Ročník 12 / Číslo 6/ Červen 2008
Rok se nám přesunul do své druhé poloviny. Začalo nám
příjemné období léta, sluníčka, prázdnin, dovolené, prostě
více spokojenosti.
Na obecním úřadě je stálá pracovní nálada, každé ráno
rozdílení úkolů, úklid, drobná údržba a především sekání,
sekání a odvážení trávy.
Obecní voda stále splňuje normu pro pitnou vodu. Denní
odběr vody se již pohybuje kolem 30 m3, o sobotě a
neděli až ke 40 m3. V případě velmi slunečních dnů a
intenzivního zalévání je větší spotřeba než dodávka vody
do vodojemu a trvá tak 2 dny než nastoupá hladina ve
vodojemu na své maximum. Je to pro nás varovná
skutečnost, že kapacita našich 3 studní je v letním období
na svém maximu. V dohledném budoucnu velké
problémy můžou nastat s odběrem vody z důvodu nových
dnes ještě nedostavěných rodinných domků.Pro další
větší výstavbu domů v Chotýšanech bude nutné uvažovat
s posílením o nový zdroj vody, tj novou studnu. Z tohoto
důvodu trvale apeluji na Vás občané, neplýtvejte
zbytečně vodou.
Arcibiskupství pražskému se podařilo zajistit finanční
částku 487. tis.Kč na letošní rok na dokončení oprav
fasády, žlabů a úžlabí na našem kostele. Zhotovitelem
díla je 1.Votická stavební společnost s.r.o..
Na hlavní silnici na Chotýšce je na období 2 týdnů
instalováno zařízení na měření počtu a rychlosti
projíždějících vozidel v obou směrech. Vyhodnocení
bude obci sloužit ke zjištění skutečného stavu pohybu
vozidel v tomo úseku obce a zároveň jako podklad pro
žádost o dotaci na akci Bezpečná cesta do školy.
V neděli 22. června bylo v našem kostele sv. Havla
vzpomenuto 60 let od vysvěcení důstojného pana,
duchovního správce našeho kostela pana Floriána
Františka Štětiny na římskokatolického kněze. Farníci
chotýšanští panu faráři popřáli a předali dárek a kytici o
60 květech. Popřál jsem panu Štětinovi i za Vás občany
pevné zdraví a sílu v jeho nelehkém údělu , který i pro
nás, jak říkám papírové křesťany, vykonává.

PODĚKOVÁNÍ
Končí školní rok 2007-8. Pro mne končí důležitá kapitola
života – 35 let působení ve zdejší škole a odchod do důchodu.
Prožila jsem mnoho hezkých chvil – na ty horší
nevzpomínám. Za mého působení ve škole se vystřídalo mnoho
pedagogických i provozních pracovníků. Nyní odcházím
z kolektivu, na který mi zůstanou příjemné vzpomínky. Všem
zaměstnancům přeji mnoho sil, trpělivosti a úspěchů do další
práce.
Dne 5. června 2008 se konala, pro mne poslední, schůzka
rodičů, na kterou do konce života nezapomenu. Chtěla bych
touto cestou poděkovat rodičům dětí ze ZŠ a MŠ Chotýšany za
krásná slova a nádherné dárky na rozloučenou.
Doufám, že se dále budeme vídat. Určitě se mi občas
zasteskne a školu navštívím.
Věra Vyhnalová
učitelka MŠ

Dohoda o užívání komunikace
Obecní úřad Chotýšany uzavřel dohodu s DZS Struhařov,
která upravuje užívání nově zrekonstruovaných komunikací
v části Chotýšany – Pařezí – Smykov, jejímž cílem je ochrana
obecního majetku.Dohoda upravuje zejména pravidla pro
vjíždění na komunikaci z přilehlých pozemků a naopak a jasně
stanovuje místa k tomu určená, která budou ještě ze strany DZS
Struhařov upravena tak, aby skutečně odpovídala vjezdům na
pole.Porušení této dohody s sebou nese samozřejmě i sankce
pro toho, kdo se nějakým způsobem proti této dohodě proviní, a
to až do výše 50.000,-Kč.

Zateplení školy
Dne 23.6.2008 proběhlo předání staveniště firmě HOSS,
která bude celou akci zajišťovat. Termín realizace je 7-8/2008.
Akce bude financována z převážné části z dotace, kterou se
podařilo díky úsilí managementu Choposu navýšit na 100%
původně plánované částky. Ostatní náklady na zateplení nese
obec.
Dále by měly v průběhu prázdnin proběhnout reklamační
Vyzívám touto cestou Vás občané a členové zájmových
spolků ,kteří máte zájem se stát členy redakční rady práce stavební firmou KRRO v interiéru školy, vedoucí
k odstranění prasklin ve zdivu.
Chotýšanských novin o přihlásení se ke spolupráci.
Jinak jsem přesvědčen, že v našich novinách může každý
občan zveřejnit svůj názor, kritický přístup k jakémukoliv
tématu, ale musí být připraven za toto sdělení nést i
zodpovědnost. Pokud je kritika oprávněná, lze těžko proti
ní něco namítat.
Přeji Vám příjemné prožívání začátku léta. Budka Miroslav

Restaurace na Pařezí
Po osmileté odmlce bude v obci Pařezí znovuotevřena
restaurace, která se nachází v č.p.1.Majitel pan René Brunč
provedl rekonstrukci objektu, který nyní skýtá příjemné
posezení uvnitř, ale i na venkovní terase. Zejména rodiny
s dětmi uvítají občerstvení v klidném přírodním prostředí
vybaveném herními prvky, jako jsou skluzavka a houpačky.

________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Indiánská stezka
Malí turisté se v prvních červnových dnech vydali na
Kladno, kde se konalo
krajské kolo Indiánské
stezky.V této hře si děti porovnávají své dovednosti –
stavba stanu, vázání uzlů, hledání v jízdním řádu a
znalosti z přírody – les, fauna, flóra, ochrana…s
ostatními dětmi. Z Kladna si přivezli nejen diplomy
ale i hezké zážitky.
Tajná výprava
V pátek 6.června děti z turistického kroužku vyrazily
na již druhou tajnou výpravu. Sešly se v pátek
odpoledne ve škole, kde vyřešily záhadu první zprávy
, která jim napověděla jakým směrem se mají vydat
z Chotýšan. Zašifrované zprávičky je provázely celou
cestou tajné výpravy. A tak nejen šly pěšky, ale jely i
autobusem……V pozdních odpoledních hodinách
postavily své stany na louce na Moravsku. Po
zabydlení se do večera hrály hry. Večer se rozdělal
ohýnek , opékaly se špekáčky, hrálo na kytaru a bylo
fajn. Bylo bezva, že s dětmi prožívali i výpravu bývalí
členové turistického kroužku – Vojta a Domča
Jonákovi.. Večerní povídání ve stanech se protáhlo do
pozdních nočních hodin, kdy si povídali ti největší
„Povídálkové“.
Po snídani všichni složili stany, uklidili louku a čekali
na příjezd rodičů. Ti se na Moravsko museli dostat
dle zašifrované zprávy. I když to některým dalo zabrat,
děti odjely s rodiči včas a všichni. Už se těšíme na
příští tanou výpravu!
Tajná výprava byla v letošním školním roce poslední
akcí turistického kroužku i když byla naplánovaná
akce prázdninová – letní tábor v Děčíně. Moc nás
mrzí, že se neuskutečnila, ale vždy záleží na počtu
přihlášených dětí. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat za podporu tohoto kroužku, který má již ve
škole svou tradici. Poděkování patří i vedení školy za
to, že nám umožňuje akce nejen vymýšlet, ale s dětmi
je i realizovat.

děti plnily úkoly, které pro ně Bobříci nachystali. A tak
získaly Bobříky
(v podobě barevného korálku) za
statečnost, ušlechtilost, dobré činy, bystrost…Děti
získávaly nejen tyto Bobříky, ale i Bobříka hladu,
mlčení…Kromě této hry děti poznávaly okolí Kaniny –
CHKO Kokořínsko, podívaly se hrad Kokořín a navštívily
i město Mělník. Sportovní hry děti hrály společně
s dospěláky. A tak jsme byli svědky fotbalového utkání
výběr chotýšanské elity proti dospělákům – vůbec nebyl
důležitý výsledek, ale zážitky – úspěšný brankář Darča či
nejmrštnější hráč v sukních – Mirka.
Závěr tohoto pobytu patřil „Bobříkové pouti“ a „Bobříku
odvahy“. V pátek ráno se děti s Kaninou rozloučily a
ujížděly zpět – do náručí svých maminek…
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří
finančně přispěli na nákup drobných cen a odměn do her,
soutěží a „Bobříkové pouti“.
Běh Naděje
Děti z naší školy se účastnily běhu Naděje, který pořádala
Základní škola v Postupicích. Koupí malého suvenýru
přispěly děti na konto boje proti rakovině. Pro děti bylo
připraveno sportovní dopoledne – s dětmi ze ZŠ Postupice
odehrály turnaj ve vybíjené. Po obědě se odebraly pěšky do
Chotýšan.
Loučení
Jako každý rok i letos opustili brány naší školičky i další
páťáci-pro děti si připravili krátké vystoupení v podobě
písničky a „pasování čtvrťáků na paťáky“. Loučili se nejen
páťáci, ale i paní učitelky Věra Vyhnalová a paní učitelka
Mudr. Mirka Trkovská. Děkujeme jim za jejich práci a
kamarádství a věříme, že se do naší školičky budou stále
rády vracet.
Loučili jsme se také se školním rokem 2007/08 – v pátek
večer jsme sešli s dětmi, rodiči a přáteli školy u
závěrečného ohně. Všem dětem přejeme mnoho hezkých
zážitků, hodně sluníčka těšíme se na setkání v září!

Dne 13.6.2008 proběhl v budově školy
Gratulace
V prvních červnových dnech zúročila své znalosti na závěrečný koncert dětí z hudební mini školičky
VŠ Jana Ámose Komenského v Praze paní Darina , kterou vede pan Alexandr Bush.
Lebenská. Obhájila bakalářskou práci a úspěšně
složila závěrečné zkoušky. Blahopřejeme!
Tímto mu děkujeme za krásné odpoledne a za jeho
trpělivost, čas a ochotu věnovat se dětem ve svém
Pobyt na Kanině
volném čase bez jakékoliv finanční odměny.
V pondělí 16.6. se děti sešly před školou s velkým
zavazadlem a když přijel autobus, daly tátovi a mámě
Děkujeme a těšíme se na další koncert.
pusu, pak už jen řekly to své „ahoj“ , zamávaly a
uháněly za dobrodružstvím, které na ně čekalo na
Kanině.
Rodiče
Letos byl tento pobyt motivován „Bobříky“. A tak

Zápis 6/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 26.6.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, Ilona Syslová, Jiří Granát
Nepřítomni: Václav Pošmurný, František Toula
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Jiří Granát
Hosté: - František Innemann, Miroslav Švarc

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Požadavek Sokola Chotýšany na uhrazení příspěvku na rozvoj sportovní činnosti - doplatek příspěvku
za rok 2007 ve výši 20.tis. Kč a vyplacení příspěvku na rok 2008 ve výši 40.tis.Kč.
Návrh žaloby na Ing. Františka Tomka -vyklizení obecních pozemků kolem domu čp. 13 v Městečku
Finanční hospodaření obce v roce 2007-závěrečný účet
Nabídkový rozpočet na akci Rekonstrukce budovy obecního úřadu-4 etapa od Stavební firmy Pazdera
Návrh na výměnu pozemku PK č.parc. 276- pí. Marie Paťková
Návrhy na zlepšení obsahu Chotýšanských novin
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s a obcí Chotýšany parc. č. 954/1 a PK 313
v k.ú. Městečko
Požadavek Jiřího Daňka na odkup obecních pozemků 290/17 a 368/5
Žádost Ladislava Luxy o udržování sousedního pozemku
Různé

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•

3.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

starostu podpisem smlouvy na zateplení školy s vítěznou firmouHOSS a.s do 13.6.2008 - SPLNĚNO
starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1412 v k.ú.
Chotýšany - SPLNĚNO
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 - SPLNĚNO
starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková, Šternberk.) - PROBÍHÁ
starostu jednáním s JUDr. Vychopněm ohledně řešení problému s Ing. Tomkem - SPLNĚNO
jednání s občany Městečka na pátek 13.6.2008 od 19:00 ohledně lávky přes Chotýšanku - SPLNĚNO

Požadavek Sokola Chotýšany na uhrazení příspěvku na rozvoj sportovní činnosti - doplatek příspěvku
za rok 2007 ve výši 20.tis. Kč a vyplacení příspěvku na rok 2008 ve výši 40.tis.Kč
Obecní zastupitelstvo neupírá právo na výplatu schváleného příspěvku pro činnost Sokola Chotýšany.
Tyto peníze jsou schvalovány na činnost a fungování Sokola (jak je správně uvedeno i v žádosti) s tím, že Sokol
tyto peníze efektivně využije a vyúčtuje.
Vzhledem k tomu že v žádosti je uvedeno, že tyto peníze chce Sokol použít na úhradu faktur na opravu kabin,
terénní úpravy apod., které nebyly konzultovány s obcí, nehledě na to, že se připravuje projekt na celkovou

rekonstrukci kabin a příslušenství, nehodlá obec tyto peníze za těchto podmínek uvolnit, neboť na tyto účely nebyly
schváleny. (Zajímavostí je mimo jiné i to, že tyto provedené práce byly před výběrovým řízením na zateplení školy
prezentovány jako sponzorský dar ze strany firmy JM Artinvest.)
Schválený příspěvek na rok 2008 činí 20.000,-Kč nikoli 40.000,-Kč
Zastupitelstvo se dohodlo, že tyto příspěvky vyplatí na základě předloženého vyúčtování fungování Sokola.
Zastupitelstvo bude řešit tento vzniklý problém dohodou nikoli ve sporu dle uzavřené nájemní smlouvy z 19.1.1998.

4.

Návrh žaloby na Ing. Františka Tomka -vyklizení obecních pozemků kolem domu čp. 13 v Městečku
Vzhledem k tomu, že pan Tomek není ochoten přistoupit na dohodu s obcí Chotýšany, týkající se obecních
pozemků, které svévolně zaplotil a zastavěl, nechala obec vypracovat žalobu na vyklizení obecních pozemků.
Zastupitelstvo souhlasí se zněním žaloby na Ing. Františka Tomka.
Zastupitelstvo souhlasí se zplnomocněním JUDr. Martina Vychopně ve věci zastupování obce Chotýšany v řízení
pro vyklizení pozemků proti Ing. Františku Tomkovi.
Otázka: Kdo je pro schválení znění žaloby ?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE
Otázka: Kdo je pro zplnomocnění JUDr. Martina Vychopně ve věci zastupování obce Chotýšany v řízení pro vyklizení pozemků
proti Ing. Františku Tomkovi?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

5.

Finanční hospodaření obce v roce 2007-závěrečný účet
Přijetí nápravných opatření k odstranění závad zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2007.
Zastupitelstvo obce Chotýšany schválilo Závěrečný účet obce za rok 2007 dne 26.6.2008 s výhradou s tím, že
zjištěné chyby:
V Rozvaze ke dni 31.12.2007 je na účtu 028 vykázána chybná částka – vedeno na účtu 028 i v podrozv. evidenci
971 60.
V Rozvaze ke dni 31.12.2007 je chybně n účtu 274 vykázán mínusová částka – má být na účtu 277.
Tyto chyby budou odstraněny k 31.12.2008.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu s výhradou ?

6.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Nabídkový rozpočet na akci Rekonstrukce budovy obecního úřadu-4 etapa od Stavební firmy Pazdera
V rámci programu obnovy venkova by měla proběhnout 4. etapa rekonstrukce budovy OÚ.
Zastupitelsvo navrhuje sehnat více cenových nabídek.

7.

Návrh na výměnu pozemku PK č.parc. 276- pí. Marie Paťková
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem paní Marie Paťkové. Ostatní podrobnosti budou dohodnuty při osobním
jednání.
Otázka: Kdo je pro schválení návrhu?

8.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Návrhy na zlepšení obsahu Chotýšanských novin
Zastupitelstvo se dohodlo na založení redakční rady.
Je potřeba vyzvat ke spolupráci zájmové spolky

9.

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s a obcí Chotýšany parc. č. 954/1 a PK 313
v k.ú. Městečko

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 ?

10.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Požadavek Jiřího Daňka na odkup obecních pozemků 290/17 a 368/5 v k.ú.Chotýšany
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru.
Otázka: Kdo je pro vyvěšení záměru?

11.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Žádost Ladislava Luxy o udržování sousedního pozemku
Pan Luxa upozornil na neudržované pozemky v jeho sousedství a žádá nápravu.

12.

Různé
a) III. setkání rodáků z Pařezí 23.8.2008
U této akce je zažádáno o finanční dotaci z fondu hejtmana kraje ve výši 55.000,- za spoluúčasti obce ve
výši 5000,-Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení spoluúčasti?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Usnesení č. 6/2008 ze dne 26.6.2008:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) Závěrečný účet obce za rok 2007 dne 26.6.2008 s výhradou s tím, že zjištěné chyby:
V Rozvaze ke dni 31.12.2007 je na účtu 028 vykázána chybná částka – vedeno na účtu 028
i v podrozv. evidenci 971 60.
V Rozvaze ke dni 31.12.2007 je chybně n účtu 274 vykázán mínusová částka – má být na
účtu 277.
Tyto chyby budou odstraněny k 31.12.2008.
b) znění žaloby na Ing. Františka Tomka
c) zplnomocnění JUDr. Martina Vychopně ve věci zastupování obce Chotýšany v řízení
pro vyklizení pozemků proti Ing. Františku Tomkovi
d) návrhem paní Marie Paťkové na výměnu pozemku PK č.parc. 276
e) vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků 290/17 a 368/5 v k.ú.Chotýšany
f) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s.
na pozemku p.č. 1412 v k.ú. Chotýšany
g) finanční spoluúčast obce na III. setkání rodáků z Pařezí ve výši 5.000,-Kč

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ
Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1412 v k.ú. Chotýšany
b) starostu jednáním s Marií Paťkovou ohledně výměny pozemku parc.č. 276

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 25.7. 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 14/7
Co to bylo u ‘‘ Císaře ‘‘ ?
O zmíněném již hajném Vojtíškovi vzniklo důvodné podezření, že rozdal více takových podivných knih
lidem ve vesnici. Mého praděda Kuneše bratr Vojtěch byl v Chotýšanech obecním pastýřem, nebo jak se tehdy
říkalo „obecním slouhou“. Jeho manželka, prostá a nevzdělaná to žena vlastnila prý jeden čas takovouto jednu
knihu a podle ní uměla prý takové kousky, že si tím udržovala respekt celé vesnice. Lidé se jí báli jako ohně,
každý měl strach, aby mu něco zlého nebo nemilého neprovedla.
Ještě o jiné ženě v Chotýšanech bylo známo, že se pokouší o čarování. Chotýšanský občan Josef Sysel
z čísla 5. šel jednou za letního pozdního večera z obhlídky polí a už zdáli při světle měsíce viděl, jak nějaká
postava provádí jakési kejkle blíže kříže u rybníka zvaného „Císař“.
Přešel louku od zadu a kryt vysokým obilím dostal se po mezi tehdejšího svého pole nepozorován až
docela blízko uvedeného křížku. Uviděl, že je to žena středních let úplně nahá a jak se tak při slabém měsíčním
světle nadnášela a před křížem nakrucovala, také ji poznal. Sotva však se vzpamatoval z prvního překvapení už
zase spatřil, jak žena ta vylezla na železný kříž , nohama se nahoře na něm zaklínila a visela tak po nějakou
chvíli hlavou dolů, mumlajíc při tom nějaká zaříkávání. Byla v takovém vzrušení, že dotyčného souseda, který
se z překvapení konečně vzpamatoval a vykročil ke křížku spatřila, až když byl už těsně u ní. Ten se rozpřáhl
holí a pořádně ji po zádech, hlavně pak po jejich dolejší části přetáhl. Žena pronikavě vykřikla, pustila se kříže a
spadla na zem. Honem se však překulila na stranu, mžikem se zvedla a už byla pryč.
Kdyby to bylo ve středověku, stačilo by to k tomu, aby ta žena jako čarodějnice byla upálena, třebaže
celkem nic zlého neprovedla.

- Kapitola 14/8
O těch bradavicích
Můj dědek Jan Šimek zmíněné již „lekování“ bradavic prováděl s velkým úspěchem. Přišla k němu
jednou nějaká žena ze Lhotky Veselky, kde se říkalo v „ V Chalupách“ a ukazovala mu ruce, příšerně
znetvořené od velkých bradavic. Schovávala ruce proto vždy pod zástěru, styděla se tyto veřejně ukazovat a
velice ji to trápilo. Doslechla se, že je umí chotýšanský Šimek zaříkávat a prosila jej tedy, aby jí od toho
pomohl.
Byl-li to takový nějaký těžší případ jako třeba u této ženy, bylo nutno provést kouzlo trochu odlišnějším
způsobem.

( pokračování příště )
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