Ročník 17 / Číslo 12 / Prosinec 2013
Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto roce vycházejí Chotýšanské noviny
a s nimi se k vám dostávají informace o dění v obci. Určitě
hned zaregistrujete jednu novinku, a to, že do novin
nedáváme celý zápis ze zasedání zastupitelstva, ale pouze
usnesení a v úvodníku pak komentář k němu. Tímto
krokem uspoříme cca dvě strany textu, které budeme moci
využít na jiné zprávy z obce, včetně fotografií. Pokud však
zaznamenáme negativní ohlas na tuto inovaci, vrátíme se
v novinách k původnímu konceptu.
Hlavním bodem posledního jednání zastupitelstva bylo
sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014, který naleznete na
následujících stranách. Rozpočet jsme navrhli jako
přebytkový a v provozních výdajích se příliš neliší od
rozpočtu na rok letošní. Co se týče investic, snažili jsme se
je přiměřeně rozložit do jednotlivých částí obce.
V letošním roce jsme hodně investovali do komunikací
a i když víme, že stále nejsou všechny v pořádku, pro rok
příští počítáme s výdaji do jiných oblastí. Do rozpočtu
jsme zařadili následující akce:
- na Křemení bychom rádi položili zámkovou dlažbu na
chodník podél hlavní silnice a připravili projekt na
autobusovou zastávku ve směru na Vlašim, včetně
stavebního povolení,
- v Městečku plánujeme vybudovat veřejné osvětlení
z obce k autobusovým zastávkám, protože stávající
solární lampy nesvítí podle našeho očekávání, dále bude
opravena cesta na Věžníkách, na kterou jsme dostali
dotaci,
- v Chotýšanech se občané dočkají autobusové zastávky na
Chotýšce ve směru na Benešov, která, pokud na ni
nezískáme dotaci, bude financována úvěrem a také by na
Chotýšce měly být instalovány semafory, které zbrzdí
řidiče překračující maximální povolenou rychlost.
V plánu také máme realizovat alespoň část sportoviště za
hřištěm. Hned na jaře bychom chtěli upravit hasičskou
dráhu a pak v závislosti na finanční situaci vybudovat
kryté venkovní posezení vedle kabin. Uvidíme, zbydou-li
peníze i na hřiště na míčové hry,
- pro Pařezí žádnou investici připravenou nemáme, ale
nějakým drobnějším úpravám podle požadavků občanů
se nebráníme.

Přiložený návrh rozpočtu můžete připomínkovat,
v konečné verzi ho budeme schvalovat na příštím
zastupitelstvu.
A ještě k dalším bodům jednání zastupitelstva:
- firma Ekomonitor pro nás zpracovala plán financování
obnovy vodovodu tak, jak to po provozovatelích
veřejných vodovodů žádá zákon. Podle propočtů
bychom měli každoročně odkládat do fondu oprav
127 tisíc korun, což by znamenalo zvýšit cenu vodného
asi o 13 Kč/m3. V letošním roce máme totiž příjmy
a výdaje na provoz vodovodu v rovnováze a ročně se
v obci z vodovodu odebere cca 10 000 m3 vody.
Vzhledem k tomu, že jsme v posledních dvou letech do
opravy vodovodu a vodovodních přípojek hodně
investovali, dali jsme si do plánu financování obnovy
vodovodu částku pouze třetinovou, tj. 40 000 Kč ročně.
Přesto je pravděpodobné, že po novém roce budeme
nuceni cenu vodného mírně zvýšit,
- vyvěsili jsme záměr na prodej pozemku p. Hrstkovi
z Městečka, který chce odkoupit připlocené části
obecních pozemků okolo svého domu a také záměr na
opakovaný pronájem malé garáže v Městečku. I k těmto
záměrům se mohou občané písemně vyjádřit,
- schválili jsme podání žádosti o dotaci na autobusovou
zastávku na Chotýšce, což je formalita nutná pro
poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí či
neposkytnutí dotace budeme znát na jaře.
- krajský soud potvrdil rozsudek okresního soudu ve věci
naší žaloby proti ing. Tomkovi na vyklizení pozemku.
Tento spor se táhne již od r. 2007. Ing. Tomek má
připlocenu část obecního pozemku a oba soudy
rozhodly, že ing. Tomek obecní pozemek užíval
v dobré víře, že je jeho a tudíž jej vydržel. Vzhledem
k tomu, že se, podle našeho názoru, jedná o velmi
nebezpečný precedent, neboli návod pro podobné
svévolné uživatele obecních pozemků (v podstatě ve
všech obcích ČR), rozhodli jsme se podat proti
rozsudku krajského soudu dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR.
A co se do usnesení zastupitelstva nedostalo? Samé dobré
zprávy:
- k závěru se chýlí proces digitalizace katastru Chotýšany
a Městečko. Po dobu dvou týdnů byly na obecním

úřadě k nahlédnutí katastrální mapy a srovnávací
sestavy parcel. Protože se neobjevily žádné závažné
námitky, lze předpokládat, že 12. 12. nový katastrální
operát nabyde platnosti. Po tomto datu budou na
internetu, na stránkách Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního, zveřejněna aktualizovaná data. Změny
se dotýkají některých majitelů pozemků ve
zjednodušené evidenci (dříve označované jako PK)
a spočívají především v přečíslování pozemků. Po
novém roce, tj. do konce ledna, pak mají všichni
majitelé pozemků, kteří tak doposud nečinili, povinnost
přihlásit se na finančním úřadě k dani z nemovitosti.
Opět se jedná zejména o majitele dosavadních PK
pozemků, za které platil daň z nemovitosti nájemce
těchto pozemků,
- k závěru se chýlí také výstavba rozhledny Špulka na
vrchu Březák u Lbosína. Již nyní můžete i od Chotýšan
(např. z cesty na Pařezí) vidět její špičku. Do konce roku
by mělo být vše hotovo a možná již na Silvestra nebo na
Nový rok si mnozí místo na Blaník udělají výšlap na
Špulku. Sama jsem na výhled z rozhledny velmi zvědavá.
- a do třetice dobrá zpráva, vlastně pozvánka, a to na
tradiční adventní koncert, který se uskuteční poslední
adventní neděli. Koncert nás zahřeje na duši a prochladlé
tělo pak zahřeje pohárek horkého svařeného vína, který
na vás po koncertě i s drobným zákuskem před kostelem
čeká. Doufejme, že účast bude hojná, stejně jako na
„Koncertě pro radost“, na kterém se na dobrovolném
vstupném vybralo Kč 2 027,-. Tyto peníze byly, jako
vždy, předány farnosti a budou použity ve prospěch
chotýšanského kostela.
Užívejte si krásný adventní čas. Těším se na setkání s vámi
na adventním koncertu a přeji vám příjemné prožití Vánoc
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

ZE ŠKOLY
Lampiónový průvod s vílou Zvídalkou
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se děti, rodiče, babičky
i dědové sešli před školou, kde byl zahájen večer s vílou
Zvídalkou. Program nebyl pro věrné přítomné žádným
překvapením - víla Zvídalka si pro děti přichystala úkoly,
které na jednotlivých zastávkách plnily. A tak
s rozsvíceným lampiony prošly vesnicí a do poslední
chvíle netrpělivě sledovaly tajemná místa a zákoutí
Chotýšan, kde se asi víla Zvídalka objeví. Tentokráte
zanechala na svém místě u rybníka koš plný sladkých
dobrůtek ze zprávičkou, že i jí, skolila chřipka. Po té se
účastnici průvodu rozešli a ve škole se sešli malí nocležníci
při tradiční noci se sny s vílou Zvídalkou.

Pyžámkový den
Na noční spaní s vílou Zvídalkou navázal pyžámkový den,
kdy se ve škole sešli všichni (včetně dospěláků) v nočních
úborech a porovnali své dovednosti, logické myšlení,
taktiku a trpělivost v deskových hrách.

Pozvánka na výstavu, besídku
Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany si Vás dovolují pozvat na
„Vánoční výstavu“, která se koná v sobotu 7. prosince
2013 od 10:00 - do 16:00 hodin v prostorách školy.
Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany Vás srdečně zvou na „Vánoční
besídku“ v úterý 17. prosince 2013 od 17:00 hodin do
hostince Pod Kostelem. Těšíme se Vás!

Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

P.S.
Již v minulém vydání Chotýšanských novin jsem chtěla
poděkovat p. Petru Havlíčkovi a p. Jaroslavu Syslovi za to,
že bez nároku na odměnu opravili vypadané kameny
z hráze nádrže. Na jejich doporučení jsme do nádrže
koupili a vypustili rybí násadu, takže se chotýšanští malí
rybáři mají na co těšit.
Omlouvám se za svoje opomenutí a ještě jednou oběma
pánům děkuji.

Upozornění
Poslední úřední hodiny v letošním roce
budou v sobotu 21. 12. 2013 a následně
pak v pondělí 6. 1. 2014.
Děkujeme za pochopení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHOTÝŠANECH
Opět proběhlo tentokrát sobotu 9. listopadu 2013 v prostotách mateřské školy v Chotýšanech vítání občánků. Nejdříve
rodiče s dětmi přivítala paní starostka ing. Blanka Bejdáková. Poté navodili slavnostní atmosféru svým pěkně připraveným
vystoupením malí školáci místní školy, kteří nacvičili krátké pásmo pro tento významný den.
Pak byli vyzváni k podpisu do pamětní knihy narozených, převzetí dárků a pamětních listů od Obecního úřadu
rodiče těchto přivítaných občánků:
Ladislav Absolon, Anna Boušová, David Granát, David Adam Havlíček, Petr Paul Havlíček, Matěj Hlaváček,
Vilém Jiroušek, Vojtěch Kovář, Miloslav Pičman, Josef Slavíček, Simona Toušková – všichni z Chotýšan.
Nedostavili se: Lata Bhakti Borová, Anna Mesárošová a Jan František Vrána z Městečka.

KONCERT PRO RADOST

V sobotu

9.

listopadu

2013

uspořádal

obecní úřad Chotýšany v kostele sv. Havla
v Chotýšanech „KONCERT PRO RADOST“.
Účinkoval pěvecký sbor Dobromysel při
ZUŠ Josefa Suka Benešov pod vedením
sbormistryně Lady Bambasové.
Velmi vydařený koncert asi se čtyřiceti
účinkujícími téměř zaplnil celý interiér kostela
spokojenými návštěvníky.
Foto a popis: Miroslav Švarc

ŠŤASTNÉ S VESELÉ V MĚSTEČKU
S sobotu 30. 11. 2013 jsme stavěli a zdobili krásný stromeček.
Všichni co se zúčastnili, přidali ruku k dílu. Odměnou jim nebyl jenom svařák, dětský punč a vánoční štola, ale
pocit z krásné předvánoční atmosféry strávené v dobré společnosti přátel. Přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE
a hodně zdraví a štěstí. Nechť Vám sousedům ukáže vánoční stromeček cestu domů za každého počasí.

Foto a text: M. Zvěřinová

Obec Chotýšany vás srdečně zve na adventní koncert

22. prosince 2013
v kostele sv. Havla
host: flétnový soubor pod
vedením Alexandra
Bukha
Začátek je v 17h

Obecní rozpočet 2014 – Chotýšany

Usnesení č. 9/2013

ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 11. 2013 od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) plán financování obnovy vodovodu;
b) žádost o dotaci na autobusovou zastávku Chotýška;
c) rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy;
d) schvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze;
e) pronájem nebytového prostoru Ing. Starostové;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
b) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
c) starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
d) starostku zadáním zakázky společnosti BES na opravu komunikace do Albatrosu;
3) bere na vědomí
a) žádost o odkup pozemku – pan Hrstka;
b) žádost o pronájem garáž malá, Městečko;

Příští jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2013 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 18.
Spořitelní a záložní spolek v Chotýšanech – Kampelička
Až do roku 1932 visela po levé straně domovních dveří na zdi Syslova statku číslo 5 v Chotýšanech, kde se po staru
říkalo ještě „U Škvorů“, dřevěná, černě natřená skříňka, opatřena drátěnou sítí. Na hořejším okraji skříňky byla bílou
barvou napsána slova nadepsaná v titulu této kapitoly oznamujíc zároveň, že v domě tomto bydlí a úřaduje pokladník
spolku Josef Sysel.
Je skutečně velmi zajímavé, že podnět
k založení tohoto spolku nevyšel od lidí domácích.
Založení Kampeličky v Chotýšanech doporučil
vlastně úředník Národní banky v Praze Jan Floumar,
který sem v těch letech jezdíval na letní byt.
První schůze představenstva nového spolku
se konala 28. října 1900 v hostinci „Na Kopečku“.
Předsedal Josef Sysel, rolník z čp. 6. V krátkém
proslovu přivítal přítomné pozdravem „Zdař Bůh“
a oznámil, že došel od c. a k. Obchodního soudu
v Táboře přípis, podle kteréžto výměru zápis
společenstva a zápis členů prvního představenstva
do rejstříku společenstev vykonán byl. Při založení
spolku se přihlásilo celkem 19 členů z Chotýšan,
Před budovou statku čp. 5 hospodáře Josefa Sysla, který téměř
Městečka, Bořeňovic, Takonína, Pařezí a Vonšovic.
32 roky úřadoval jako pokladník Kampeličky
V dalším jednání byl zvolen starostou spolku
Fotografii v roce 1928 pořídil Václav Sysel, bratr hospodáře
dosavadní obecní starosta Josef Sysel z čp. 6.
Pokladníkem a zároveň stálým zapisovatelem Josef Sysel z čp. 5. Za den úřední a pokladní byla stanovena každá
neděle a úřadování určeno od 10 do 12 hodin dopoledne po službách Božích. Dodatečně se přihlásilo dalších 5 členů
z Vonšovic, Takonína a Chotýšan. Spolek byl definitivně pojmenován „Spořitelní a záložní spolek pro farní osadu
Chotýšany, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“.
Z poznámek, k jakému účelu byly zápůjčky prováděny a úvěr povolován se dozvídáme, že to bylo např.: Na
zakoupení žita k setí, k zapravení c. a k. daní, k zakoupení dobytka, k zakoupení živobytí, k zakoupení píce,
k zakoupení pole a krávy, na zakoupení umělého hnojiva, k účelům stavebním, na splacení věna, a podobně.
Z vlastních prostředků zakoupil spolek čistič zrní „triedr“ a luční brány ke společnému užívání členů spolku.
V roce 1938 na žádost řídícího učitele Václava Kadeřábka byla věnována částkou 300,-Kč na zakoupení
rozhlasového přijímače do školy.
Velmi zajímavý je též přehled o pořádání výročních valných hromad a počtu na nich přítomných členů
Kampeličky, kdo byl ten který rok starostou spolku, jeho náměstkem, kdo zastupoval funkci pokladníka apod.
Z uvedeného přehledu, který z technických důvodů není zde možno vůbec uvést je zřejmé, že u nás to
byli např. téměř stoprocentně rolníci a vůbec zemědělci, ze kterých se volilo představenstvo, skládalo se z nich
i veškeré členstvo spolku. Přehled je zajímavý také tím, kdo v představenstvu zasedal, jak po letech syn nastupoval
po otci atd.
Starostou spolku od samého začátku byl rolník z čísla 6 Josef Sysel, který byl zároveň také starostou obce.
Funkci starosty Kampeličky zastával až do své smrti v roce 1924, tudíž skoro 24 let. Jeho nástupcem se stal potom
chotýšanský učitel Emanuel Remta a to až do roku 1931. V tom roce jej vystřídal František Tůma, rolník z čísla 29,
po něm pak byl starostou zvolen Josef Jukl, mistr kovář z čísla 2, který v této funkci setrval až do doby, kdy
Kampeličku potom převzala Státní spořitelna.

Psáno r. 1963 - Jos. Šimek /zkráceno/

Pokračování příště ...
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