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Podzim přišel v plné své kráse. Začíná topná sezóna,
zvečera je v obci plno kouře. Je dobré znát potřebné
podmínky pro zátop a hoření svého kotle.
Letos je dobrá úroda jablek. Spadaná jablka doporučuji
odvézt do sběrny v Radošovicích, která se nachází v areálu
bývalého ZD, směr polní cesta na Ctiboř. Otevřeno: pondělí
- sobota od 10 do 18 hod. a neděle 15-18 hodin. Cena 1,20
Kč za 1 kg.
V měsíci říjnu bude ukončena akce s názvem Rekonstrukce
budovy Obecního úřadu Chotýšany čp.54 - čtvrtá etapa.
Zakázka obsahuje tyto položky: oprava sociálního zařízení
v přízemí, oprava zadního vstupu do budovy, oprava
venkovní části budovy, oprava vnitřní části budovy, práce
malířské a natěračské. Bude vyměněno 6 kusů dveří a 3
kusy oken. Okna v přízemí budou repasována. Cena za dílo
232 238 Kč, z toho dotace je 134 000 Kč.
Do konce měsíce října bude realizována akce Obnova
stabilizačních prvků v zemědělské krajině - aleje a remíz u
Chotýšan. Opatření spočívá ve výsadbě dvou alejí
švestkové a třešňové, výsadbě remízu, ošetření zdravotním
řezem 32 kusů starých třešňových stromů a odstranění
náletu.
Podél cesty od Městečka k Chotýšanům bude vysazena
švestková alej (54 kusů), podél cesty pod Chotýšany
k rybníku Tlymoku alej třešňová (81 kusů). V polovině
cesty od Městečka k Chotýšanům bude založen remíz
prostokořených 375 kusů a obalovaných 375 kusů sazenic
keřů prostokořených sazenic habrů obecných (800 kusů) a
dubů letních (800 kusů). Remíz bude z důvodů ochrany
proti zvěři oplocen lesnickým pletivem. Celkové náklady
akce 274 961 Kč, z toho spoluúčast obce 10%, tj. 27 497
Kč. Realizaci díla provede Český svaz ochránců přírody
střediska Vlašim.
Ve věci zcizených rozbitých lampiček a svítilen se
přihlásil údajný viník. Jedná se o mladistvého spoluobčana,
který svých činů lituje, slíbil poškozeným omluvu a úhradu.
Jedná se ještě o nevrácených 11 kusů lampiček a 2 rozbité
skříňky.
Příjemné prožití podzimu přeje
Budka Miroslav

Pozvánka na setkání s občany na téma
financování opravy kostela sv. Havla
v Chotýšanech.
Přítomni budou: důstojný pán P. Štětina a stavební
technik pan Lutz.
Salonek v hostinci Na Kopečku, tento čtvrtek
9.10.2008 od 18 hod.

Rekonstrukce komunikací poškozených přívalovými dešti

Díky tomu, že jsme v loňském roce byli úspěšní a podařilo
se nám získat nějaké finance na opravu komunikací
poškozené přívalovými dešti v Křemení a Pařezí (realizace
5/2008), tak jsme se pokusili zažádat letos znovu a získat tak
opět dotaci.
Obci se podařilo získat dotaci na opravu těchto komunikací :
- v k.ú. Chotýšany na pozemcích 1450/1 a 1465 v obci
Chotýšany o výměře 3113m2 (od Měchurů ke křížku)
- 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 úseku 145m a šíři 3m
(odbočka ke statku p. Vojty) Tyto komunikace by měly být
opraveny do konce října tohoto roku.

Chápu rozhořčení lidí, kteří poukazují na stav ostatních
obecních komunikací, které rovněž vyžadují opravu, ale
bohužel tato dotace je přísně účelová, a tudíž využitelná pouze
pro tu komunikaci nebo její část, na níž byla schválena na
základě rozsahu poškození a je určena pouze na opravu a
uvedení do původního stavu, nikoliv na výstavbu či jiné
úpravy (např. osazení obrubníky, apod.) Tato komunikace
musí být navíc přístupovou cestou k obytným budovám.
Bohužel však není možné požádat na ostatní poničené cesty,
které nevykazují známky poškození přívalovými dešti. Na tyto
komunikace není v současné době v podstatě možné získat
žádné finance, neboť žádné dotační tituly tento problém
neřeší.
Výjimku tvoří
pouze příjezdové
komunikace
k průmyslovým zónám, lesní cesty, turistické stezky,
cyklotrasy, apod.
Co ovšem nechápu je názor, s kterým jsem se setkal, že si
asfaltujeme cestičky mezi loukami, jako například k hájovně
na Pařezí a na co vlastně, když tam bydlí pouze dva lidé.“
Tento názor mi přijde značně nefér a troufám si říci až sprostý
vůči lidem, kteří zde žijí v tomto konkrétním případě vůči
manželům Havlínovým. Vždyť to, že člověk žije na periferii
přece neznamená, že nemá stejná práva jako ostatní, nebo že
je nějak méněcenný. Dále je potřeba si uvědomit, že se jedná
o obecní komunikaci, která slouží všem a nejen obyvatelům
hájovny, i když oni jí využijí nejvíce.
Buďme rádi za každý metr komunikace, který se nám
podaří touto cestou opravit. 80% finančních prostředků na
opravu, které nám poskytne Kraj nikde jinde nezískáme
a
bylo by trestuhodné to nevyužít, nebo se o to alespoň
nepokusit, přestože se to někomu může zdát jako zbytečná
investice, jelikož to jemu samotnému nepřináší žádný užitek.

Ing. Radek Kalina

_________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Děkujeme všem, kteří si přišli s námi zatančit a pobavit se
dne 2.8.2008 do „Hostince Na kopečku“. Věříme, že příští
rok rozšíříme řady příznivců poslechu příjemné hudby a
skvělé zábavy.

Zahájení školního roku 2008/2009
V pondělí 1. září jsme s novými prvňáčky
Za SDH CHOTÝŠANY Klára Starostová
odstartovali školní rok 2008/2009 . Žáky ve školních
----------------------------------------------------------------------lavicích přivítal pan starosta společně s paní
ředitelkou.

Kostel sv. Havla - chlouba obce Chotýšany

Výsledky sběru papíru 2007/2008
V uplynulém školním roce se dětem ze ZŠ a MŠ
podařilo
nashromáždit
50580
kg
starého
papíru.Sběratelská mánie nepostihla jen děti, svou
troškou do mlýna přispívali zaměstnanci školy i lidé
z obce. S jejich pomocí se tak celkové množství
papíru vyšplhalo na neuvěřitelných 6 963 kg, za
které škola získala nemalý obnos 7 596,-Kč. Z
výtěžku si děti pořídí herní prvek do MŠ a žáci
získají toužebně očekávaný stolní fotbálek. Finanční
odměnou naše úsilí nekončí, k velkému překvapení
nás všech jsme získali DVD za 3. místo v
průměrném počtu kg na jednoho žáka - 278,5 Kg.
Ze starého papíru už jsou nyní jen papírové
kapesníky, ubrousky, pořadače...Společně jsme tak
zachránili neskutečných 118 stromů.Největší
ochránci lesa:MŠ - Štouralová A. , Kuneš V. ,
Dumský M. , ZŠ - Král J. , Jindrová M. , Toulová
K. . Velká pochvala patří všem zúčastněným, každý
se snažil podle svých možností. Zapojte se s námi
do této akce i v letošním školním roce. Přispějete
tak nejen k ochraně přírody, ale Váš dar pomůže
zároveň v realizaci nejrůznějších aktivit školky i
školy. Za podporu předem děkují děti z MŠ a ZŠ.
Projekt Blaník
V posledním týdnu měsíce září proběhl ve škole
společný projekt "Blaník"- děti se tak seznámily s
přírodou, ochranou přírody, ale i historickou
stránkou bájné hory Blaník. V závěru týdne projekt
ukončily výstupem na Blaník společně s dětmi ze
ZŠ Louňovice pod Blaníkem. Přestože dětem
nepřálo počasí, tato akce se vydařila - děti si ověřily
získané poznatky z center aktivit a navázaly i nová
kamarádství.

SRPŠ pořádá
D R A KI Á D U
Kdy : 12.10.2008
Sraz v 15.00 hod u rybníka Židák
Přijďte se s námi pobavit při pouštění draků, opéct
brambory, jablíčka a jiné dobroty.
Pro opozdilé majitele draků necháme pověšené pokyny o
místě konání u skluzavky. Přijďte i bez draka.

Každý z nás má ke svému bydlišti nebo místu, kde se narodil,
blízký vztah. Ať si to uvědomujeme či nikoliv, jsme místní
patrioti. Když se vracíme ze svých dovolenkových, víkendových
nebo jiných cest, vždy nás určitě upoutá pohled na panorama
Chotýšan, kde dominuje především věž kostela s vysokými
stromy zámeckého parku. Ač panorama doplňují lesklé a vysoké
hospodářské stavby a budovy, věž kostela je jako magnet, ke
kterému je pohled směrován. Místní kostel s udržovaným
hřbitovem je skutečně chlouba obce. Kostel je tu pro nás, slouží
v dobách dobrých i zlých, jak pro nás vlažné křesťany, tak i
ateisty.
Konečně byla letos ukončena oprava fasády kostela. Oprava
stála nemalé finanční prostředky. V roce 2005 - oprava fasády
věže 405 806Kč, v roce 2007 - oprava jižní strany fasády,
okapy a svody, krycí kamenné desky 199 035 Kč, v roce 2008 oprava fasády kulatého presbytáře a severní stěny, svody,
okapy, nový svod a úžlabí, opravená střecha nad žlaby dvě řady
bobrovek a doplnění hřebenáčů, krycí kamenné desky, to vše za
487 388 Kč + 40 tisíc Kč za vícepráce. Byla opravena fasáda
severní stěny věže z roku 2005 za 38 tisíc Kč.
Na úhradu finančních nákladů v roce 2008 uvolnilo
Arcibiskupství pražské 100 000 Kč, město Benešov, odbor
památek z dotace Ministerstva kultury 200 000 Kč a Krajský
úřad Středočeského kraje 100 000 Kč. Obec Chotýšany poskytla
finanční příspěvek 200 000 Kč v roce 2005 na opravu fasády
kostela.
Poskytnuté finanční prostředky nepokryly celkové náklady, a
proto Arcibiskupství pražské požádalo obec o příspěvek. Tento
příspěvek ze závěrů jednání obecního zastupitelstva nebude
v současné době poskytnut, ani nebude obcí konána veřejná
sbírka, jak bylo na poslední schůzi zastupitelstva rozhodnuto.
Další pokračující práce v příštích letech jsou naplánovány, jedná
se o opravu střechy hlavní lodě, věže, zabezpečení stropu
kostela proti pronášení se, venkovního soklu a zajištění odvodu
dešťové vody mimo základy kostela. Toto vyžaduje další a další
finanční dotace.
Protože dotace se musí dělit i mezi jiné církevní památky na
okrese, stavební správce pan Lutz navrhuje a požaduje, aby se
podíleli na opravě kostela finančně i občané Chotýšan.
Samozřejmě, vždy je sledována spoluúčast obce. Pokud bude
nulová, je zřejmé, že podpora bude do budoucna malá nebo
žádná.
K této otázce pan duchovní správce kostela P. Štětina a pan
Lutz jsou ochotni přijít na besedu a vysvětlit občanům
problematiku okolo dalších oprav kostela a financování těchto
akcí. Schůzka je svolána na tento čtvrtek dne 9. října od 18
hodin v salonku hostince Na Kopečku. Zveme občany, kteří mají
zájem o průběh oprav kostela v dalších letech.

Zápis 9/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29.9.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, , Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Nepřítomni: Jiří Granát
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Hosté: p. Fulín, p. Kořínek, p. Innemann, p. Titěra, p.Bukh, p. Mareš

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
Čerpání finančního úvěru u České spořitelny a.s. na uhrazení díla Zateplení budovy ZŠ a MŠ Chotýšany
4)
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt Zateplení budovy ZŠ a
MŠ Chotýšany ve výši 300 000,- Kč
5)
Návrh na konání veřejné sbírky obce pro účel částečné úhrady nákladů na opravu místního kostela sv. Havla v
Chotýšanech
6)
Žádost o odprodej části obecního pozemku č. parc. 692/12 v k.ú. Městečko osada Albatros – Jitka Holubová
7)
Návrh na doplnění usnesení obec. zastupitelstva při prodeji obecních pozemků o termín realizace prodeje a
případné pozbytí platnosti usnesení
8)
Žádost Daniely Hellerové,Hostinec Pod Kostelem, Chotýšany 3, o snížení sazby poplatku z vybraného vstupného
na 10%
9)
Návrh na prodloužení dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí Klauzovou do 30.11.
10)
Návrh kupní smlouvy na koupi pozemků 274 PK a 275 PK v k.ú. Chotýšany ve vlastnictví paní Květy Kůtové
11)
Žádost ZŠ a MŠ Chotýšany o vyplacení financí z rozpočtu obce za rok 2007
12)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková, Šternberk.) – PROBÍHÁ
• starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č.
368/12 v k.ú. Chotýšany - SPLNĚNO
• starostu zajištěním vyčištění strouhy v Městečku přes SÚS Benešov, jakožto správce dané komunikace – PROBÍHÁ
• starostu nápravou zakreslení pozemků manželů Kápičkových na katastrálním úřadě dle kupní smlouvy - SPLNĚNO
• starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s paní Kůtovou na odkup pozemku parc.č.274 a 275 v k.ú. Chotýšany
– PROBÍHÁ
• starostu zajištěním zaměření staré cesty z Chotýšan do Městečka pro potřeby obnovy aleje a remízu - PROBÍHÁ
• starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně - PROBÍHÁ
• starostu a místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti, dále
seznámením zastupitelů s cenovými nabídkami a uzavřením smlouvy s vítěznou firmou a předáním podkladů
manažerovi Choposu do 15.9.2008 - SPLNĚNO

3.

Čerpání finančního úvěru u České spořitelny a.s. na uhrazení díla Zateplení budovy ZŠ a MŠ Chotýšany
Vzhledem k administrativním průtahům v řízení o čerpání dotace na zateplení školy je obec nucena sáhnout k čerpání
krátkodobého úvěru na uhrazení závazků vůči firmě HOSS, která realizovala tento projekt. Čerpání dotace ze SFŽP by mělo
proběhnout podle posledních informací v měsíci listopadu.
Výše úvěru činí 1.770.000,-Kč.

Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 1.770.000,-Kč se splatností do 31.3.2009 na
financování
projektu "Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany" s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy obce a zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800.
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Otázka: Kdo je pro uzavření zástavní smlouvy k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800 s Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
4.

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt Zateplení budovy ZŠ a MŠ
Chotýšany ve výši 300 000,- Kč
Na základě rozhodnutí SFŽP o přiznání dotace na zateplení školy poskytl krajský úřad dotaci ve výši 300.000,-Kč na pokrytí
nákladů na realizaci projektu, jako dorovnání dotace do 100% výše.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 4134/OŽP/2008?
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Návrh na konání veřejné sbírky obce pro účel částečné úhrady nákladů na opravu místního kostela sv. Havla v Chotýšanech
Vzhledem k chybějícím finančním prostředkům na opravu kostela podal starosta návrh na uspořádání veřejné sbírky pod
záštitou obce.
Z důvodu administrativní náročnosti této akce zastupitelstvo navrhuje nepořádat sbírku, ale kdo bude mít zájem může formou
daru přispět přes účet obce na opravu kostela. Celý tento problém bude podrobně rozepsán v místních novinách.
Otázka: Kdo je pro schválení veřejné sbírky ?

6.

Hlasování PRO 1 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

Žádost o odprodej části obecního pozemku č. parc. 692/12 v k.ú. Městečko osada Albatros – Jitka Holubová
Zastupitelstvo zamítá prodej části pozemku. V případě zájmu je možno jednat o prodeji celého pozemku, případně po dohodě
s ostatními sousedy.

7.

Návrh na doplnění usnesení obec. zastupitelstva při prodeji obecních pozemků o termín realizace prodeje a případné pozbytí
platnosti usnesení
Zastupitelé se dohodli, že při prodeji obecních pozemků bude stanoven termín realizace prodeje

8.

Žádost Daniely Hellerové,Hostinec Pod Kostelem, Chotýšany 3, o snížení sazby poplatku z vybraného vstupného na 10%
Zastupitelstvo schvaluje snížení sazby za podmínky neúčtování nájemného na akce pořádané pro děti (mikulášká,
karneval) do 30.9.2009.
Otázka: Kdo je pro snížení sazby s podmínkou?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Návrh na prodloužení dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí Klauzovou do 30.11.
Otázka: Kdo je pro prodloužení dohody?
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10.

Návrh kupní smlouvy na koupi pozemků 274 PK a 275 PK v k.ú. Chotýšany ve vlastnictví paní Květy Kůtové
Vzhledem k tomu, že paní Kůtová nehodlá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí ohledně zmiňovaných pozemků, neboť tento
akt již v minulosti absolvovala a celá věc nebyla dotažena do konce, rozhodla se podepsat pouze smlouvu kupní.
Otázka: Kdo je pro schválení znění kupní smlouvy?

11.

Žádost ZŠ a MŠ Chotýšany o vyplacení financí z rozpočtu obce za rok 2007
Škola žádá o nevyplacený finanční příspěvek za rok 2007
Na základě výsledků finančního hospodaření a vyplacení dotace na zateplení školy, bude zřejmé zda v letošním
roce bude vyplacen příspěvek pro školu. V případě, že finanční prostředky budou k dispozici, bude na základě
rozpočtového opatření příspěvek vyplacen.
Dále škola žádá o vyplacení finančního příspěvku na úhradu autobusu pro děti na plavání.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5000,-Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení příspěvku ve výši 5000,-Kč?

12.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

a.

Dotace na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti
Dne 15.9.2008 se zastupitelé sešli k posouzení cenových nabídek na opravu komunikací poškozených přívalovými
dešti. Z tohoto jednání byl pořízen zápis a následně byla podepsána smlouva s firmou BES s.r.o. jejíž nabídka byla
cenově nejvýhodnější.
b) Opakovaná stížnost zástupců chatové osady Večerní Hvězda na rušení nočního klidu
Zástupci chatové oblasti přišli s opětovnou stížností a žádají obec o řešení dané situace.
Zastupitelé se zástupci chatové osady dohodli na následujícím:
- obec písemně vyrozumí majitele areálu Green Valley Park o opakovaných stížnostech na nadměrný hluk
- obec písemně vyrozumí příslušný stavební úřad o provádění akcí v areálu Green Valley Park, které jsou
v rozporu s vydaným kolaudačním rozhodnutím.
- obec písemně vyrozumí zástupce osady Večerní Hvězda
c) Pan Alexander Bukh – výuka hry na flétnu
Pan Bukh přišel s žádostí o pronájem prostor ve škole pro výuku hry na flétnu.
Na základě zřizovací listiny je v kompetenci školy uzavřít nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo tuto aktivitu podporuje.
d) Černá skládka u Prostředního rybníka
Pan Innemann upozornil na vznikající černou skládku u prostředního rybníka.
e) Stížnost místních organizací na neotištění příspěvků v novinách
Pan Innemann zprostředkovaně přednesl stížnost fotbalistů, hasičů a biatlonistů na neotištění
příspěvků v novinách.
Tento problém bude prověřen.
f) Plot u pomníku
Pan Innemann upozornil na stav oplocení u pomníku.
Tento problém je již řešen a pole plotu jsou již ve výrobě.

Usnesení č. 9/2008 ze dne 29.9.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 1.770.000,-Kč se splatností do 31.3.2009 na
financování projektu "Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany" s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru
budoucími rozpočtovými příjmy obce a zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800
b) uzavření zástavní smlouvy k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800 s Českou spořitelnou, a.s.
c) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č.
4134/OŽP/2008
d) snížení sazby poplatku z vybraného vstupného na 10% s podmínkou.
e) prodloužení dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí Klauzovou do
30.11.2008
f) příspěvek ve výši 5000,-Kč na úhradu autobusu pro děti na plavání
g) znění kupní smlouvy na koupi pozemků 274 PK a 275 PK v k.ú. Chotýšany ve vlastnictví paní
Květy Kůtové
2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 1.770.000,-Kč se splatností do 31.3.2009 na financování
projektu "Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany" s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru
budoucími rozpočtovými příjmy obce a zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800
b) starostu uzavřením zástavní smlouvy k pohledávkám z účtu č. 320091319/0800 s Českou spořitelnou, a.s.
c) starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje
č.4134/OŽP/2008
d) starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o územní
rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto projektem.
e) starostu uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků 274 PK a 275 PK v k.ú. Chotýšany ve vlastnictví paní Květy
Kůtové

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 23:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 31 .10. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
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Z různých dob a časů - Kapitola 15
Ze vzpomínek bývalého chotýšanského učitele Karla Poláka
a jeho žáka Rudolfa Šimka
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, kteří stojí
dnes mimo veřejného života v obci, na jejichž dřívější práci v tomto směru se však stále s uznáním i obdiven
vzpomíná. Zásluhou jednoho z těchto dřívějších kulturních pracovníků byl v čísle 6. okresního časopisu „ Jiskra“
1961 otištěn článek pod nadpisem „ Významné výročí“. V článku je zmínka o tom, že pokračovatelem
zakladatelů chotýšanského ochotnického divadla bývali zpravidla místní učitelé.
Ano – ať už to bylo mimo Františka Hostomského a Jana Navrátila další chotýšanský učitel Karel Polák,
Antonín Matějovský, Emanuel Remta, Antonín Šustr, František Vokurka, Václav Kadeřábek, Zbyněk Theissig a
Josef Novák, nebo i učitelky Růžena Nevařilová, Zdena Kryštůvková, Růžena Kokešová – Syslová, Marie
Hudečková, Marie Janurová nebo Marta Slabá – ti všichni se plnou měrou zasloužili o rozkvět našeho
ochotnického divadla. O všech je s láskou psáno v X. části „Chotýšanské kroniky“ i v „Pamětní knize“
Čtenářsko-Ochotnické Jednoty s ohledem ne jejich bohatou činnost v tomto ochotnickém spolku, o mnohých je
zmínka i v kronice obecní.
Byli to vesměs lidé hodně pokrokoví a zvlášť ti z těch dob dřívějších, z let starého Rakouska, kdy pokrokový
učitel na vesnici neměl na růžích ustláno. O jednom z nich, bývalém chotýšanském učiteli Karlu Polákovi,
rodákovi z Kutné Hory zachovalo se mnoho vzpomínek na tu dobu, kdy on v Chotýšanech působil a ve zdejším
venkovském prostředí strávil plných sedm let svého učitelování, od roku 1895 do roku 1902.
Vše to se nám zachovalo jednak podle vlastnoručně psaných vzpomínek, jednak i podle vyprávění jeho
bývalého žáka z těch let Rudolfa Šimka, mého strýce. Na bývalého chotýšanského učitele vzpomínají dodnes
s láskou jeho bývalí žáci z Chotýšan a zvláště pak Rudolf Šimek a František Brothánek, kteří si s ním až téměř do
poslední chvíle jeho života také dopisovali. I jeho bývalí kamarádi z naší vesnice a bývalí ochotníci a to zvláště
František Jukl a můj otec Josef Šimek mi hodně o něm vyprávěli. A vzpomínali jsme i my ostatní a zvláště
ochotníci, když jsme se dozvěděli, že v pondělí dne 20. února 1961 NADEŠEL I JEHO DEN – a on se odebral
tam, odkud není návratu. Vzpomínali jsme hluboce dojati, loučíce se s ním v pražském krematoriu ve Strašnicích,
kde byl v sobotu 25. února 1961 zpopelněn …
Karel Polák se dožil požehnaného věku 88 let.

( pokračování příště )
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