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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového roku a také první
letošní zasedání obecního zastupitelstva. O čem jsme
jednali?
Zabývali jsme se žádostí na odprodej části
obecních pozemků v areálu obalovny, na kterých stojí
stavby. Rozhodli jsme se společnosti BES, s.r.o. vyjít
vstříc a odprodat jí cca 400 m2 z celkové plochy cca
4 500 m2 a dále směnit pozemek pod cestou podél
obalovny o rozloze zhruba 90 m2, který je ve vlastnictví
společnosti BES. Zbývající obecní pozemky v areálu bude
obec nadále pronajímat za vyšší nájemné než doposud,
takže roční příjem z pronájmu bude činit přibližně
275 tis. Kč. Nyní čekáme, jak se k naší nabídce společnost
BES vyjádří.

Členové bývalého biatlonového klubu se na nás
obrátili žádostí o podporu při realizaci biatlonového
závodu. Tuto aktivitu samozřejmě rádi podpoříme.
Velký ohlas vyvolala také zpráva o rušení místní
poštovní pobočky. Pravdou je, že jsme obdrželi dopis
s upozorněním, že nás letos navštíví zástupce České pošty,
se kterým prodiskutujeme důsledky zrušení či nezrušení
pobočky. Prostor současné pošty by se nám samozřejmě
hodil pro různé zájmové aktivity spolků a občanů, avšak
bez důkladného uvážení všech pro a proti žádné rozhodnutí
v této věci neuděláme.
Na Křemení roste nová novostavba, jejíž majitel
nás požádal o osazení lamp veřejného osvětlení, pro které
zde jsou již hotové základy.
A co se do zápisu ze zasedání nedostalo?

Podobnou žádost na odprodej obecního pozemku
ve svém areálu učinil i Rabbit Chotýšany, avšak nabízená
cena neodpovídala našim představám. Proto jsme tuto
nabídku odmítli a trváme na svém požadavku na pronájmu
tohoto pozemku.

Nechali jsme si zvážit objem svezeného
netříděného odpadu za jeden svoz a zjistili jsme, že
v běžném lednovém týdnu se v naší obci vyprodukovalo
3 380 kg odpadu, což rozpočteno na 500 obyvatel dává
6, 76 kg na osobu.

Z důvodu převodu pozemku z rodičů na syna bylo
nutné schválit uzavření nové plánovací smlouvy na
výstavbu komunikace k novostavbám u křížku, a to
v nezměněném znění. Vybudování vodovodní přípojky
k parcele p. J. Kuthana ml. jsme neřešili z důvodu jeho
nepřítomnosti na zasedání. Nicméně zastupitelstvo se
přiklání k názoru, že obec nemůže financovat stavebníkům
komunikace, vodovodní přípojky ani jinou infrastrukturu.

V úterý 19. února bude komise vybírat projekty,
které dotačně podpoří a bude tedy rozhodovat i o našem
projektu multifunkčního sportoviště. Máme celkem
5 konkurentů, podpořeny budou nejspíš 2, maximálně
3 projekty. Tak si držme palce.

S výstavbou rybníka Ovčínek v Městečku
nesouhlasí majitelé sousedního pozemku, kteří požadují,
aby byla v lokalitě nejprve vyřešena otázka odpadních vod.
Z toho důvodu proběhlo na OÚ jednání s dodavatelem
domovních čističek odpadních vod. Pokud jeho návrh
řešení odsouhlasí odbor životního prostředí v Benešově,
budeme dotčené občany informovat o způsobu řešení celé
situace a stanovíme harmonogram prací.
Velkou vlnu nevole vyvolalo zvýšení poplatků za
tuhý komunální odpad. Více k problematice najdete
v samostatném příspěvku.

S přáním poklidných únorových dní

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Ještě jednou k poplatkům za tuhý komunální odpad
Zvýšení poplatku za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu vyvolalo velkou vlnu nevole a mnohé diskuze. Proto
k informacím z minulých novin přidávám ještě další údaje.
Smlouva se společností AVE byla podepsána v r. 2008 po špatných zkušenostech se svozem Technických služeb
Benešov poté, co byla nabídka společnosti AVE vyhodnocena jako nejlepší a nejlevnější. Podle této smlouvy jsou náklady
na netříděný odpad rozpočítány na jednoho poplatníka (tj. fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci + rekreační objekty)
bez ohledu na to, kolik odpadu vyprodukuje. V r. 2009 činila tato částka 470 Kč + 14 % DPH a každoročně se mírně
zvyšovala až na 520 Kč + 15 % DPH v r. 2013. Letos si tedy společnost AVE za každého poplatníka účtuje částku 598,Kč. Poplatek za svoz tříděného odpadu je pak vázán na počet kontejnerů, přičemž je dopředu stanoveno, jak často se
tříděný odpad odváží (papír a sklo 1x měsíčně, plast 2x měsíčně a v létě každý týden). Za netříděný odpad se považuje
také objemný odpad, za jehož odvoz jsme v r. 2012 zaplatili téměř 15 tisíc korun.
Protože by odpadové hospodářství v obci mělo vycházet neutrálně (tzn. příjmy = výdaje), přidali jsme
k rozpočítané částce 644 Kč ještě 106 Kč, které by měly krýt náklady na tříděný odpad, pronájem kontejnerů a správu
poplatku. Ani tato částka nám však nejspíš nezabezpečí úplnou úhradu nákladů na odpadové hospodářství. Přesné údaje
budu schopna uvést teprve až dostaneme vyúčtování za tříděný odpad za r. 2012.
Smlouva se společností AVE byla uzavřena na 5 let s možností výpovědi jen v případě, že protistrana neplní své
povinnosti. To se však o společnosti AVE nedá říci. Jejich služby jsou výborné a zvýšení poplatku o cca 10 % v průběhu
5 let také není důvodem k výpovědi. Koneckonců ani jejich cena není přemrštěná. Nechali jsme si nyní udělat cenovou
nabídku na stejné služby jako nám poskytuje AVE (tj. rozpis na poplatníka) od společnosti COMPAG a ta by nám
účtovala na 1 poplatníka částku 750 Kč + DPH!
Smlouva s koncem letošního roku vyprší a my proto můžeme vypsat nové výběrové řízení na svozovou firmu.
Musíme důkladně zvážit a zformulovat své požadavky na systém svozu. Poplatek na vázaný na poplatníka bez ohledu na
to, kolik odpadu vyprodukuje, opravdu není motivační. Poplatek za popelnici vázaný na množství vyprodukovaného
odpadu zase vede některé občany k odkládání odpadu na nejrůznější místa (vzpomeňte si jen, jak to vypadalo např. na
kraji Chotýšan směrem k Pařezí nebo se projděte okolím Bořeňovic, kde se platí poplatek za popelnici). Žádný systém
není spravedlivý ke všem, přistoupíme-li na platbu za popelnici, bude obec na likvidaci černých skládek používat peníze,
které by mohly sloužit jinde. Jako nejvhodnější se nám zatím jeví systém platby za vyprodukované množství odpadu
v obci rozpočítané na poplatníka + nějaký motivační bonus pro občany, kteří odevzdávají tříděný odpad. Nyní zjišťujeme
další informace a o možných variantách vás budeme informovat.
V reakci na článek manželů Kovářových bych chtěla říci, že jejich rozhořčení zcela chápu a jejich názor vezmeme
při našem rozhodování v potaz. Zavádět nějaká opatření pro větší třídění odpadu v letošním roce už nemáme v úmyslu,
raději se důkladně připravíme na nové výběrové řízení. Jen bych ještě upřesnila, že v minulých novinách uvedená částka
500 Kč za tunu odpadu je poplatek, který platí svozová firma obci, ve které se nachází skládka. K té si ještě musí
připočítat své vlastní náklady a zisk.
A ještě dlužím odpověď těm, kteří se ptají, jak se nám daří poplatek za odpad vybírat a kolik máme neplatičů. Za
rok 2011 evidujeme 32 a za r. 2012 dokonce 54 poplatníků, kteří neuhradili vyhláškou stanovený poplatek. Ve velké
většině se jedná vlastníky rekreačních objektů, ke kterým byla obec dlouhodobě benevolentní, ačkoliv jim z vyhlášky
žádné úlevy nevyplývaly. Tyto rekreační objekty buď nejsou užívány, nebo se nacházejí v odlehlých oblastech našeho
katastru. Poplatníci z titulu trvalého pobytu v obci, kteří nezaplatili poplatek, jsou zpravidla osoby, které zde jsou pouze
hlášeny a nežijí zde nebo žijí ve společnosti, která k likvidaci odpadu nevyužívá naši svozovou firmu. Pravé neplatiče (žijí
zde a produkují zde odpad) bychom spočítali na prstech jedné ruky. Nicméně všem těmto osobám bude jejich povinnost
připomenuta a nebudou-li reagovat na platební výměr, podáme návrh na exekuci.

Poplatek za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ve výši Kč 750,- je splatný
* pro osoby s trvalým pobytem v obci a pro cizince s povolením k pobytu do 31. ledna,
* pro majitele rekreačních objektů do 31. května.
Úhradu je možné provést v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet
obce číslo 0320091319/0800, variabilní symbol: číslo popisné/evidenční nemovitosti

Proč podporuji rozhlednu Špulka
aneb kde končí sféra našeho zájmu?
Představte si bytový dům, kde se každý stará jen o svůj byt nebo dům se vzorně upravenou zahradou, za jejímž plotem
rostou metrové kopřivy. Nejspíš byste řekli, že není dobré starat se jen o to své „královstvíčko“, ale že je třeba vyvinout
určité úsilí, aby i okolí vypadalo k světu. A stejně tomu tak je i na úrovni obcí, krajů, států a velmocí. Jejich představitelé
se spolu setkávají, řeší společné problémy, vzájemně si pomáhají a realizují projekty, na které by samostatně nestačili.
Naše obec je příliš malá na to, aby její hlas byl slyšet při jednání o záležitostech, které se nás v budoucnu budou
týkat. Proto se sdružila s 20 podobně bezvýznamnými obcemi v okolí a společný hlas 7,5 tisíc obyvatel již nelze jen tak
přehlížet. Vzniklý mikroregion pak samozřejmě spolupracuje s jinými sdruženími obcí a tak se např. naši představitelé na
nejvyšší úrovni dozvídají, jaké problémy tíží malé obce.
Mikroregion CHOPOS doposud fungoval spíše jako servisní instituce pro jednotlivé obce a jejich vedení. Teprve
projekt rozhledny Špulka lze chápat jako výraz sounáležitosti a společného patriotismu sdružených obcí k regionu, ve
kterém žijí. Rozhledna Špulka však má i svůj praktický význam. Základním úkolem vedení každé obce je zabezpečit
příznivé podmínky pro život svých občanů. To znamená udržovat komunikace, zabezpečit veřejné osvětlení, likvidaci
odpadů, mnohde i veřejný vodovod či provoz školy, atd. Zároveň by obec měla vytvářet vhodné podmínky pro pracovní
uplatnění svých občanů, což není jen o dopravní obslužnosti do okolních měst, ale i o vytvoření podmínek pro vznik
pracovních míst v obci.
V jaké sféře by tato pracovní místa měla vzniknout? V průmyslu? V našem mikroregionu se s výstavbou či
rozvojem větších průmyslových provozů nepočítá. V zemědělství? Počet lidí, pracujících v tomto sektoru neustále klesá.
Zbývají tedy služby, ale jaké? Mikroregion CHOPOS si za prioritu zvolil cestovní ruch a rozvoj drobných živností. Ale do
našeho kraje mnoho turistů nezavítá (maximálně navštíví Jemniště nebo Český Šternberk), protože o nás nic neví a zdejší
obce turistům nabízejí jen velmi málo služeb. Je to začarovaný kruh: turisté sem nejezdí, protože zde nejsou dostatečné
služby a lidé služby nenabízejí, protože sem turisté nejezdí a pro místní lidi se je nevyplatí poskytovat.
Rozhledna Špulka je kamínkem do mozaiky podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a jistě turisty přiláká. Na
úrovni mikroregionu bude nutné návštěvníky informovat o všech možnostech trávení volného času v naší krásné,
průmyslem nezasažené, krajině. Turista se musí dozvědět, kde se může ubytovat, ve které obci si může zahrát tenis,
zajezdit na koni, chytat ryby, kde vede cyklotrasa, kde mu opraví kolo, kde si může půjčit sportovní vybavení, kde je
pěkný rybník ke koupání, atd. Ale bude na místních lidech, aby využili příležitost a aby si u rybníka zařídili půjčovnu
lodiček, prodávali zmrzlinu nebo občerstvení na výletních místech či sportovištích, aby si doma zařídili „zimmer frei“. To
už za ně obec neudělá, bude to jen příležitost pro podnikavé lidi, kteří vědí, že na těchto činnostech sice nezbohatnou, ale
jisté přilepšení do domácího rozpočtu toto drobné podnikání může přinést.
Z výše uvedených důvodů každá obec mikroregionu CHOPOS na rozhlednu Špulka přispěla určitou finanční
částkou. A proč jsem přispěla i já osobně? Protože si v duchu představuji svá vnoučata či pravnoučata, jak rozhlednu
navštíví, pokochají se krásným výhledem a budou hledat a ukazovat si tabulku, na které bude uvedeno, že i já jsem se
drobnou částkou na výstavbě rozhledny podílela.
Ani ve shonu všedních starostí bychom neměli myslet pouze na to, co je teď a tady, ale měli bychom být schopni
podívat se za hranice našeho soukromého zájmu a také do budoucna. Vždyť projekt rozhledny se tak podobá projektu
našeho multifunkčního sportoviště. Bude nás stát nějaké peníze (které by mohly být použity jinak) a ne všichni ho budou
využívat. Opět to bude jen příležitost, kterou někdo využije a jiný ne.
Ing. Blanka Bejdáková

MS ČČK Chotýšany
zve všechny své členy na výroční schůzi, která se
koná dne 16. února 2013 v 15:00 hod.
v Hostinci „Na kopečku“.

Vážená paní starostko a zastupitelé,
dovolte nám, abychom vyjádřili svůj nesouhlas a nespokojenost se zvýšením poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nesouhlasíme s Vámi zvoleným "solidárním" způsobem zpoplatnění, při kterém je naše pětičlenná rodina nucena
několikanásobně doplácet na ty, co vyprodukují více odpadu, přičemž Vám paradoxně přinášíme více peněz ze státního
rozpočtu, rozdělovaných podle počtu obyvatel. Tento druh solidarity je v dnešní době plné zdražování zboží a služeb, pro
rodinu s malými dětmi a jedním z rodičů na mateřské dovolené luxusem, který si nemůže dovolit.
Přiblížíme Vám situaci podrobněji z našeho pohledu. Naše pětičlenná rodina musí zaplatit 3.750,-. Přitom
využíváme ekologické vytápění pomocí tepelného čerpadla, třídíme plasty (zvlášť dokonce krabice od mléka atd.), sklo,
papír (většinu dáváme do sběru ve škole), plechovky a konzervy (sami odvážíme s kovy) a veškerý biologický odpad končí
na našem kompostu. Z toho jasně vyplývá, že netříděného odpadu vyprodukujeme jen velmi málo, tzn. pro Vaši představu,
že vyvážíme popelnici, a to ani ne plnou, jednou za 4-5 týdnů a popeláři k nám nezajíždějí, vozíme popelnici na rozcestí cca
100m!!! Pravda je, že v současné době tvoří největší část našeho odpadu plínky, protože máme malé miminko. Spočítali
jsme tedy, že vyprodukujeme asi tak 8-10kg netříděného odpadu týdně, což je dost daleko od Vašich průměrů 5kg na osobu
za týden. Vezmeme-li to celkově, je to zhruba 500kg za rok, takže při současné ceně 500,- za 1 tunu netříděného odpadu,
kterou orientačně uvádíte, by naše roční náklady činily 250,- !!! Navíc, až nebudeme vyhazovat plíny klesne náš netříděný
odpad na 2-4kg za týden. Samozřejmě jsme ochotni doplácet na případný rozdíl mezi náklady a výnosy ze svozu tříděného
odpadu, což by mohlo celkově navýšit naše skutečné náklady o pár set korun, ale rozhodně ne na 3.750,- !!!
Proč máme přispívat obci zhruba 15x vyšší částkou na svoz odpadu než jsou naše skutečné náklady? Pak bychom
mohli být stejně solidární například v platbách za odběr vody a rozpočítávat celkové množství na občany nebo s dalšími
poplatky, které obec vybírá.
Myslíme, že by bylo správné se nad celou situací zamyslet a hledat řešení a ne důvody proč to nejde změnit. Jak se
říká "kdo nechce hledá důvody, kdo chce hledá způsoby". Kdyby každý platil za odpad, který vyprodukuje, možná by se
snažil více třídit nebo se zamyslel nad ekologičtějším způsobem vytápění, vybudováním kompostu na zahradě apod.
V dnešní době by přeci rodina, která se chová ekologicky a šetrně k životnímu prostředí neměla doplácet na jiné, ale měla
by být příkladem.
Vámi zvolený způsob možná zabrání tvorbě černých skládek, ale rozhodně nebude občany motivovat
k většímu třídění odpadů. Už jsme zaslechli i názor, že když je to tak drahé, tak budou do jedné popelnice házet všechno.
Proto si myslíme, že by se obec měla více zamyslet nad způsobem zpoplatnění a likvidace odpadu, tak aby občany
motivovala k jeho třídění, namísto
slepého
navyšování
poplatků.
A jsme u onoho známého "každý
by měl začít sám u sebe". Podívali
jste se někdy do kontejneru u
školní jídelny (a co do kteréhokoliv
jiné-ho, pro zajímavost)? Škola,
která by měla jít příkladem a kde se
učí naše děti všem možným
dovedno-stem včetně ekologického
přístupu k životnímu prostředí, má
kontejner plný neskladných a
hlavně tříditel-ných krabic a
kartonů
od
jogurtů
a různých plastových obalů
(přikládáme fotografii pro Vaši
představu). A to mají jen o pár
kroků dál kontejnery na tříděný odpad !!!

Dále je tu objemný odpad. Jak často potřebujete vyhodit něco objemného? Jednou za rok, vůbec? Kolik kontejnerů
se tedy naplní? A kolik stojí jeho odvoz a likvidace, 2.000,- - 5.000,-? Jak velká je to položka v rozpočtu obce oproti např.
příspěvku na rozhlednu ve výši "královských" 100.000,-?
A s tím se dostáváme k Vámi zmiňované potřebě investovat do občanské vybavenosti. Opět Vám uvedeme příklad.
Již třikrát jsme od roku 2008 žádali o opravu cesty (cca 50m) od pana Hrubeše k Holubovům, protože je pravidelně na jaře
a po deštích vymletá a my jsme nuceni ji sami opravovat štěrkem (bydlíme tu od roku 2004). Vždy jsme dostali odpověď,
že momentálně nejsou v rozpočtu obce finance na tuto opravu. Zjistili jsme, že firma Bess by položení 50m asfaltového
povrchu provedla za 80.000,-.
Zamyslete se tedy, zda si tak malá obec jako jsou Chotýšany může skutečně dovolit dát tak velkou částku na stavbu
rozhledny (která ani nebude stát na území obce), když nemá ani na investice a opravy v obci? Pak se nedivíme, že peníze
v rozpočtu chybí a musí se zvyšovat poplatky.
Bohuslav a Jana Kovářovi
Chotýšany 135

Dne 24. 2.2013 se koná Masopustní průvod obcí Chotýšany.
Sraz masek a příznivců s dobrou náladou je ve 14h
u nádrže. Pojďme se vrátit k tradicím.
Rytmické a hudební nástroje sebou
Těší se, mamky z Chotýšan

Výsledky hlasování v 1. a 2. kole prezidentské volby ve volebním okrsku
Chotýšany

Celkový počet voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů
Volební účast (v %)

1. kolo
408
242
242
59,31

2. kolo
410
246
245
60,00

1. kolo
Jméno kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
9
49
12
8
8
70
14
35
37

Počet hlasů v procentech
3,71
20,24
4,95
3,30
3,30
28,92
5,78
14,46
15,28

Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
134
111

Počet hlasů v procentech
54,69
45,30

2. kolo

Klub důchodců v Chotýšanech
zve všechny své členy na

Výroční členskou schůzi
v sobotu 2. března 2013 od 15:00 hodin
v hostinci NA KOPEČKU
Občerstvení zajištěno
Zve Výbor Klubu Důchodců

Společenská rubrika – co nám rok 2012 dal i vzal
Narodili se:

Vojtěch Kovář z Chotýšan
Anna Mesárošová z Městečka
Simona Toušková z Chotýšan
Anna Boušová z Chotýšan
František Jan Vrána z Městečka

– srpen
– srpen
– říjen
– říjen
– říjen

Rozloučili jsme se spoluobčany:

Marie Váňová z Chotýšan
Marie Marešová z Městečka
Vladimíra Bambasová z Chotýšan
Marie Králová z Chotýšan
František Kuneš z Chotýšan
Josef Vyhnal z Chotýšan

– únor
– únor
– březen
– květen
– červen
– červenec

stáří 89 let
stáří 99 let
stáří 50 let
stáří 89 let
stáří 63 let
stáří 67 let

Uzavřeli stav manželský:

květen 2012
červen 2012
červen 2012
červen 2012
červenec 2012
červenec 2012

– Ilona Syslová, roz. Tůmová z Chotýšan a Jiří Straka ze Struhařova
– Jindřich Kuthan z Chotýšan a Hana Průchová z Postupic
– Lucie Chramostová z Chotýšan a Petr Málek
– Dora Bělohlávková, roz. Horáčková z Městečka a Michal Mesároš
– Eva Babková z Chotýšan a Ladislav Absolon
– Dagmar Tůmová z Městečka a Geoffrey Wingfield

Významná životní jubilea:
Jarmila Jelínková z Chotýšan
Marie Juklová z Chotýšan
Anežka Klecová z Chotýšan
František Toula z Městečka
Josef Mareš z Městečka

– 80 let
– 75 let
– 75 let
– 70 let
– 70 let

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2012: celkem 512 - z toho Chotýšany 376 obyvatel, Městečko 82 obyvatel,
Křemení 38 obyvatel, Pařezí 16 obyvatel.

V tichém zármutku oznamujeme přátelům
smutnou zprávu, že navždy odešel
akademický malíř Oldřich Holub
Zemřel ve středu 30. ledna 2013
ve věku 88 let.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tradiční jarní úklid řeky Sázavy bude od 12. do 14. dubna 2013
Tradiční jarní úklid řeky Sázavy se letos uskuteční od 12. do 14. dubna. Na hladinu a břehy řeky, která
patří k vyhledávaným turistickým cílům, se dobrovolníci vydají už poosmé. Pod taktovkou společnosti
Posázaví o.p.s. vyčistí úsek mezi Kácovem a Pikovicemi. Uklízet se ale bude opět už od Havlíčkova
Brodu, a to v režii společnosti Královská stezka o.p.s, společnosti Lípa pro venkov o.s. a řady dalších
organizátorů, mimo jiné rybářů a hasičů.
Každoročně se do úklidu zapojují stovky dobrovolníků. S jejich pomocí se z hladiny a břehů řeky
sesbírají odpadky, které pak nákladní auta vozí na skládky. V osmileté historii projektu, který nese
název Čistá řeka Sázava, loni poprvé nepořádku ubylo. Dobrovolníci mezi Havlíčkovým Brodem a
Pikovicemi, což je úsek dlouhý bezmála 190 kilometrů, přesto sesbírali přes 30 tun odpadu.
„Těší nás, že se pro řadu dobrovolníků účast na úklidu řeky Sázavy stala už pravidlem. Každoročně
odvedou obrovský kus práce. Poděkovat ale musíme všem dalším partnerům, kteří se do projektu
zapojují, třeba poskytnutím jídla, střechy nad hlavou, lodí či ochranných pomůcek pro dobrovolníky
nebo finančních příspěvků,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Čištění řeky Sázavy se mohou zájemci zúčastnit osobně nebo poskytnutím materiálního či
finančního daru. Stačí se přihlásit na e-mail info@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081.
Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je 326666339/0800. Podrobnosti o
celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.
První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006 v režii svazku obcí Malé Posázaví,
který na to dostal evropskou dotaci. Od roku 2007 úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s. Projekt
je nekomerční aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti všech účastníků. V prvních ročních se
řeka uklízela mezi městem Sázava a Pikovicemi, později se k akci přidali další organizátoři.
V současnosti se uklízí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.
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.

Zápis 1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 1. 2. 2013 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel, František Toula
Nepřítomni: Ing. Radek Kalina
Z toho omluveni: Ing. Radek Kalina
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Vladimír Sysel
Hosté: Karel Babka, Josef Kouřil, Tomáš Kouřil, Bohuslav Kovář

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

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Návrh na odprodej pozemku – Obalovna
4) Návrh na odprodej pozemku – Rabbit
5) Plánovací smlouva na komunikaci a vodovodní přípojku – J. Kuthan ml.
6) Projekt Ovčínek
7) Odpadové hospodářství obce
8) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
9) 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
podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou – PROBÍHÁ
zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
svolání schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi starostkou – PROBÍHÁ
zajištění cenové nabídky na výstavbu vodovodního řadu od Křížku 1. místostarostou – SPLNĚNO

3. Návrh na odprodej pozemku - Obalovna
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem společnosti BES s.r.o. na odkoupení části obecních pozemků v areálu
obalovny Chotýšany. Zastupitelé souhlasí s odprodejem za podmínky, že součástí odprodeje bude i směna pozemku
pod cestou na parcele č. 296/4 a nájemní smlouva na zbývající pozemky bude uzavřena na roky 2014 až 2018.
Náklady spojené se směnou a prodejem plně uhradí společnost BES s.r.o.
Otázka: Kdo je pro odprodej a směnu za uvedených podmínek?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Návrh na odprodej pozemku - Rabbit
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem společnosti Rabbit na odkoupení obecního pozemku v areálu výrobny
krmných směsí.
Otázka: Kdo je pro odprodej?

Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL SE 1

5. Plánovací smlouva na komunikaci a vodovodní přípojku – J. Kuthan ml.
Plánovací smlouva na komunikaci byla uzavřena v roce 2011 na rodiče J. Kuthana ml., který nyní navrhuje, aby
plánovací smlouva byla převedena z rodičů na jeho osobu.
Otázka: Kdo je pro převedení plánovací smlouvy na komunikaci?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost J. Kuthana ml. o vodovodní přípojku bude posouzena po jeho vyjádření k cenovým nabídkám.

6. Projekt Ovčínek
S revitalizací LBP Chotýšanky nesouhlasí majitel sousedního pozemku, který požaduje, aby byla nejprve vyřešena
otázka odpadních vod v lokalitě.

7. Odpadové hospodářství obce
Starostka podala vysvětlující informace k systému odpadového hospodářství v obci, které budou zveřejněny
v Chotýšanských novinách.

8. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu CHOPOS.

9. Různé
a) Žádost o zaštítění biatlonového závodu
Zastupitelé podporují záměr uspořádat biatlonový závod.

b) Rušení pobočky pošty
V průběhu roku obec navštíví zástupce České pošty, s.p., poté bude zastupitelstvo rozhodovat o zrušení či
zachování pobočky pošty.

c) Žádost o osazení lamp veřejného osvětlení na Křemení
Bude vyžádána cenová nabídka od dodavatele.

Usnesení č. 1/2013 ze dne 1. 2. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) podmíněný prodej a směnu pozemku se společností BES s.r.o.
b) převedení plánovací smlouvy na J. Kuthana ml.;
2) neschvaluje
a) prodej pozemku společnosti Rabbit;
3) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
d) starostku svoláním schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi;
e) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků;
f) starostku zjištěním možností ČOV v Městečku;
g) 1. místostarostu vyžádáním cenové nabídky na veřejné osvětlení na Křemení;
4) bere na vědomí
a) informace k odpadovému hospodářství obce;
b) informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
c) záměr uspořádat biatlonový závod;
d) informaci České pošty, s.p., o rušení poboček.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 1. 3. 2013 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 14
Staří Mikovi žili potom na chalupě jako výměnkáři, pomáhajíce mladým v domácnosti i v hospodářství.
Babička Miková zemřela 26. listopadu 1920, dožila se 69 let. Její manžel Jan Mika ji o 12 let přežil, zemřel
v 81 letech 6. října 1932. Byli to hodní lidé!
V roce 1952 stali se František Hašek s manželkou
také členy JZD v Chotýšanech, do kterého předali 5.72 ha
polí a nějaký živý inventář, což vše bylo jim odhadnuto
částkou 20 290 korun. A oba chodili potom pracovat do
družstva, na družstevní lány.
Dcera Marie, která byla zaměstnána jako prodavačka
ve Vlašimi v obchodě se potom provdala za Karla Hocka ze
Struhařova. Svatbu měli v sobotu 15. července 1947 a ten
samý den se ženil i její bratr Mirek Hašek. Obě rodiny se
usadily ve Vlašimi.
A tak zůstali staří Haškovi na chalupě sami.
František, který vždycky budil dojem zdravého a silného
člověka začal v poslední době trochu klempírovat. Z jara
1964 to bylo už horší a byl proto převezen do vlašimské
nemocnice. Tam zjistili zákeřnou nemoc – rakovinu ve
vysokém stupni. Převezli jej za několik dní domů – jeho
manželku z rozčílení a starostí co s ním je mezitím doma
ranila mrtvice. I ji odvezli hned do vlašimské nemocnice,
kde však za několik dní zemřela.
Bylo tehdy velmi špatné počasí v sobotu 11. dubna
1964, když ji převáželi z nemocnice ve Vlašimi na hřbitov
do Chotýšan. Na Pařezí nemohli s ní ani zajet pro špatnou
tam cestu, zůstali tedy s rakví na Smykově u Hašků a tam
odtud byl vypraven pohřeb. Josefa Hašková, rozená Miková
Rodina Haškova na Pařezí čp. 9 asi r. 1953.
se dožila 71 let.
Její manžel František o tom všem
nevěděl. Ležel doma, také již na zhasnutí
a za několik týdnů po smrti své ženy také
skutečně dotrpěl. Měl pohřeb na chotýšanský hřbitov ke sv. Havlu na svátek
Božího Těla ve čtvrtek 4. července 1964.
Bylo mu 70 let.
Chalupa Haškova zůstala potom
nějaký čas prázdná. Pak se tam nastěhovala Haškova dcera Marie, která se
s manželem Karlem Hockem mezitím dala
rozvést. Je tam s ní Jiří Marek, sanitkář
z Vlašimě, s kterým žije nyní ve společné
domácnosti. Marie má dvě dospělé dcery.

Psáno r. 1967 J. Š.

Haškova chalupa se stodolou v březnu 1972 – foto: Václav Zelený

Hájovna na Pařezí.
Nerozlučnou součástí osady Pařezí byla odedávna i hájovna, která do katastru obce Chotýšan sice již
nepatří, jejíž obyvatelé bývali však v dobrém i čilém sousedském poměru s ostatními osadníky na Pařezí
v každé době.
Dnešní Pařezská hájovna, jak se tu všeobecně říká, stojí na druhé straně potoka „Chotýšanky“
za mostem. Byla postavena v roce 1921 na místě staré hájovny, ve které jako panský hajný sloužíval jakýsi
Minařík.
Hájovna na Pařezí patří popisným číslem 108
k Domašínu, právě tak, jako celé to polesí zvané
„Hory“ patřilo vždy k Domašínskému panství.
Málokdo to však věděl nebo si to vůbec uvědomil
a také i veškerá korespondence posílaná potom
hajnému Rzounkovi na Pařezí byla vždy adresována
do „Hájovny na Pařezí“. Listonoš, který chodíval
s poštou na Pařezí to už znal a nikdy ho ani
nenapadlo, aby se pozastavil nad tím, že hájovna do
osady Pařezí vlastně nepatří!
Jako první hajný v této nové hájovně byl
panský hajný František Rzounek, nar. 1889 v Polánce. Ženat byl s Marií Střelkovou z Nesper, nar. 1894.
Krátce
po příchodu na Pařezí v roce 1921 se jim
Pohled na hájovnu na Pařezí z r. 1938 – foto: V. Zelený st.
narodil syn Slávek.
Hajný Rzounek byl vždycky veselá kopa, který žádnou legraci nepokazil. Naopak jako řádný člen
mysliveckého cechu vydatnou měrou k ní vždy přispěl. Byl také dobrým muzikantem, troubil dobře na
křídlovku. Uměl také velmi pěkně vyprávět anekdoty, což po něm zdědil syn Slávek. Vzpomínám rád na doby,
kdy Sláva Rzounek jako činný člen Čtenářsko – Ochotnické Jednoty v Chotýšanech hrával s námi také
ochotnické divadlo. Vždycky totiž, když jsme se sešli na zkoušce, musel dát Slávek k lepšímu nějakou
anekdotu. A on je uměl vyprávět – vždy jsme se na to těšívali! Divadlo hrál velmi rád a osvědčil se také jako
velmi dobrý, a to zvláště charakterní herec – ochotník!
V roce 1940 se Rzounkovi z hájovny na Pařezí stěhovali. Hajný Rzounek byl přeložen na jiné polesí
a k obývání dostal hájovnu „V Dubinách“ kde býval dříve hajným Josef Krejčí. Zdaleka však to nebylo už
takové, jako na Pařezí a Rzounkovi se tu také
ani moc dlouho nezdrželi. František Rzounek
odešel potom do důchodu a s manželkou se
ubytovali v jeho rodné Polánce. Spokojeně
a i celkem ve zdraví tráví tu svoje stáří. Jejich
syn Slávek je ženatý. S rodinou má jednu dceru
a bydlí v Praze. Zaměstnán je v Technickém
nakladatelství jako vedoucí účetního oddělení.
Za okupace r. 1939 - 45 byl po Františku
Rzounkovi do hájovny dosazen hajný jménem
Schmuck a po válce koncem roku 1945 nový
hajný Klement Havlín, který býval před tím na
hájovně v Onšovicích. Jak on sám, tak i celá
jeho rodina je rovněž v dobrém sousedském
styku se všemi občany osady Pařezí!
Hájovna na Pařezí v r. 1970 – foto: RNDr. Václav Zelený

Psáno v roce 1967 J.Š.
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