrtek

Odjezd:

v

20. 9. 2012

7:00 hodin od školy

Zájemci se mohou přihlásit v prodejně do 12. 9. 2012!!!
Záloha 100,-Kč!!!
Program:
Prohlídka města s průvodcem
Návštěva zámku
Zahradní centrum
Zastávka na zámku Červená Lhota

Zápis 7/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 8. 2012 od 1900 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, František Toula
Hosté: Marie Matoušková

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu
Pasport komunikací – veřejná vyhláška
Interní směrnice k veřejným zakázkám
Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Hřiště v Městečku
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 – SPLNĚNO
• příprava interní směrnice o veřejných zakázkách starostkou – SPLNĚNO
• zajištění směny pozemků – komunikace k Pařezí 1. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
• vypracování návrhu oprav komunikací starostkou a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou – PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na vybudování hřiště v Městečku 1. místostarostou a 2. místostarostou –
PROBÍHÁ

3. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu
Úprava obecního rozpočtu k datu 30. 8. 2012 bude provedena rozpočtovým opatřením účetní obce (dle přílohy).
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy obecního rozpočtu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Pasport komunikací – veřejná vyhláška
Navržený pasport komunikací bude k nahlédnutí dle veřejné vyhlášky.

5. Interní směrnice k veřejným zakázkám
Byla předložena aktualizovaná směrnice k veřejným zakázkám.
Otázka: Kdo je pro schválen í směrnice?

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

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Hřiště v Městečku
Hřiště v Městečku nelze vybudovat (záplavové území + vysoké napětí). Bude zhutněn a srovnán povrch obecního
pozemku. Budou zjištěny možnosti úpravy a cenové nabídky.

8. Různé
a) Informace o:
-

oprava a vyčištění lustru v kostele
pronájem jídelny DZS Struhařov
oprava komunikací – budou předloženy cenové nabídky, v letošním roce se předpokládá oprava
komunikace nad obchodem
revitalizace LBP Chotýšanky – Ovčínek – je nutno získat souhlasy majitelů pozemků
Ing. arch. Maryška předložil návrh územního plánu, návrh nyní posuzují dotřené orgány
autobusová zastávka Toulov – firma BES zahájí práce cca do 1 měsíce
daň z nemovitosti – vzhledem ke schválení zákona o rozpočtovém určení daní, který má zvýšit příjmy obcí,
se daň z nemovitosti pro příští rok nebude zvyšovat

Usnesení č. 7/2012 ze dne 30. 8. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) rozpočtové opatření – úprava rozpočtu;
b) interní směrnici k veřejným zakázkám;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku a 1. místostarostu vypracováním návrhu oprav komunikací;
c) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
d) 1. místostarostu a 2. místostarostu zajištěním cenových nabídek na úpravu obecního pozemku
v Městečku;
3) bere na vědomí
a) informaci o opravě a vyčištění lustru v kostele;
b) informaci o možnosti pronájmu jídelny DZS Struhařov;
c) informaci o návrhu územního plánu;
d) informaci o autobusové zastávce Toulov;
e) informaci o dani z nemovitosti.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 27. 9. 2012 od 1900 hodin.
Ministerstvo životního prostředí oznamuje zveřejnění koncepce „Integrovaný krajský program snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“.
Ke koncepci se mohou vyjádřit všichni občané, a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce
Středočeského kraje. Materiál je k nahlédnutí též na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/
prehled.php pod kódem koncepce MZP140K. Podněty a připomínky je nutno adresovat Ministerstvu životního
prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostřední a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 10
Čp. 7 – Začátkem minulého století hospodařil na této chalupě rod Leloutův. František Lelout nar. 1798 měl s Marií, svou
manželkou nar. 1818 dceru Antoni, nar. 1840, kterou si vzal za manželku Jan Matoušek z Bořeňovic, nar. 1836, Ten se
k Leloutovým přiženil a tak se dostal Matouškův rod na Pařezí.
Měli dva syny – Jana nar. 1887
a Josefa, nar. 1869 a tři dcery – Františka nar. 1861,
Antonii nar. 1863 a Marii nar. 1875. Chalupu zdědil
syn Jan, který se vyučil zedníkem. Jak jeho otec, tak
i on sám byli též dobrými muzikanty. Starý
Matoušek, kterému přezdívali z nějakého, dnes již
zapomenutého důvodu „Rohlík“ byl dlouhá léta
kapelníkem bývalé „Chotýšanské“ kapely. S touto
kapelou hrával později také i jeho syn. V pozdějších
pak letech byl tento členem Radošovické kapely,
pod vedením kapelníka Chalupeckýho.

Letecký pohled na Matouškovo stavení z r. 1934 – letec: Švabinský

Jan Matoušek byl dvakrát ženat. První
manželka mu zemřela v roce 1910. Měl s ní syna
Josefa, nar. 1897. Ten se také vyučil zedníkem
a je to dnešní hospodář.

Po smrti své první ženy se Jan Matoušek za krátký
čas oženil podruhé. Z tohoto druhého manželství měl pak dceru Anežku, která se vyučila kadeřnictví. Pracovala v Praze,
kde se také provdala za letce Švabinského. Se svým manželem se však po několika letech rozvedla a vdala se podruhé za
jakéhosi Paula.
Druhá manželka Jana Matouška zemřela
v r. 1934. To byl on ještě v plné síle a mimo práce
v hospodářství stále ještě pilně zedničil. Muzice
už se potom nevěnoval. Radošovická kapela, se
kterou v posledních letech hrával se také potom
rozpadla a tak toho nechal vůbec. Rád jezdil na
kole a to ještě i tehdy, když už mu bylo přes
šedesát.
Matouškova chalupa na Pařezí je poměrně
výstavnější oproti ostatním, ovšem těm dřívějším
chalupám na Pařezí. Josef Matoušek, dnešní
hospodář a majitel postavil si v roce 1936 novou
rozlehlou stodolu a vedle ní také novou dobře
vyhovující bytovou jednotku. Snad pamatoval v té
době už na to, že půjde jednou na výměnek, aby
měl kde bydlet.

Matouškovo stavení na Pařezí kolem r. 1935

Stodolu stavěl novou proto, že vedle řemesla zabýval se také zemědělstvím. Právě tak jako Josef Fiala a Rudolf
Fulín i on po I. světové válce při parcelaci chotýšanského dvora dostal větší příděl panských polí
a stal se i z něho skoro sedlák.
Psáno r. 1967 J. Š

pokračování příště...
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