Ročník 12 / Číslo 8 / Srpen 2008
Prázdniny utekly jako voda bez nějaké nepříjemné
újmy na zdraví a to je dobře. Snížily se spanilé jízdy
dětí na kole bez držení řídítek a posedávání na okraji
silnice .
Díky aktivitě mladých maminek, především pani Stáni
Jandačové,
bylo
odsouhlaseno,objednáno
a
instalováno dětské hřiště u nádrže Židák. Žádám
tímto mladé uživatele dětského hřiště a rodiče, jako
dozor o to, aby se k tomuto zařízení chovali tak, aby
jim mohlo sloužit co nejdéle. Zároveň upozorňujeme
na riziko zranění v případě nesprávného používání
herních prvků.
Během prázdnin se naše škola oblékla do nového
zatepleného a barevného kabátu. Přejme dětem
příjemné a radostné chvíle ve škole, príma kamarády
hodné pani učitelky a personál školy. A naopak si
přejme zvídavé a dobře se učící děti , které si budou
vážit prostředí naší pěkné školy.
Cena díla 2.134.956 Kč.Žádost o podporu v rámci
Operačního programu Životního prostředí stále
probíhá .Spolufinancování se zdrojů obecního
rozpočtu 200.543 Kč + výdaje na projekt zhotovení
díla 49 980 Kč,energetický audit 49 730 Kč,
energetický průkaz 35 105 Kč, energetický snímek
7 735Kč.
Výdaje plus jsou výdaje, které musí obec zabezpečit
a uhradit před podáním žádosti o dotaci.
V poslední době byly na našem hřbitově rozbíjeny a
zcizovány lampičky a celé svítilny.Bylo zjištěno ,že
tuto neomluvitelnou lumpárnu prováděla a nebo o ní
věděla parta mladíků a děvčat z naší obce, kteří se
scházejí
v podkrovních
prostorách
bývalého
hospodářského obytného domu v prostoru nádvoří
zámku.
Doporučuji rodičům , aby zakázali svým nezletilým
dětem vstup do prostor areálu zámku. Vyzívám
rodiče, aby
kontrolovali pohyb dětí po obci
především v nočních hodinách.
Závěr je neradostný, pozor, je mezi námi mládež,
která krade, ničí majetek druhého a to na posvátném
místě hřbitova. Je to jen začátek něčeho
ještě horšího, nebo jen klukovina....
Budka Miroslav

To jsem jim to ukázal…
Pravděpodobně něco takového si myslí vandal, který tři
týdny po instalování herních prvků do prostoru u rybníka
Židák poškodil prolézačku pro děti.
Došlo k rozbití vypouklého plexiskla a vzniku ostrých
hran.
Zdali dotyčného zajímalo kolik okénko z plastu vydrží,
nebo zda si chtěl dokázat jakou má sílu, či snad
zaimponovat svým vrstevníkům se asi těžko dozvíme,
protože myslet si, že by se náš „HRDINA“ přiznal by
bylo asi dosti naivní.
To že náš neznámý ohrozil malé děti na zdraví, tím že
může dojít k poranění, mu asi nedošlo.
Že poškodil zařízení určené pro děti svědčí pouze o
ubohosti dotyčného a nevyzrálosti ducha.
Kdo to byl se každopádně už asi nedozvíme.
Vzhledem ke stížnostem, bych ale rád touto cestou
apeloval na rodiče, aby se více zajímali o to co dělají
jejich dospívající děti, které se zde schází. Rád bych, aby
jim vysvětlili , že pokud je přímo na výrobku samém
uvedeno, že je určen pro věkovou skupinu dětí 3-12let, že
by tam opravdu neměli co dělat.
Nic proti tomu, pokud se tam budou scházet, posadí se na
lavičky a budou se chovat slušně a nebudou ničit cizí
majetek a dělat nepořádek.
Ing. Radek Kalina, místostarosta

OPRAVNA ODĚVŮ







Opravy všeho druhu, dětské,
dámské, pánské
Výměna zipů
Úprava délky a objemu oděvů
Šití bytového textilu - ubrusy,
povlečení, záclony a závěsy
Poradenství
Krejčovské a šicí práce

Místo: Chotýšany č. 18
Otevírací doba: Po - Čt: 8.00 – 15.30
Pá: 16.00 – 19.00
nebo po telefonické domluvě na čísle 774 195 794

Dětské hřiště v Chotýšanech
Z podnětu „našich“ maminek vznikl v klidové zóně u
rybníka Židák herní koutek určený k odpočinku dětí a
rodičů.Tato stavba byla zřízena nákladem 99.127,-Kč
za příspěvku krajského úřadu z Fondu sportu a
volného času Středočeského kraje na rok 2008
v rámci realizace projektu „Vybavení veřejného
prostranství herními prvky“. Výše poskytnuté dotace
činí 40.000,-Kč, zbylá částka byla uhrazena
z rozpočtu obce.
Sestava je vyrobena firmou Direct Media s.r.o. Jedná
se o výrobek z akátového dřeva s dlouhou životností
desetiletou zárukou. Tento výrobek je opatřen všemi
potřebnými certifikáty v souladu s nařízením EU.

Tato herní sestava je určena pro děti od 3 do 12
let.
Věříme, že tento projekt přispěje k obohacení
společenského života v obci a přinese radost našim
nejmenším, ale i jejich rodičům, kteří budou
v příjemném prostředí dohlížet na jejich bezpečné
hry.

Dětské odpoledne na střelnici.
Myslivecké sdružení Diana Chotýšany
hospodaří na 2200 hektarech polí a lesů, které
jsou na území obcí Chotýšany, Bílkovice,
Třeběšice, Litichovice a Struhařov. Má kolem
40 členů, kteří se zabývají činností podle
zákona O myslivosti a to je výkon práva
myslivosti. To, ale není jen lovení zvěře jak to
na první pohled vypadá. Je to hlavně péče o
zvěř, zejména v zimním období.
Aby se
členové mohli vyžít i střelbou a protože stavy
drobné zvěře jsou velmi nízké což je
zapříčiněno celou řadou okolností, vybudovali
jsme si střelnici pro střelbu na asfaltové terče.
Vzhledem k tomu, že zde máme celkem velký
areál i se společenskými prostorami, jsou zde
pořádány i další společenské akce.

Abychom seznámili občany z vše uvedených
obcí a abychom ukázali jejich dětem a
vnoučatům práci myslivce, bylo uspořádáno
v konci prázdnin 30.srpna Dětské odpoledne
na střelnici. Tuto akci
zajišťovaly hlavně
manželky myslivců. Myslivci samozřejmě
zajišťovali odborné záležitosti. Odpoledne se
velmi vydařilo, zúčastnilo se 38 dětí, které
soutěžili v několika disciplínách o svých
znalostech mysliveckých tradic a přírody.
Samozřejmě, nescházela ani střelba ze
vzduchovky. Závodníci dostali za své výsledky
odměny. Domnívám se, že se akce velmi
vydařila a bude se pravděpodobně v příštím
roce opakovat.
Za Myslivecké sdružení si
dovoluji poděkovat všem kdo se podíleli na
přípravě a průběhu a to zejména Martině
Poupětové, která přípravy a průběh řídila a
panu Škodovi, který s Biatlonem Chotýšany
zajistil střelby ze vzduchovek.
Rudolf Fulín
předseda MS

Během setkání, byly prezentovány nově
zjištěné skutečnosti z historie Pařezí. To vše
bylo promítáno s doprovodným komentářem.
Vesnička Pařezí leží na bývalé císařské
Jednalo se o historii jednotlivých domů a v
cestě na Vídeň. Doby, kdy zde jezdili
druhé části fotografií jednotlivých osob a jejich
vozkové a dopravovali cestující i náklad
potomků, případně jejich osudů.
dávno minuly. Vesnička prodělala za staletí
celou řadu změn a osudů. Znovu byla
Jedním z hlavních bodů programu, byla
pravděpodobně vystavena v létech kolem
mše u místní kapličky, kterou sloužil pan
roku 1780 na původních gruntech.
děkan Gustav Sikora z Benešova za asistence
pana Františka Klabíka z Benešova.
Dnes je to malebné uskupení devíti
domů, dnes již moderního stylu. Domy i
náves jsou trvale dobře udržovány. V okolí
je 14 chat, některé jsou obývány po většinu
časti roku.

3. Setkání Pařezáků.

Místní rodáci, obyvatelé, chataři a jejich
potomci v poslední době pořádají setkání.
První bylo před jedenácti léty, druhé před
pěti a třetí 23.srpna 2008.

Na mši doprovázely pana děkana svým
zpěvem místní zpěvačky.

Na setkáních se prezentují materiály o
obyvatelích z doby nejen minulé, ale i
současné. K tomu se používají dokumenty,
které poskytli místní občané, nebo byly
získány
z archivů
a
matrik.
Jejich
zpracování většinou zajistil Mirek Švarc,
kronikář obce Chotýšany.
Letošní setkání proběhlo za účasti 70
občanů a bylo pojato velmi rozsáhle.
Zúčastnili se zástupci osady Pařezí ze
Šumavy u Sušice, která je o dvě popisná
čísla menší, ale podle fotografií a vyprávění
také velmi krásná. Zástupce Pařezí u
Chlumu u Třeboně, které má deset domů se
ze zdravotních důvodů omluvil. S těmito
osadami, byly navázány diplomatické vztahy
a jednalo se o další spolupráci.

Jednou z důležitých částí setkání je
fotodokumentace. Dělá se pravidelně celková
fotografie
účastníků
a
fotografie
před
jednotlivými domy s účastníky, kteří z toho
domu pocházejí.

Dále se pokračovalo ve vzpomínání a celá
akce byla zakončena ohňostrojem.
Za přípravu a celý průběh chceme
poděkovat
všem
účastníkům,
Mirku
Švarcovi, panu děkanovi, paní Evě Budkové,
zpěvačkám, kolektivu restaurace Na Pařezí a
majiteli panu René Brunčovi, kde celá akce
probíhala, Obecnímu úřadu Chotýšany,
Sdružení obcí Chopos, O.P.S. Posázaví a
místním občanům a chatařům, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu.

Jednotlivým
domům,
domovní znamení-erby.

byla

Na závěr, bylo dohodnuto,
ustaveno
občanské
sdružení
udělena Království Pařezí.
Účastníci setkání.

že bude
s názvem

Zápis 8/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29.8.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Václav Pošmurný
Nepřítomni: Ilona Syslová, Jiří Granát
Z toho omluveni: Ilona Syslová
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Václav Pošmurný
Hosté: p.Lutz, p. Hrstka, p. Vojta, p. Innemann, p. Měchura, p. Kořínek

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
Osobní účast pracovníka Arcibiskupství pražského s žádostí o finanční příspěvek na opravu kostela
4)
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obcí Chotýšany, osada Křemení, na
pozemku parc.číslo 368/12 v k.ú. Chotýšany
5)
Žádost o odprodej obecních pozemků:
a) Dušan Vojtěch - pozemek parc.č. 987/l a parc.č. 43/1 v k.ú. Městečko
b) Pavlíčková Helena - parc.č. 728/1 a parc.č. 729/1 v k.ú. Městečko
c) Daněk Jiří – rozhodnutí k záměru prodeje pozemku parc.č. 290/17 a parc.č. 368/5 v k.ú.
Chotýšany
d) Ing. Josef Mareš – pozemek PK 259 v k.ú. Chotýšany
e) Manželé Kápičkovi – pozemek parc.č. 729/1 v k.ú. Městečko
6)
Informace o průběhu stavby Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany
7)
Stížnost chatařů z osady Večerní Hvězda na porušování nočního klidu
8)
Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu s názvem Aleje a remíz u
Chotýšan
9)
Žádost občanů Městečka o zakreslení obecní cesty na obecním pozemku 334/2 k obecní cestě p.č. 953
v k.ú. Městečko u Chotýšan
10)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková, Šternberk.) – PROBÍHÁ
• starostu uzavřením smlouvy na směnu pozemků s paní Marií Paťkovou(276 PK a 716 PK - 262 PK a 263
PK v k. ú. Chotýšany) - SPLNĚNO
• starostu zajištěním vyčištění strouhy v Městečku přes SÚS Benešov, jakožto správce dané komunikace
- PROBÍHÁ

3.

Osobní účast pracovníka Arcibiskupství pražského s žádostí o finanční příspěvek na opravu kostela
Pan Lutz je stavebním technikem a přišel s žádostí o finanční příspěvek na opravu kostela. Seznámil přítomné
s rozpočtem oprav s tím, že chybí 87.000,-Kč na dokončení započaté opravy.
Bude provedena revize rozpočtu s ověřením možnosti příspěvku.

4.

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. a obcí Chotýšany, osada Křemení, na pozemku
parc.číslo 368/12 v k.ú. Chotýšany
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 368/12 v k.ú.
Chotýšany.
Zastupitelstvo žádá, aby bylo ve smlouvě ošetřeno řádné uvední terénu do původního stavu.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost o odprodej obecních pozemků:
a) Dušan Vojtěch - pozemek parc.č. 987/l a parc.č. 43/1 v k.ú. Městečko
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje z důvodu nevhodnosti daných parcel pro výstavbu.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

b) Pavlíčková Helena - parc.č. 728/1 a parc.č. 729/1 v k.ú. Městečko
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje z důvodu zachování obecní cesty.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

c) Daněk Jiří – rozhodnutí k záměru prodeje pozemku parc.č. 290/17 a parc.č. 368/5 v k.ú. Chotýšany
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc.č. 290/17 a parc.č. 368/5 v k.ú.n Chotýšany za cenu 28,-Kč/m2.
Náklady spojené s řízením nese kupující.
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Otázka: Kdo je pro schválení prodeje?
SE

d) Ing. Josef Mareš – pozemek PK 259 v k.ú. Chotýšany
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje z důvodu budoucího využití tohoto pozemku a dále i z důvodu narušení
rázu krajiny.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování PRO 0 PROTI 3 ZDRŽEL SE 1

e) Manželé Kápičkovi – pozemek parc.č. 729/1 v k.ú. Městečko
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje z důvodu zachování obecní cesty.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

6.

Informace o průběhu stavby Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany
Dnes byla předána stavba, byly sepsány závady a nedodělky, které budou odstraněny během následujících
14.dnů.

7.

Stížnost chatařů z osady Večerní Hvězda na porušování nočního klidu
Pan Kořínek s panem Měchurou přednesli stížnost na rušení nočního klidu provozovatelem areálu „ Green
Valley„ v místě bývalého mlýna. Obyvatelé chatové osady si stěžují na opakované rušení nočního klidu.
Jediným řešením je zajistit změření hluku v době konání nějaké akce.

8.

Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu s názvem Aleje a remíz u Chotýšan
Jedná se o obnovu stabilizačního prvku v zemědělské krajině po původní cestě z Chotýšan do Městečka na
pozemcích p.č. 150, 160, 161, 1374/1, 1443 v kú Chotýšany a 956 v k.ú. Městečko u Chotýšan.
Cena akce 274.961,-Kč, výše přiznané dotace 90% (247.464,-Kč)

9.

Žádost občanů Městečka o zakreslení obecní cesty na obecním pozemku 334/2 k obecní cestě p.č. 953 v k.ú.
Městečko u Chotýšan
Tento problém byl řešen na minulé schůzi a bylo řečeno, že řešení bude vycházet z nového geometrického plánu.

10.

Různé
a. Dotace na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti
Obci se podařilo získat dotaci na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti. Jedná se o tyto
komunikace:
-v k.ú. Chotýšany na pozemcích 1450/1 a 1465 v obci Chotýšany o výměře 3113m2
-obecní komunikace k hájovně na Pařezí na pozemcích 1375 a 1476 v k.ú. Chotýšany v délce úseku 225m
a šíři 3m
- obecní komunikace k chatové oblasti v Pařezí na pozemku 1376 v k.ú. Chotýšany v délce úseku 170m
a šíři 3m
- obecní komunikace v osadě Městečko na pozemku 983 v k.ú. Městečko u Chotýšan v délce úseku145m
a šíři 3m
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu dotčených
komunikací, dále seznámením zastupitelů s cenovými nabídkami a uzavřením smlouvy s vítěznou firmou a
předáním podkladů manažerovi Choposu do 15.9.2008

Usnesení č. 8/2008 ze dne 29.8.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na
pozemku p.č. 368/12 v k.ú. Chotýšany
b) odprodej pozemků parc.č. 290/17 a parc.č. 368/5 v k.ú.n Chotýšany za cenu 28,Kč/m2panu Jiřímu Daňkovi
2)

pověřuje
a) starostu uzavřením Smlouy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ
Distribucí a.s. na pozemku p.č. 368/12 v k.ú. Chotýšany
b) starostu nápravou zakreslení pozemků manželů Kápičkových na katastrálním úřadě dle
kupní smlouvy
c) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s paní Kůtovou na odkup pozemku
parc.č.274 a 275 v k.ú. Chotýšany
d) starostu zajištěním zaměření staré cesty z Chotýšan do Městečka pro potřeby obnovy
aleje a remízu
e) starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace
k průmyslové zóně
f) starostu a místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu dotčených komunikací, dále
seznámením zastupitelů s cenovými nabídkami a uzavřením smlouvy s vítěznou firmou a
předáním podkladů manažerovi Choposu do 15.9.2008

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 26 .9. 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 15
Ze vzpomínek bývalého chotýšanského učitele Karla Poláka
a jeho žáka Rudolfa Šimka
V dřívějších dobách a ještě tak v letech první světové války, kdy nebyly radiové ani televizní přijímače a
jiné vymoženosti dnešní moderní doby, chodili lidé v zimním období, kdy nebylo tolik práce a také, aby si
ukrátili dlouhou chvíli a dlouhé zimní večery „ na táčky“. V naší vesnici byla dvě taková známá místa, kde se
sousedé scházeli. Byla to chalupa číslo 45 kde se po staru říkalo „U Bernardů“ nebo také „U Tkalců“. Sem
chodívala téměř celá obec, i tehdejší farář P. Václav Polívka býval tu skoro pravidelným ba denním hostem.
Zde se také hodně četlo.
Druhé takové známé místo bylo v chalupě číslo 47. u Jelínků nahoře u kostela, kde se také ještě po staru
říkalo „U Ponocných“. Na těchto besedách se povídalo o všem možném. O tom, co se stalo doma i v okolí, kdo
umřel, komu se dítě narodilo, kdo se bude ženit nebo která se bude vdávat a vyprávělo se také hodně i o časech
a příhodách dávno minulých. Vyprávěly se povětšině strašidelné historky o chotýšanském zámku, o jeho
dřívějších majitelích chotýšanských pánech i také o tom, co se kdy v zámku přihodilo.
Řeč se stočila mnohdy i na některé místní občany, zajímalo všechny, jak žil ten či onen, jak hospodařil,
co se komu za jeho života přihodilo, ať veselého či vážnějšího a mnohdy i tragického rázu. Jak jsem v jiné části
této „Chotýšanské kroniky“ poznamenal, bývaly mezi osadníky naší vesnice velmi výrazné i svérázné postavy a
možno říci, že o každém jednotlivém stavení dal by se napsat román. Slýchal jsem mnoho vyprávět o těchto
našich lidech, o lidech, kteří tu žili a na něž se už dávno zapomnělo. Jsou to historicky zajímavé a na dobu
tehdejší i pozoruhodné a proto některé z nich dále zaznamenávám. Vypravoval o nich můj otec Josef i strýc
Rudolf Šimek a těm je zase vypravovala jejich bába Antonie Kunešová, selka z čísla 4. To jsou hlavně
historicky týkající se mého praděda Martina Kuneše a též i chotýšanského zámku. / viz. Předcházející
kapitoly./
Další události, související např. se „ Starou hospodou“ jsou vztahy z přímého vyprávění strýce
Rudolfa, který v sousedství „Staré hospody“ vyrostl a jejími tehdejšími obyvateli se dobře znal a s nimi stýkal
…
V roce 1960 vzpomínali v Chotýšanech 100 výročí založení chotýšanského ochotnického divadla.
Nevzpomínalo se ovšem nijak oficielně, k tomu se příslušní činitelé a představitelé dnešního kulturního a
společenského života u nás nedostali. Vzpomínalo jen několik málo z těch bývalých ochotníků,….

( pokračování příště )
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