Ročník 12 / Číslo 2 / Únor 2008
Od měsíce března se v obci Chotýšany používají žluté a
červené známky na nádobách na sběr a svoz netříděného
Klub důchodců v Chotýšanech
komunálního odpadu. Úhrada poplatku od občanů za TKO
pod záštitou Obecního úřadu
pořádá
je velmi slušná. Poplatek neuhradilo pouze několik málo
poplatníků převážně žijících trvale mimo Chotýšany nebo
v cizině. Jedna rodina z bytovky za prodejnou je
nezvěstná.
Žádostem o prominutí nebo částečné snížení poplatku
v neděli dne 23.března 2008 od 19,00 hodin
nebylo vyhověno. Zákon o místních poplatcích říká, že
v sále hostince POD KOSTELEM
obec, která poplatky spravuje , může na žádost poplatníka
K
tanci
a poslechu hraje „CODA“ Bystřice
z důvodu odstranění tvrdosti poplatku nebo jeho
vstupné 80,- Kč
příslušenství zcela nebo částečně prominout a to na
TOMBOLA
základě vlastního uvážení. Obecně závazná vyhláška obce
Chotýšany č. 4/2007 o místním poplatku za provoz
Na večírek srdečně zveme všechny důchodce,
systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění,
mladé, starší a všechnu mládež.
využívání a odstraňování komunálních odpadů, toto
Za případné dary do tomboly děkujeme.
ustanovení o prominutí poplatku nemá.
Na poslední schůzi obecního zastupitelstva byl starosta
požádán o nápravu systému likvidace TKO, tak jak je
uvedeno v zápisu č. 2/2008. Především se zastupitelům
nelíbí skutečnost vylepování žlutých známek na sběrné
nádoby. Tuto záležitost jsem znovu konzultoval s vedením
Technických služeb Benešov. Závěr ze schůzky je
kdy: v neděli 16.března 2008
následující. TS Benešov trvají na užívání žlutých a
v 10 hodin
červených známek, popírají názor na vytvoření nového
známkového systému. Užívání známek spatřují pouze jako
kde: na parkovišti před školou
evidenci sběrných nádob , upřesnění požadovaných služeb
na rok 2008 TS Benešov - obec a obec - uživatel
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
poplatník. Poslední fyzická evidence ze strany TS Benešov
Děkujeme!
se uskutečnila v roce 2003. Výhody nahlášených nádob za
obec na dobré slovo do roku 2007 užívaly ze 46 obcí
napojených na svozový systém TS Benešov , pouze 4 a to
Klub biatlonu Chotýšany pořádá
Mrač, Chotýšany, Petroupim, Soběhrdy. Nový ředitel TS
již nepřipouští žádnou výjimku, požaduje evidenční
známky. Byl jsem ubezpečen, že tato skutečnost není
v rozporu se zákonem o odpadech a ani s uzavřenou
smlouvou mezi obcí a TS Benešov. Požádal jsem pana
ředitele o odpověď na dotazy k této problematice. Kdy: v neděli 23.3.2008
Odpověď bude uvedena na veřejné schůzi obecního Kde:na parkovišti u fotbalového hřiště v Chotýšanech
zastupitelstva dne 14.3.2008 v Hostinci Na Kopečku
• Program závodu:
v 18.30 hodin. Využijte příležitosti k diskusi.
Věk
délka trati
střelba

Velikonoční zábavu

Vakcinace psů

•
•

Budka Miroslav

Obecní zastupitelstvo v Chotýšanech zve
občany na veřejnou schůzi, která se
uskuteční v pátek dne 14.3.2008 v Hostinci
Na Kopečku vod 18:30 hod.

•

9:30-10:30 prezentace závodníků
9:30-12:00 nácvik střelby závodníků
+ ukázka střelby

•

12:00 start závodu

•

14:30 vyhlášení výsledků

2-3 roky
4-5 let
6-7 let
8-9 let
10-11 let
12-14 let
15-18 let
18 a více let

30 m
50 m
100 m
1000 m
1500 m
2000 m
2000 m
3000 m

Zbraně pro závod budeme půjčovat na místě
Více informací B.Škodová 605 931 070,www.chopos.cz

1 x 5 ran
2 x 5 ran
2 x 5 ran
2 x 5 ran
2 x 5 ran

_________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Prázdniny
Ani jsme se nenadáli a po vysvědčení a pololetních
prázdninách tu byli prázdniny jarní. V tomto školním roce je
měly děti mezi prvními. Mnozí z nich strávily volný čas na
horách, kde si užily bílé nadílky. Další prázdniny –
velikonoční jsou tu již za pár týdnů.
Masopust
V úterý 19.2.2008 jsme obnovili tradice a sešli se v maskách
před školou. Odtud se masopustní průvod vydal k bytovkám
a od nich prošel vesnicí se zastávkami na poště, v obchodě a
v restauraci Na Kopečku. Všude na nás čekali milí lidé a za
doprovodu kytary pana Petra si společně s dětmi zazpívali.
Nechyběly koblížky, sladkosti a drobné občerstvení. Poslední
zastávka byla u školy na hřišti, kde děti pohřbily basu.
Zakončily tím tak projekt „Masopust“, který probíhal ve
školní družině.
Divadelní představení
Děti z MŠ a malé třídy shlédly v kulturním domě Blaník ve
Vlašimi divadelní představení „ Jak Krakonoš pekařku Jířu
napravil“.
Zájem o naší školu za hranicemi naší země
Na pozvání koordinátorů organizace Začít spolu (podle
metodiky programu této organizace se vzdělávají děti ve
škole), navštíví ve dnech 13.-14. března naší školu skupina
pedagogů z Čečenska. Ti se zapojí do projektu věnovanému
svátkům jara a zúčastní se velikonočních dílniček, které
proběhnou 13.března. Cílem návštěvy je získat zkušenosti se
spoluprací škola-rodina-obec. Podnětem pro setkání v naší
škole byla návštěva novinářky z Čečenska se zástupci
organizace Začít spolu, kteří byli s výukou na naší škole
nadšeni a doporučili zdejší školu pedagogům ze zahraničí.
Pozvánka do dílničky
Tímto přijměte pozvání na tradiční velikonoční dílničky,
které se uskuteční ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 hodin
v prostorách mateřské a základní školy.
_________________________________________________
Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany si Vás dovolují pozvat na

DDM BENEŠOV

.

Aréna sběratelských her
Přijďte si zahrát
od 14.00 do
sběratelské karetní hry
Středa
17.00 hod. v sále
WORLD OF
I.Růžičková
5.3.
DDM Benešov WARCRAFT, Yu-Gi-OH!,
MAGIC THE
GATHERING
20,- Kč
od 14.00 do
zástěru
15.30 hod.
Pro šikovné ruce
Středa
v keramické
modelování z keramické
nebo L.Strachotové
5.3.
hlíny
staré
dílně
DDM Benešov
triko
Sobota
8.3.

Pondělí
10.3.

Středa
12.3.

Jak pan Spejbl prášil
sraz v 15.00 hod.
výlet na divadelní
v DDM, návrat
představení do Prahy do
kolem 19.00 hod.
Divadla S+H
začátek v 15.00
hod.
v klubovně
DDM

Bingo
zábavná hra s čísly, pro
děti od 1. do 9.tř.,

od 14.00 hod.
v sále DDM
Benešov

Vítání jara
zábavné odpoledne se
zdobením vajíček
a pletením pomlázek

od 18.00 do
Středa
20.00 hod.
12.3.
v DDM Benešov

Keramická dílna
otevřena tentokrát pro
dospělé,
Přijďte si vymodelovat
něco pro potěšení

Sobota
15.3.

od 14.00 hod.
v Sokolovně
Benešov

Pondělí
17.3.

v 15.00 hod.
Kufr
v klubovně zábavná soutěž pro dvojice
DDM Benešov
kamarádů, sourozence

170,- Kč I.Růžičková

I.Růžičková
stuhu na
pomlázku
dvě
vyfouklá
vajíčka
20,- Kč

Ing. Jana
Hálová

50,- Kč L.Strachotová

Odpoledne s míčem

dopoledne:
Čtvrtek od 9.00 do 11.30 Velikonoční prázdniny
hod.
v DDM Benešov
20.3. –
odpoledne:
zajištěn zábavný program
pátek
od 14.00 do
pro děti
21.3.
16.00 hod.

I.Růžičková

I.Růžičková

Ing. J.Hálová,
I.Křížková.
L.Strachotová

od 14.00 do
sportovní
Turnaj ve stolním tenise
Středa
16.00 hod. v sále
obuv na I.Růžičková
pro děti od 1. do 9.tř.
26.3.
DDM Benešov
přezutí
Kdy: v sobotu 22.3.2008 od 10:00 do 17:30 hod
Kde: v prostorách ZŠ a MŠ Chotýšany
Na co se můžete těšit? Na výrobky s velikonoční
tématikou, některé si budete moci odnést domů pro
zpříjemnění jarních dnů.

Tímto přijměte pozvání ve čtvrtek 13.3.2008
od 10:00 do 11:30 hodin na velikonoční dílničky.
Vstupné dobrovolné

Noc s Andersenem –
začátek akce
lákavý večerní a noční
Pátek
program, který má
28.3.
28.3.připomenout slavného
50,- Kč
ve 20.00 hod.,
sobota
ukončení 29.3.
pohádkáře H.CH.
29.3.
v 8.30 hod. ráno Andersena, , cena: , info a
přihlášky
Pondělí
31.3.

od 15.00 hod.
v herně DDM
Benešov

Turnaj v šipkách

I.Křížková

I.Růžičková

PROGRAM KINA

Benešov
O ŽIVOT
Středa až pátek
viz. KINO VLAŠIM

19.30

hod.

ČESKÝ

-

prem

-

od

5. až 7. března
12 let- 80,-

MONSTRUM
8. až 9. března
Sobota a neděle od 19.30 hod - prem - od 15 let - tit.- 80,-viz. KINO VLAŠIM

PAN VČELKA ( rodinná animovaná pohádka )
9. března
Neděle od 17.30 hod USA - opak. - ČESKÉ ZNĚNÍ -70,Komedie pro celou rodinu. Včela se narodí, jde do školy a pak nastoupí do
továrny na med a tam pracuje. Tato představa našemu Barrymu nevoní ! Chce
vyletět ven z úlu a zabránit lidem v krádežích medu z úlů.
VRATNÉ LAHVE
(SPECIÁL za 45,- Kč)
10. března
Čtvrtek od 19.30 hodin Nominace „ČESKÝ LEV“ Zd.+J. SVĚRÁKOVI a jejich
KOMEDIE. - 45,NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
11. - 15. března
Úterý až sobota od 19.30 hod. ČESKÝ - prem - přístupný - 80,- viz. KINO
VLAŠIM.
MICHAL NESVATBA z KOUZELNÉ ŠKOLKY
16. března
Neděle od 10.30 hodin Vystoupení známého herce pro celou rodinu v KINĚ
BENEŠOV.
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
16. března
Neděle od 19.30 hod USA - prem- od 15 let - tit.- 80,Komedie. Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen. Skvělé herec. výkony,
jedinečný humor, exotická atmosféra a napínavý příběh. Owen Wilson a Natalie
Portman ( která se poprvé ukáže v celé své kráse ..).
CHYŤTE DOKTORA
17. března
Pondělí 19.30 hod ČESKÝ - 95 minut - prem - přístupný- 80,-viz.KINO VLAŠIM

LOVCI POKLADŮ : Kniha tajemství
18. až 21. března
Úterý až pátek od 19.30 hod - 124 min.- prem – příst. - tit.- 80,- viz. KINO
VLAŠIM
RATATOUILLE
(SPECIÁL za 45,- Kč)
22. března
Sobota od 17.00 hod.
-110 min.-opakov. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 45,Rodinný animovaný film. Poslední promítání v kině. Krysa, která se stane
nejlepším kuchařem Paříže.
V Á C L A V
22. března
Sobota od 19.30 hod ČESKÝ - 97 minut - opakov. - příst - 80,Nový český film. Tragikomedie. Václav je vesnický outsider, který ve svých 40
letech žije s maminkou. Lítá celý život z průšvihu do průšvihu až skončí ve vězení.
Zachrání ho žádost o milost ? Hl. r.: IVAN TROJAN.
O B Č A N H A V E L
23. března
Neděle od 19.30 hod ČESKÝ - 119 min - prem - přístup. - 80,-

JAN
SAUDEK
(SPECIÁL
za
45,Kč)
25.
března
Úterý od 19.30 hod ČESKÝ - 95 min - opakov. - od 15 let - 45,Jan Saudek - světově uznávaný fotograf v pekle svých vášní. Celovečerní pravdě
podobný film Ad. Ziky plný barev, vzrušujících obrazů, ale také provokujících
myšlenek, iluzí a idejí. Nemilosrdný dokument.
O K O
26. března
Středa od 19.30 hod. USA - 97 min- prem - od 15 let - tit.- 80,- viz. KINO
VLAŠIM

LET´S DANCE 2 STREET DANCE
27. - 29. března
Čtvrtek až sobota od 19.30 hod. USA - prem - příst - tit.- 80,Romantický hudební a taneční film. Vzpurná Andie začne studovat na
Marylandské škole umění. Snaží se udržet si starý styl života. Když spojí své síly s
nejlepším tanečníkem školy aby zvítězili v taneční soutěži The Street, najde
způsob, jak žít svůj sen a při tom propojit své dva oddělené světy. Zlá pověst mizí.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
30. - 31. března
Neděle a pondělí od 19.30 hod. USA- prem- od 15 let - tit.- 80,TOM HANKS, JULIA ROBERTS, P.S. HOFFMAN ad. Nejchytřejší film roku a pět
nominací na Zl. Glóbus. Akční komedie podle skutečného příběhu texaského
kongresmana Ch.W. (T. Hanks), který tajně pomáhal v Afganistanu v jejich válce
se Sověty. Jeho čin měl nečekané a dalekosáhlé důsledky. Režie. M. Nichols.

Vlašim

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY ( rodin. film 2 x denně ) 2. března
Neděle od 16.00 a 18.00 hod Šp,Něm,Fr.- prem - ČESKÉ ZN - 80,Hraná dobrodružná KOMEDIE s C.Cordillacem, Ger. Depardieu, Alain. Delonem,
Claudií Kardinálovou ad. ASTERIX A OBELIX JSOU ZPĚT ! Čeká Vás příběh plný
sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. Čarovné elixíry jsou
na olympiádě zakázané, ale Galové a láska musejí zvítězit. Mají plán.
G Y M P L
(vstupné za 60,- Kč)
7. března
Pátek od 19.30 hod ČESKÝ - 105 minut - opakov. - přístupný - 60,Česká komedie o „nebohých“ studentech, učitelích, rodičích, gymplu a GRAFFITI.
Režie: Tomáš VOREL.
O Ž I V O T
8. a 9. března
Sobota a neděle 19.30 hod. ČESKÝ - 100 min - prem - od 12 let- 80,Komedie Milana ŠTEIDLERA s VOJTOU KOTKEM v hlavní roli. Michal se zúčastní
oslavy na lesní chatě. Zůstane zde sám s dívkou Zitou. I když není jeho typ prožijí
spolu noc plnou vášně. Ještě v noci se vydají společně domů. Do cesty se jim staví
nečekané překážky. Scénář: J.Pozzi, Halina Pawlowská, J.Vejdělek.
RATATOUILLE
(SPECIÁL za 45,- Kč)
9. března
Neděle od 17.00 hodin USA -110 min.-opak. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 45,Rodinný animovaný film. Poslední promítání v kině. Krysa, která se stane nejlepším
kuchařem Paříže.
MONSTRUM
14. března
Pátek od 19.30 hodin USA - 84 min. - premiéra - od 15 let - tit.- 80,J.J.Abrams, producent a autor veleúspěšných seriálů ( ZTRACENI, Alias ) připravil
výjimečný zážitek pro diváky kin. Tahle noc změní život všem. A některým ho
ukončí. New York se stává nefalšovaným peklem. Pětice přátel se snaží zmizet z
poničeného New Yorku dřív, než na ně podivná nestvůra narazí ….
CHYŤTE DOKTORA
15. března
Sobota 19.30 hodin ČESKÝ - 95 minut - premiéra - přístupný- 80,Michal MALÁTNÝ ( Chinaski ), Tatána Vilhelmová, Iva Janžurová, Luděk Sobota
ad. v novém českém filmu. Komedie o lásce a jejích následcích. Komedie stojící
pevně na zemi a zaručující výbornou zábavu.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
16. až 18. března
Neděle až úterý od 19.30 hod. ČESKÝ - 92 min. - premiéra - přístupný - 80,Nový český film FILIPA RENČE. Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou a
dynamickou akcí. Skupina lidíse utká v nerovném souboji s divokým přírodním
živlem, strážci zákona i hranicemi vlastních možností …Hrají: Jiří LANGMAJER,
Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová, Václav Jiráček a Reluca Aprodu.
O K O
21. března
Pátek od 19.30 hod. USA - 97 minut- premiéra - od 15 let - tit.- 80,Po operaci ( transplantaci očí ) se začínají Sydney Wellsové ( JESSICA ALBA )
zjevovat stínové postavy a děsivé představy. Jde o následky operace nebo je to
realita ? Anonymní doktor jí pootevřel dveře do hrozivého světa. Nadpřirozený
thriller / horor / drama - z něhož vás bude mrazit až do morku kostí.
O B Č A N H A V E L
22. března
Sobota od 19.30 hodin ČESKÝ - 119 min - premiéra - přístup. - 80,Žádný světový politik si zřejmě ještě nepustil filmaře tak blízko k tělu, jako Václav
HAVEL. DOKUMENT.
PAN VČELKA
( rodinná animovaná komedie )
23. března
Neděle od 17.30 hod USA - 86 min. - opakov. - ČESKÉ ZNĚNÍ -80,Komedie pro celou rodinu. Včela se narodí, jde do školy a pak nastoupí do továrny
na med a tam pracuje. Tato představa našemu Barrymu nevoní ! Chce vyletět ven z
úlu a zabránit lidem v krádežích medu z úlů.
VRATNÉ LAHVE
Neděle od 19.30 hodin
KOMEDIE. - 45,-

(SPECIÁL za 45,- Kč)
23. března
Nominace „ČESKÝ LEV“ Zd.+J. SVĚRÁKOVI a jejich

LOVCI POKLADŮ : Kniha tajemství
27. až 29. března
Čtvrtek až sobota od 19.30 hod. - 124 min.- prem - příst - tit.- 80,Dobrodružný akční film. Po nalezení pokladu templářů nalézá „Nicolas CAGE“
ztracené stránky z deníku Lincolnova vraha. Informace z těchto stránek přinášejí
šokující odhalení. Na cestě světem odhalují další stopy, které hrozí tím, že se celé
dějiny a jejich životy převrátí vzhůru nohama. Začíná nebezpečná cesta.
TAJNOSTI
(SPECIÁL za 45,- Kč)
30. března
Neděle od 19.30 hod. ČESKÝ - 97 minut - opakov. - od 12 let - 45,Nominace „ČESKÝ LEV“ Film ALICE NELLIS. Road movie napříč duší mladé ženy.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
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Vyšší kouzlo
Jako první pečují o sestátněné lesy hajní, lesníci, lesní inženýři a jiní lesní zřízenci, starali se v těch starých dobách o panské lesy myslivci.
Říkalo se jim všeobecně „Panští myslivci“.
O jednom takovém panském myslivci z okolí Chotýšan šla pověst, že pomocí svých tajemných jakýchsi nebo zázračných knih provádí různá
kouzla a čáry. Říkalo se o něm, že se zapsal čertu a bylo též známo, že tím sám nějak i trpěl. Nechtěl proto, aby se tyto knihy dostaly jednou do rukou
nepovolaných .
Když poznal, že dny jeho života jsou sečteny, nechal doma v myslivně vytopit pec, snesl všechny tyto knihy – a byla prý jich hromada – a
naházel je do rozpálené pece. Když tyto zázračné knihy hořely, povstal prý takový rámus, že z toho šla až hrůza.

Koncem minulého století a začátkem našeho století žil v Chotýšanech jeden takový vysloužilý myslivec,
dnes bychom řekli pensista nebo důchodce. Jmenoval se Vojtíšek. Bydlel v té zadní světničce Janoušovy chalupy
čp. 37, kde se tehdy ještě říkalo „ U Matějků“. Ten se přiživoval tím, že některým okolním myslivcům pomáhal
při jejich službě v lesích. Nosil myslivecký oblek – dlouhé, zelené kalhoty se širokými lampasy, lesnickou bluzu
s rohovými knoflíky a zeleným myslivecký klobouk s pěknou štětkou. Měl dlouhé kotlety, pod nosem vousy.
Od některého z těch myslivců, s kterými pracoval, dostal pravděpodobně několik takových zázračných
knih a jednu z nich věnoval Martinu Kunešovi, výměnkáři na čísle 4. Ten si ji ale nenechal, nýbrž předal ji svému
zeti Janu Šimkovi, hospodáři na uvedeném gruntě. Byla prý to kniha stará, psaná švabachem, plna všelijakých
nápadů a návodů k různým kouzlům a čarám .
Jan Šimek se podle této knihy naučil zaříkávat, nebo jak sám říkával „lekovat“ bradavice. O jiná kouzla se
zpočátku nepokoušel. Až potom později v jednom případě na přání jedné panímány z Městečka provedl takové
„vyšší kouzlo“ s výsledkem stoprocentním. Bylo to takto :
Přišla k němu jednou v neděli, když šla do kostela selka Marešová z Městečka na radu. Prosila ho totiž,
aby jí poradil co by měla dělat proti tomu, že jedné její krávě se při dojení objevuje v mléce krev. A že to má na
svědomí jedna místní sousedka.
Šimek ji klidně vyslechl a pak řekl: „Je to vážná věc. Věřiteli však , že vám krávu někdo zkazil,
provedeme takové malé kouzlo!“ A upozornil ji, co má udělat. „Až přijdete domů, připravte nějakou menší
plechovku, která by se vešla do capouchu. Potom kupte krabičku asi tak čtvrt kila špendlíků – kovových. Až
večer vylezou žáby, chyťte někde velkou ropuchu a až toto všechno budete mít pohromadě vzkažte mi a já k vám
přijdu!“ A tak se také stalo. Třetí den,bylo to v úterý, vzkázala selka Marešová do Chotýšan Janu Šimkovi, že má
už všechno připraveno, aby tedy přišel, jak slíbil. Šimek nemeškal a hned se do Městečka vypravil. Tam bylo vše
potřebné už přichystáno. Dali tedy ropuchu na dno plechovky a celou ji zasypali připravenými špendlíky.
Nezakrytou plechovku strčili pak do zmíněného capouchu.

( pokračování příště )

Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem
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Šéfredaktorka : Stanislava Jandačová. Redakční rada: Kulturní komise Obecního úřadu v Chotýšanech. Uzávěrka vždy do 20.dne v měsíci. Elektronická
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Zápis 2/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 22.2.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, Václav Pošmurný, František Toula, , Ilona Syslová, Jiří Granát, Josef Král
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Josef Král, František Toula
Hosté: - Bohuslav Kovář
Jednání:
1.
Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
Žádost sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okres Benešov o finanční příspěvek na rok 2008
4)
Projekt základní a mateřské školy v Chotýšanech „Modernizace a vybavení škol a školek na území mikroregionu CHOPOS“ na zlepšení vybavení a zkvalitnění výuky
s uplatněním dotace z norských fondů
5)
Žádost občanského sdružení zdravotně postižených Podblanicka o finanční příspěvek
6)
Žádost firmy Karel Starosta – uhlí, písky, o umístění reklamní reklamní tabule v obci
7)
Žádost Františka Tůmy ml., Městečko 4, o umístění reklamní tabule na čekárnu u Městečka
8)
Žádost OÚ Chotýšany o převod pozemků 277 PK, 287 PK od PF ČR
9)
Nabídka firmy Geodézie Praha na zaměření obecních pozemků, které nejsou geometricky určeny v souboru geodetických informací
10)
Vyhlášení výběrového řízení na zateplení školy
11)
Info Chopos - možnost žádosti o dotace na rekonstrukci autobusových zastávek,
- personální změny ve sdružení obcí Chopos
12)
Nabídka Marie Paťkové na výměnu pozemků
13)
Žádost na změnu územního plánu a odstranění dřevin – Jitka Fulínová
14)
Žádost na změnu územního plánu – Jitka Filipová
15)
Různé
a) Oprava chyby v zápisu 1/2008 z 24.1.2008
b) Výsadba liniové zeleně
c) Opakované projednání žádosti paní Jany Kuthanové, Chotýšany 119
d) Projednání vyplácení měsíčních odměn členům výborů, kteří nejsou zastupitelé
e) Náprava systému likvidace TKO
Otázka: Kdo je pro schválení programu?
Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE
2.

3.

4.

Kontrola usnesení
•
Pověřuje starostu uzavřením dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce – PROBÍHÁ
•
Usnesení č. 14/2007 ze dne 28.12.2007 - termín vrácení peněz do fondu rozvoje bydlení k 30.6.2008 – SPLNĚNO
Žádost sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Benešov o finanční příspěvek na rok 2008
Jako každý rok požádalo sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o finanční příspěvek na svoji činnost.
Dle schváleného rozpočtu obce bude převedena částka ve výši 1000,-Kč
Projekt základní a mateřské školy v Chotýšanech „Modernizace a vybavení škol a školek na území mikroregionu CHOPOS“ na zlepšení vybavení a zkvalitnění výuky s uplatněním
dotace z norských fondů
Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky a výchovy dětí základní a mateřské školy, zejména co se týče vybavení školy, zařízení učeben a zajištění výukových pomůcek a materiálů. Toto vybavení je nezbytné
pro zajištění školního vzdělávacího plánu „Škola pro všechny“, jehož cílem je vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá
k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem výjimečně nadaným do kolektivu běžné třídy a celé společnosti.
Moderní systém vzdělávání přináší i nové vyučovací předměty jako informační technologie a environmentální výchova. K výuce těchto předmětů škola nemá dostatečné vybavení a nemůže tak zajistit adekvátní
výuku daných předmětů. Škola také zásadně postrádá vybavení nutné k výuce tělesné výchovy. Vybavení budovy je z hlediska materiálně-technického zastaralé a nevyhovující. Řada didaktických pomůcek a
vybavení musela být z důvodu nefunkčnosti v posledních letech vyřazena, jedná se především o pomůcky na výuku prvouky a přírodovědy. Bez zajištění nového vybavení tříd nebude škola schopna plnit školní
vzdělávací plán.
Nevyhovující je i prostředí mateřské školy, kde učebny nejsou uzavřeny dveřmi, čímž dochází k víření prachu a hlučnosti. Také za nedostačující považujeme vybavení sloužící k rozvoji koordinačních a
komunikačních dovedností dětí v MŠ. Školní zahrada je vybavena prvky dětského hřiště, jejich množství ale neodpovídá počtu dětí, které hřiště využívá. Škola zcela postrádá vybavení sloužící k volnočasovým
aktivitám, sloužící k sociálnímu a zdravotnímu rozvoji žáků. Nedostačující je i zázemí pro pedagogy, které je zapotřebí pro výkon pedagogů v podobě koordinační a referenční místnosti.
Cílový stav projektu
Díky přestavbě škola získala nové prostory, ve kterých chce zřídit pro kvalitnější výuku specializované učebny (multimediální, jazyková, environmentální) a zázemí pro pedagogy. Je nutné se zaměřit také na
mimoškolní činnost žáků, která je podstatná pro jejich další osobnostní vývoj. K tomuto účelu bude sloužit společenská a rehabilitačně-relaxační místnost využívaná zájmovými útvary (sportovní kroužek,
vlastivědno-přírodovědný kroužek, kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek) a organizacemi při pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit pro žáky. Budova nedisponuje tělocvičnou, z toho
důvodu je nutné zabezpečit výuku v rámci možností pořízením sportovního vybavení, které bude umístěno v rehabilitační místnosti a na školní zahradě. Bezpečnost a kulturu prostředí v mateřské škole zajistí
posuvné dveře, které zamezí víření prachu a sníží hluk mezi místnostmi. Rozvoj koordinačních a komunikačních dovedností dětí v MŠ chce škola vyřešit využitím vhodných didaktických her.
Vybavením učeben a zřízením společenské a rehabilitačně-relaxační místnosti budou splněny nejen cíle stanovené v ŠVP Škola pro všechny, ale zároveň se umožní integrace dětí s různým rozsahem postižení
mezi běžnou populaci, čímž se přiblížíme evropskému pojetí školství. Uplatnění žáků v budoucím životě klade velké nároky na informační gramotnost, jazykovou výbavu a sociální schopnosti. Nezajištěním
vhodných podmínek při získávání těchto dovedností se dopustíme nenapravitelné chyby, protože primární školství je pilířem v osobnostním i sociálním rozvoji každého člověka
Podmínkou tohoto projektu je souhlas zřizovatele, tedy obce a zavázání se k úhradě spoluúčasti na projektu ve výši 15% a schopností zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby
zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než obdrží jednotlivé platby z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k deficitu finančních zdrojů
Projekt by měl být zrealizován v roce 2009 a jeho celkové náklady na vybavení činí 829.344,-Kč.

Otázka: Kdo je pro schválení tohoto projektu za spoluúčasti obce?

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

5.

Žádost občanského sdružení zdravotně postižených Podblanicka o finanční příspěvek
Starosta navrhl příspěvek ve výši 1000,-Kč
Otázka: Kdo je pro schválení příspěvku ve výši 1000,-Kč?
Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

6.

Žádost firmy Karel Starosta – uhlí, písky, o umístění reklamní tabule v obci
Pan Starosta přišel s žádostí a návrhem smlouvy.
Svoji žádost o umístění reklamní tabule později stáhl.

7.

Žádost Františka Tůmy ml., Městečko 4, o umístění reklamní tabule na čekárnu u Městečka
Vzhledem k místu umístění, což je u komunikace II třídy, není obec oprávněna rozhodovat o této záležitosti. V tomto případě je potřeba obrátit se
na MÚ Benešov, odbor dopravy.

8.

Žádost OÚ Chotýšany o převod pozemků 277 PK, 287 PK od PF ČR
Pro získání těchto pozemků je potřeba podat žádost o úplatný převod podle zák.č. 95/1999 Sb. na
Pozemkový fond ČR
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?
Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

9.

Nabídka firmy Geodézie Praha na zaměření obecních pozemků, které nejsou geometricky určeny v souboru geodetických informací
Zastupitelstvo požaduje zaměření současného stavu rybníka Císař, zaměření obecních pozemků v kú Městečko zastavěných p. Tomkem,
zaměření cesty mezi rekreačními objekty p. Stibůrka a pí. Hrabalové – současný stav
Nabídka v současné době nebude akceptována. Obec bude poptávat konkrétní potřebné zakázky.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vyžádáním nabídky na zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně.

10.

Vyhlášení výběrového řízení na zateplení školy
Obec musí vyhlásit výběrové řízení na zateplení školy což je podmínkou pro podepsání smlouvy na poskytnutí dotace.

11.

Info Chopos

- možnost žádosti o dotace na rekonstrukci autobusových zastávek,
- personální změny ve sdružení obcí Chopos
V současné době se připravuje společný projekt, který umožní rekonstrukci či výstavbu nových autobusových zastávek včetně přístupových
komunikací.
Na uvolněné místo ředitele Posázaví po Václavu Pošmurném byla na základě výběrového řízení dosazena Bohuslava Zemanová na jejíž místo
managera Choposu nastoupí místostarosta Teplýšovic Miroslav Kratochvíl.

12.

Nabídka Marie Paťkové na výměnu pozemků
Paní Paťková nabízí výměnu námi požadovaného pozemku č. 274 v k.ú. Chotýšany.
Obec vychází ze svého původního záměru a nabízí výměnou poměrnou část pozemku č. 263 v k.ú. Chotýšany.

13.

Žádost na změnu územního plánu a žádost o odstranění dřevin – Jitka Fulínová
Paní Fulínová zažádala o začlenění pozemku do územního plánu 1358/2.
Obec Chotýšany v současné době nepočítá se změnou územního plánu, až do doby vyčerpání plánovaných stavebních parcel. Žádost bude
evidována a zařazena do plánu změn územního plánu. K tomuto jednání bude paní Fulínová přizvána.
Paní Fulínová dále zažádala o odstranění dřevin zasahujících do pozemku 1358/2.
Tato žádost bude postoupena k posouzení ČSOP Vlašim.

14.

Žádost na změnu územního plánu – Jitka Filipová
Paní Filipová zažádala začlenění pozemků č. 764, 763 a 758 do územního plánu.
Obec Chotýšany v současné době nepočítá se změnou územního plánu, až do doby vyčerpání plánovaných stavebních parcel. Žádost bude
evidována a zařazena do plánu změn územního plánu. K tomuto jednání bude paní Filipová přizvána.

15.

Různé
a) Oprava chyby v zápisu 1/2008 z 24.1.2008
V novinách byl otištěn zápis, s tím, že jej zapsal Ing. Radek Kalina, který byl v době schůze nepřítomen.
Opravujeme tuto informaci, zápis ze schůze pořídila Ilona Syslová.
Chyba vznikla zkopírováním kostry zápisu, kde je tato informace trvale uložena
b) Výsadba liniové zeleně
Obnovení původní cesty vedoucí z Chotýšan do Městečka vysázením stromové aleje
c) Opakované projednání žádosti paní Jany Kuthanové, Chotýšany 119
Na minulé schůzi byla navržena prodejní cena pozemku 50,-Kč/m2. Tato nabídka nebyla akceptována.
Ze strany kupujícího byla navržena max. cena 28,-Kč/ m2, nebo odkup pouze části pozemku za navržených
50,-Kč/m2.
Hlasování PRO 6 PROTI 1 ZDRŽEL 0 SE
Otázka: Kdo je pro schváleni prodejní ceny 28 Kč/ m2?
d) Projednání vyplácení měsíčních odměn členům výborů, kteří nejsou zastupitelé
Starosta navrhl vyplácení odměn 1 krát za rok dle činnosti v průběhu roku.
Otázka: Kdo je pro schváleni vyplácení odměn 1xročně?
Hlasování PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL 2 SE
e) Náprava systému likvidace TKO
Zastupitelé uvědomili starostu o tom, že se nechal vmanipulovat technickými službami Benešov do známkového systému a to bez souhlasu zastupitelstva, čímž
umožnil fungování dvou různých systémů na území obce, což je jednak v rozporu se zákonem o odpadech a dále i v rozporu s uzavřenou smlouvou mezi obcí a
technickými službami.
Zastupitelé pověřují starostu urychlenou nápravou tohoto chybného rozhodnutí.

Usnesení č. 2/2008 ze dne 22.2.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu „Modernizace a vybavení škol a školek na území mikroregionu CHOPOS“ do 3. výzvy k předkládání žádostí o grant pro
kompletní individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska.
Zastupitelstvo obce se zavazuje, že prostředky spolufinancování budou zajištěny v potřebné výši a ze zdrojů uvedených v žádosti po celou dobu realizace projektu
„Modernizace a vybavení škol a školek na území mikroregionu CHOPOS“.
Zastupitelstvo obce se zavazuje, že je schopno zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby zdroje, které budou průběžně k dispozici,
kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než obdrží jednotlivé platby z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k deficitu finančních zdrojů.
b) podání žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemků č. 277PK a č.287PK v k.ú.Chotýšany
c) příspěvek ve výši 1000,-Kč občanskému sdružení zdravotně postižených Podblanicka
d) prodejní cenu pozemku p.č. 233 v k.ú. Chotýšany ve výši 28 Kč/ m2
e) vyplácení odměn členům výborů, kteří nejsou zastupitelé 1x ročně
2)

pověřuje
a) starostu podáním žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemků 277PK a 287PK v k.ú.Chotýšany dle zákona č.95/1999 Sb.
b) starostu zajištěním zaměření současného stavu rybníka Císař, zaměření obecních pozemků v k.ú. Městečko zastavěných p.Tomkem a
zaměření cesty mezi rekreačními objekty p. Stibůrka a pí. Hrabalové – současný stav, firmou Geodézie Praha
c) starostu vyžádáním nabídky od firmy Geodézie Praha na zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně
d) starostu jednáním s Ing. Karlem Křížem z ČSOP Vlašim vedoucím k výsadbě liniové zeleně z Městečka do Chotýšan a podáním žádosti o
dotaci
e) starostu nápravou chybného rozhodnutí v systému likvidace TKO
f) místostarostu vyhlášením výběrového řízení na zateplení školy a řízením stavby zateplení
g) místostarostu jednáním ohledně rekonstrukce komunikace na Pařezí a jejím řízením

Jednání zastupitelstva obce skončilo v 22:45 hod. Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28.3. 2008 od 19:00 hodin

