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Vážení spoluobčané,
příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a i naše
projekty se začínají znovu rozjíždět. Pojďme se tedy
podívat na jednotlivé body posledního jednání
zastupitelstva obce.
• Multifunkční sportoviště – na přelomu roku jsme podali
žádost o dotaci z programu LEADER, která nám při
realizaci tohoto projektu měla ušetřit zhruba 1,5 mil.
Kč. Na konci února o projektech rozhodovala komise.
V naší skupině se sešlo celkem 6 projektů na různá
sportoviště a dotace byla přidělena pouze dvěma
(Netvořice a Čerčany). Náš projekt skončil s velmi
těsným odstupem na třetím místě. Co to pro naši obec
znamená? Vzhledem k tomu, že příští rok začíná nové
programovací období na roky 2014-2020 a zatím nejsou
známá pravidla, bude zřejmě rok 2014 na dotace tohoto
typu skoupý. Proto nebudeme realizaci projektu
sportoviště dále odkládat a vybudujeme ho postupně
s pomocí místních spolků. V letošním roce zrealizujeme
hasičskou dráhu, příští rok bychom rádi postavili
zastřešené prostranství a v následujícím roce pak
projekt dokončili výstavbou hřiště na míčové hry. Naše
finanční možnosti nám rychlejší postup prací zřejmě
neumožní. V současnosti necháváme zaměřit pozemek
a snad již na konci března bychom mohli nechat
hasičskou dráhu upravit. Při této příležitosti bych ráda
poděkovala všem, kteří se na přípravě žádosti o dotaci
podíleli, tj. vyplňovali dotazníky, scházeli se nad
projektem či účinkovali v propagačním videu.
• Územní plán obce – ledy na odboru výstavby při MěÚ
Benešov se hnuly. Příští týden zde proběhne nad
návrhem územního plánu jednání s dotčenými orgány
a do 22. dubna bude možné k územnímu plánu podávat
své připomínky. Proto svoláváme schůzku s občany,
kde náš architekt Ing. Maryška návrh územního plánu
představí a zodpoví Vaše dotazy a připomínky.
• Návrh na odprodej pozemků na obalovně a v areálu
Rabbitu – žádná jednání v uplynulém měsíci
neproběhla, firmy zatím na naše návrhy nereagovaly.
• Projekt Ovčínek – jak nám uložilo poslední
zastupitelstvo, poslali jsme na odbor životního prostředí
při MěÚ Benešov dokumentaci k domovním čističkám
odpadních vod a nyní čekáme na vyjádření.

Očekáváme, že pokud tento odbor náš návrh neschválí,
navrhne jiné řešení, kterým by bylo možné zajistit, aby
do Ovčínku netekly odpadní vody.
• Smlouva na svoz komunálního odpadu – sbíráme
informace o variantách plateb za svoz komunálního
odpadu, kontaktujeme jednotlivé svozové firmy
a zjišťujeme jejich nabídky, zúčastníme se semináře na
tuto problematiku a také se chceme setkat s občany,
představit jim možné varianty a zjistit jejich názor.
Proto Vás v dubnu pozveme k veřejné diskusi.
• Odkup pozemků pod komunikacemi – v posledním
měsíci jsme se zaměřili na pozemky pod komunikací
Chotýšany – Pařezí. Zde však narážíme na řadu
problémů, např. majitelé již nežijí a pozemky neprošly
dědickým řízením, jiné pozemky slouží jako zástava
bance. Proto odkup pozemků pod všemi komunikacemi,
na doporučení katastrálního úřadu, odkládáme do doby,
než bude v naší obci dokončena digitalizace katastru.
• Pozemky v osadě Albatros – majitel chaty č.ev. 021
požádal o odkup části obecního pozemku, kterou má
připlocenou a udržuje ji. Jedná se o pozemek mezi
chatou a Chotýšankou, kde nevede žádná cesta
a prodejem nebude omezen ničí přístup. Na tento prodej
je na úřední desce vyvěšen záměr. Také jsme dostali
nabídku, zda nemáme zájem o pozemek na okraji
obecního lesa o rozloze cca 400 m2, na němž stávala
kdysi chata. Nabídka však pro nás nebyla zajímavá.
• Autobusová zastávka na Chotýšce – od projektantky
jsme obdrželi podrobný rozpočet, který ve svém
souhrnu dělá 2,75 mil. Kč včetně DPH. Příčinou této
velmi vysoké částky je betonová opěrná zeď o délce
téměř 50 metrů a průměrné výšce 2 metry. Samotný
záliv se zastávkou je odhadován na částku mírně
převyšující 1 mil. Kč. Potřebnou sumu samozřejmě
nejsme schopni uvolnit z našeho rozpočtu, proto nyní
jednáme s bankami o možném úvěru. Také jsme
požádali ČEZ o překládku podzemního vedení v místě
předpokládané stavby. Stále počítáme s tím, že
výstavbu zastávky zrealizujeme během letních
prázdnin.
• Úprava koryta Chotýšanky v Městečku – v současnosti
Povodí Vltavy v Městečku upravuje koryto
Chotýšanky. Na základě podnětu občanů tuto činnost

sledujeme a případné výhrady budeme s Povodím
Vltavy řešit.

do výšky 4 metrů přesahují nad cestu. Již byli osloveni
majitelé pozemků, na kterých tyto stromy rostou.

• Při revizi pozemků pod komunikacemi jsme zjistili, že
na některých obecních pozemcích (jedná se zejména
o staré obecní cesty) hospodaří zemědělské subjekty,
které obci neplatí nájem. Všechny tyto pozemky proto
vytipujeme a budeme se zemědělci jednat o pronájmu.

• Žádost školy o příspěvek na interaktivní tabuli – škola
nedostala dotaci na pořízení interaktivní tabule v ceně
cca 100 tis. Kč, a proto se obrátila se svou žádostí na
obec. Vzhledem k nedostačujícím informacím ze strany
školy a také z důvodu plánovaných velkých výdajů
obce jsme žádosti nevyhověli a budeme ji znovu
posuzovat na podzim.

• Smlouva s dodavatelem elektrické energie – nejen
domácnosti, ale i obecní úřad navštěvují různí
obchodníci a nabízejí levnější elektrickou energii.
Od dvou jsme si nechali spočítat možnou úsporu, avšak
jejich nabídky nás nezaujaly. Místo slibovaných
až 30%ních úspor nám nabídli úsporu v řádu 1 – 7 %,
a to ještě s problematickou smlouvou. Rozhodli jsme se
alespoň zrevidovat stávající smlouvu se společností
Bohemia Energy, kterou naše obec uzavřela v r. 2006.
• Žádost o koupi obecního pozemku jsme obdrželi také
od majitelů č. p. 36 v Chotýšanech, neboť se v procesu
digitalizace zjistilo, že dům stojí částečně na obecním
pozemku. Jedná se o 28 m2. Na prodej pozemku je na
úřední desce vyvěšen záměr.
• Veřejné osvětlení – při instalaci veřejného osvětlení na
Křemení byly pro 4 stožáry připraveny pouze patky
s tím, že dle potřeby bude veřejné osvětlení dokončeno.
Nyní zde tedy přibudou 2 nové lampy. Protože
evidujeme žádosti na veřejné osvětlení i z jiných částí
obce, budou prověřeny možnosti realizace a rozhodnuto
o termínu prací. Po dlouhé prodlevě z důvodu opravy
byla opět osazena solární svítidla u autobusové
zastávky v Městečku. Uvidíme, zda problémy byly
definitivně odstraněny.
• Petice proti zrušení pošty – zatím nemáme žádné
informace o tom, zda, kdy a s jakou náhradou bude
pošta zrušena. Obcí však již proběhla petice proti
zrušení pošty, kterou podepsalo přibližně 200 občanů.
Petici jsme vzali na vědomí a bude pro nás směrodatná
při jednání s Českou poštou. Jen se podivuji nad počtem
osob, které bez znalosti podrobností připojili pod petici
svůj podpis. Podle mého názoru bylo toto jednání
předčasné.
• Žádost o vybudování vodovodního řadu – s žadatelem
byla prodiskutována ochota či neochota obce finančně
se podílet na vybudování cca 130 m dlouhého
vodovodního řadu, který by sloužil 3 – 4 rodinným
domům. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nastaví
pravidla i pro další investory, ponechali si zastupitelé
lhůtu na rozmyšlenou.
• Sleva na poplatku za komunální odpad – sleva,
stanovená ve vyhlášce byla míněna pro samoty
v odlehlých lokalitách obce. Na žádost p. Kováře bude
proto svozový vůz zajíždět blíže k jeho domu.
Podmínkou svozové firmy je však ořezání větví, které

Co ještě k dění v obci dodat?
- máme připravené dopravní značení na Křemení
a čekáme na vhodné počasí pro jeho instalaci,
- vypisujeme výběrové řízení na opravu komunikace
od Šilhů a nad obchodem,
- s radostí jsme uvítali nápad uspořádat maškarní
průvod a jako první ročník ho musíme ohodnotit
jen kladně. Těšíme se na další ročníky.
S přáním brzkého jarního sluníčka a příjemného prožití
velikonočních svátků
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

V březnu oslaví své významné životní
jubileum náš dlouholetý spolupracovník,
knihovník a kronikář

pan Miroslav Švarc.
Při této příležitosti mu děkujeme za jeho
obětavou a záslužnou činnost pro obec
a do dalších let mu přejeme hlavně
zdraví, štěstí, spokojenost a hodně elánu
v soukromém i pracovním životě.
Vedení obce Chotýšany

ZE ŠKOLY
A pak, že se nic neděje ……. ale děje!

příjemné dopoledne při společném tancování, které bylo
zpestřeno soutěžemi. Žáci základní školy se sešli
v maskách ve středu 27. 2. 2013 – i pro ně byly připraveny
zajímavé hry a soutěž o nejvtipnější masku.

Mnozí ani nevědí, že v Chotýšanech vznikl klub,
zabývající se adrenalinovým sportem – lyžováním. Pod
záštitou školy jsme vyrazili ve čtvrtek 14. 2. 2013 na
prodloužený víkend. Naším cílem byly Krušné hory –
Mariánská. Přestože jsme byli věkově různorodá skupina
(rodiče, děti, kamarádi), užili jsme si neskutečně legrace,
pohody i náročného sportování. Nenásilnou formou jsme
se rozdělili na lyžaře a ….. technické zázemí. To nám
zajišťovalo dostatečný přísun tekutin a energie na svahu.
Večery jsme trávili společenskými hrami s vysokou účastí
i úrovní  (např. „na kočičku“, „žroutská stezka“, „chyť si
číslo“).

Velikonoce

Myslím si, že tato zdařilá akce nebude poslední. Všichni
jsme byli k sobě milí, ohleduplní a starostliví. Nebyly tam
MOJE děti, TVOJE děti, byly to NAŠE děti. Na jaře
uspořádáme další sportovní akci. Tentokrát to bude sjezd
Sázavy na lodích.

Po přečtení článku v CHOTÝŠANSKÝCH NOVINÁCH
číslo 2/ únor 2013 jsem se trochu zastyděla, ale i rozohnila.

Chtěla bych tímto příspěvkem poděkovat i místním
CHOTÝŠANSKÝM ŽENÁM. To ony jsou strůjcem
rodinné pohody, ale i vesnického blaha. Dokáží se
sdružovat při cvičení, vymýšlet různé aktivity pro děti,
dospělé a tím rozkmitávají tep Chotýšan. Za to jim patří
velký dík, stejně jako všem, kteří podporují naší školu ….

Ve středu 20. března 2013 proběhnou od 9:30 hodin
v mateřské a základní škole tradiční velikonoční dílničky.
V sobotu 23. března 2013 přijměte pozvání na velikonoční
výstavu. Ke shlédnutí budou výrobky s velikonoční
tématikou. Některé dárečky bude možné si i zakoupit.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotýšany
Vážení občané,

Ten vyfocený kontejner s netříděným odpadem opravdu
patří škole!!!
Jenomže, nic se nejí tak horké, jak se uvaří a i já jsem
vychladla. Ve škole jsme si udělali provozní poradu
a všichni zaměstnanci školy dostali opětovné proškolení na
téma „Kam s ním …. s odpadem“ . Po důkladném
prošetření a diskuzi jsem zjistila tato fakta:
-

Děkujeme a těšíme se na příště ……….
Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

-

V úterý 29. ledna 2013 proběhl zápis budoucích prvňáčků.
Pohádkovou zemi navštívilo 9 dětí. Těšíme se na setkání
s novými kamarády v týdnu předškoláků!

-

Zápis dětí do ZŠ

Projekt „Zdravá výživa“
V týdnu od 18. 2. – do 22. 2. 2013 proběhl ve školní
družině společně s kroužkem „Kuchyňka“ projekt „Zdravá
výživa“. Děti si vyprávěly o potravinách, které po té třídily
na zdravé a nezdravé. Dále proběhla beseda o exotickém
ovoci – jeho původu, obsahu vitamínů a minerálů a jeho
využití v kuchyni. Velkým obohacením tohoto odpoledne
byly zkušenosti a poznatky Gíty Trkovské. Beseda byla
doplněna ochutnávkou ovoce.

Masopustní veselí
Masopustní veselí začalo ve čtvrtek 14. 2. 2013
masopustním rejem v mateřské školce. Děti si užily

-

Kartony od jogurtů se opravdu vyhodily do
kontejneru, jenomže byly značně znečištěné
a takové do sběru nepatří.
V našem školním – volně přístupném – kontejneru
se často (hlavně po víkendu) objeví spousta
neznámých pytlů s odpadem, který však nepatří
škole. Díky tomu budeme muset přistoupit
k opatření, že školní kontejner se bude zamykat.
Škola opravdu poctivě dodržuje třídění odpadu.
Dokonce jsme nedávno zřídili malé kontejnerky,
do kterých se skladuje plast, hliník a papír.
Od začátku školního roku k dnešnímu dni jsme
jako škola dali do sběru víc než 400 kg papíru.
Také jsme aktivně připravili celoškolní projekt na
aktuální téma – odpad kolem nás.

Nechceme kázat vodu a pít víno. Rovněž se nezříkáme
odpovědnosti za skutečnost, která byla v článku nastíněna.
Vyvodili jsme si z toho ponaučení i další osnovu
progresivního opatření. Každopádně, děkujeme za to, že
v naší vesnici jsou lidé, kterým není lhostejné, v čem
žijeme. Jsou ekologičtí, odpovědní a všímaví. I díky této
zkušenosti jsme si znovu připomněli základní povinnosti
vůči nám všem.
Mgr. Daniela Bukovská
Základní a Mateřská škola Chotýšany

Hasiči na plese
Plesové radovánky otevřel v obci opět ples hasičů. Letos tomu tak bylo v sobotu
26. ledna. Úvodní slova pana Karla Starosty otevřela celý plesový večer, pozvala
přítomné ke koupi tomboly a připomněla významné životní jubileum, které právě v den plesový slavil pan Jiří
Holejšovský. Hudebním duchem večera přispěla kapela CODA Bystřice, jenž se postarala o celovečerní taneční
rej přítomných hostů. Nutno zmínit, že návštěvnost byla opravdu velkolepá a věkově velmi pozitivního rozptylu.
Je radost vidět zastoupení vesměs všech věkových kategorií, které se plesu zúčastnily. Přirozeně nesmím
opomenout „matadory“, jenž se již po léta plesu zúčastňují a bez kterých by tento hasičský večer nebyl takový,
na který posléze vzpomínáme. Věřím, že jsme si všichni plesání dostatečně užili, pozdravili se se známými,
udělali průvan skříním se šaty a domů odcházeli s bohatou tombolou a minimálně příjemným pocitem z prožitého
večera.
Zachovejte nám přízeň a za rok zase nashledanou.
Klára Starostová

Ve čtvrtek 28. 3. od 16h
zveme všechny děti
a příznivce velikonoc na
Velikonoční tvoření
a zároveň zveme všechny
v neděli 31. 3. v 15h na
zdobení velikonoční vrby
u nádrže.
Více informací se dozvíte
z plakátů na vývěskách.
Těší se mamky z Chotýšan

Veřejná diskuse
k návrhu územního plánu Obce
Chotýšany
proběhne v pátek 29. března 2013
od 18.00 hodin v hostinci Na
Kopečku.
Na připomínky a dotazy občanů
bude odpovídat autor návrhu
Ing. arch. M. Maryška.

Setkání jubilantů roku 2013 na Obecním úřadě
Na pátek 15. února byli opět pozváni naši jubilanti ke společnému setkání do zasedací síně Obecního úřadu
v Chotýšanech. Paní starostka Ing. Blanka Bejdáková přivítala tyto oslavence: Jiřího Holejšovského a Evu
Syslovou z Chotýšan – 70 let, Růženu Matouškovou z osady Pařezí – 75 let, Václava Kuthana, Marii
Kuthanovou a Věru Palečkovou z Chotýšan – 80 let, Josefa Matouška z Pařezí – 80 let.
Nezúčastnili se: Ing. Václav Myška z Chotýšan – 75 let a Josef Hronek z Chotýšan – 85 let.
Poté vystoupila s nacvičeným pásmem písní a básní, vhodných pro tento slavnostní den, skupinka žáků
místní školy za hudebního doprovodu při hře na kytaru paní učitelky Mgr. Venduly Novotné. Na závěr děti
oslavencům poblahopřály a podarovaly je vlastnoručně vyrobenými suvenýry. S přáním se k dětem připojili
a na zdraví připili zástupci OÚ - paní starostka Ing. Blanka Bejdáková a místostarostové Jiří Granát a Radek
Kalina. Jubilanti byli obdarováni poukazy na nákup zboží, nechybělo ani menší občerstvení.

M. Švarc – kronikář

Zpráva z obecní knihovny
Vážení čtenáři, spoluobčané!
Po delší odmlce, způsobené mým zraněním, Vás nyní chci informovat o stavu naší obecní knihovny. V době
mé nepřítomnosti byla obecní knihovna otevřena pouze v omezeném rozsahu. Služby knihovníka zastávala
Tereza Kunešová, které chci za můj zástup poděkovat.
V druhé polovině loňského roku návštěvnost naší knihovny poklesla, nyní se opět značně zlepšuje. Což
je hlavně díky nabídce nových knih pořízených z výměnného fondu z knihovny z Benešova. Jedná se o cca
120 titulů. Tyto knihy máme zapůjčené přibližně na půl roku, pak dojde k další obměně. Tudíž na Vás apeluji
a žádám Vás o včasné vracení těchto knih, aby si je stihlo vypůjčit co nejvíce čtenářů! Dalších 38 ks nových
titulů jsme během minulého roku nakoupili a kolem 80 knih jsme obdrželi od dárců. Za hodnotné knižní dary
bych především rád poděkoval paní Miladě Hronkové, Šárce Roštíkové, Petru Klauzovi, Jitce Poupětové,
Václavu Višínovi, rodině Kunešových, Posázaví o.p.s. a dalším. Případné další dary do obecní knihovny
uvítáme, podmínkou však je jejich další použitelnost, kterou posoudím na místě. Dále patří velký dík Milanovi
Matouškovi za zhotovení doplňků k dovybavení interiéru knihovny – např. rohové police, nízké skříně
a úpravě stolů pro počítače, které financovala obec.
Za velký dluh považuji slibovanou funkčnost knihovnických webovek, na kterých budou aktualizovány
seznamy našeho knižního fondu dle tématického zaměření včetně seznamu knih z výpůjčního fondu
z benešovské knihovny a dalších aktualit. Doufám, že tento skluz bude napraven do konce března!
Po mém návratu od konce ledna dochází k opětovné stálé výpůjční službě pro veřejnost a to:
čtvrtek 14°° – 18°°
a
neděle 14°° – 18°°hodin
Stále platí výběr ročního příspěvku na provoz knihovny:
děti do 14 let - 20,- Kč, čtenáři od 15 let - 50,- Kč a důchodci - 20,- Kč
Miroslav Švarc - knihovník

MASOPUST 2013
V únoru 2013 se v Chotýšanech konal Masopust.
Po několika desetiletích se pokusily mamky z Chotýšan obnovit již téměř zapomenutou tradici
Masopustu. Po nedělním obědě dne 24. února se u nádrže sešly masopustní maškary v překvapivě hojném počtu
a vydaly se za hlasitého hlaholu, a doprovodu spoluobčanů všeho věku skrz obec.
Vedení průvodu a zajištění hudebního doprovodu a zpěvu se odvážně ujali čmelák, alias Petr Čejka
s čarodějnicí, alias Majdou Čejkovou, následovány hloučkem masek, z nichž některé vytvářely rytmický
a některé taneční doprovod. Z masek bylo možné v průvodu vidět ženicha s nevěstou, cikána a cikánku,
kominíka, mušketýra, lékařský doprovod, dědka s babkou, myšku, kočičku, šaška, úžasného Křemílka
a Vochomůrku, vodníka, motýlí vílu, skřítka a další krásné masky.
Masopustní průvod cestou od nádrže k hostinci Pod kostelem udělal několik zastávek, kde si maškary
společně s hojným doprovodem zazpívaly známé české písničky, připily si skleničkou něčeho ostřejšího a zahřály
se společenskými tanečky. Drobného pohoštění se průvodu taktéž dostalo u obecního úřadu od paní starostky
a do masopustního veselí se dokonce neplánovaně zapojili i někteří náhodně projíždějící automobilisté, ať již se
jim to líbilo, nebo ne.
Celý průvod ukončil svoji pouť v hostinci Pod kostelem, kde bylo zajištěno občerstvení připravené
organizátorkami masopustu a pro mladší účastníky průvodu byly zajištěny jogurty darované firmou Danone.
Těšíme se na příští Masopust snad ještě v hojnějším počtu masek a diváků!
Ing. Miroslav Lubas
Foto: Mirka Lubasová

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Rozlosování I. B třídy – JARO 2013
Chotýšany A

Chotýšany A
Kondrac
Chotýšany A
Nespeky
Chotýšany A
Chotýšany A
Struhařov
Chotýšany A
Zdislavice
Chotýšany A
Zruč n/Sáz.
Chotýšany A
Teplýšovice

Stř. Skalice
Chotýšany A
Uhl. Janovice
Chotýšany A
Kunice
Suchdol
Chotýšany A
Průhonice
Chotýšany A
Jesenice
Chotýšany A
Poříčí n/Sáz.
Chotýšany A

24. 3.
31. 3.
7. 4.
13. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
8. 6.
15. 6.

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO

Rozlosování IV. třídy – JARO 2013
Chotýšany B
Libež
Chotýšany B
Tichonice B
Teplýšovice C
Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Ostředek B
Chotýšany B
Vracovice
Chotýšany B

Chotýšany B
Kladruby
Chotýšany B
Chotýšany B
Radošovice
Chotýšany B
Divišov B
Chotýšany B
Přestavlky B
Chotýšany B
Postupice B

6. 4.
13. 4.
20. 4.
28. 4.
4. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.
9. 6.
15. 6.

16:30
16:30
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00

SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Rozlosování OP st. Přípravka – JARO 2013
Přípravka
Benešov
Chotýšany
Olbramovice
Chotýšany
Chotýšany
Teplýšovice
*
Nespeky
Chotýšany
Chotýšany
Sedlec – Prčice
Votice
Chotýšany
Chotýšany
Vlašim
Pecerady
Chotýšany
Chotýšany
Senohraby
*
Hřiště Čerčany

6. 4.
13. 4.
21. 4.
27. 4.
5. 5.
12. 5.
19.5.
25. 5.
2. 6.

11:00
9:30
10:15
15:00
10:15
10:15
10:15
15:00
10:15

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

Zápis 2/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 1. 3. 2013 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, Jiří Granát
Hosté: Jindřich Kuthan ml., Bohuslav Kovář ml., Miroslav Švarc, Josef Mareš

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) Multifunkční sportoviště
4) Územní plán obce
5) Návrh na odprodej pozemků – Obalovna, Rabbit
6) Projekt Ovčínek
7) Smlouva na svoz komunálního odpadu
8) Odkup pozemků pod komunikacemi
9) Odkup a prodej pozemků – Albatros
10) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
11) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 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 – PŘERUŠENO
jednání starostky se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků – PROBÍHÁ
zjištění možností ČOV v Městečku starostkou – PROBÍHÁ
vyžádání cenové nabídky na veřejné osvětlení na Křemení 1. místostarostou – SPLNĚNO

3. Multifunkční sportoviště
Žádost o dotaci na multifunkční sportoviště z SPL Posázaví byla zamítnuta. Projekt bude realizován postupně.
V letošním roce bude vybudována hasičská dráha.

4. Územní plán obce
V březnu bude návrh územního plánu obce projednán s dotčenými orgány na MěÚ Benešov. Poté bude svolána
schůze za účasti architekta, vedení obce a občanů.

5. Návrh na odprodej pozemků – Obalovna, Rabbit
K dnešnímu dni společnost BES ani společnost Rabbit nesdělily své stanovisko.

6. Projekt Ovčínek
Na odbor životního prostřední při MěÚ Benešov byla předána projektová dokumentace k domovním čističkám
odpadních vod. Čeká se na vyjádření úřadu.

7. Smlouva na svoz komunálního odpadu
V dubnu bude svolána schůzka s občany k systému svozu komunálního odpadu.

8. Odkup pozemků pod komunikacemi
Jednání o odkupu pozemků bylo pozastaveno do dokončení digitalizace katastru.

9. Odkup a prodej pozemků – Albatros
Zastupitelstvo obdrželo žádost pana Kapka na odprodej části pozemku č. 708/2 v k.ú. Městečko.
Bude zveřejněn záměr.
Zastupitelstvo obdrželo návrh na odkup pozemku č. 368/2 v k.ú. Městečko, obec o pozemek nemá zájem.

10. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu.

11. Různé
a) Autobusová zastávka na Chotýšce
Budou zahájeny přípravné práce – zaměření pozemku a překládka elektrického vedení.

b) Žádost o úpravu koryta Chotýšanky v Městečku
Na základě žádosti pana Mareše bude situace posouzena a případně projednána náprava s Povodím Vltavy.

c) Obecní pozemky obhospodařované soukromými subjekty
Budou identifikovány obecní pozemky, na kterých hospodaří soukromé subjekty. S těmito subjekty bude
následně jednáno o nájemném.

d) Smlouva s dodavatelem elektrické energie
Obec má uzavřenu smlouvu se společností Bohemia Energy od roku 2006, je žádoucí smlouvu zrevidovat.

e) Žádost o koupi obecního pozemku
Manželé Jiroušovi podali žádost o odkup obecního pozemku par. č. 1447/2 v k.ú. Chotýšany.
Bude vyvěšen záměr.

f) Veřejné osvětlení na Křemení
Zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku od firmy Elmoz Czech, s.r.o., v lokalitě budou nainstalovány dvě
lampy veřejného osvětlení.
Otázka: Kdo je pro nainstalování dvou lamp?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

g) Požadavky na veřejné osvětlení
Zastupitelstvo přijalo požadavky na veřejné osvětlení u Becků, u bytovek, u Holubů.

h) Petice proti zrušení pošty
Zastupitelé obdrželi petici od občanů proti zrušení pošty.

i) Žádost J. Kuthana ml. o vybudování vodovodního řadu
J. Kuthan ml. požádal o příspěvek na vybudování vodovodního řadu ke svému pozemku.

j) Žádost o slevu na poplatku za TKO
Pan Bohuslav Kovář ml. požádal o úlevu na poplatku za svoz TKO, protože k jeho domu nezajíždí svozový
vůz. Žádosti o slevu nebylo vyhověno, svozový vůz bude na místo určení zajíždět.

k) Žádost školy o příspěvek na interaktivní tabuli
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, požaduje dodat podrobnější informace.

Usnesení č. 2/2013 ze dne 1. 3. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) instalaci veřejného osvětlení na Křemení;
2) 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 jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků;
e) starostku zjištěním možností ČOV v Městečku;
f) 2. místostarostu zaměřením pozemku pro multifunkční sportoviště;
g) starostku svoláním veřejné schůze k územnímu plánu;
h) 1. místostarostu zajištěním cenových nabídek svozových firem;
i) 2. místostarostu zaměřením pozemku na autobusovou zastávku na Chotýšce;
j) 2. místostarostu posouzením situace stavu Chotýšanky v Městečku;
k) 1. místostarostu identifikací pozemků, na kterých hospodaří soukromé subjekty;
l) starostku sjednáním schůzky s Bohemia Energy;
m) starostku uzavřením smlouvy se společností Elmoz Czech, s.r.o., na veřejné osvětlení;
n) 2. místostarostu zjištěním možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů;
3) bere na vědomí
a) přerušení záměru odkupu pozemků pod komunikacemi do dokončení digitalizace katastru;
b) žádost o odkup pozemku č. 368/2 a žádost o odprodej pozemku č. 708/2 oba v k.ú. Městečko;
c) zprávu ze zasedání CHOPOSU;
d) žádost manželů Jiroušových o odkup obecního pozemku č. 1447/2 v k.ú. Chotýšany;
e) petici občanů proti zrušení pošty;
f) žádost J. Kuthana ml. na vybudování vodovodního řadu;
g) žádost B. Kováře ml. o slevu na svoz TKO;
h) žádost školy o příspěvek na interaktivní tabuli.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 5. 4. 2013 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 15
Vzpomínka na tragickou událost v r. 1921.
V lese zvaném „Hory“ nahoře nad Pařezím u lesní cesty je prostý památník, na kterém dnes již velmi málo
čitelným písmem je tento nápis: „Pochválen buď Pán Ježíš Kritus. Věnováno v upomínku na v Pánu zesnulého
Karla Babku rolníka ze Ctiboře, který dne 3. května 1921 byl na tomto místě zločinnou rukou usmrcen
ve věku 56 roků“.
Byla to tehdy smutná, tragická událost, která značně rozrušila
celý náš kraj. Ten den se konal v Benešově výroční trh na koně
a hovězí dobytek. Benešovské výroční trhy zvané jarmarky byly velmi
známé a široko daleko vyhledávané. Kdo chtěl nejen dobře prodat, ale
také i dobře koupit, vydal se na jarmark do Benešova.
A to učinil tenkrát i rolník Karel Babka ze Ctiboře. Časně ráno
se vydal ze Ctiboře přes Onšovice, Pařezí a Chotýšany na benešovský
trh. Vedl tam pár pěkných tažných volů, které potřeboval prodat.
Podařilo se mu prodat jen jednoho a tak tedy druhého
vedl potom zpět domů. V odpoledních hodinách toho dne procházel
opět přes Chotýšany a Pařezí, vedl na oprati neprodaného volka.
Šel s ním ještě rolník Škvor z Radošovic, který vedl mladé hříbě,
které se mu v Benešově na trhu také nepodařilo prodat.
Někteří lidé v Chotýšanech i na Pařezí si tehdy všimli, že
v nevelké vzdálenosti za nimi kráčel neznámý jakýsi muž, ještě
poměrně mladý člověk, který i při chůzi četl noviny. Teprve později
napadlo každého, kdo jej viděl, kdo to vlastně byl a co sledoval.
Karel Babka se Škvorem si pravděpodobně člověka jdoucího za
nimi
mnoho
nepovšimli. Když došli nad Pařezí až nahoru do lesa,
Pomník Karla Babky v lese nad hájovnou
tehdy ještě mladého a hustým mlázím prorostlého, přiblížil se onen
na Pařezí - foto: M. Švarc
neznámý muž blíže k nim a na Škvora vypálil ránu z revolveru.
Škvor se v posledním zlomku vteřiny otočil trochu dozadu, takže ho střela škrábla jen nepatrně na tváři.
Okamžitě pochopil, co se děje, pustil uzdu hříběte, a bleskurychle skočil do houští, prodíraje se dále.
Vtom uslyšel další dvě rány a domyslil si, co to znamená. Co nejrychleji mohl, utíkal lesem a dostal se až do
nedalekého lomu, kde několik lidí z Onšovic lámalo kámen na stavbu nové hájovny na Pařezí. Řádně je
vylekal a celý udýchaný a se zkrvavenou tváří vyprávěl, co se stalo. Muži se ihned sebrali a spěchali na místo
činu. Škvor sám běžel na domašínské nádraží
a vlakem dojel do Vlašimi k lékaři.
Mezitím co Škvor zmizel v lese, vystřelil
útočník na udiveného Karla Babku z bezprostřední blízkosti dvě rány z revolveru. Byly to
rány smrtelné a Karel Babka se po nich
bezmocně zhroutil na zem. Výstřely poplašená
zvířata utekla z místa činu, našli je potom dole
u potoka. Vrah po výstřelech se prudce vrhl
na svou oběť, ve chvatu rozhrnul kabát i vestu
zastřeleného Babky, hledaje peněženku. Tu také
odcizil. Byla v ní hotovost za prodaného volka.
Nato zmizel v hloubi lesa ...
Cesta k osadě Pařezí v r. 1938 – foto: Václav Zelený st.

Karla Babku našli potom lidé ležícího na lesní cestě, již studeného. Bylo ihned zalarmováno
četnictvo v Chotýšanech, ve Vlašimi i v Benešově. Vyvinuta byla všemožná činnost i snaha vraha dopadnout.
Celý náš kraj byl tímto činem velmi rozrušen, všichni nešťastného rolníka i celou jeho rodinu upřímně
litovali. Přes všechna rozsáhlá opatření i snahu bezpečnostních orgánů se nepodařilo pachatele tohoto
brutálního činu – loupežné vraždy – zjistit a dopadnout.
A tak dodnes je vše kolem této smutné události zahaleno jakýmsi tajemstvím. A už jen zmíněný
památník v prořídlém dnes již lese „V Horách“ připomene kolemjdoucí onu tragickou událost, přihodivší se
v těchto místech v máji L.P. 1921.

Pohled na vrch Kalamajku a pařezkou hájovnu v r. 1959 – foto: RNDr. Václav Zelený

Kaplička se zvoničkou na Pařezí.
V třicátých letech našeho století dostal chotýšanský farář
P. František Kopecký od svého přítele, faráře v jedné farnosti
západně od Prahy dopis, ve kterém tento nabízel panu faráři malý
zvonek, k umístění v malé věžičce na východním konci kostelní
střechy. Náš pan farář nabídku přijal. Jelikož však zvonek byl dosti
těžký – vážil 36 kg – a také do věžičky poměrně dosti velký, nebylo
ho použito. A snad ani zvukem nevyhovoval.
Bylo tedy uvažováno o tom, co se zvonkem? Při jedné takové
příležitosti se zmínil pan farář Kopecký Dědovým na Pařezí, že by
jim ten zvonek daroval, kdyby si tam postavili zvoničku.
Následovala pak osadní porada ze které vzešlo usnesení,
že si občané na Pařezí postaví kapličku se zvoničkou, do které
by pak umístili již zmíněný zvonek. Stavba by se ovšem prováděla
svépomocí, čímž všichni osadníci souhlasili!
Potom však se vyskytly i různé problémy a to i dosti
nechutné, které nelze ani uvádět..!
Kaplička se zvoničkou na Pařezí v r. 1933
Psáno v roce 1967 J. Šimek

pokračování příště...
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