Ročník 16 / Číslo 10 / Říjen 2012
Vážení spoluobčané,
opět po měsíci se vám do ruky dostávají Chotýšanské
noviny plné aktuálních informací o dění v naší obci.
Začněme tím, co se řešilo na zasedání zastupitelstva.
- Přijímali jsme připomínky ke zpracovávanému pasportu
komunikací. Tyto návrhy ještě prodiskutujeme se
zpracovatelem a pak rozhodneme o jejich zapracování.
Pasport komunikací (= evidence místních a účelových
komunikací na území naší obce) je stále ještě
k nahlédnutí na našich webových stránkách nebo přímo
na obecním úřadě.
- Ze dvou variant oprav komunikace od Šilhů ke křížku
se zastupitelé vyslovili pro variantu dražší, časově
náročnější, ale také trvanlivější. Položit nový asfaltový
koberec na tento úsek letos již nestihneme, ale
v rozpočtu na příští rok si na tuto akci vyčleníme
prostředky a rádi bychom hned na jaře komunikaci
opravili.
- Pracovníci Krajského úřadu provedli pravidelné dílčí
přezkoumání hospodaření obce a nezjistili žádná
pochybení.
- Již v květnu v naší obci proběhla kontrola čerpání
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo se
o opravu komunikací poškozených přívalovými dešti
realizovanou v r. 2008. V rámci dotace byly opraveny
čtyři úseky komunikací, z nichž tři byly v naprostém
pořádku, avšak na komunikaci mezi Měchurovými
a křižovatkou u křížku nebylo položeno 1800 m2
asfaltového koberce. Na žádosti o dotaci se totiž
objevila nesprávně uvedená plocha (místo plochy
komunikace zde byla uvedena celková plocha obecních
pozemků). Při předávání díla se zjistilo, že dodavatel
nezpracoval materiál v předpokládané hodnotě (rozdíl
činil cca 450 000 Kč) a tím byla chyba objevena. Na
jaře následujícího roku proto dodavatel v ceně tohoto
rozdílu opravil a zatrubnil komunikaci na Pařezí.
Ministerstvo pro místní rozvoj hodnotilo tento postup
jako porušení rozpočtové kázně a podalo podnět
finančnímu úřadu k přezkoumání dotace. Finanční úřad
přezkoumal postup obce a konstatoval, že porušení
rozpočtové kázně bylo jen méně závažné a proto obci
vyměřil penále ve výši 5 % z částky dotace, tj. Kč
57 900,-.
- Při této příležitosti finanční úřad přezkoumal ještě dvě
další dotace z r. 2008. Jednalo se o výsadbu remízu

a aleje (zde nebyly zjištěny žádné nedostatky)
a o opravu komunikace na Pařezí, kde bylo zjištěno, že
obec nevlastní všechny pozemky pod touto komunikací.
Jelikož však poskytovatel, tj. Ministerstvo pro místní
rozvoj, dotaci schválil, nebyly z tohoto nedostatku pro
obec vyvozeny žádné důsledky.
- Okresní soud v Benešově svým rozsudkem rozhodl, že
p. Ing. Tomek, kterého obec žalovala o vyklizení
pozemku kolem jeho nemovitosti v Městečku, užívané
obecní pozemky vydržel, neboť je až do r. 2004 užíval
v dobré víře, že mu patří. Zastupitelé s rozsudkem
nesouhlasí a požádali právního zástupce, aby podal
proti rozsudku odvolání. Je otázka, je-li vůbec možné
dokázat, zda p. Ing. Tomek za svůj život někdy viděl či
neviděl katastrální mapu se zákresem své nemovitosti.
Podle našeho názoru je však rozdíl mezi užívanou
plochou (cca 1000 m2) a plochou uvedenou v katastru
nemovitostí (cca 300 m2) příliš velký na to, aby to
p. Ing. Tomek nepoznal, obzvláště když je to člověk
s vysokoškolským, technicky zaměřeným vzděláním.
A co se do zápisu zastupitelstva nedostalo?
- Získali jsme povolení k provozování vodovodu. Nyní
ještě musí hygiena schválit provozní řád a pak můžeme
začít pracovat na projektu odradonování.
- Mile nás překvapil zájem o fotografickou soutěž
„Nejkrásnější vyhlídka“. V současnosti domlouváme
porotu a termín vyhodnocení soutěže.
- V pátek a sobotu 12. a 13. října nás čekají krajské
a senátní volby. Mnoho občanů je politikou znechuceno
a nemají v úmyslu se voleb zúčastnit. Přesto, nebo
právě proto bych na všechny chtěla apelovat, aby se
voleb zúčastnili. Na krajské úrovni se totiž přijímají
opatření, která ve velké míře ovlivňují život každé obce
(např. dopravní obslužnost, zdravotní péče, výstavba
a opravy komunikací, provoz základních a mateřských
škol, atd.). Není-li vám život v našem kraji lhostejný,
neseďte doma a vyberte si z nabízených kandidátů toho,
o kterém si myslíte, že prospěje rozvoji našeho regionu.
S přáním příjemných říjnových dní

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá

Zahájení školního roku

havelské posvícenské posezení
s hudbou a tancem

V pondělí 3. září 2012 se škola po dvouměsíčním
odpočinku otevřela všem dětem. Slavnostně proběhlo
přivítání nových prvňáčků. Nejprve je srdečně uvítala
zastupující ředitelka školy Mgr. Daniela Bukovská,
která dětem a rodičům představila paní učitelku
Mgr. Vendulu Novotnou a novou paní vychovatelku
školní družiny L. Opavovou. Poté se slova ujala
starostka obce paní Ing. Blanka Bejdáková, která
dětem popřála hodně příjemných zážitků.

v hostinci Na Kopečku
v sobotu 20. října 2012 od 19 hodin.
Vstupné 50 Kč.
Přijďte se pobavit, snažme se o dodržování tradic.
Za výbor Klubu důchodců - Budka Miroslav

Vodníci ve škole
V úterý 25. září 2012 přijel za dětmi do školy pan
Pěnkava z Takonína se svým představením. Mladší
děti – z mateřské školy a žáky 1. a 2. ročníku zasvětil
do života vodníků nejen v Čechách, ale i za hranicemi
naší vlasti. Starší žáci shlédli vystoupení věnované
životu Slovanů.

Penzijní připojištění má představovat účinnou formu
spoření peněz na stáří, které je navíc podpořeno
státním příspěvkem.
Jednoznačnou

funkcí

penzijního

připojištění

je

zabezpečit důstojné stáří svému majiteli. Ve vzduchu

O veverce Zrzečce

totiž stále visí otázka, jaké budou za několik let

Ve středu 26. září 2012 shlédly děti z mateřské
i základní školy divadelní představení nazvané
„O veverce Zrzečce“.

důchody, o kolik se jednotlivým osobám sníží životní
standart v porovnání se současným platem či
důchodem a zda vůbec k nějaké reformě důchodového
systému u nás dojde. Penzijní připojištění má řešit

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

maximálně možné snížení dopadu tohoto rizika.
Vážení občané. Nevíte si rady a nebo máte výhrady
k

penzijnímu

připojištění.

Je

něco,

co

byste

Pozemkový úřad Benešov v pověření Ministerstva

o penzijním připojištění potřebovali vědět? Klub

zemědělství ČR dostal za úkol monitorovat erozi

důchodců Chotýšany zajistil besedu s pracovníky

zemědělské půdy (vodní, větrné a stékání). Z toho

České pojišťovny pobočka Benešov na téma Penzijní

důvodu se obracíme na občany, kteří vědí o místech,

připojištění. Využijte a zúčastněte se této besedy.

na kterých k erozi zemědělské půdy v naší obci
dochází, aby tuto skutečnost oznámili na obecní úřad.

Beseda se uskuteční ve středu 24. října
v hostinci Na Kopečku od 18. hodin.

S poděkováním
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Za výbor Klubu důchodců - Budka Miroslav

CHOPOS oslovuje budoucí partnery projektu
„Rozhledna Špulka s naučnou stezkou“
Vážení občané mikroregionu CHOPOS a z území Posázaví. Nabízíme
vám jedinečnou příležitost podílet se na výstavbě regionálně
zajímavého místa a stát se tak navždy partnery projektu. Pro realizaci projektu byla vybrána jedinečná lokalita,
která svou polohou splňuje minimálně dva základní požadavky.
Jde o kopec Březák u Lbosína, nejvyšší kopec uprostřed mikroregionu. Jeho poloha je výhodná
i z hlediska budoucí turistiky. Návštěvníci významných památek, Český Šternberk, Jemniště a Konopiště, si jistě
nenechají ujít výhled do okolní krajiny. Již dříve jsem napsal, že hodláme do projektu zapojit každého, kdo má
zájem zúčastnit se výjimečné akce. Každý, kdo se bude podílet na výstavbě rozhledny, se stane součástí
netradičního místa. Tedy jeho jméno bude navždy spojováno s rozhlednou „Špulka“. Máme připraveny
3 varianty, které vám nyní představím.
1. varianta
Partner projektu přislíbí (se zaváže), že se bude podílet na výstavbě rozhledny částkou 1 300 Kč. Na oplátku mu
pak bude zhotovena plastová destička potažená kovem o velikosti 100 x 70 mm s jeho jménem a adresou, kterou
umístíme na čestné místo pod rozhlednou. Pro představu „Jan Novák z Horní Dolní, nebo rodina Novákova
z Horní Dolní.“ Záleží na vás, co si vyberete. Věříme, že tak vznikne dlouhý seznam lidí žijících v regionu. Dále
zde bude uvedeno „podpořil projekt Rozhledna Špulka s naučnou stezkou“.
2. varianta
Partner projektu přislíbí (se zaváže), že se bude podílet na výstavbě rozhledny částkou 16 000 Kč. Na oplátku mu
pak bude zhotovena plastová destička potažená kovem o velikosti 300 x 210 mm s jeho jménem a adresou
(případně logem), kterou umístíme po obvodu dříku rozhledny. Jde o dobře viditelné místo. Prakticky každý, kdo
bude stoupat po schodišti na vrchol rozhledny, spatří vaše jméno, název firmy, případně logo s textem „podpořil
projekt Rozhledna Špulka s naučnou stezkou“.
3. varianta
Ve třetí variantě vám nabízíme kombinaci druhé varianty s ještě dalším umístěním vašeho jména, které bude
nejvíce odolávat zubu času. Nabízíme vám vytesání vašeho jména, názvu či loga přímo do kamene umístěného
po obvodu kamenné mapy či podél stezky. Obyčejně se člověk dočká vytesání do kamene až po smrti a na
nepříliš veselém místě. Tento záznam zde bude po staletí nesmazatelnou stopou o lidech podílejících se na
nadčasovém projektu. Partner projektu přislíbí (se zaváže), že se bude podílet na výstavbě rozhledny částkou
45 000 Kč.
Další varianty (třeba i nefinanční) jsou po oboustranné dohodě možné. Od září navštěvuji území regionu
s knihou, kterou jsem s nadsázkou nazval „Kniha úpisů – Rozhledna Špulka s naučnou stezkou“ do níž vás
požádám (tedy pokud se budete chtít zapojit), abyste se upsali, že se hodláte podílet na regionálně zajímavém

a do budoucna výjimečném projektu. Tato kniha bude jistou relikvií na pevno spojenou s projektem. Neváhejte
tedy a kontaktujte mě na níže uvedeném odkazu. Účast na projektu nemusí být nekonečná. Zejména u druhé
a třetí varianty může dojít k omezení počtu partnerů. Na webových stránkách www.chopos.cz je umístěn
pravidelně aktualizovaný seznam všech, co se připojili. K dnešnímu dni máme přislíbeno už více jak 100 000 Kč.
Je zde i vizualizace rozhledny, kterou si nenechte ujít, z níž pochopíte, že jde skutečně o zajímavou stavbu. Do
projektu se již zapojily děti z místních škol. V Chotýšanech připravují sběr papíru a výtěžek dají na rozhlednu.
Podobně k projektu přistupují v Postupicích a Teplýšovicích. Co je důležité, že zmíněné školy se aktivně zapojí
i do tvorby naučné stezky. Věřím, že se přidají i školy v Divišově a Petroupimi.
Dodavatelem stavby bude firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s, která podala nejlepší nabídku. Obce
mikroregionu CHOPOS jsou připraveny financovat stavbu částkou 2 000 000 Kč, o 1 800 000 Kč bude požádáno
dotační metodou LEADER, zbytek do 7 000 000 Kč je na nás. Už se o stavbu zajímají i mobilní operátoři
a poskytovatelé internetu. Tak uvidíme, kolik prostředků se podaří zajistit.

Miroslav Kratochvíl, e-mail: kratochvil@posazavi.com, tel: 777193556

POHYBOVÉ AKTIVITY V OBCI
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, nabídnout Vám možnost pohybového vyžití dětí a žen v naší obci. Konkrétně by se jednalo o soubor
pohybových her pro nejmenší, aerobní prvky a další cvičení pro děti (i menší výtvarné vyžití). Pro ženy mohu
nabídnout zdravotní cvičení, posilování či aerobní prvky. Absolvovala jsem trenérskou školu Active Wellness,
kurz „Břišního pekáče“ ve spolupráci se cvičitelkou Hankou Kynychovou a kurz cvičení pro děti záštitou
FaceCzech Academy.
Aktivity by probíhaly díky spolupráce s OÚ Chotýšany v bývalé jídelně JZD.
Všechny další možnosti závisí jen a jen na Vašem zájmu a chuti „hýbat“ se a bavit sportem.
Dětská věková kategorie (5 - 14 let)
Dámská věková kategorie (15 - neomezeno)
Budu ráda za každý názor, komentář, dotaz na: starostovaklara@seznam.cz; mobil: 737 781 705
Pevně věřím, že tuto „akci“ v obci rozjedeme a bude nám společně fajn.

Klára Starostová

Dne 18.10.2012 (čtvrtek) proběhne svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č.p. 73
(u obchodu)!!!!!, Městečko – u kapličky
Pařezí – náves, Křemení – autobusová zastávka

ODPAD, KTERÝ JE MOŽNO ODEVZDAT:
VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC,..)
BARVY, OLEJE, ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA (zbytky, obaly, s prošlou životností,..)
AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY, STARÉ LÉKY, PNEUMATIKY, ZÁŘIVKY,
VÝBOJKY, SVÍTIDLA
HADRY OD BAREV A OLEJŮ, …
Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu

Ve dnech 18.-22.10.2012 (čtvrtek - pondělí) bude přistaven kontejner na svoz
objemného odpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č.p. 73
(u obchodu)!!!!!

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech pan Dědek:
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

1600 - 1800
1600 - 1800
900 - 1100
900 - 1100

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny

Setkání „Pařezáků“.
8. září 2012 proběhlo na Pařezí setkání „Pařezáků“.
Počasí nám přálo a sešlo se nás asi 50 lidí, což je na malé
Pařezí hodně.
Odpoledne proběhla u kapličky bohoslužba, kterou sloužil
pan farář Košmidek z Bystřice. Vysvětil nové zvonění
kapličky, které bylo díky obecnímu úřadu zprovozněno. Při
bohoslužbě vzpomenul na pana Rudolfa Fulína, který nás
v loňském roce tragicky opustil. Právě on byl otcem
myšlenky zvonění na Pařezí. Poté jsme se přesunuli na
zahradu manželů Hájkových, kde bylo připraveno občerstvení
a později vyhrávala hudba, o což se postarali pánové
Matoušek a Fejtek. Myslím, že se akce vydařila a někdy
v budoucnu ji snad zopakujeme.
Chtěla bych poděkovat OÚ Chotýšany za finanční příspěvek. Radku Kalinovi, manželům Fulínovým, René
Brunčovi, manželům Hájkovým za přiloženou ruku k dílu. Chtěla bych poděkovat i za ohlasy. Ty kladné velmi
potěší, ty druhé nepotěší, ale alespoň víme, jak na tom jsme. ☺

Martina Kalinová Augustová

Slavnostní svěcení zvonu v Městečku
V sobotu 8. září 2012 se nejen na Pařezí, ale i v Městečku konal slavnostní obřad svěcení zvonu kapličky,
nedávno upravené na elektrický pohon automatického
zvonění.
Bohoslužbu sloužil bystřický pan vikář Antoni
Košmidek.
Slavnostního svěcení zvonu se zúčastnilo kolem
35 místních občanů. Po obřadu a společném fotu u kapličky
se převážná část účastníků s panem vikářem ode-brala do
obecního domku, kde slavnost pokračovala posezením
s pohoštěním, které připravili místní občané. Nechybělo ani
opékání špekáčků a točené pivo, o které se dobře starali
manželé Jiří a Magda Zvěřinovi.

Text a foto: M. Švarc

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 13. 9. 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, Vladimír Sysel,

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) Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Benešově – Ing. Tomek
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Benešově – Ing. Tomek
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zamítaným rozsudkem Okresního soudu v Benešově ze dne 2. 8. 2012,
č.j. 6C 169/2008-189, ve věci Ing. Tomka.
Otázka: Kdo je pro podání odvolání?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení mimořádného zasedání obce ze dne 13. 9. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany schvaluje podání odvolání do zamítavého rozsudku Okresního soudu
v Benešově ze dne 2. 8. 2012, č.j. 6C 169/2008-189, ve věci Ing. Tomka.
Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 1940 hodin.

Zápis 8/2012

ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 9. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel, František
Toula,
Nepřítomni: Petr Kuthan,
Z toho omluveni: Petr Kuthan,
Určení ověřovatelé zápisu: Vladimír Sysel, František Toula,
Hosté: Ing. Josef Mareš

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

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

Zahájení
Kontrola usnesení
Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Pasport komunikací
Opravy komunikací
Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Kontrola z finančního úřadu
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
•
•
•
•

zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
vypracování návrhu oprav komunikací starostkou a 1. místostarostou – SPLNĚNO
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
SPLNĚNO

–

3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Dne 12. 9. 2012 provedl Krajský úřad dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

4. Pasport komunikací
Veřejnou vyhláškou bylo dne 18.9.2012 zahájeno řízení ve věci zařazení vybraných pozemních komunikací do
kategorie místní komunikace obce Chotýšany. Po dobu 15 dní vyvěšení je možno podávat připomínky k návrhu.
Pan Mareš navrhuje, aby byly do pasportu komunikací jako účelové komunikace zahrnuty i staré cesty spojující
jednotlivé usedlosti v k.ú. Městečko, cesta z Městečka do Chotýšan a příjezdové cesty k nemovitostem.
Dále je zde požadavek, aby komunikace mezi obcí Chotýšany a osadou Křemení byla vedena jako místní nikoliv
účelová.
Vzhledem k vzneseným připomínkám nevydá obecní úřad jako silniční správní úřad rozhodnutí, ale tyto
připomínky bude řešit ve změně č. 1 tohoto návrhu, který bude vyvěšen na úřední desce.

5. Opravy komunikací
Pro opravu komunikace od Šilhů ke křížku byly posouzeny dvě varianty: stříkaný asfalt a asfaltový koberec.
Zastupitelé se vyslovili pro variantu asfaltového koberce, kterou vzhledem k náročnosti akce bude možné realizovat
až v příštím roce.
Otázka: Kdo je pro položení asfaltového koberce?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

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

7. Kontrola z finančního úřadu
V květnu 2012 provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj kontrolu na čerpání dotace na opravu komunikací
poškozených přívalovými dešti, kterou obec získala v roce 2008. Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití
prostředků v rozsahu 1 800 m2 v lokalitě od Měchurů ke křížku. Následně v červenci 2012 dotaci prověřil Finanční
úřad Praha – západ, který konstatoval, že nebyly dodrženy parametry akce a obci byla vyměřena pokuta ve výši
5 % z celkové částky vyplacené dotace, tj. 57.900,- Kč. Současně finanční úřad prověřil další dvě dotace z roku
2008, jednalo se o aleje a remíz u Chotýšan a opravy komunikací na Pařezí a na Křemení. Zde nebyly zjištěny
takové nedostatky, které by pro obec znamenaly finanční postih.

8. Různé
a) Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Benešově ve věci Ing. Tomka
JUDr. Vychopeň na podnět obce podal odvolání.
b) Opravu plotu kolem školní zahrady a hřbitovní zdi
Zastupitelé obdrželi cenovou nabídku na opravu plotu školní zahrady a části hřbitovní zdi ve výši 30.000,- Kč
bez DPH.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

c) Žádost restaurace Pod Kostelem na snížení poplatku na vstupné
Provozovatel restaurace nabízí bezplatný pronájem pro akce pořádané školou a obcí, navrhuje, aby mu byl
poplatek za vstupné snížen z 10 % na 5 %.
Otázka: Kdo je pro snížení poplatku?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

d) Zpevnění návsi v Městečku
Prostor návsi v Městečku bude ještě letos zpevněn a srovnán.

Usnesení č. 8/2012 ze dne 27. 9. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) opravu plotu školní zahrady a části hřbitovní zdi;
b) snížení poplatku na vstupném restauraci Pod Kostelem;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 1. místostarostu jednáním s Ing. Šlechtou ve věci pasportu komunikací;
d) starostku zajištěním cenových nabídek na opravu komunikace od Šilhů ke křížku;
e) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
f) 1. místostarostu zajištěním zpevnění návsi v Městečku;
3) bere na vědomí
a) dílčí přezkoumání hospodaření obce;
b) připomínky k pasportu komunikací;
c) zprávu ze zasedání CHOPOSu;
d) zprávy Finančního úřadu Praha – západ;
e) odvolání proti rozsudku ve věci Ing. Tomka.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 26. 10. 2012 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 11
Ve spolupráci s uvedenými hospodáři zařídil Josef Matoušek vlastní výrobu cihel, kterých potřebovali pro tyto
své stavby. Získali k této práci bratry Vildu a Ferdinanda Procházku, kteří tehdy v té době byli bez zaměstnání a celkem
bez určitého cíle procházeli naší krajinou, trampovali. Dostali se při tom až na Pařezí, kde jim byla nabídnuta výroba
cihel. Přistoupili na to bez váhání, pro Josefa Matouška jich proto vyrobili celkem 26 tisíc, pro Rudolfa Fulína a Josefa
Fialu dalších 30 tisíc. Pracovali jak se říkalo „ke stravě“ a od jednoho tisíce vyrobených cihel dostali mimo toho
35 korun, navíc ještě 10 cigaret. Je zajímavé, že bratři Procházkovi se v této práci velmi osvědčili a s Pařezím od té doby
byli ve stálém styku. Po II. Světové válce vlastně už jen Ferda, poněvadž jeho bratr Vilda za války zahynul.
Druhá manželka Jana Matouška zemřela
v r. 1934, jak bylo výše již psáno. On sám ji
o 17 let přežil. Byl pořád velmi čilý, stále zedničil
a pořád ještě jezdil na kole. To byl takový jeho
koníček. Zemřel ve čtvrtek 19. dubna 1951, pohřeb
měl v neděli 22. dubna na chotýšanský hřbitov, kam
jej doprovodilo hodně lidí z celého okolí.
I Buchtova kapela z Divišova mu na poslední
cestě zahrála. Dožil se 88 let.
Jeho syn Josef se oženil s Bohuslavou
Máchovou z Chotýšan nar. 1904. Měli dvě děti:
syna Josefa nar. 1933, ten byl potom zaměstnán
jako řidič v n. p. Uhelné sklady ve Vlašimi.
A dceru Jarmilu nar. 1935, která se provdala
Cihelna na Pařezí v srpnu r. 1938 – foto: Václav Zelený st.

k Houlíkovým do Radošovic.

Josef Matoušek mimo svého řemesla
zednického pracoval s manželkou na zděděných polích a poctivě se o vše staral. V roce 1952 kdy
se zakládalo v Chotýšanech JZD přihlásili se on i jeho manželka za členy. Po družstva předali celou výměru pozemků a to
celkem 6.20 ha, dále nějaký kus dobytka, což vše bylo odhadnuto na cca 24 tisíce korun. Josef sám pracuje ovšem v JZD
více jako zedník, do nedávné doby společně ještě
s Jendou Štěpánkem, poněvadž v bývalých dvorských
budovách je stále co opravovat, dávat do pořádku,
i nově se tu lecos staví a má tedy zedník Matoušek
pořád co dělat. Je to takový pravý typ venkovského
pracovitého člověka, má stále co dělat a neví snad ani,
co to je odpočinek. Povahově veliký dobrák, účinlivý
a ochotný přispěti pomocí každému, kdo to potřebuje
nebo o to požádá.
V posledních letech také však i na něho
doléhají
určité
starosti
spojené
s rodinou
a podobně…. Je už také v letech, kdy jiný po
celoživotní dřině klidně odpočívají. To by ovšem
nesměl být on - Josef Matoušek z Pařezí!
Psáno r. 1967 J. Š

Bohuslava Matoušková se synem Josefem v r. 1935 - ještě před
původním doškovým stavením.
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