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Máme po volbách do krajského zastupitelstva,
jakési regionální vlády. Je téměř jisté, že ve
vedení kraje budou noví lidé , které čeká
odpovědná a náročná práce.
Budou muset rozdělit stovky milionů z evropských
fondů . Na nich bude záležet , jakým projektům
dají přednost, zda finanční prostředky se budou
rozdělovat na základě jejich kvality a veřejné
potřebnosti a nebo lobismu , toho kterého člena
zastupitelstva a programu strany. Je třeba si
uvědomit, že nás občanů se to bude velmi, velmi
týkat. Vítězové jsou známi, zvolení kandidáti za
náš okres také, nebojte se je oslovit, sdělit jim
svůj názor, problém.
Obecní zastupitelstvo se ocitlo v druhé polovině
svého působení. Situace není nejlepší. Pracuje již
jen o šesti členech, z nichž jeden se již několikrát
bez omluvy nezúčastnil zasedání zastupitelstva.
Je zde porušován Slib člena zastupitelstva obce
.... svoji funkci budu vykonávat svědomitě , v
zájmu obce a jejich občanů a dále zákon č.
128/2008 Sb., o obcích .... člen zastupitelstva je
povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva.
Je to záměr a nebo osobní selhání?
Blíží se konec roku, je třeba připravit návrh
rozpočtu hospodaření obce na příští rok 2009.
Zastupitelstvo žádá Vás občany, organizace,
spolky o předání svých finančních požadavků,
návrhů , názorů na provedení akcí v rámci
obnovy vesnice, zlepšení celkového života v obci.
Schůzka s občany ve věci seznámení se s plány
na další obnovu kostela a případnou veřejnou
sbírku proběhla za minimální účasti Vás občanů.
Nebylo nic dohodnuto, byl konstatován nezájem
Vás občanů. V neděli na dušičkové bohoslužbě
se pan P.F. Štětina pomodlil a požádal za klidné
odpočinutí všech Vašich zemřelých. Patří mu
naše poděkování.
Kauza ztráta lampiček z místního hřbitova není
zatím vyřešena.Z velké části potřebný finanční
obnos na nákup lampiček a svítilen si viník
prostřednictvím kamarádů a kamarádek zajistil
prací pro Obecní úřad , hrabáním a odvozem listí.
Nákup, předání a omluva poškozeným nebyla
prozatím provedena.
Budka Miroslav

Rekonstrukce komunikací poškozených
přívalovými dešti
Chtěl bych poděkovat zastupitelům obce
Chotýšany, panu starostovi Budkovi, panu
místostarostovi Ing. Kalinovi, za empatie s občany
žijícími na samotách.
Zvláště děkuji panu Ing. Kalinovi, že se nás
zastal proti názoru občanů, který je proti opravě
cesty k hájence Pařezí č.9.
Chtěl bych připomenout, že tato cesta je
veřejná , ne cestička mezi loukami a že tuto cestu
pamatují naši předkové jako starou formanskou
cestu, která byla spojnicí mezi městy Prahou a
Jihlavou. Dále též je třetí přístupovou cestou do
osady Pařezí , Zvláště je nutná v zimních měsících,
když jsou cesty z Pařezí do Chotýšan a na Smikov
zaváté sněhem.
Tato cesta nás spojuje s lékaři, obchody,
úřady, veřejnou dopravou, a také s kulturou.
Děkujeme za to, že je zařazena do oprav a
za to, že s námi obecní úřad počítá, nejenom při
placení obecních poplatků a při účasti na volbách.
Jsme zde tři občané.
Děkujeme
Havlínovi z Pařezí č. 9
_________________________________________

Dne 12.10. se uskutečnila Drakiáda. Počasí nám
vyšlo naprosto skvěle. Svítilo sluníčko a bylo
krásně teplo.

SRPŠ zve všechny děti a rodiče
dne 6.12. 2008
do hostince Pod kostelem, kam přijde

M I K U L Á Š,
anděl a čerti.
Čas bude upřesněn na plakátech .
***********************************************
V sobotu 29.11. odpoledne před první adventní nedělí
proběhne zdobení vánočního stromečku. Podrobnosti
budou uvedeny na plakátech.
***********************************************
Dokonce foukal i vítr a my jsme mohli vypustit naše
draky na oblohu. Všichni , děti i dospělí, se nadchli a
vypustili draky dřív, něž jsme našli schovaný
poklad. Ten musel počkat, než se všichni nabaží.

Děti ze ZŠ a MŠ Chotýšany si Vás dovolují pozvat na

vánoční výstavu
kdy : 6.12.2008
kde : ZŠ a MŠ Chotýšany
čas : od 8.30 – 15 hodin
• některé výrobky je možné si zakoupit
• souběžně s výstavou bude probíhat bazar sportovních
potřeb a oblečení
- sportovní potřeby a oblečení označte viditelným
štítkem s příjmením a cenou .
- během týdne 1. – 5. 12. 2008 možnost shromažďování
bazarového zboží ve škole od 13 do 15.30 hod
v případě dotazů kontaktujte: Gregorová 608 753 182
Lebenská 607 269 369

Poté co se draci unavili, hledali jsme schovaný
poklad. Našli jsme sladkosti, jablka a brambory.
Jablka a brambory jsme si opekli na ohýnku.
Sladkosti si rozdělily děti mezi sebou.

***********************************************

Výroční schůze hasičů
Dne 22.11.2008 se uskuteční výroční schůze
SDH Chotýšany.
Místo konání: hostinec Na kopečku
Kdy: od 16:00

Zápis 10/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 31.10.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, , Ilona Syslová
Nepřítomni: Jiří Granát, Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, , Ilona Syslová
Hosté: Miroslav Švarc, František Innemann

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)
2)
3)
4)

7)
8)
9)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Ceník pro sběr, svoz a ukládání TKO z nádob na odpad platný od 1.1.2009 – TS Benešov
Žádost o pronájem obecního pozemku parcelní číslo 728/1 v k.ú.Městečko k účelu pastviny pro koně –
Helena Pavlíčková
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Chotýšany č.1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Návrh Obecné závazné vyhlášky obce Chotýšany č.2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
Informace o průběhu a stavu akcí v obci Chotýšany financované z dotačních programů
Žádost pana Hrstky o výměnu pozemku 987/2 za část pozemku 987/1
Výzva organizacím k podání návrhů a požadavků k zapracování do obecního rozpočtu na rok 2009

10)
11)
12)

Rozpočtové opatření č. 3
POV 2009
Různé

5)

6)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•

•
•

starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková, Šternberk.) – PROBÍHÁ
starostu zajištěním vyčištění strouhy v Městečku přes SÚS Benešov, jakožto správce dané komunikace –
SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s paní Kůtovou na odkup pozemku parc.č.274 a 275 v k.ú.
Chotýšany – SPLNĚNO
starostu zajištěním zaměření staré cesty z Chotýšan do Městečka pro potřeby obnovy aleje a remízu SPLNĚNO
starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně –
PROBÍHÁ
starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 1.770.000,-Kč se splatností do 31.3.2009 na
financování projektu "Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany" s Českou spořitelnou,
a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a zástavním právem k pohledávkám z účtu č.
320091319/0800 - SPLNĚNO
starostu uzavřením zástavní smlouvy k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800 s Českou spořitelnou, a.s. SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje

•

•

3.

č.4134/OŽP/2008 - SPLNĚNO
starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o
územní rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto
projektem. - PROBÍHÁ
starostu uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků 274 PK a 275 PK v k.ú. Chotýšany ve vlastnictví paní
Květy Kůtové - SPLNĚNO

Ceník pro sběr, svoz a ukládání TKO z nádob na odpad platný od 1.1.2009 – TS Benešov
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou. Do příští schůze připraví starosta s místostarostou
cenovými nabídkami firem AVE a APS služby.

4.

porovnání s

Žádost o pronájem obecního pozemku parcelní číslo 728/1 v k.ú.Městečko k účelu pastviny pro koně –
Helena Pavlíčková
Paní Pavlíčková požádala o pronájem obecního pozemku 728/1 v k.ú. Městečko k pastevnímu využití pro koně.
Zastupitelé pověřují starostu vyvoláním jednání s paní Pavlíčkovou a jednáním o podmínkách pronájmu.

5.

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Chotýšany č.1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelé navrhují přepracování vyhlášky a předložení na příští schůzi.

6.

Návrh Obecné závazné vyhlášky obce Chotýšany č.2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
Zastupitelé navrhují přepracování vyhlášky a předložení na příští schůzi.

7.

Informace o průběhu a stavu akcí v obci Chotýšany financované z dotačních programů
Úspěšně proběhla rekonstrukce komunikací poškozených přívalovými dešti. V současné době probíhá výsadba
dřevin v remízu, třešňová alej směrem k Tlumoku již byla obnovena.
Dále probíhá rekonstrukce obecního úřadu IV. etapa.

8.

Žádost pana Hrstky o výměnu pozemku 987/2 za část pozemku 987/1.

Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s panem Hrstkou o zaměření jeho pozemků. Na základě
zaměření je pak možno jednat o směně pozemků.

9.

Výzva organizacím k podání návrhů a požadavků k zapracování do obecního rozpočtu na rok 2009
Zastupitelé žádají, aby zástupci jednotlivých organizací a spolků předali své požadavky a návrhy
k zapracování do obecního rozpočtu na rok 2009 nejpozději do 20.11.2008.
Tato výzva se týká i případných návrhů občanů.

10.

skutečného

Rozpočtové opatření č. 3
Úprava rozpočtu dle přílohy
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

11.

POV 2009
Zastupitelstvo schvaluje realizaci ATS pro posílení tlaku ve veřejném vodovodu
Otázka: Kdo je pro schválení?

12.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
a) Stížnost pana Kováře Bohuslava ml. na porušování vyhlášky 1/2007 stanovující pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chotýšany

Pan Kovář na dnešní schůzi přednesl stížnost na opakované volné pobíhání psa patřícího rodině Kunešových,
v jehož důsledku dnes došlo k usmrcení kočky manželů Kovářových.
b) Návrh pana Švarce na vybudování chodníku od Tůmových č.p.29 k Měchurům
Starosta zajistí konzultaci o schůdnosti realizace na odboru dopravy.
c) Žádost Miroslava Švarce o dotaci na knihovnu na pořízení dataprojektoru.
Zastupitelé souhlasí s žádostí kronikáře M. Švarce o vybavení knihovny a pověřují starostu podáním
dotaci na podporu knihoven.
Otázka: Kdo je pro podání žádosti?

žádosti o

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 10/2008 ze dne 31.10.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy
b) realizaci ATS v rámci POV 2009
c) podání žádosti o dotaci na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

2)

pověřuje
a) starostu podáním žádosti o dotaci na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje
b) starostu jednáním s Kunešovými ohledně porušování vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství
c) starostu jednáním s panem Hrstkou ohledně zaměření jeho pozemků.
d) starostu jednáním s paní Pavlíčkovou o podmínkách pronájmu pozemku
e) starostu a místostarostu porovnáním cenových nabídek na svoz TKO
f) starostu zajištěním vyčištění prostor u rybníka Prostřední a opatřením cedulí o zákazu skládky

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21:45 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28 .11. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.

.

Z různých dob a časů - Kapitola 15/1
Zaměřená přednáška o Janu Jeníkovi

Ve vzpomínkách na učitele Karla Poláka uvádí tehdejší jeho žák Rudolf Šimek, že učitel
Karel Polák – psal se původně Karel Maria Pollak – byl učitelem pokrokovým. Dodává však
k tomu zároveň , že ona pokrokovost neprojevovala se jen tím, jestliže se učitel škorpil s farářem.
Pokrokovost učitele Poláka byla v něčem jiném, i když nepřehlížíme skutečnost, že on se tehdy
velmi a často škorpil s tehdejším chotýšanským farářem P. Šmídem. A protože byli oba velmi
bystří a vynalézaví, docházelo tu a tam i k tragikomickým příhodám a výstupům.
Jednu takovou zajímavou událost, ve kterém hrál hlavní úlohu zmíněný farář P.Šmíd a
která pro súčastněné osoby a pro samotné Chotýšany je dnes událostí přímo historickou, dále
zaznamenávám. Je psána podle vyprávění strýce Rudolfa a podle písemných vzpomínek učitele
Poláka a stala se takto:
Tehdejší chotýšanský farář P.Ferdinand Schmidt byl vysoké, štíhlé postavy s podlouhlým
obličejem. Nosil zlaté okuláry a svou postavou , vzezřením, svými kázáními – byl kazatelem
velmi dobrým – a vůbec celým svým chováním a vystupováním , to byl typ jezovity, kněze, který
se do dvacátého století ani nehodil.
V té době byla založena v Benešově organizace české pokrokové strany realistické. Tehdy
každý, kdo byl realista považován byl za neznaboha, vyvrhele a zaprodance židů. A proč asi?
Protože realisté měli ve svém středu člověka, jakým byl profesor Masaryk. Ten se stal u mnoha
lidí velmi neoblíbeným a hlavně u lidovců měl vroubek proto, že jako poslanec rakouského
parlamentu ve svých častých interpelacích sesměšňoval římsko-katolickou hierarchii. Toto vše je
možno dočísti se v Masarykově čítance, která je však dávno rozebrána a kdo ji má , chová ji jako
vzácný knižní exemplář. A proto tedy neznabozi !
V tom čase stala se také vražda mladého děvčete v jedné vesnici u Polné a jakémusi židovi
Hilsnerovi se kladlo za vinu, že ji zavraždil – podřezal – k rituelním účelům. Třebaže se mu nic
nedokázalo, byl porotou odsouzen na mnoho let do vězení . Masaryk o tomto justičním omylu
psal a dokazoval, že rituelní vražda je pouhou pověrou, že vůbec neexistuje a tím zdánlivě hájil
odsouzeného žida Hilsnera. A popudil tak proti sobě značnou část veřejnosti. A proto tedy zaprodanci židů !

( pokračování příště )
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