Ročník 12 / Číslo 5/ Květen 2008
V sobotu 24.5.2008 jsme přivítali 15 nových spoluobčánků do naší
obce a poblahopřáli rodičům k jejich narození. Jednalo se o tyto děti.
Z Chotýšan Nina Blichová, Matěj Čejka, Jakub Kovář, Eva
Knappová, Marek Jandač, Matěj Řezníček, z Městečka Vojtěch
Hrstka,Nikola Foldynová, Vendula Koštová, Jan Mareš, Markéta
Měchurová , z Pařezí Rozálie Kalinová, Marek Kalina, ze Smykova
Bohumila Cerinová a z Křemení Eliška Vodáková. Přejme dětem,
aby byly v životě zdravé, šťastné a úspěšné.
Slavnost Božího těla se uskutečnila letos v menším rozsahu a
to pouze u dvou oltářů. Omezení průběhu této slavnosti má
několik důvodů.
V letošním roce se bude dále pokračovat na opravě fasády
kostela. Investorovi opravy, Arcibiskupství pražskému , se podařilo
zajistit finanční částku ve výši 300.tisíc Kč. K celkovému dokončení
fasády je potřeba finanční částka 487.tisíc Kč. Obec je žádána o
další finanční spoluúčast. V letošním roce však obec bohužel na tuto
stavbu nemá prostředky.
Tráva nám letos díky příznivým podmínkám roste velmi
rychle a nestačíme ji sekat, tak jak bychom si přáli. Naši sekáči
pánové Kronus František a Povolný Michal budou čerpat dovolenou
a a užívat prázdnin a tak obec potřebuje na období měsíce července
a srpna zajistit schopné brigádníky. Děkuji Vás občané , kteří stále
upravujete prostranství před svými domy , květinovou výzdobou a
sekáním trávy.
Význam neděle , jako dne pracovního klidu stále porušujeme
a občas něco malého kolem svého domku děláme. Ale to je věc
každého z nás . Ale co není , je vytváření hluku motorovými stroji ,
sekačkami, pilami, a nedej bože cirkulárkou. Samozřejmě,
neubráníme se spustit krátkodobě vrtačku, vysavač a podobné malé
ruční stroje. Jsem rád, že přavážná většina občanů nedělní klid ve
věci vytváření hluku dodržuje a své spoluobčany respektuje a za to
Vám díky.
Nově zrekonstruovaná místní komunikace na Pařezí a
částečně na Smykov Vám nyní umožní příjemnou procházku,
popřípadě některou ze sportovních aktivit.Položení nového živičného
koberce stálo 1.289 tis. Kč , z toho spoluúčast obce 257.tisíc Kč .
Děkuji členům TJ Sokol Chotýšany a jejim příznivcům za
uspořádání pěkného Dětského dne na místním hřišti.
Příjemné počasí , klid v duši přeje

Budka Miroslav

____________________________________
Poděkování zastupitelstvu obce
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem těm, kteří
usilovně pracovali a úspěšně zrealizovali projekt:
Rekonstrukce komunikace Chotýšany-Pařezí.
René Brunč a obyvatelé Pařezí
_________________________________________________

Reakce z Obecního úřadu "Díky za vaše díky"
Po dlouhých letech marného snažení se konečně podařilo téměř
nemožné a obyvatelé Pařezí a přilehlého okolí se dočkali nové
příjezdové komunikace. Někteří lidé berou tuto skutečnost jako
samozřejmost a hledí spíše na osobní prospěch, než aby za tím
viděli něco více. Naše poděkování patří zejména všem těm ,
kteří se nestydí poděkovat a vyjádřit slova uznání, neboť toto je
největší odměnou a motivací pro zastupitele, když vidí, že jejich
snažení nebylo marné a jejich práce má smysl. Věřím, že
komunikace bude dobře a dlouho sloužit všem, kdo ji potřebují
a doufám, že se k ní všichni budou chovat ohleduplně, aby nám
vydržela co nejdéle. Díky za vaše „DÍKY“.
Za obecní zastupitelstvo:

Ing. Radek Kalina, místostarosta

Den matek na zapřenou!
V posledních Chotýšanských novinách byla krátká zmínka o tom, že
si lidé stěžují na jejich obsah a obec je proto vyzývá ke spolupráci.
Osobně si nemyslím, že by kdy jindy byly výrazně lepší. Skoro by se
dalo říci škoda papíru. Zkopírované heslovité zápisy z jednání si
můžeme přečíst ve vývěskách. Když si je odmyslíme, noviny jsou
vlastně jen školním občasníkem.
Noviny mají přinášet informace. Je škoda, že je více nevyužívají
místní spolky a organizace. Měly by o čem. Hasiče například čekají
soutěže. Jedna z členek dokonce složila zkoušky pro rozhodčí. A je
mnoho dalších věcí od sběru železného šrotu po takové informace jako
osvěta kolem vypalování trávy nebo bezpečnost topenišť apod. Také
myslivci - pořádají střelby, klade se vakcinace proti vzteklině - proč o
tom nedat vědět. Právě tak sportovci mohou pamatovat na pozvánky na
utkání nebo přiblížit lidem záměr vylepšení kabin.. I dění kolem kostela
je tak trochu tajností - Bude se sloužit Májová nebo ne.
A Obec se obrací na obyvatele - přitom začít by měla právě u sebe.
Pro příklad nemusím chodit daleko. Den matek byl letos dá se říct na
zapřenou! Proč pozvánka v novinách nemohla mít formát přinejmenším
jako pozvánka na vítání občánků. Z prostorových důvodů to evidentně
nebylo. Už na velikosti písma úvodníku je totiž patrné, že "docházela
můza".Letáček nebyl ani v prodejně, nikde nic!
Zkopírované heslovité zápisy z jednání také nejsou vypovídající.
Může se namítat, že lidé mohou přece na zasedání přijít. To je sice
pravda, ale i když z různých důvodů nechodí, na informace právo mají.
Například i ve Vlašimi s téměř 13 tisíci obyvateli napočítáte lidi, co se
přijdou podívat na zasedání lehko na prstech rukou. A podívejte se na
Zpravodaj. Starosta se vždy věnuje podrobně nejzásadnějšímu tématu,
kterým město žije a místostarosta pak rozvede další drobnější akce. A
mohla bych uvádět další, třeba Poříčí nad Sázavou - noviny jsou
skromné, ale vypovídající. Kdo má možnost, doporučuji nahlédnout do
jejich webových stránek. Z našich novin ale moc moudra nepobereme.
Co se dozvíme k takovému zásadnímu tématu jako Bezpečná cesta do
školy - viz zápis z jednání - toť vše. Proč tam nemůže zaznít do kdy
musí obec doložit potřebné podklady - případně jaké a co to obnáší aby to bylo zahrnuto do plánované rekonstrukce silnice Vlašim Benešov
, kterou chystá Středočeský kraj a tím pádem by potřebné úpravy , které
naše obec požaduje i zaplatil... Jak je daleko příprava obchvatu do
výrobní zóny, aby se obec zbavila projíždějících kamionů, které nám tu
ničí nejen silnice. O bezpečnosti ani nemluvě. Další bod například
Dotace na dětské hřiště - kolik činí, nějaké termíny kdy by se tam měly
nové herní prvky objevit.. A tak bych mohla pokračovat.
Jitka Málková

________________________________________________
Informace o uzavírce komunikace
Pan Petr Havlíček č.p.80 uzavře od pátku 6.6.2008 z důvodu
rekonstrukce střechy komunikaci vedoucí kolem jeho nemovitosti
směrem ke hřišti.
Délka trvání: na dobu nezbytně nutnou

________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Ve středu 7. května 2008 se sešli maminky, babičky, přátelé
a známí ve škole na posezení při kávě, které jim bylo
zpestřeno vystoupením dětí, kde nechyběly písničky,
básničky, tanečky a pohádka.
V tomto měsíci se naplno rozeběhl projekt „Zelené
drahokamy nadosah“, jehož hlavním cílem je monitorování
chráněných a ohrožených rostlin v okolí Chotýšan.. Žáci
zkoumají rozmanitost luk, učí se pracovat s mikroskopem,
určovat a poznávat rostliny dle klíče. Na základě těchto
poznatků děti v nejbližších dnech vytvoří mapu výskytu
lokalit chráněných a ohrožených druhů rostlin.
V plném proudu jsou přípravy na školu v přírodě. Děti se
mohou těšit na výlet na Kokořín, Mělník či do Mšena. Mimo
to jsou pro ně připraveny hry, kvízy, sportovní odpoledne a
také „Bobříkova pouť“. Bližší informace se rodiče dozví na
schůzce, která se koná ve čtvrtek 5. června 2008 od 16:00
hodin.
Ve čtvrtek 22. května děti z mateřské a základní školy
shlédly divadelní představení „O pekaři Vilémovi“.
Poslední májový pátek strávily děti na chatě u paní Kočové
v Městečku. Dopoledne ke Dni dětí bylo motivováno
Robinsonem Crusoe, který ztroskotal na pustém ostrově.
Ten musely děti prozkoumat – určovaly živočichy, rostliny a
památky. Na označených stanovištích plnily prémiové úkoly.
Svou kořist v podobě špekáčku si musely najít. Na louce u
chaty mimo ohníčku a opékání špekáčků bylo připraveno
spoustu her a soutěží. Odměnou byl dětem nejen sladký
pamlsek, ale i zážitky z příjemně stráveného dopoledne.
Tímto paní Kočové děkujeme a těšíme se na další setkání.
Typ prolejzky z akátového dřeva pro děti do 7 let

Dětské hřiště u rybníka Židák

.

Na podzim v roce 2006 požádalo několik maminek obecní
úřad o pomoc vybudovat u rybníka Židák malý koutek na
hraní pro nejmenší děti. Tehdejší vedení obce s nápadem
souhlasilo a podpořilo nás v žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo žádost o dotaci odhlasovalo a schválilo.
Podmínkou dotace je, spoluúčast obce na financování
projektu.
Byly vypracovány dva projekty, které se lišily
použitým materiálem. Dražší akát – 230 tis., levnější
smrk – 120 tis. Oba zahrnovaly : prolejzku pro nejmenší do
7 let, prolejzku pro starší do 12 let, 2 houpadla, 2 lavičky.
V loňském roce nám nebyla dotace přidělena.
V letošním roce nám dotaci přidělili, ale pouze 40 tis. Obec
musí k této částce přispět nejméně 25 tis., aby byla splněna
podmínka smlouvy o dotaci. Zastupitelstvo obce schválilo
investici na dětské hřiště v částce - 60tis. V současné době
je smlouva podepsaná a čeká se na její doručení zpět.
Zatím probíhají dohady, co za tuto celkovou finanční
částku pořídit a z jakého materiálu.
Jaký materiál ?
Jednoznačně jsme volili dřevo, které nenaruší ráz
prostředí..
Smrk - je levnější, ale jeho životnost i při pravidelné
údržbě je kolem 10 let.
Akát – je dražší, ale jde o dřevo tvrdší a kvalitnější než
dub. Jen záruky na něj je 10 let a životnost při pravidelné
údržbě je víc než 20 let.
(dle informací od prodejců a výrobců)
Maminky se příklánějí k akátovému dřevu.
Proč u rybníka Židák ?
Je to místo, které se nachází ve středu obce, kudy
vedou cesty maminek s dětmi do obchodu, na poštu, na
procházky … a i v letních vedrech se tu dá ve stínu stromů
příjemně odpočinout. Scházejí se tu i starší děti, chytají tu
ryby, jezdí na kole … Tak proč tu neudělat místo
k posezení pro všechny.
Protože dotace nebyla přidělena v celé výši, bude letos
zakoupena jen část vybavení. Zkusíme ještě letos zažádat o
dotaci na dovybavení.
Doufáme, že si posedíme u rybníka ještě toto léto.
Budem držet pěsti, ať všechno dobře dopadne.

Petra Zelingrová, Stáňa Jandačová

Zápis 5/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30.5.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Václav Pošmurný
Nepřítomni: Ilona Syslová, Jiří Granát
Z toho omluveni: Jiří Granát, Ilona Syslová
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Václav Pošmurný
Hosté: - Josef Mareš, František Innemann

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)
4)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Požadavek SDH Chotýšany na dovybavení členů novou výstrojí
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obcí Chotýšany na pozemku parc.č. 1412
v k.ú. Chotýšany
Lávka v Městečku u Chotýšan-sdělení Povodí Vltavy
Zajištění akce – Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany
Projekt Klidné město-obec /řídící systémy pro dopravu/ v lokalitě Chotýška - silnice II/
Nedohoda s Ing. Tomkem z Městečka u Chotýšan ve věci problému místní komunikace kolem jeho
nemovitosti-zahájení právního jednání
Rozhodnutí k záměru prodeje obecních pozemků pozemků parc.č. 984/1 část A, 17/1 část B a D v k.ú.
Městečko u Chotýšan
Komunikace k průmyslové zóně
Všeobecné informace
Různé

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•
•

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

3.

Požadavek SDH Chotýšany na dovybavení členů novou výstrojí
Sdružení hasičů Chotýšany předalo starostovi soupis materiálu pro dovybavení členů v celkové hodnotě 30.000,-Kč.
Finance budou čerpány z rozpočtu obce z položky PO
Otázka: Kdo je pro ?

4.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obcí Chotýšany na pozemku parc.č. 1412
v k.ú. Chotýšany
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1412 v k.ú.
Chotýšany
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy ?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Lávka v Městečku u Chotýšan-sdělení Povodí Vltavy
Dle propočtů Povodí Vltavy je nutno, aby majitel lávku vyzvedl o 120cm, nebo stavbu odstranil.
Obec vyrozumí Povodí Vltavy o tom, že majitel dané stavby není znám.
Obec svolává jednání s místními občany, kde je seznámí se sdělením Povodí Vltavy a majetkovými vztahy
dotčeného místa na pátek 13.6. 2008 od 19:00 na místě.

6.

Zajištění akce – Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany
Dne 15.5.2008 proběhlo výběrové řízení na zateplení školy. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy
s vítěznou firmou HOSS a.s. do 13.6.2008.

7.

Projekt Klidné město-obec /řídící systémy pro dopravu/ v lokalitě Chotýška - silnice II/
Jedná se o zapůjčení měřícího zařízení a vytvoření statistiky o hustotě a plynulosti silniční dopravy v dané
lokalitě, jako doplňující podklad pro získání finančních prostředků pro projekt Bezpečná cesta do školy.
Otázka: Kdo je pro zapůjčenízařízení?

8.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Nedohoda s Ing. Tomkem z Městečka u Chotýšan ve věci problému místní komunikace kolem jeho
nemovitosti-zahájení právního jednání
Při jednání s Ing. Tomkem nedošlo k dohodě mezi jím a obcí. Tento problém bude dále řešen ve spolupráci
s právní kanceláří.

9.

Rozhodnutí k záměru prodeje obecních pozemků pozemků parc.č. 984/1 část A, 17/1 část B a D v k.ú.
Městečko u Chotýšan
Pozemky budou prodány panu Marešovi za 20,-Kč/m2. Náklady na převod hradí kupující.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s p. Marešem o prodeji pozemků.
Otázka: Kdo je pro schváleníprodejní ceny 20,-Kč/m2?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

10.

Komunikace k průmyslové zóně
Byla zpracována studie a na jejím základě provedeno zaměření pozemků.
V nejbližší době budou osloveni vlastníci inkriminovaných pozemků a bude s nimi projednán prodej části
nebo celého pozemku, eventuelně směna pozemků.

11.

Všeobecné informace
Bylo vydáno územní rozhodnutí na projekt Bezpečná cesta do školy, vyjma lokality na Chotýšce, kde je
nutno ještě přepracovat projekt.
Bylo vydáno územní rozhodnutí na revitalizaci LBP Chotýšanky v Městečku.
Rekonstrukce komunikací na Křemení a Pařezí byla úspěšně dokončena.
Na vybavení dětského hřiště obec uvolní částku 60.000,-Kč.

12.

Různé
Žádný bod

Usnesení č. 5/2008 ze dne 30.5.2008:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) dovybavení členů SDH Chotýšany novou výstrojí
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s.
na pozemku p.č. 1412 v k.ú. Chotýšany
c) zapůjčení měřícího zařízení na vytvoření statistiky ze silničního provozu na Chotýšce
d) stavební firmu HOSS a.s.na základě výsledků výběrového řízení pro realizaci zateplení
školy

2)

pověřuje
a) starostu podpisem smlouvy na zateplení školy s vítěznou firmouHOSS a.s do 13.6.2008
b) starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. na pozemku
p.č. 1412 v k.ú. Chotýšany
c) starostu podpisem smlouvy s p.Marešem o prodeji pozemků parc.č. 984/1 část A, 17/1
část B a D v k.ú. Městečko u Chotýšan
d) starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková,
Šternberk.)
e) starostu jednáním s JUDr. Vychopněm ohledně řešení problému s Ing. Tomkem

3)

svolává
a) jednání s občany Městečka na pátek 13.6.2008 od 19:00 ohledně lávky přes Chotýšanku

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27 .6. 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 14/6

O tom čarování
Druhý den časně ráno vydal se na cestu. Vrátil se až večer po osmé hodině, právě když ve škole v kuchyni
hráli učitelé mariáš. Totiž pan řídící Navrátil, jeho zeť učitel Longin Fous a druhý učitel Karel Polák. Novák při
vstupu uctivě pozdravil a dříve než se jej mohla paní řídící zeptat, jak v Křenovičkách pořídil, vytáhl z kapsy u
vesty kapesní hodinky a vyzval pana řídícího, aby si svoje hodinky podle jeho nařídil. Je prý to velice důležité a
nutné! Při tom podal panu řídícímu papírový sáček, ve kterém byly tři kuličky velikosti vlašského ořechu.Dále
menší krabičku s bělavým jakýmsi práškem a obálku, v níž byla dlouhá „zaříkávací“ formule. A při tom
vyřizoval čarodějův vzkaz :
Přesně v deset hodin v noci dají se krávě do huby ony tři kuličky, na lopatku s rozžhaveným dřevěným
uhlím vysype se prášek a tím se bude podkuřovat břicho a vemeno krávy. Současně při tom musí být třikrát
čtena ona zaříkávací formule, kterou v tu samou hodinu bude čísti i onen tajemný muž v Křenovičkách .
Již před desátou hodinou v noci šli všichni tehdejší obyvatelé školy – to jest pan řídící, paní řídící, oba
učitelé a řídících dcera, manželka učitele Fouse Isabela. Pan řídící vyvedl krávu z chléva a přesně v deset hodin
došlo k hlavnímu aktu. Učitel Karel Polák držel při tom lucernu, v níž hořela svíčka. Druhý učitel Longin Fous
vpravil krávě do huby zmíněné již kuličky, hubu jí zavřel, aby je polkla. Paní řídící při tom krávu podkuřovala a
pan řídící přečetl při světle lucerny třikrát zaříkávací formuli.
Když to bylo vše provedeno, vysypala mladá paní Fousová podkuřovalo z lopatky na hnojiště, krávu pak
odvedli zase do chléva. Tím byla celá tato procedura skončena.
Druhého dne asi k desáté hodině dopolední uslyšel učitel Polák nahoře ve třídě jakýsi křik a nářek. Co to
vlastně bylo, nebo co se vlastně stalo ?
Jak obyčejně brzy ráno pustila paní řídící z kurníku slepice. Když potom asi po deváté hodině vyšla na
dvůr shledala a to s hrůzou, že všechny slepice byly zdechlé. Pátralo se po příčině toho a všichni se pak shodli na
tom, že patrně sezobaly zbytky podkuřovadla, vyhozené na hnojiště a otrávily se. Nedalo se však nic dělat!
Všechny pošlé slípky zakopal potom učitel Polák s panem řídícím na panském poli za školní zdí.
A co kráva …? Po několika málo dnech přestala vůbec dojit krev. Mléko bylo opět normální, bezvadné !

( pokračování příště )
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