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Rozloučení s měsícem dubnem proběhlo
pálením ohňů na několika místech v obci.
Počasí vydrželo, krásnou vysokou májku
mladí do rána uhlídali. Považuji za vhodné
poděkovat starší chotýšanské mládeži za
postavení vatry ,, Na Krabici ´´, připravení a
postavení májky. Věřme, že tradice bude dále
pokračovat.
Myslím, že většina mladých lidí
v Chotýšanech je aktivní, pracovitá a vstřícná,
ale je zde i několik výrostků, kteří svévolně
ničí cizí majetek (vymlácené skleněné cihly u
garáže školy, házení kamínků do oken
kostela, rozbíjení oken v zámku). Je známo,
že samotný jedinec se takto nechová, ale
v partě je síla.
Prosím, všímejte si činnosti dětí, případně
i neznámých lidí pohybujících se v obci.
O měsíci květnu se říká, že je nejkrásnější
měsíc v roce. Nová svěží zeleň, plno květů a
vůně, která dodává energii a zlepšuje náladu.
Přeji hezké a láskyplné prožití měsíce
máje!

PODĚKOVÁNÍ
Klub důchodců v Chotýšanech děkuje touto
cestou všem, kteří se na přípravě a uspořádání
velikonoční zábavy podíleli. Též děkujeme všem
členům i nečlenům našeho klubu, kteří přispěli
vstupným a dárky do tomboly, i když se z různých
důvodů nemohli zúčastnit. Tradiční velikonoční
zábava se konala pod záštitou Obecního úřadu
Chotýšany, kterému patří dík za finanční zajištění
a za vytištění plakátů a pozvánek.
Hlavně děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli , jak finančně, tak i věcně do naší tomboly.
Jmenovitě: RD Allstav Chotýšany, BES – Silnice
Benešov, Prádelna Vlašim, Hostinec Pod
kostelem, Hostinec
Na Chotýšce, RABBIT
Chotýšany, PLANEO – Benešov, Prodejna – p.
Měchurová, p. Hronková – Fa, p. Jan Kučera –
stavební fa, p. Kulda – Vlašim, Jaroslav Sysel –
košíky dále všem, kteří se zúčastnili zábavy.
Za výbor KD J.P.
________________________________________

Zveme Vás na

Budka Miroslav

VÍTÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kamarádům,
přátelům a známým, kteří se přišli dne 28.
dubna naposledy rozloučit s panem
Karlem Hýnou z Chotýšan.
Poděkování patří též za květinové dary
a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

O B Č Á N K Ů,

které se koná dne 24.5.2008 ve 14.00 hod.
v prostorách mateřské školy

________________________________________

ZE ŠKOLY

.

V rámci rozvojového programu MŠMT požádala škola o
finanční prostředky na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách roce 2008. Na
základě podaného projektu „Zelené drahokamy nadosah“
škola získala 100% dotaci ve výši 71 281,- Kč určenou na
nákup skleníku, zahradnického nářadí, odborné literatury,
mikroskopů a zvětšovacích skel. Realizace projektu bude
probíhat v letošním i v příštím školním roce, samotné
čerpání dotace bude ukončeno 31. 8. 2008.

V pondělí 14.4. 2008 se rodiče dětí MŠ a ZŠ sešli
na společné schůzce, kde se seznámili nejen s
prospěchem svých dětí, ale i s činností dětí a
pedagogů za uplynulé období a připravovanými
akcemi – Den matek, škola v přírodě.....
Záměrem projektu, na který jsou finanční prostředky
Jak už bylo zmíněno v plném proudu jsou
přípravy na oslavu Dne matek. A tak děti vyrábějí
dárečky, nacvičují představení, píší přáníčka. Na
své vystoupení Vás děti zvou ve středu 7.5.2008
od 17:00 hodin do školy. Malé pohoštění vítáno.
Malí turisté využili volného pátku 9.5.2008 a ve
čtvrtek 8.5.2008 vyrážejí za dobrodružstvím na
Tetín u Berouna. Zázemí jim poskytla zdejší
základní škola – turisté budou pobývat v klubovně
a odtud budou vyrážet na tajné výpravy. Doufají,
že tentokráte k nim bude vlídnější počasí i
doprava.

určeny, je monitoring chráněných i ohrožených rostlin
v blízkém okolí obce. Na základě zjištěných poznatků žáci
vytvoří mapu výskytu lokalit vzácných organismů, kterou
doplní fotografiemi a základními informacemi o nalezených
druzích. Mapa „Zelené drahokamy nadosah“ bude
distribuována do okolních škol a organizacím zabývajícím
se EVVO. Žáci budou také zkoumat druhovou rozmanitost
luk a pod odborným vedením Mgr. Martina Klaudise
z CHKO Blaník se pokusí na školním pozemku vypěstovat
mateční rostliny mizejících bylin, které přemístí na vybrané
louky.
Projekt si klade za cíl zvýšit zájem dětí o přírodu a o její
aktivní ochranu. V rámci projektu budou žáci vyhledávat a
třídit informace z různých zdrojů, určovat rostliny podle
klíčů a zjišťovat odlišnosti pod zvětšovacími skly a
mikroskopy. Rozmnožováním rostlin na školním pozemku
získají žáci základní pěstební dovednosti a vědomosti.

Pokud někoho z Vás naše aktivity zaujaly a měl by zájem
se na tomto projektu podílet a obohatit nás svými
Poslední dubnové úterý strávily děti na stadioně zkušenostmi i znalostmi, tak Vás rádi mezi sebou uvítáme.

ve Vlašimi, kde se účastnily fotbalové turnaje o
pohár
Mc Donalds Cup . Za velké podpory
fanoušků z malé třídy se postavily proti borcům z
vlašimských škol. Děti si zaslouží velké uznání a
pochvalu za to, že se každým rokem poháru
účastní a nikdy se nevzdají!
Jako každým rokem i letos jsme sešli na sletu
čarodějnic na zahradě naší školy. Nejdříve děti
musely najít svoji kamarádku. Nedostaly ji
zadarmo – zlá čarodějnice pro ně měla přichystané
úkoly. A tak děti musely najít a poznat rostlinky a
kořínky do jejího lektvaru, dalším úkolem bylo
poznávání světových stran – z které strany
přilétne. Než si děti opekly špekáčky mohly si
zasoutěžit v různých soutěžích – například se
mohly projít cestou slizu, běhaly slalom mezi
hadími
hnízdy,
malovaly
své
strašidlo......Doufáme, že děti budou mít na toto
dopoledne pěkné vzpomínky.

Za děti a kolektiv ze ZŠ a MŠ Chotýšany
Eva Filipová DiS.

Milé maminky a babičky,
děti ze ZŠ a MŠ Chotýšany si Vás dovolují pozvat na
odpolední posezení při kávě, které Vám zpestří připraveným
programem. Ve středu 7.5.2008 od 17:00 hodin ve škole
v Chotýšanech se těšíme na viděnou.
Děti z MŠ a ZŠ

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

.

Z různých dob a časů - Kapitola 14/6

O tom čarování
V těch dobách, v posledních letech minulého století nebylo v naší vesnici ještě řezníka a kdo chtěl maso,
byl nucen dojíti si k řezníkovi do Postupic, nebo požádat chotýšanského posla Nováka, aby mu z Postupic maso
přinesl.
Do Chotýšan chodívala v té době také jedna starší žena z Divišova. Jmenovala se Pelikánová, ale říkalo se
jí všeobecně „Pelikánka“. Ta v Divišově u některého z tamních řezníků maso nakoupila a v Chotýšanech potom
rozprodávala. Chodívala ponejvíce do školy a na faru.
Bylo to asi v těch časech, co se po okolí Chotýšan roznesla pověst o tom, že v některých okolních
vesnicích, např. v Městečku nějaký tajemný činitel zkazí vždy krávy tak, že ty potom místo mléka dojí krev.Jak
už řečeno, několik takovýchto případů zmíněný Jan Šimek napravil, jak se tehdy říkalo – vyčaroval! Zajímavé
bylo také to, že v Chotýšanech samotných se až dosud nic podobného nevyskytlo.
Až najednou – a to přímo ve škole. Tam měli tehdy ještě také menší hospodářství. U školy bylo pár
strychů polí i louka a to umožnilo panu řídícímu Navrátilovi, že si mohl držet také krávu, kozu, slepice i jinou
domácí drůbež.
Jednoho dne stěžovala si paní řídící Navrátilová učiteli Karlu Polákovi, který ve škole bydlel a u řídících
se také stravoval, že jejich kráva již po několik dní má mléko do červena zbarvené. A hned tajemně dodala, že to
jistě má na svědomí ta divišovská čarodějnice – myslela tím zmíněnou již Pelikánku – ta že svýma uhrančivýma
očima krávu učarovala, když nedávno vešla do chléva a krávu tam okukovala.
Učitel Polák poradil paní řídící, aby došla k hospodáři Janu Šimkovi do protějšího statku, ten že se
v takových případech vyzná a požádal ho, aby v té věci něco podnikl. Paní řídící skutečně také k Šimkovi došla a
hospodáři všechno pověděla. A zároveň požádala, mohl-li by jí něco proti tomu něco poradit.
Jan Šimek však odmítl podobnou záležitostí se již zabývat a přesto, že ho paní řídící snažně prosila a že
s řídícími byl Šimek velmi zadobře, přece jen se nedal pohnouti k tomu, aby nějaké to „vyšší kouzlo“ vyzkoušel i
na krávě ve škole.
Paní řídící odešla tehdy s nepořízenou. Od někoho však se dověděla, že v osadě Křenovičkách na
Sedlčansku žije člověk, který proti „dojení krve“ má prý účinné léky a mimo toho i „ zaříkávání“. Vzkázala tedy
pro posla Nováka, aby hned zašel do školy, že pro něho něco má. A když Novák přišel požádala ho, aby za
zmíněnou záležitostí do těchto Křečoviček došel, což on také ochotně slíbil.

( pokračování příště )
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Zápis 4/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 25.4.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, Ilona Syslová, František Toula
Nepřítomni: Václav Pošmurný, Jiří Granát
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, František Toula
Hosté: - František Innemann, Jindřich Kuthan, Miroslav Švarc, Josef Mareš, Jana Farová

1.

Jednání:
Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
TJ Sokol Chotýšany-upřesnění požadavků na údržbu sportovního areálu v roce 2008
4)
Povolení výjimky zřizovatelem školy v Chotýšanech z počtu dětí v MŠ
5)
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obec Chotýšany na pozemky parc.č. 1434 a 1374/2
v k.ú. Chotýšany
6)
Žádost p. Mareše Josefa Městečko čp.21 o odkoupení obecních pozemků pč. 984/1 o výměře 114 m2 a pč. 17/1 o
výměře 99 m2 a stpč. 159/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
7)
Žádost MUDr. Jakuba Seemana Chotýšany čp. 48 o odkoupení části obecního pozemku pč. 1450/1
v k.ú.Chotýšany , žádost Jana Kučery Pražského povstání 1642, Benešov o odkoupení části obecního pozemku
pč.1450/1 v k.ú.Chotýšany
8)
Rozpočtové opatření č. 1- příspěvky sportovním a zájmovým organizacím
9)
Josef Král - rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Chotýšany
10)
Výsledky jednání s ing. Mohelnickou – Bezpečná cesta do školy - Chotýška
11)
Výběrové řízení na zateplení fasády školy
12)
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

2.

Kontrola usnesení
• starostu vyvoláním jednání s ing. Mohelnickou do 15.4. - SPLNĚNO
• starostu vyvoláním jednání s Václavem Syslem o odkupu části pozemku č.212/2 s využitím pro projekt Bezpečná cesta
do školy - PROBÍHÁ
• starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s na pozemku 1417
v k.ú. Chotýšany - SPLNĚNO
• starostu objednáním zaměření příjezdové komunikace firmou Geodézie Praha - 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 – SPLNĚNO
• účetní úpravou obecního rozpočtu pro financování zaměření příjezdové komunikace k průmyslové zóně - PROBÍHÁ
• 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.

TJ Sokol Chotýšany-upřesnění požadavků na údržbu sportovního areálu v roce 2008
Jednáním za TJ Sokol Chotýšany byl pověřen Jindřich Kuthan.
Požadavky ze strany TJ Sokol:
-zajištění údržby hřiště 1x týdně (sečení, zavlažování, úklid) do
prázdnin, kdy bude tato činnost zajištěna vlastními silami
-ujasnění vlastnických vztahů k pozemkům v okolí hřiště
-ujasnění plánů kolem přestavby hřiště – situace
Zastupitelstvo souhlasí s údržbou hřiště 1 x týdně. Vlastnické vztahy dle výpisu z KN. K přestavbě je potřeba dokončit projekt.
Plánovaný termín podání žádosti o dotaci – září – říjen 2008

4.

Povolení výjimky zřizovatelem školy v Chotýšanech z počtu dětí v MŠ (více dětí)
Zastupitelstvo obce povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ Chotýšany podle § 23 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
Počty dětí v MŠ: - třída mateřské školy 24dětí (+1dítě)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že toto zvýšení nebude mít vliv na kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Otázka: Kdo je pro schválení povolení výjimky?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obec Chotýšany na pozemky parc.č.1434 a 1374/2 v k.ú.
Chotýšany
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1434 a 1374/2 v k.ú.
Chotýšany
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy?
6.

Žádost p. Mareše Josefa Městečko čp.21 o odkoupení obecních pozemků pč. 984/1 o výměře 114m2 a pč. 17/1 o výměře 99
m2 a stpč. 159/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
Pan Mareš žádá o odkoupení dlouhodobě užívaných pozemků.
Bude vyvěšen záměr o prodeji pozemku.
Otázka: Kdo je pro vyvěšení záměru?

7.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Žádost MUDr. Jakuba Seemana Chotýšany čp.48 o odkoupení části obecního pozemku pč.1450/1 v k.ú.Chotýšany, žádost
Jana Kučery Pražského povstání 1642, Benešov o odkoupení části obecního pozemku pč.1450/1 v k.ú.Chotýšany
Bude vyvěšen záměr o prodeji pozemku.
Otázka: Kdo je pro vyvěšení záměru?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

8.

Rozpočtové opatření č. 1- příspěvky sportovním a zájmovým organizacím
Příspěvky budou navýšeny dle aktuálního stavu rozpočtu po jeho přehodnocení společně s hospodářkou obce.

9.

Josef Král - rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Chotýšany
Dne 18.4.2008 předal Josef Král do rukou starosty písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Chotýšany.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s prvním náhradníkem Petrem Havlíčkem ohledně uvolněného mandátu dle
volebního zákona č.491/2001Sb.
Rezignací Josefa Krále ztrácí finanční výbor svého předsedu. Zastupitelstvo navrhlo do funkce předsedy finančního výboru
Ilonu Syslovou.
Otázka: Kdo je pro schválení předsedy fin. výboru?

10.

11.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Výsledky jednání s ing. Mohelnickou – Bezpečná cesta do školy - Chotýška
Viz. zápis z jednání
Ohledně dalšího posunu v dané věci pověřuje zastupitelstvo starostu vyvoláním jednání s Policií ČR DI
Ing. Rakem a s Ing. Jiráňovou, MÚ Benešov, odbor dopravy

Benešov zastoupené

Výběrové řízení na zateplení fasády školy
Obecní úřad dostal příslib dotace z Fondu soudržnosti ve výši 1.669.225,-, dále pak 98.189,- od SFŽP ČR, a byla kladně
posouzena zadávací dokumentace, takže nyní již nic nebrání vypsání výběrového řízení na tuto akci.
Zastupitelstvo se dohodlo na oslovení šesti stavebních firem:
Sládek Group a.s. Benešov
VHS Benešov s.r.o.
JM artinvest s.r.o. Benešov
HOSS a.s. Benešov
Stavitelství KRRO s.r.o., Světlá nad Sázavou
Stavební firma Pazdera s.r.o., Vlašim

12.

Různé
a) Pan Tomek z Městečka – jednání o problému místní komunikace kolem jeho nemovitosti
Panu Tomkovi byl zaslán dne 25.4.2008 návrh řešení dané situace. Dne 30.4.2008 v 17:00 proběhne místní šetření.
b) Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany za rok 2007
c) Seznámení se zapůjčením prostor v patře budovy OÚ pro využití klubem důchodců Chotýšany
d) Dne 17.5.2008 se uskuteční oslava DNE MATEK v budově místní školy
e) Dne 10.5.2008 v 15:00 proběhne oslava DNE MATEK v hostinci Na kopečku
f) Dne 24.5.2008 ve 14:00 hodin proběhne v místní škole vítání občánků
g) Návrh na podání trestního oznámení na vlastníka zámku
Pan Innemann opětovně upozornil na stav zámku a navrhl podat trestní oznámení na vlastníka zámku z důvodu obecného
ohrožení

h) Chotýšanské noviny
Vzhledem k množícím se negativním připomínkám na vzhled a obsah novin žádáme spoluobčany o spolupráci, zejména co se
týče příspěvků do novin
i) Dotace na dětské hřiště- „Vybavení veřejného prostranství herními prvky“
Dne 30.4.2008 dojde k podpisu smlouvy mezi obcí Chotýšany a krajským úřadem

Usnesení č. 4/2008 ze dne 25.4.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
(dle § 23 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a §
2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání)
b) vyvěšení záměru o prodeji pozemků pč.1450/1 v k.ú.Chotýšany, a pozemků pč. 984/1 o
výměře 114m2 a pč. 17/1 o výměře 99 m2 a stpč. 159/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Městečko
c) Ilonu Syslovou do funkce předsedy finančního výboru
2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. na
pozemky parc.č.1434 a 1374/2 v k.ú. Chotýšan
b) starostu jednáním s prvním náhradníkem Petrem Havlíčkem ohledně uvolněného
mandátu dle volebního zákona
c) starostu vyvoláním jednání s Policií ČR DI Benešov zastoupené Ing. Rakem a s Ing.
Jiráňovou, MÚ Benešov, odbor dopravy
d) starostu, místostarostu a hospodářku obce přehodnocením obecního rozpočtu ve věci
financování místních organizací

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21:45 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne .5. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

