Ročník 18 / Číslo 4 / Duben 2014
Vážení spoluobčané,
jak je již dlouhou tradicí, vždy po zasedání
zastupitelstva se vám dostává do ruky nové vydání
Chotýšanských novin. Nejinak je tomu i dnes, kdy
vám předávám informace z jednání zastupitelstva.
Tentokrát byly na programu zejména pozemky.
• Již na minulém zasedání jsme uznali, že vlivem
chyby v katastrální mapě rodina Trávníčkova
dlouhá léta užívá obecní pozemek v dobré víře, že
tento pozemek patří jí. Protože jsme v usnesení
zastupitelstva z 28. 2. 2014 toto uznání vlastnictví
nepřesně formulovali, museli jsme usnesení
opravit.
• Směnu obecní cesty za adekvátní část sousedního
pole ing. Horáčka z Věžník jsme neschválili,
protože se jedná o kvalitativně rozdílné pozemky
a navrhovatel směny nepředložil žádný pádný
důvod pro zaplocení obecní cesty. Ing. Horáčka
jsme vyzvali, aby do konce května obecní cestu
uvolnil.
• Konečně se nám podařilo shromáždit všechny
podklady
nutné
pro
směnu
pozemků
s J. Sternbergem u rybníka Císař, tuto směnu
schválit a podat návrh na vklad do katastru.
• Schválili jsme žádost J. Pospíšila z Městečka na
odprodej obecního pozemku mezi jeho
nemovitostí a rybníkem Ovčínek.
• Obdrželi jsme od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech
majetkových
soupis
pozemků
s nedostatečně identifikovanými vlastníky v k.ú.
Chotýšany a k.ú. Městečko. Jedná se o pozemky,
u kterých není v katastru uveden žádný vlastník
nebo vlastník, kterého není možné dohledat (s
největší pravděpodobností již nežije). Soupis je
k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových
stránkách www.uzsvm.cz. Více se dozvíte
v samostatném příspěvku.
• Vzhledem k tomu, že náklady na provoz
obecního
vodovodu
v r.
2013
činily
23,90 Kč/m³, rozhodli jsme o zvýšení vodného
na 25 Kč/m³, a to pro veškerou spotřebovanou
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vodu (nezpoplatňuje se žádný nadměrný odběr,
jako tomu bylo doposud). Vyšší vodné platí od
května 2014, před tímto termínem proběhne
pravidelný odečet vody. Z ceny každého
odebraného m³ vody tak budeme moci odložit cca
1 Kč do fondu obnovy vodovodu.
Připravujeme stavební projekty pro letošní rok.
Získali jsme cenové nabídky na vybudování
chodníku na Křemení, měla by proběhnout
výměna zastaralých svítidel veřejného osvětlení
a nainstalováno dlouho očekávané osvětlení při
odbočce do obce u Becků. Také ve spolupráci
s TJ Sokol připravujeme rozšíření kabin o prostor
pro posezení tak, aby vše bylo hotovo do
Chotýšanských slavností.
Obdrželi jsme nabídku na zprovoznění
internetové televize na našich webových
stránkách. Nápad je to jistě zajímavý, ale zatím
finančně příliš náročný. Proto jsme nabídku
odmítli.
V souladu se školským zákonem jsme vypsali
výběrové řízení na ředitele/ředitelku MŠ a ZŠ
Chotýšany. Podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na naší elektronické úřední desce
a uchazeči se mohou hlásit do 25. 4. 2014.
Proběhlo prořezání části ovocných alejí ke
Křemení a k Pařezí, zbývající peckoviny necháme
prořezat po odkvětu. Firma, která prořez
prováděla, nabídla i prořezání javorů podél cesty
do Green Valley. Po našem oslovení se
provozovatelé areálu nabídli, že alej prořežou na
vlastní náklady. Děkujeme.
Na pozvání Sdružení přátel Chotýšan do naší
obce zavítali ochotníci z Bystřice s nastudovaným
představením „Když ty, tak já taky …“. Kdo
představení viděl, jistě nebyl zklamán. Celkem
přišlo 68 diváků, takže výtěžek ze vstupného
pokryl veškeré náklady spojené s představením.
Myslím, že je tu předpoklad pro opakování
podobné akce.

Na závěr bych vás ráda pozvala na dvě akce. Tou
první je tradiční čištění řeky Sázavy, které proběhne

o víkendu 11. – 13. dubna pod patronátem MAS
Posázaví
(bližší
informace
naleznete
na
www.posazavi.com). Tou druhou je slavnostní
otevření rozhledny Špulka u Lbosína v sobotu
26. 4. 2014 dopoledne. Nejlepší přístup na rozhlednu
je z osady Lbosín po naučné stezce, kterou
vybudovaly školy z mikroregionu. Pro tento den bude
ve Lbosíně vyhrazena velká odstavná plocha pro
automobily a i v dalších dnech zde pro návštěvníky
bude parkoviště k dispozici. Součástí slavnosti bude
kulturní program a připraveno je i občerstvení
(viz samostatný leták). Od tohoto dne bude rozhledna
volně přístupná všem návštěvníkům. Doufejme, že
rozhledna bude odolávat útokům vandalů. Již
v minulém týdnu totiž kdosi vyjel až na kopec autem
a rozjezdil kamennou mapu pod rozhlednou. Následně
proto byla přijata opatření, která by měla podobným
jednáním zabránit. Přejme rozhledně, aby ji
navštěvovalo co nejvíce turistů a co nejméně vandalů.
Přeji vám krásné dubnové dny, příjemné prožití
velikonočních svátků a těším na setkání s vámi třeba i
na Špulce.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Vážení občané CHOTÝŠANSKA,
chtěla bych Vás poprosit o účast na veřejném
jednání, které se bude konat 17. 4. 2014
v 17.30 v ZŠ a MŠ Chotýšany.

Nejprve musíte získat děti a rodiče (to máme), celý
pedagogický kolektiv, který ví, že se celoživotně
musí učit, připravovat a nepočítat hodiny na zaplacené
a darované (a ten my také máme ). Musíte získat
zřizovatele, přesvědčit ho, že v tomto modelu se
Chotýšany nejen zviditelní, ale získají nové pracovní
příležitosti i prestiž (to se také povedlo )
a v neposlední řadě podstatné finance (ty ještě
nemáme ).. Chtěli bychom úplnou školu
1. – 9. ročník.
Máme možnost vstoupit do projektu, který bude
vyhlášen na podporu a rozšíření základních škol, jsme
domluveni, že celkovou přípravu nám zpracuje a do
projektové řeči převede – Posázaví o. p. s. - pan
V. Pošmurný a tak jednotlivé, dílčí úkoly, musíme
začít plnit …. nejlépe hned .
Jednou z důležitých připomínek je to, čím vším by
nová přístavba mohla pro obec být, komu a čemu by
mohla sloužit. Za školu je to jasné – výuka, zájmové
kroužky, DVPP (přeloženo do čj: další vzdělávání
pedagogických pracovníků), semináře, kulturní
programy, besedy aj.
Chtěli bychom oslovit VÁS, občany zde žijící
(důchodce, hasiče, myslivce, sportovce a fotbalisty
zvlášť ) o podporu, kreativní nápady a připomínky,
co všechno by se dalo do projektu zakomponovat.
Přijďte, rádi Vás uvidíme ……. Pohostíme …….
a nápady z Vás vytěžíme .
Nebyla jsem na vojně, ale myslím si, že strategií
každé bitvy je – vyhrát. My máme výborné vojsko
(zázemí), které vstoupilo na bitevní pole a zvolili jsme
dobré zbraně. Teď jen potřebujeme Vaše požehnání
a trochu obyčejného štěstí…… 

Nechci být tajemná a tak nastíním téma tohoto
jednání. 
Kdybych měla kouzelnou pumpičku a mohla
nafouknout školu, věřte, že už bychom byli na počtu
100 dětí. A to není zdaleka konec. Tím, že naše výuka
není konzervativní, je didaktická a navíc i zábavná,
hlásí se k nám opravdu velký počet uchazečů o toto
vzdělávání. Vezměte v úvahu, že jen v příštím roce
budeme mít 23 prvňáčků! Každý týden musím zamítat
nové žádosti o umístění, protože máme naplněnou
kapacitu. A není to tím, že by okolní školy byly plné
a k nám přicházel „přebytek“. Naopak, my jsme jedna
z mála škol, která musí žáky odmítat! Po školách
tohoto typu je obrovská poptávka a věřte,
že vybudovat ji, je problém.

Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Pálení čarodějnic
2014
Kde: na hřišti
Kdy: hranice vzplane ve 2000 hod.
Celá akce je pořádána pod záštitou hasičů
Chotýšany.

MALÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
U SYSLŮ V CHOTÝŠANECH

Keramika, velikonoční dekorace, kanafas, proutěné zboží
a další drobné dárky pro jarní náladu.
výstava je prodejní
5. 4. – 20. 4. 2014
soboty a neděle 10.00 – 18.00 hod.
všední dny 15.00– 19.00 hod.

Srdečně zve Ivana Syslová
Chotýšany 123
od pošty směr hřiště
tel. 730 101 662

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 11. dubna 2014 od 1800 hod.
v hostinci Na Kopečku
V. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKA JÁRU SYSLA
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely.
Přijďte si zavzpomínat a poslechnou dobrou dechovku.

SDH Chotýšany
zrealizuje v sobotu 26. dubna 2014
v dopoledních hodinách sběr železného šrotu.

Taktické cvičení zásahových jednotek v Teplýšovicích
V sobotu dne 15. března jsme se v sestavě Radek Nouza, Milan Matoušek, Milena Šíchová, Slávek Kovář, Honza
Řezníček a Standa Kůt zúčastnili taktického cvičení v Teplýšovicích.

Na okruhu 26 km kolem Teplýšovic, jsme plnili disciplíny,
některé fakt pro tvrdé chlapi.
Začali jsme v Soběhrdech opravdu věrohodně vypadající
dopravní nehodou se záchranou dvou osob, kterou jsme podle
profesionální záchranářky zvládli na výbornou.
Dále jsme v Krásné Hoře v lese likvidovali požár se třemi
ohnisky v docela špatně přístupném terénu /prodlužování
proudů/, kde se nějaká ta chybička našla, ale vzali jsme si
ponaučení.
V Kozmicích nás čekala likvidace ropné havárie na
rybníce, kde bylo zapotřebí udělat nornou stěnu a odsávat.
Jak to umí chlapi s
v Mřížkovicích u Ostředka.

motorovou

pilou,

ukázali

V Tatouňovicích se čerpala voda z hydrantu pro doplnění
hasičské cisterny v případě požáru.
Cestou do Teplýšovic nás čekalo překvapení, na které jsme
dobře zareagovali, i když nebylo v plánu…další dopravní
nehoda. V Teplýšovicích si tři z nás vyzkoušeli slaňování
z patra budovy, opičí dráhu a skok ze stromu do volného prostoru. Z těchto tří disciplín máme nezapomenutelné
zážitky /nebo trauma? /.

Pokračovali jsme do Čeňovic k požáru budovy. Procházeli jsme zadýmovanou budovou vepřína, hledali
zdržujícího se bezdomovce a následně budovu hasili.
Jak umíme komunikovat přes vysílačky, si nás proklepli ve Věřicích.
V Okrouhlicích to bylo též náročné a velmi věrohodné… záchrana tonoucího ve vodě a na břehu. Tři z nás
hupli do nafukovacího člunu, dopádlovali doprostřed rybníka zachraňovat tonoucího, poskytnout mu první
pomoc už v člunu a ostatní zachraňovali dalšího raněného na břehu.

Petroupim bylo naše poslední stanoviště…. ejektor - dopouštění cisterny vodou z mostu.
Všechny tyto úkoly jsme zvládli za 4 hodiny. Od rána nám nepřálo počasí, promoklý a zmrzlý jsme už začínali.
Ale jelikož jsme TVRĎÁCI, zmákli jsme to…. i když s menšími chybičkami, o kterých jsme byli poučeni
a budeme si je pamatovat pro příště….. pro nás na výbornou.
Za SDH Chotýšany
Milena Šíchová

Z činnosti členů MS Diana Chotýšany
Po vzájemné dohodě mezi zastupiteli obce Chotýšany a Mysliveckým sdružením Diana Chotýšany proběhla dne
18. ledna a 1. února 2014 brigáda v obecním lese v Dubinách.
Brigáda byla zaměřena především na úklid lesa a pálení klestí, které zde zbylo po mýtní těžbě.
Těchto dvou brigád se opakovaně zúčastnilo 30 členů našeho sdružení, kteří zde odpracovali dohromady
240 hodin.
Další akce, které se členové našeho MS zúčastnili, bylo sázení stromků, tentokrát však pro obecní úřad
Struhařov. Zalesňování proběhlo 22. 3. v obecním lese u Bořeňovic zvaném Jedlová.
Přítomno bylo 30 členů MS Diana Chotýšany.

Bc. Roman Hýna
Jednatel MS Diana Chotýšany

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

který se koná v neděli 20. 4. 2014 od 20:00 hodin v sále HOSTINCE POD KOSTELEM

k tanci a poslechu hraje

CODA Bystřice

Vstupné: 100,-Kč

Srdečně zveme všechny spoluobčany a za případné dary do tomboly děkujeme!!!

Ve dnech 9. - 12. 5. 2014 (pátek - pondělí) bude přistaven kontejner na svoz
objemného odpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č. p. 73 (u obchodu)!!!!!
Městečko – u kapličky

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech pan Dědek:
Pátek
1600 - 1800
Sobota
900 - 1100
Neděle
900 - 1100
Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

Dne 12. 5. 2014 (pondělí) proběhne svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č. p. 73(u obchodu)!!!!!
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – autobusová zastávka

ODPAD, KTERÝ JE MOŽNO ODEVZDAT:
VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC,..)
BARVY, OLEJE, ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA (zbytky, obaly, s prošlou životností,..)
AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY, STARÉ LÉKY, PNEUMATIKY, ZÁŘIVKY, VÝBOJKY,
SVÍTIDLAHADRY OD BAREV A OLEJŮ, …

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak
rovněž po stanoveném datu svozu

Usnesení č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 3. 2014 od 1900 hodin
1) schvaluje
a) vydržení obecního pozemku č. 72 v k.ú. Chotýšany J. Trávníčkem;
b) směnu pozemků u rybníka Císař s J. Sternbergem;
c) prodej pozemku p.č. 55 v k.ú. Městečko J. Pospíšilovi;
d) zvýšení vodného od května 2014;
2) neschvaluje
a) směnu pozemků v lokalitě Věžníky s Ing. Horáčkem;
3) pověřuje
a) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
b) starostku realizací výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Chotýšany v termínu květen 2014;
c) prvního místostarostu vyhodnocením cenových nabídek na chodník na Křemení;
d) pověřuje druhého místostarostu zajištěním výměny části veřejného osvětlení a instalace veřejného
osvětlení u Becků;
4) bere na vědomí
a) sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemků s nedostatečně
identifikovanými vlastníky;
b) zprávu o hospodaření BENEBUSu za rok 2013;
c) zprávu ze zasedání Choposu;
d) nabídku na provoz internetové televize;
e) nabídku na ošetření javorů u cesty na Green Valley.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 2. 5. 2014 od 1900 hodin.

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům
nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené
pracoviště Benešov, Poštovní 2079, Benešov.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je k nahlédnutí na obecním úřadě v Chotýšanech a také na webových
stránkách www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“ v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Jedná se
o pozemky bez uvedení majitelů a dále pozemky vedené na následující osoby:
v k.ú. Chotýšany: Děd František, Dědová Otilie, Fiala Jan, Granátová Anna, Hocková Marie, Koutová Anna, Koutová
Marie, Matoušek Josef, Matoušková Anežka, Plačková Marie, Poupě Jaroslav, Sysel Josef, Šimek Josef, Šimková Marie,
Tůma Josef, Tůma Jaroslav, Tůmová Marie, Tůmová Vlasta.
v k.ú. Městečko: Houdek Josef, Houdková Božena, Hrstka Antonín, Hrstková Anežka, Ječmínek Antonín, Ječmínková
Ludmila, Klauz Jiří, Klauz Josef, Klauzová Antonie, Klauzová Žofie, Kopecký Josef, Kopecká Františka, Kropáček
František, Kropáčková Marie, Kuthan František, Kuthan Jaroslav, Kuthanová Anna, Kuthanová Marie, Mareš Josef,
Marešová Františka, Mazour Antonín, Mazourová Růžena, Mikolášek Josef, Mikolášková Marie, Mikulášková Františka,
Mitiska Josef, Mitisková Anna, Pohůnek František, Pohůnková Marie, Smržová Anežka, Vacek Václav, Vacková
Anežka, Veselý Čeněk, Zíval Václav, Zívalová Marie.
Nepřihlásí-li se vlastníci nemovitostí do 31. 12. 2023 nebo nepodaří-li se je ve stanovené lhůtě zjistit, připadnou tyto
nemovitosti do vlastnictví státu.
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