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Jaro je tady, několik krásných slunečných dnů nás
vybídlo ke krátkým příjemným procházkám. Jaro to je
také především úklid kolem svého obydlí a okolí naší
obce.
Letošní tradiční koledování na Velikonoční pondělí
pokračovalo s mírnými změnami ve zvyklostech.. Tak
jako lońského roku, někteří starší koledníci kolem 12 až 14
roku věku se dožadovali něčeho jiného než tradičního
vajíčka
nebo
sladkosti.
Koledováním
koleda,
koleda.....dejte vodku nebo rum, jinak Vám rozbiju dům ,
přiměli některé občany, aby jim vyhověli v jejich přání. To
není správné,doporučuji na příští rok takovouto výsluhou
mládež nepodporovat.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva s občany
dne 14.3.2008 v hostinci Na Kopečku se uskutečnila za
účasti 22 občanů včetně zastupitelů a hosta ředitelky o.p.s.
Posázaví.
Malou účast občanů lze též chápat jako spokojenost
s životem v obci, tudíž malá potřeba připomínek
k zastupitelstu obce. Vím, že tomu tak není , je to
v celkovém nezájmu o věci veřejné . Toto je však trvalý
celospolečenský jev, snad zase až bude nějaké porevoluční
nadšení.
S jarním úklidem se řeší otázka kam s odpadem a to
je vždy citlivé občanské téma. Svoz nebezpečného odpadu
je vždy tyto svozové dny 8.4.,10.7. a 11.10.2008. Žádáme
občany, aby elektrospotřebiče odevzdávali kompletní
včetně přípojných elektrických kabelů. Za kompletní
elektrospotřebič nám TS Benešov neúčtují poplatek za
odvoz a likvidaci. Je nepřípustné odkládat jakýkoliv
nebezpečný odpad včetně chemikálií, zbytků barev a obalů
od nich ke kontejnerům či popelnicím nebo do nich.
TS Benešov sdělují, že v současné době žádné
igelitové pytle s tuhým komunálním odpadem, které jsou u
sběrných nádob navíc , neodváží . Údajně jiná situace bude
v letních měsících.
Odpad, zetlelé listí, vyhrabaná tráva se doporučuje
nejvhodněji kompostovat. Každá hospodyňka ráda přivítá
kompostovou zeminu z uleželé listovky. Pálení, byť suché
stařiny, listí,větví, může být rovněž problematické,
zejména s ohledem na dodržování Občanského zákoníku
(neobtěžovat sousedy kouřem, popílkem ,prachem...) a
v souladu s právními předpisy na ochranu životního
prostředí. V souvislosti s tímto je nutné připomenout, že i
vypalování travních porostů je zakázáno několika zákonyškodí přírodě, je nebezpečné pro životy lidí a jejich
majetek.
Měsícem dubnem .začne kontrola instalovaných vodoměrů
a vybírání za vodné u odběratelů vody z obecního
vodovodu.
Jaro plné tepla a lásky přeje
Budka Miroslav

Poslední únorový den se v hostinci Pod Kostelem konal fotbalový
ples pořádaný SOKOLEM CHOTÝŠANY.
O hudební stránku večera se postarala skupina UNISONO, které
bezesporu patří náš dík za to, že s námi vydržela až do ranních
hodin. Její repertoár přilákal na taneční parket všechny věkové
kategorie a některé taneční kreace dokazovaly, že se všichni
dobře baví.
Fotbalový večer zahájil předseda fotbalového klubu pan Václav
Kuthan. Hosty srdečně přivítal, poděkoval všem, kteří se na plese
podíleli, popřál hezký večer, a zábava mohla začít.
Před zahájením tombol přišel čas na vydražení jízdního kola
AUTHOR. Dražba sice nebyla tak dravá, jak ji známe z filmů, ale
jejím výsledkem přesto byla pěkná sumička, která putuje do
klubové kasy. Na plese se uskutečnily dvě tomboly. Na
„supertombolu“, která byla hlavní akcí večera, bylo možné losy
zakoupit již při vstupu. Prodej lístků do druhé tomboly
zajišťovala děvčata v klubových dresech přímo na sále. Jejich
marketingová taktika byla tak přesvědčivá, že nezbyl ani jeden
lístek
Vyhlášení „supertomboly“ způsobilo velké pozdvižení. V sále
vládlo napětí a v očích návštěvníků jiskřila touha vyhrát. Všechny
ceny přinesly velkou radost. Hlavní cena, LCD televizor, byla pro
slečnu s výherním lístkem příjemným překvapením a svou radost
absolutně neskrývala. Největší zásluhu na tom má hlavní sponzor
večera, firma JM ARTINVEST, s. r. o., ale i všichni ostatní, kteří
hmotně přispěli do tombol.
Ples se zkrátka vydařil. Veřejnost nás za naši snahu odměnila
hojnou účastí a i díky výborné kapele a darům sponzorů se během
večera vytvořila bezvadná a pohodová atmosféra. A my už jen
doufáme, že se ve stejném počtu a v podobně dobré náladě
budeme setkávat i při fotbalových utkáních. Přijďte všichni!
Začínáme 29. 3. 2008 v Jirovicích.
Eva Syslová
tisková mluvčí SOKOLA CHOTÝŠANY

Místní organizace ČČK v Chotýšanech děkuje
všem sponzorům, členům i jednotlivcům za dary do
tomboly plesu naší organizace, konaného dne
7.3.2008.

Za ČČK :
Předsedkyně Palečková Jana
Klub důchodců v Chotýšanech pořádá 26.6.2008
zájezd na koncert „ EVA + VAŠEK“ na Barče. Odjezd
16.oo hod.(od pomníku u Lva)

Vstupenky je možno zakoupit u pí. Granátové čp. 31
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ZE ŠKOLY

.

Návštěva z Čečenska
V polovině měsíce března navštívila naší školu skupina
pedagogů z Čečenska. Ti přijali pozvání koordinátorů
organizace začít spolu (podle metodiky programu Začít
spolu se vzdělávají děti v místní škole) a zapojili se do
projektu „Velikonoce“. Po slavnostním uvítání s paní
ředitelkou Evou Filipovou si prohlédli prostory školy –
mateřskou školu, školní družinu a třídy základní školy, kde
se seznámili s naší organizací výuky. Po krátkém
občerstvení se zapojili s dětmi do tvoření v dílničkách, které
jsou součástí tohoto projektu. Děti se rozdělí do skupinek a
společně s kamarády z ostatních ročníků a mateřské školy
plní úkoly v připravených dílničkách. A tak si upletly
pomlázku, nazdobily motýlka, ušily velikonočního zajíce
nebo vyrobily z vlny kuřátko. Tyto aktivity pro ně připravili
nejen učitelé, ale i rodiče (paní Pěnkavová a pan J. Jindra).
Výstava
O týden později vyvrcholily přípravy na oslavu svátků
jara v projektech a na velikonoční výstavě, která byla pro
veřejnost otevřena v sobotu 22. března. Výstavu navštívily i
děti z oddílu Arnika z Prahy, které v naší škole trávily
velikonoční prázdniny.
Výlet do Máslovic
Ve čtvrtek 20. března 2008 vyrazily děti z turistického
kroužku na výlet do Máslovic. Výprava za poznáním byla
velkým dobrodružstvím. Ráno to začalo tím, že řidič
autobusu směřující do Prahy dětem zamával a odkázal je
na další spoj, protože byl plný. A tak malí turisté vyjížděli
z Chotýšan až o půl osmé. V Praze přesedli do vláčku,
který je dovezl do městečka Libice nad Vltavou. Cesta
údolím okolo řeky ubíhala rychle a děti tak poznaly, kde se
vyrábí léky, kde se nachází sídliště Přemyslovců – Levý
Hradec, Výzkumný ústav radioaktivity v Řeži. Z libčického
nádraží seběhly k přívozu a vyhlížely pana převozníka
s loďkou. Než si stačili z lodičky prohlédnout libčický jez,
vesnici Větrušice, tak byly na druhém břehu Vltavy. Odtud
se vydaly máslovickou stezkou, která vede chráněnou
krajinou do Máslovic. Cestu jim zpříjemňovalo 12 zastavení
- např.: „Objímací strom“, „Kaplička“, „Ptačí strom“. Tím
třináctým zastavením bylo Muzeum másla v Máslovicích.
Tady se děti seznámily s výrobou másla, nakoupily malé
dárečky a hurá domů!
Ač v ten den bylo ošklivé počasí, dětem počasí přálo,
svítilo i sluníčko. Na zpáteční cestě z Prahy do Benešova
na ně čekalo další dobrodružství – ve Stránčicích musely
vystoupit z rychlíku a pokračovat náhradní autobusovou
dopravou. Do Chotýšan dorazily s dvouhodinovým
zpožděním, ale spokojené a obohacené o hodně zážitků.
Noc s Andersenem
Březen – měsíc knihy jsme s dětmi ukončili akcí
s názvem „ Noc s Andersenem“. V pátek 28.3.2008 večer
jsme se sešli před školou. Po zabydlení začala pohádková
noc, ta byla provázena hrou. Děti hledaly k pohádkovým
postavám jejich kamarády, doplňovaly názvy pohádek,
určovaly autory knih, skládaly rozstříhaný obrázek….Za
splněný úkol děti obdržely jednu nápovědu, z kterých měly
uhádnout název pohádky. A hlavně se četlo! Četlo se
z knihy od Z. Svěráka: RADOVANOVY RADOVÁNKY.
Ještě před usnutím měly děti příležitost zahrát si své
oblíbené hry. Večerní usínání patřilo povídání se
„spolunocležníky“ Mezi dětmi jsou tací povídálkové, kteří to

vydrželi do pozdních večerních hodin.
Než se děti ráno rozeběhly domů, zasadily na zahradě strom
„Pohádkovník“, který jim bude připomínat tuto noc.
Noc s Andersenem je mezinárodní akce, která má za cíl
podpořit u dětí zájem o čtení. Tuto noc se nejen četlo, ale
proběhla i sbírka na dětský hospic v Malejovicích. Účastníci
Noci s Andersenem z naší školy odesílají na pomoc dětského
hospicu 210,- korun. Všem jim za to děkujeme.
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Dumské a paní
Syslové, které věnovaly dětem výtvarný materiál. Poděkování
patří i paní Roštíkové za velikonoční výrobky na prodejní
výstavu. Zároveň chceme poděkovat „ Neznámému z řad
seniorů“, který dětem věnoval 4 velká balení kříd na kreslení.
Paní Bulínová darovala nocležníkům „Noci s Andrsenem „
stromek okrasné jabloně – „Pohádkovník“ , který účastníci této
akce zasadili.
Poděkování patří všem, kteří se zapojují do aktivit školy a
pomohou tam, kde mohou – zapojením se do velikonočních
dílniček, či teplým čajem pro prochladlé turisty ….
Děkujeme

PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA .
DUBEN 2008:
8.4.2008 v 17:00 hod. Divadelní pohádka
Tři pohádky s písničkou
Rodiče s dětmi do divadla
17.4.2008 v 17:00 hod. To byl teda Silvestr!
(Divadelní společnost HÁTA)
Zdánlivě banální záminka společného očekávání
příchodu Nového roku obrátí všem zúčastněným životy
naruby.
Trochu šokující závěr napoví, že ta největší překvapení
nám dokáže přichystat pouze jediný autor – náš vlastní
život.
HUDEBNÍ FESTIVAL JARO JOSEFA SUKA
4.4.2008 v 19:00 hodin - Zahajovací koncert
Camerata Moravia
(Aula Gymnázia)
11.4.2008 v 19:00 hodin
Pražské dechové kvinteto
(Šímova síň)
16.4.2008 v 19:00 hodin
Smetanovo trio
(Aula Gymnázia)
25.4.2008 v 19:00 hodin
Pěvecký sbor benešovských učitelek a Sukův komorní
pěvecký sbor
(Aula Gymnázia)
30.4.2008 v 19:00 hodin - Závěrečný koncert
Kvintet a Peter Dvorský
(Městské divadlo Na Poště)

Benešov

PROGRAM KINA

Vlašim

O RODIČÍCH A DĚTECH
3. až 6. dubna
Čtvrtek až neděle od 19.30 hodin ČESKÝ - prem. – příst. - 80,viz. Kino Vlašim

SWEENEY TODD: Ďábelský holič z Fleet Street
4. dubna
Pátek od 19.30 hodin USA - 117 min. - premiéra - od 15 let - tit. - 80,viz. Kino Benešov

SWEENEY TODD: Ďábelský holič z Fleet Street
9. dubna
Středa od 19.30 hodin USA – prem. - od 15 let - tit. - 80,TIM BURTON převedl na filmové plátno krvavý příběh holičského mstitele.
Hlavní role: JOHNNY DEEP. Všichni potřebují dobře oholit - a někdy se při
tom ušetří spousta hrobů. Hororový muzikál - světový hit !

O N C E
5.dubna
Sobota od 19.30 hodin IRSKO - 87 min. - prem - přístupný - tit.- 80,MARKÉTA IRGLOVÁ a Glen HANSARD ( Oscar pro českou zpěvačku ) - láska
mezi Dublinem a Prahou.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
10. až 12. dubna
Čtvrtek až sobota od 16.00 a 18.00 hodin ČESKÝ - prem - 80,viz. Kino Vlašim
RAMBO : Do pekla a zpět
Sobota a neděle od 20.00 hodin
viz.Kino Vlašim

12. a 13. dubna
USA - prem- od 15 let - tit.- 80,-

EDITH PIAF (SPECIÁL za 45,- Kč)
14. dubna
Pondělí od 19.30 hodin
FRA/ANG/ČR - prem-od 15 let - tit.- 45,Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním
zpěvem … Přesto se z ní stala hvězda první velikosti. Film o světoznámé
šansoniérce natáčený částečně i v Kutné Hoře. PŘIJĎTE.
10.000 PŘ.N.L.
15. až 17. dubna
Úterý až čtvrtek od 19.30 hodin USA - prem - od 12 let - tit.- 80,Dobrodružný výpravný film z doby kamenné. Režisér ( film. kouzelník )
ROLAND EMMERICH opět předběhl úplně všechny a nabízí první
neuvěřitelnou podívanou ! Horský kmen je přepaden nájezdníky,
kteří unesou krásnou Evolet. D´Leh se s tlupou nejodvážnějších lovců
vydá po jejich stopách. Cestou se musejí utkat s mamuty, šavlozubými
tygry, sami se sebou i s nepřítelem z jiné civilizace. SVĚTOVÝ HIT.
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ ( pro děti i dospělé ) 18. dubna
Pátek od 16.00 a 18.00 hodin USA - premiéra - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,Tři sourozenci se v rodinné fantasy stěhují do odlehlého panského sídla,
kde je čeká neuvěřitelné dobrodružství plné skřítků, fujtajblíků a zlobrů.
Dokonalý příběh a skvělé triky nadchnou doslova každého ! ! !
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
19. až 20. dubna
Sobota a neděle od 19.30 hodin USA - prem - od 15 let - tit.- 80,Texaský thriller o následcích jednoho drogového nedorozumění. Skutečně
„ více než výborný film “ s brilantními hereckými výkony Tommy Lee
Jonese, Javiera Bardema a Josh Brolina. Světový film. hit.

P O K Á N Í
6.dubna
Neděle od 19.30 hodin ANG/USAFRAN - prem. - od 15 let - tit.- 80,Kejra Knightleyová a James McAvoy v romanticko-válečném dramatu. Hrdinové
milostného příběhu natočeného podle knižního bestselleru I. McEwana. Kvalitu
filmu podtrhuje nejen získání OSCARŮ.
… A BUDE HŮŘ (SPECIÁL za 45,- Kč)
9. dubna
Středa od 19.30 hodin
ČESKÝ - 84 minut - premiéra - od 15 let - 45,Generační film o hledání životních hodnot a jistot, střetu s policií a měšťáky.
Kniha podle předlohy Jana Pelce se stala kultovním undergroundovým dílem
vypovídajícím o životě a atmosféře minulého režimu.Sex, drogy a rokenrol za
totáče kousek od Mácháče s litvínovským satanistou a deathmetalistou : K.Ž.
RAMBO : Do pekla a zpět
10. a 11. dubna
Čtvrtek a pátek od 19.30 hod USA - 93 min- prem - od 15 let - tit. - 80,Hlavní role, scénář a režie: Sylvester STALLONE. Nesmlouvavý vietnamský
veterán je tentokrát vyslán do barmské džungle, aby zde zachraňoval skupinky
zajatých misionářů. Rambo se opět vrací a má na to.
LET´S DANCE 2 STREET DANCE
12. dubna
Sobota od 19.30 hodin USA - 98 min. - prem - přístupný - tit. - 80,Romantický hudební a taneční film. Vzpurná Andie začne studovat na
Marylandské škole umění. Snaží se udržet si starý styl života. 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. HIT.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
13. a 14. dubna
Neděle a pondělí od 16.00 a 18.00 hod ČESKÝ - 98 min - prem - 80,Nová a příjemná pohádka ZDEŇKA TROŠKY na motivy pohádek Jana Drdy. Hl.
role: Jan Dolanský ad.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
18. dubna
Pátek od 19.30 hodin
USA - 102 min. - prem- od 15 let - tit.- 80,TOM HANKS, JULIA ROBERTS a P.S. HOFFMAN. Nejchytřejší film roku a pět
nominací na Zl. Glóbus. Akční komedie.

3:10 VLAK DO YUMY
21. až 22. dubna
Pondělí a úterý od 19.30 hodin USA - premiéra - od 12 let - tit.- 80,Poctivý klasický western. Budoucnost chudého rančera závisí na honoráři,
který dostane jako člen skupiny eskortující nebezpečného desperáta.
Pořádná
dávka
chlapsky
robusní
podívané
s
hvězdným
hereckým obsazením: Russell Crowe, Christ. Bale, Peter Fonda a další.
Doporučujeme úplně všem !

O RODIČÍCH A DĚTECH
19. a 20. dubna
Sobota a neděle od 19.30 hodin ČESKÝ - 112 min - prem - příst - 80,Režie: Vladimír Michálek. O jedné rodinné procházce a citlivých věcech mezi
otci a syny. Jemná komedie o tom, že nemůžeme žít s rodiči ani bez nich. Josef
Somr, D. Novotný, M. Kraftová, L. Kostelný, J. Lábus.

P O K ÁN Í
23. a 24. dubna
Středa a čtvrtek od 19.30 ANG/USAFRAN - prem. - od 15 let - tit.- 80,viz. Kino Vlašim

EDITH PIAF (SPECIÁL za 45,- Kč)
23. dubna
Středa od 19.30 hodin FRA/ANG/ČR - prem- od 15 let - tit. - 45,Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem
… Přesto se z ní stala hvězda první velikosti. Film o světoznámé šansoniérce
natáčený částečně i v Kutné Hoře. PŘIJĎTE.

JUMPER
25. až 26. dubna
Pátek a sobota od 19.30 hodin USA - prem - přístupný - tit.- 80,Dobrodružný sci-fi thriller o mladíkovi nadaném schopností teleportace. Na
své schopnosti přijde jen náhodou. Kdekoliv. Cokoliv. Hned. Po krku mu
jde sdružení vedené agentem Samuel. L. Jacksonem. Strhující a
dynamický příběh. Navštívíme místa v celém světě s vizuálními efekty
mimořádné kvality.
BOBULE
27. až 29. dubna
Neděle až úterý od 19.30 hodin ČESKÝ - 90 min - prem - příst- 80,Výborná komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před
zákonem v bezpečí moravské vesnice. Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer
( a mnoho dalších herců ). Opojení červeným burčákem.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY ( rodinný film )
2. května
Pátek od 18.00 hodin ŠPA/NĚM/FRAN - opak. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 70,-

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Čtvrtek a pátek od 19.30 hodin
viz.Kino Benešov
10.000 PŘ.N.L.
Sobota až pondělí od 19.30 hodin
viz. Kino Benešov

USA

24. a 25. dubna
- prem - od 15 let - tit. - 80,-

26. až 28. dubna
USA - prem - od 12 let - tit. - 80,-

BOBULE
( 1. květen - poprvé LETNÍ KINO )
1. května
Čtvrtek
ČESKÝ - 90 minut - premiéra - přístupný - 80,STÁLÉ KINO : OD 18.30 HODIN
LETNÍ ZÁMECKÉ KINO : 20.30 HODIN (
při dešti SK )viz. Kino Benešov
LOVCI DRAKŮ ( dětský animovaný )
Pátek od 18.00 hodin FR/NĚM/LUC - prem. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,-

2. května

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

.

Z různých dob a časů - Kapitola 14/5

Vyšší kouzlo
Stalo se to odpoledne zmíněného dne. Bylo to v době žní, kdy ostatní lidé ze statku byli na poli, jen selka
kvůli tomu zůstala kvůli tomu doma. „ A teď dávejte pozor!“ řekl jí Jan Šimek. „Věříte-li opravdu tomu, že vaší
krávě někdo učaroval, dostane ta osoba nyní pálení po celém těle a bude chtít mocí mermo s vámi mluvit. Tomu
však musíte zabránit stůj co stůj aspoň po dobu dvou dnů. Jinak by celé kouzlo pozbylo svého účinku.“
Sotva Šimek odešel, selka Marešová se ihned ve stavení zamkla a celá strachem zkoprnělá čekala, co se
bude dít. A dočkala se. Netrvalo to ani půl hodiny, když oknem za staženou záclonou spatřila spěchat k jejich
statku jednu sousedku z druhého konce vesnice, sousedku, na kterou měla opravdu podezření. Ta ve spěchu došla
ke dveřím, vzala za kliku a když poznala, že je zavřeno, šla k oknu, tloukla na ně a volala selku. Marně ovšem.
Selka seděla zatím schována v rohu světnice a celá rozechvěná čekala, co se bude dít dál. Sousedka, když chvíli
bezvýsledně klepala na dveře i na okno odešla, ještě ten den večer návštěvu však opakovala. Avšak i nyní
bezvýsledně. Bylo zřejmé, že tím nějak trpěla. A druhý den se opakovalo totéž, rozmluvy se selkou Marešovou se
ale nedočkala. Domácí lidé i čeleď byli všichni předem vyrozuměni a vždy selku zapřeli, že není doma.
Teprve až třetí den, když sousedka opět přišla, že si jde něco vypůjčit selka na ni promluvila. Hned potom
však, jak odešla, vyjmula plechovku z capouchu a celý obsah vysypala za stavením do hromady kamení.
Ropucha odhopkovala - a bylo po kouzlu …
A kráva druhý den , den nato dávala skutečně zase normální a dobré mléko. „ Věř tomu, kdo chceš!“
-

Capouch , neboli vzdušník – býval v chalupách ve zdi nad pecí

Kapitola 14/6

O tom čarování
Po tomto vyšším kouzlu, provedeném jak řečeno v Městečku, provedl Jan Šimek podobná kouzla ještě asi
čtyřikrát a vždy s velmi dobrým, jak už poznamenáno stoprocentním výsledkem. Potom však nechtěl už více
žádná podobná kouzla provádět.
Je zajímavé, že podobných případů, kdy se některým kravám při dojení objevovala v mléce krev bylo
v těch dobách více a nezůstalo samozřejmě utajeno, že chotýšanský sedlák Šimek umí, nebo může takovéto
případy vyčarovat. Chodili k němu lidé z daleka široka, on však nechtěl s tím už nic mít. A nic jej potom už
nepřimělo k tomu, aby další nějaké to „vyšší kouzlo“ ještě provedl. Muselo to být tenkrát skutečně něco
záhadného nebo tajemného.
( pokračování příště )

Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem
MK ČR E-10740. Příjem příspěvků a inzerce : prodejna Smíšené zboží – paní Vaňkátová , paní Jandačová – e-mail: stana.jandacova@seznam.cz.
Šéfredaktorka : Stanislava Jandačová. Redakční rada: Kulturní komise Obecního úřadu v Chotýšanech. Uzávěrka vždy do 20.dne v měsíci. Elektronická
verze novin je k dispozici na www.chopos.cz.

Zápis z veřejné schůze konané dne 14.3.2008
Schůze proběhla v salónku v hostinci Na kopečku za bohužel nevalné účasti veřejnosti. (cca 22 lidí včetně zastupitelů, hospodářky a ředitelky Posázaví)
Průběh schůze byl vcelku poklidný a bez emocí.
Starosta seznámil spoluobčany se stavem proběhlých, či probíhajících a plánovaných akcí dle bodů připraveného programu schůze. V průběhu došlo i na dotazy,
připomínky a drobné výměny názorů, ale i na podnětné návrhy.
Stručný průběh schůze:
1)

Všeobecné informace
- shrnutí loňského roku a proběhlých akcí (sokol, hasiči,…), fungování spolků a sdružení ve spolupráci s obcí

Obecní vodovod

- všechny odběry jsou již na smlouvu
- výběr vodného proběhl až na vyjímky bez problémů –JSOU ŘEŠENY
- kvalita vody – dle rozboru dobrá
Kanalizace
- příprava na kolaudaci ( podmínka 12rozborů/rok) – PROBÍHÁ
- k 1.3.2008 zbývá splatit 1.550.000,-Kč z úvěru
Zámek
- havarijní stav, ze strany vlastníka žádné kroky vedoucí k nápravě (nejnutnější opravy, zabezpečení objektu)
- ze strany úřadů neefektivní kroky vedoucí k postihu vlastníka
Kostel
- rekonstrukce fasády provedena amatérsky
- neutěšený stav střechy, na letošní rok dotace 100 tis. Kč
Škola
- ZŠ 28 dětí, MŠ 25 dětí
- proběhla kontrola z krajské hygieny – v pořádku
- popraskané vnitřní omítky – ŘEŠÍ SE (reklamace)
Knihovna
- poděkování Štěpánce Hřebíčkové za uvedení do současného stavu
Benebus
- navýšení DPH
- nákup nového vozového parku
- větší vstřícnost vůči občanům při úpravě jízdních řádů a zavádění integrované dopravy ve více místech okresu
Veřejně prospěšné práce
- navýšení příspěvku na mzdu od úřadu práce z 5. na 8tis Kč
FRB
- vypůjčené peníze byly vráceny na účet FRB
Prodej obecních pozemků
- výčet prodaných pozemků za loňský rok
VTA
- obci bylo oznámeno plánované zdemontování VTA provozovatelem O2 z důvodu neekonomičnosti provozu v 1. čtvrtletí 2008
2) Chopos – spolupráce
Kladné hodnocení dosavadní spolupráce.
- pomoc z přípravou projektů a podkladů pro získávání dotací
- informace pro obce o dotačních programech a možnostech jejich čerpání
- zpracování žádostí pro čerpání dotací
- momentálně zajišťované akce – hřiště, rekonstrukce budovy OÚ III etapa, zateplení školy, škola - Norské fondy, rekonstrukce komunikace Pařezí a Křemení
3) Komunální a separovaný odpad
- problém známek – starosta přečetl dopis z TS Benešov, který hovoří o tom, že takto je vše v pořádku
Toto konstatování vyvolalo výměnu názorů mezi Václavem Pošmurným a starostou Budkou, v níž se starosta hájil tím, že mu TS nedaly jinou možnost, a již zmiňovaným
dopisem. Václav Pošmurný oponoval uzavřenou smlouvou mezi obcí a TS s tím, že se jedná o smluvní vztah a ani tato smlouva, ani žádný zákon povinnost známek neřeší.
Proběhla diskuse na toto téma.
Václav Pošmurný navrhl řešit problém obcí s TS Benešov společnými silami přes sdružení Chopos.
4) Bezpečná cesta do školy
- v současné době probíhá územní řízení na 3 projekty a to zastávka Smykov, zastávka Městečko a Městečko osada. Co se týče Chotýšky obec stále ještě nemá k dispozici
přepracovaný projekt, aby se mohlo územní řízení rozběhnout i zde.
5) Revitalizace LBP Chotýšanky
- u této akce byly problémy s připraveným projektem, který se musel nadvakrát přepracovávat, v současné době se připravuje územní řízení.
6) Komunikace k průmyslové zóně
- v současné době je vypracována situační studie a cenová nabídka na zaměření pozemků.
- je potřeba vyvolat jednání mezi obcí a firmami RABBIT a All Stav a začít společně řešit tento problém
7) Hřiště –rozšíření možností využití
- cílem je zlepšení prostředí a současného stavu. Mělo by zde vyrůst dětské hřiště, zastřešené sezení s možností využití pro tanec a zábavu a dále i nekomerční ubytovací
prostory.
8) Rekonstrukce komunikace na Pařezí a Křemení
- peníze na tuto akci jsou již uvolněné, nyní se čeká na přízeň počasí, akce musí být kompletně dokončena do konce května letošního roku. Předpokládaný termín realizace
– duben 2008
9) Připravované akce
Projekt školy v Chotýšanech s čerpáním dotace z „Norských fondů“ na zlepšení zázemí a vybavenosti školy pod záštitou OÚ Chotýšany jako zřizovatele. Náklady cca
900 tis. Kč, spoluúčast ve výši 15%
Zateplení školy – proběhl energetický audit a je připravena projektová dokumentace.
Dalším krokem je výběrové řízení. Termín realizace 7-8/2008
Vybudování automatické tlakové stanice pro posílení vodovodní sítě a následně i vyřešení problému požárních hydrantů ve škole. Náklady cca 110 tis. Kč, v současné
době prověřujeme možnost získání dotace, v případě neúspěchu bude hrazeno z rozpočtu obce.
10) Návrhy a připomínky
- Zámek – opakovaně upomínat památkový úřad, zkusit řešit problém i přes stavební úřad a životní prostředí
- Osvětlení – možnost instalace veřejného osvětlení na sloupu u č.p. a u Holubů
- Noviny – malá informovanost o dění v obci a připravovaných akcích
- Odpady – návrh na vybudování sběrného dvora
- návrh na umístění kontejnerů na papír do osad Městečko a Křemení
- Komunikace – úsek od p. Hrubeše nahoru k pí. Daňkové až ke Kovářům
- úsek od nájezdu u Měchurů až k odbočce ke hřišti

Zápis 3/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27.3.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, Ilona Syslová, Jiří Granát, František Toula
Nepřítomni: Václav Pošmurný, Josef Král
Z toho omluveni: Václav Pošmurný,
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Jiří Granát
Hosté: - František Innemann

1.

Jednání:
Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
Informace o průběhu veřejné schůze dne 14.3.2008
4)
Nájemní smlouva Pozemkový fond ČR – obec , parcela č. 277 PK v k.ú. Chotýšany
5)
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Bohemia Energy –zhodnocení
6)
Návrh organizačního řádu obecního úřadu
7)
Všeobecné informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
8)
Žádost o zvýšení mzdy u pracovnice vykonávající veřejně prospěšnou práci na základě zvýšeného příspěvku z Úřadu práce pro obec
9)
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
10)
Smlouva o zřízení věcného břemene
11)
Žádost o odkoupení pozemku č. 334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
12)
Cenová nabídka na zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně
13)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

2.

Kontrola usnesení
•
Pověřuje starostu uzavřením dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce – SPLNĚNO
•
Pověřuje starostu podáním žádosti na PF ČR o úplatný převod pozemků 277PK a 287PK v k.ú.Chotýšany dle zákona č.95/1999 Sb – SPLNĚNO
•
Pověřuje 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 - SPLNĚNO
•
Pověřuje starostu vyžádáním nabídky od firmy Geodézie Praha na zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně – SPLNĚNO
•
Pověřuje starostu jednáním s Ing. Karlem Křížem z ČSOP Vlašim vedoucím k výsadbě liniové zeleně z Městečka do Chotýšan a podáním žádosti o
dotaci – PROBÍHÁ
•
Pověřuje starostu nápravou chybného rozhodnutí v systému likvidace TKO – BUDE ŘEŠENO PŘES CHOPOS
•
Pověřuje místostarostu vyhlášením výběrového řízení na zateplení školy a řízením stavby zateplení – PROBÍHÁ
•
Pověřuje místostarostu jednáním ohledně rekonstrukce komunikace na Pařezí a jejím řízením - PROBÍHÁ

3.

Informace o průběhu veřejné schůze ze dne 14.3.2008
Veřejná schůze proběhla za nevalné účasti spoluobčanů. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými body programu, které se týkaly současného stavu obecního, ale
i soukromého majetku, probíhajících i připravovaných akcí, atd. Z této schůze byl pořízen zápis.

4.

Nájemní smlouva Pozemkový fond ČR – obec , parcela č. 277 PK v k.ú. Chotýšany
Je připraven návrh nájemní smlouvy k parcele č. 277 PK v k.ú. Chotýšany na dobu neurčitou za částku ve výši 100,-Kč za rok.
Otázka: Kdo je pro schválení tohoto návrhu?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

5.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Bohemia Energy –zhodnocení
Byla zaslána žádost o vrácení přeplatku za uplynulé období ve výši 169.756,38 Kč. Dále jsme zažádali o úpravu záloh dle skutečnosti a o
vysvětlení výhodnosti přechodu od ČEZ k Bohemia Energy.
Bohemia Energy zaslala vyrozumění, že přeplatek bude vrácen a poslala ceník pro rok 2008 a návrh výše záloh od 1.3.2008 podle
jednotlivých odběrových míst.

6.

Návrh organizačního řádu obecního úřadu
Starosta předložil návrh organizačního řádu obecního úřadu, který stanoví zásady činnosti a řízení obecního úřadu, jeho strukturu, působnost,
hlavní povinnosti, vztahy k organizacím a zařízením, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je obec Chotýšany.
Tento bod se přesouvá na příští zasedání.

7.

Všeobecné informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
Rekonstrukce komunikace na Pařezí a Křemení – plánovaná realizace duben 2008
Příjezdová komunikace k průmyslové zóně – během příštího týdne bude vyvoláno jednání se společnostmi
dojít k uzavření smlouvy o spolupráci.
Zateplení školy – čeká se na vyjádření SFŽP, následně proběhne výběrové řízení.
Hřiště – nutno dodělat projekt a dokončit směnu pozemků. Termín podání žádosti o dotaci – září 2008
Revitalizace LBP Chotýšanky – byla podána žádost k zahájení územního řízení.

Rabbit a All Stav, kde by mělo

Bezpečná cesta do školy – probíhá územní řízení na projekty Smykov zastávka, Městečko zastávka a Městečko osada. Bude vyvoláno jednání
s ing. Mohelnickou z důvodu neplnění přislíbeného přepracování projektu na Chotýšce – nutnost odkupu části pozemku č.212/2 od Václava
Sysla.
8.

Žádost o zvýšení mzdy u pracovnice vykonávající veřejně prospěšnou práci na základě zvýšeného příspěvku z Úřadu práce pro obec
Paní Jana Klausová zažádala o zvýšení mzdy ze strany obce na základě zvýšení příspěvku na mzdu z úřadu práce pro obec.
Starosta navrhl zvýšení mzdy o 1000,-Kč.
Otázka: Kdo je pro zvýšení mzdy o 1000,-Kč?

9.

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se každoročně upravuje výše odměn členů zastupitelstev.
Úprava výše odměny u starosty obce je dána ze zákona. O úpravě výše odměn ostatních členů rozhoduje zastupitelstvo.
Pan Granát navrhl zvýšení odměny pro místostarostu v plné výši.
Odměny ostatních zastupitelů zůstanou prozatím ve stejné výši. Tento bod bude projednán na příští schůzi.
Otázka: Kdo je pro zvýšení odměny místostarosty?

10.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 1 SE

Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1417 v k.ú. Chotýšany
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

11.

Žádost o odkoupení pozemku č.334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
Žádost manželů Beranových z Vlašimi o odkup obecního pozemku č. 334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
Zastupitelstvo bude tento bod řešit po dohodě manželů Beranových s osadním výborem Albatros.

12.

Cenová nabídka na zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně
Zastupitelstvo pověřuje starostu objednáním zaměření příjezdové komunikace firmou Geodézie Praha.
Tato akce bude financována na základě úpravy obecního rozpočtu.

13.

Různé
a)Torza buněk na pozemcích u křižovatky u cesty ke hřišti
Pan Innemann upozornil na existenci nevzhledných buněk narušujících vzhled obce v této lokalitě a vyzval obec k řešení tohoto neutěšeného
stavu.
Starosta konstatoval, že tento problém řešil již písemně s majitelem pozemku, bohužel zatím neúspěšně.
Dále upozornil na hromadící se suť na pozemku Bohuslava Kováře ml.
Starosta bude řešit tento problém osobním jednáním.
b)Návrh na podání trestního oznámení na vlastníka zámku
Pan Innemann upozornil na stav zámku a navrhl podat trestní oznámení na vlastníka zámku z důvodu obecného ohrožení

Usnesení č. 3/2008 ze dne 27.3.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) návrh nájemní smlouvy k parcele č. 277 PK v k.ú. Chotýšany na dobu neurčitou za částku ve výši 100,-Kč za rok
b) zvýšení mzdy pro paní Janu Klauzovou o 1000,-Kč
c) zvýšení odměny místostarosty dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
2)
pověřuje
a) starostu vyvoláním jednání s ing. Mohelnickou do 15.4.2008
b) starostu vyvoláním jednání s Václavem Syslem o odkupu části pozemku č.212/2 s využitím pro projekt Bezpečná cesta
do školy.
c) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s na pozemku 1417
v k.ú. Chotýšany
d) starostu objednáním zaměření příjezdové komunikace firmou Geodézie Praha
e) účetní úpravou obecního rozpočtu pro financování zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:15 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 25 .4. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

