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Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo dále rozhodlo o prodeji části obecního
pozemku, na kterém se nachází studna a vjezd do
duben utekl jako voda a opět dostáváte do rukou stodoly u domu p. Seemanna (dříve p. Kučery). Obec
Chotýšanské noviny a s nimi zprávy o činnosti proto vyhlásila záměr prodat část obecního pozemku,
zastupitelstva.
což nikterak neomezí možnost průjezdu kolem
Prostředního rybníka. Další žádost o prodej pozemku
Tak, jako se minulý měsíc mluvilo především v Městečku (p. Hrstky) byla prozatím odložena.
o vodě, na posledním zastupitelstvu se jednalo zejména
Avšak obecní pozemky pouze nerozprodáváme.
o pozemcích. Problematiku zásobování obce vodou
jsme ovšem neodložili. Obdrželi jsme zprávu České Snažíme se získat jiné, které jsou ve vlastnictví
geologické služby o vydatnosti našich stávajících studní Pozemkového fondu, což je aktuálně případ
a doporučení na jejich vyčištění. Poté by měly být naše neudržovaného pozemku přiléhajícího ke hřbitovu.
3 studny dostačující pro zásobování vodou všech Tento pozemek je veden v současném územním plánu
současných uživatelů. Začínáme proto hledat firmu, jako veřejná zeleň a za tímto účelem je možné jej
která vrty vyčistí. Zároveň je ve zprávě doporučováno bezplatně získat. Záměr zastupitelstvo odsouhlasilo, a
zatravnění spádové oblasti studní. Toto opatření by pokud pozemek získáme, budeme diskutovat o jeho
mělo více zadržovat vodu a také bránit prosakování využití.
dusičnanů do vody. I o tomto návrhu budeme jednat,
a to s DZS Struhařov, které spádové plochy A ještě krátce z jiných oblastí:
obhospodařuje. Neustává ani jednání se společností - na schůzi zastupitelstva měl být k nahlédnutí první,
Rabbit ohledně překládky vodovodu. Také v současné velice hrubý návrh nového územního plánu. Protože se
době probíhá odečítání odběru vody u koncových však náš zpracovatel ing. Maryška z vážných
uživatelů. Za vodu naposledy zaplatíte 16 Kč/m³. Od rodinných důvodů nedostavil, byl tento bod odložen,
května bude spotřeba vody zpoplatněna podle nového
- pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na nové
cenového výměru, o kterém jsme Vás informovali již
sportoviště, konkrétně realizujeme směnu pozemku
dříve.
s p. Šternbergem a diskutujeme se zástupci občanů o
jeho vybavenosti,
A nyní k avizovaným pozemkům: zastupitelstvo
rozhodlo o způsobu financování obslužné komunikace
- ve spolupráci s M. Švarcem připravujeme nové
„u křížku“, a to tak, že stavebníci, kteří chtějí zahájit
webové stránky obce,
stavbu ještě letos, zaplatí obci příspěvek na výstavbu
komunikace, každý ve výši 60 tis. Kč. Žádost o - s čistým štítem jsme uspěli při další kontrole,
výstavbu této komunikace byla podána již v r. 2006, se tentokrát z Finančního úřadu, jejímž předmětem bylo
stavebníky byla tehdy sepsána plánovací smlouva o její zaměstnávání pracovníků přes Úřad práce a čerpání
výstavbě a následná nečinnost obce bránila kolaudaci již dotace na Bezpečnou cestu do školy.
hotových domů. Tímto aktem jsme udělali čáru za
minulostí a pracujeme na novém, obecně platném
Závěrem bych chtěla ještě poděkovat všem, kterým
systému financování výstavby obslužných komunikací, záleží na upraveném vzhledu svého okolí. Je mezi
který bude založen na příspěvcích jednotlivých námi dost těch, kteří udržují v pořádku nejen svůj postavebníků.
zemek, ale mnohdy i pozemek přilehlý, např. obecní.

ZE ŠKOLY

.

Velmi si jejich práce vážíme. A naopak apelujeme na
ty, kteří svým pozemkům takovou péči nevěnují, aby
včasným posekáním trávy předešli šíření plevelů do Noc s Andersenem
okolí. My se vynasnažíme, aby obecní pozemky do této Stejně jako v předešlých letech, i letos, se naše škola
zapojila do mezinárodní akce "Noc s Andersenem", jejíž
skupiny nepatřily.
cílem je podpořit u dětí zájem o čtení. Ta letošní proběhla
první pátek v dubnu, kdy jsme se dětmi sešli před školou.

Vážení spoluobčané,
máj není jen lásky čas, ale i měsíc, ve kterém slaví svůj
svátek maminky. Jménem celého zastupitelstva jim
chci při této příležitosti popřát všechno nejlepší a
pozvat je na malé posezení do hostince Pod kostelem
v úterý 10. května v 17.00 hodin.

S přáním krásných májových dní
Ing. Blanka Bejdáková

Základní a mateřská škola
Chotýšany za spoluúčasti
OÚ Chotýšany
srdečně zve
všechny maminky na oslavu dne matek,

Tato Noc s Andersenem byla věnována spisovateli V.
Čtvrtkovi. Nejdříve se děti seznámily s jeho životem – kde
se narodil, studoval a hlavně, kde sbíral náměty pro psaní
svých knih a jména jejich hrdinů. Poté jsme četli z knih
tohoto autora, které děti přinesly. Čtení bylo prokládáno
soutěžemi a kvízy. Odměněni byli nejen vítězové, ale i
nejstarší výtisky knih od V. Čtvrtka - těch výtisků se sešlo
několik. Byly to především knihy o rodince z lesa Řáholce.
Ten nejstarší byl vydán v roce 1971. Ve svých knihovničkách hledali děti i dospělí. Odměna byla přichystána i pro
nejmladšího účastníka. Tím se stala dvouletá Kačenka.
Noc patřila povídání nejen o pohádkách a i ti nejmenší
usínali v pozdních nočních hodinách. Po snídani se děti
rozešly domů.
Účastníci Noci s Andersenem také přispěli na konto
dětského hospice v Malejovicích částkou 308,- Kč.
Děkujeme.

Výstava
Ve středu 13. dubna vyvrcholily přípravy na oslavu
svátků jara v projektech a v dílničkách. V sobotu
16. dubna byla škola otevřená všem, kteří shlédli
výrobky a práce dětí na tradiční velikonoční výstavě.

Divadelní představení
Pro děti z mateřské a základní školy bylo připraveno
divadelní představeni O Mikešovi.

v úterý 10. května 2011
v sále hostince Pod kostelem
od 17:00 hodin.
Děti si pro vás připravily program
za doprovodu Petra Čejky a drobné
dárky.

Turnaj v kopané – McDonalds cup
Poslední dubnový čtvrtek strávily děti na stadioně ve
Vlašimi, kde se účastnily fotbalové turnaje o pohár
McDonalds Cup. Za velké podpory fanoušků se
postavily proti borcům z vlašimských škol. Děti si
zaslouží velké uznání a pochvalu za to, že se každým
rokem poháru účastní a nikdy se nevzdají!

Slet čarodějnic
Jako každým rokem i letos jsme se sešli na sletu
čarodějnic na zahradě naší školy. Nejdříve děti musely
najít své kamarádky, které pro ně měly přichystané
úkoly. A tak musely najít a poznat rostlinky a kořínky
do jejího lektvaru, dalším z úkolů bylo složit zaříkávadlo.... Dopoledne bylo zakončeno posezením u
ohníčku s opékáním špekáčků.

Zpráva z obecní knihovny

Výlet malých turistů
Volných dnů velikonočních prázdnin využili členové
z turistického kroužku k výletu za poznáním. A co bylo
jejich cílem tentokráte? Skleník Fata Morgana
v Botanické zahradě v Praze – Tróji. Ve skleníku
obdivovali nejen tropické rostliny, ale především
líhnutí motýlů z kukel, které jsou dováženy z motýlí
farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou.. Jde o
vzácné druhy motýlů pestrých barev a tvarů. Po
shlédnutí motýlů se děti prošly částí venkovních
expozic – vinice, odkud byl krásný pohled na Prahu a
"Japonskou zahradu". Více jsme projít nestihli... Domů
jsme se vraceli v pozdních odpoledních hodinách
obohaceny o další zážitky....

SDH Chotýšany se opět
chystá na závody!
Kde: Bílkovice
Kdy: 14. 5. 2011
Od: 9:00 hod.
Přijeďte podpořit naše družstva.

Hurá akce
Hasiči…jedeme na výlet!!!

Březen - měsíc knihy začal pro chotýšanskou knihovnu
poměrně optimisticky. Mám na mysli hlavně její
návštěvnost. Zájem o výpůjčky, kterých bylo během
posledních dvou měsíců 55 titulů. Nejvíce je
samozřejmě zájem o nové knihy z výměnného
výpůjčního fondu z benešovské knihovny. Možná
i díky seznamu na webových stránkách naší knihovny
www.knihovnachotysany.wz.cz, kdy bylo od 1. března
zaznamenáno 468 přístupů. Nejvíce mě potěšil zájem
27 čtenářů – z toho 9 nově přihlášených. Což je více
nežli za celý loňský rok! V nejbližší době přibudou na
webu další seznamy knih, např. naučné místopisné
literatury, vlastivědné sborníky a časopisy našeho
regionu, převedených ze spolkové knihovny Sdružení
přátel Chotýšan. Tento žánr bude nadále doplňován
o nově vydávané tituly, které nacházejí uplatnění
převážně u studentů.
Dále připravuji pro návštěvníky naší knihovny
malou anketu, týkající se jak celkového stavu
knihovny, tak hlavně její doplnění nového knižního
fondu z přislíbených dotací. Takže budou vítány vaše
podněty na zlepšení knihovny a přání týkajících se
nákupu nových knih, o který bude největší zájem.
Velice děkuji dárcům – paní Miladě Hronkové
a rodině Peltrámových, kteří naší knihovně věnovali
několik hodnotných knih. Chcete – li i vy naší
knihovnu obdarovat zajímavými knihami či časopisy,
budeme rádi.

Ještě na závěr apeluji na všechny čtenáře, kteří ještě
Chtěla bych tímto připomenout, že pořád přijímám
nezaplatili roční příspěvek na provoz knihovny, ať tak
přihlášky na 2denní výlet na Moravský kras a vinného
učiní co nejdříve! Dle nově schváleného ceníku se
sklípku v Hustopečích konaný 11. - 12. června.
jedná o 20,- Kč pro děti do 14 let a důchodce, 50,- Kč
pro ostatní čtenáře.
Přihlásilo se mi mnoho lidí jen tak, jak se říká
,,na ústa“, tak Vás prosím, abych mohla brát Vaši
A jelikož postupně provádím důkladnou invenpřihlášku závazně, je potřeba uhradit zálohu ve výši tarizaci celého knižního fondu, obracím sen na ty, kteří
500,-Kč/os. jak bylo psáno.
ještě mají doma vypůjčené knihy z předešlých let, aby
je vrátili do konce května.
Od května začínáme nabízet
i v okolních hasičských sborech.

volná

místa

Za SDH Chotýšany
Milena Šíchová
604 537 756

Zachovejte nám přízeň!
Miroslav Švarc
knihovník

Samozvaný cykloclub Chotýšany
pořádá dne 18. 6. 2011
amatérský cyklistický závod

„CHOTÝŠANSKÝ VÝŠLAP“
Srdečně tímto zveme všechny nadšené kolaře, aby se nejdéle do 18. 5. 2011 zaregistrovali do
závodu a zaplatili startovné, a to v „Hospodě pod Kostelem“
(v případě dětské kategorie, prosíme o registraci a startovné jejich rodiče)

Prezentace od 1230 do 1300 hod. u bytovek
(v případě špatného počasí v Hospodě pod Kostelem)
Start bude upřesněn na místě.
Kategorie:
Děti do 11-ti let

startovné

zdarma

Děti od 12-ti do 15-ti let

startovné

50,- Kč

Mládež od 16-ti do 18-ti let

startovné

100,- Kč

Dospělí

startovné

200,- Kč

Občerstvení pro závodníky v ceně startovného.
Zveme srdečně i občany, kteří se chtějí jen přijít podívat, bude co jíst i pít.

!!! Pro každého závodníka je povinná „PŘILBA“!!!
Všichni účastníci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neručí za škody
u závodníků vzniklé a jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu. Závod se jede bez omezení silničního provozu.
Jede se za každého počasí.
V případě špatného počasí, veškeré občerstvení a úkryt před deštěm v „Hospodě pod Kostelem“.
Bližší informace o akci v Hospodě pod Kostelem.

Zápis 4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 4. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Irena Pošmurná
Z toho omluveni: Irena Pošmurná
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Petr Kuthan
Hosté: Jan Kučera, Jindřich Kuthan, Jindřich Kuthan ml., p. Seemann

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení
2)
Kontrola usnesení
3)
Výstavba komunikace „U Křížku“
4)
Odprodej pozemku – p. Hrstka
5)
Odprodej pozemku – p. Seemann
6)
Převod pozemku – Pozemkový fond
7)
Informace o novém územním plánu
8)
Informace z jednání o vodních zdrojích
9)
Nové webové stránky obce
10)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – PROBÍHÁ
• jednání starostky a 1. místostarosty jednáním s Českou geologickou službou ohledně nového vrtu
– SPLNĚNO
• jednání starostky o výstavbě obslužné komunikace (p. Kuthan, p. Vitner) – SPLNĚNO
• zajištění kontejnerů na organický odpad 2. místostarostou – SPLNĚNO
• příprava projektu na vybudování sportoviště 1. místostarostou – PROBÍHÁ

3.

Výstavba komunikace „U Křížku“
Žádost stavebníků p. Kuthana a Vitnera o výstavbu komunikace s rozpočtem cca. 300tis. Kč.
Stavebníci přišli s návrhem, že uhradí část nákladů na výstavbu komunikace.
Další variantou je podání žádosti o dotaci, které by mohlo být podáno až v příštím roce v rámci
Programu rozvoje venkova 2012 - Podpora výstavby technické infrastruktury.
Otázka: Kdo je pro schválení výstavby komunikace u křížku za podmínky, že pan Jindřich Kuthan a pan Petr Vitner
uhradí část nákladů na její výstavbu, každý ve výši 60tis. Kč ?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

5.

Odprodej pozemku – p. Hrstka
Pan Hrstka opakovaně žádá o odprodej části obecního pozemku.
Vzhledem k rozporuplným informacím bude svoláno jednání za účasti zainteresovaných stran.

Odprodej pozemku – p. Seemann
Pan Seemann a pan Kučera podali společnou žádost o odkup části obecního pozemku parc. č. 1450/1
v k. ú. Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro odprodej výše uvedeného pozemku?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bude vyvěšen záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1450/1 v k. ú. Chotýšany.

6.

Převod pozemku – Pozemkový fond
Jedná se o pozemek parc. č. 485/13 v k. ú. Chotýšany ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který je
v územním plánu obce veden jako veřejná zeleň.
Otázka: Kdo je pro bezúplatný převod pozemku parc. č. 485/13 v k. ú. Chotýšany ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví obce Chotýšany ?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Informace o novém územním plánu
Bod se z důvodu neúčasti (rodinné důvody) ing.arch. Maryšky odkládá.

8.

Informace o jednání o vodních zdrojích
Dne 11. 4. 2011 proběhlo jednání s paní ing. Kadlecovou z České geologické služby, z kterého
vyplynulo doporučení na vyčištění vrtu CH4 s doporučeným technologickým postupem a dále byla
navržena opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody spočívající zejména v zatravnění ploch.

9.

Nové webové stránky obce
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy Galileo corporation na pořízení a provoz webových
stránek obce.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy s firmou Galileona výstavbu a provoz webových stránek?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obec podpoří i vytvoření nových webových stránek školy.

10.

Různé
a) Informace z Choposu
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky pravidelného zasedání svazku obcí Chopos.
b) Žádost pana Štechera o příspěvek na ČOV
Na základě předložených dokumentů bude příspěvek proplacen.
c) Seznámení s výsledky kontroly z FÚ Benešov
Dne 20. 4. 2011 proběhla kontrola čerpání dotací na pracovníky z úřadu práce za rok 2006 a čerpání
dotace na projekt Bezpečná cesta do školy za rok 2007. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Usnesení č. 4/2011 ze dne 29. 4. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
výstavbu komunikace u křížku za podmínky, že pan Jindřich Kuthan a pan Petr Vitner uhradí část
nákladů na její výstavbu, každý ve výši 60tis. Kč;
b)
prodej části obecního pozemku parc. č. 1450/1 v k. ú. Chotýšany, bude vyvěšen záměr;
c)
bezúplatný převod pozemku parc. č. 485/13 v k. ú. Chotýšany ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví obce Chotýšany;
d)
uzavření smlouvy s firmou Galileo corporation na výstavbu a provoz webových stránek.

2)

pověřuje
a)
starostku obce uzavřením smlouvy s firmou Galileo corporation na výstavbu a provoz webových
stránek;
b)
starostku jednáním s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1450/1
v k. ú. Chotýšany;
c)
1. místostarostu podáním žádosti na DZS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studnami;
d)
účetní vyplacením příspěvku na ČOV panu Štecherovi;
e)
2. místostarostu zajištěním termínů přistavení kontejnerů na bioodpad;
f)
2. místostarostu zajištěním výměny autobusové čekárny na Křemení;
g)
1. místostarostu zajištěním vyčištění vrtu CH4;
h)
starostku přípravnými pracemi pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště;
i)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu.

3)

bere na vědomí
a)
výsledky kontroly z FÚ Benešov ze dne 20. 4. 2011.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27. 5. 2011 od 1900 hodin.

!!! SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Dne 18. 5. 2011 (středa) proběhne svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Svozová místa:

Chotýšany – u nádrže, 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, SVÍTIDLA
HADRY OD BAREV A OLEJŮ, …

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

"Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech"
Byl založen již v roce 1897 a od té doby jeho členové již mnohokrát prokázali, že existence tohoto sdružení je
pro obec důležitá a prospěšná.
V současné době má sbor 76 členů, mezi nimiž jsou jak aktivní tak pouze přispívající. Náš sbor
disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS-25 Liaz 706 a dalším vybavením.
V roce 1997 byla obecním úřadem ustavena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Chotýšany. Tato
jednotka plní úkoly v případě ohrožení spádové oblasti Obecního úřadu Chotýšany požárem, živelnou
pohromou, ekologickou havárií a v jiných případech ohrožení životů a majetku obyvatelstva. Jednotka se
pravidelně účastní odborných příprav a různých školení např. kvalifikace pro obsluhu přenosných motorových
pil, specializačního kurzu nositelů dýchací techniky aj. Na doporučení profesionálních hasičů má být obnoveno
provádění preventivních kontrol stavu komínových průduchů a uskladnění tuhých i kapalných paliv
dobrovolnými hasiči. Své schopnosti a ochotu pomáhat dokazují členové jednotky při zásazích u menších
požárů (např. při pálení suché trávy), ale i pomocí u větších požárů (např. požár truhlárny v Divišově, dům
č.p. 5 v Chotýšanech). Jejich pomoc byla oceněna i při povodních a odstraňování jejích následků v roce 2002.
Dále mezi činnosti tohoto sdružení patří zajištění každoročního sběru železného šrotu, zalévání obecní
zeleně pomocí hasičské cisterny v horkém období, pořádání tradičního hasičského plesu a jiných společenských
aktivit (např. ukázka práce a techniky hasičů na dětském dni).
Sdružení je financováno z obecního rozpočtu, různých dotací a z příjmů za sběr železného šrotu.
Začátkem letošního roku byly zakoupeny nové jednotné vycházkové uniformy pro členy, kteří se aktivně účastní
oficiálních akcí, jako je např. doprovázení zesnulých na jejich „poslední cestě“ nebo svátek „Božího těla“, jehož
tradiční konání bylo bohužel přerušeno.
Tradicí se stala účast na okrskových soutěžích v požárním sportu, kde naši obec reprezentuje družstvo
žen a mužů. Soutěží se v disciplínách - pořadová příprava, běh na 100 m s překážkami a požární útok. Naše
družstva i jednotlivci podávají vždy dobré výkony a již mnohokrát byli oceněni za umístění na předních
příčkách. Velmi hrdí jsme na 1. místo v soutěži, která se konala v Chotýšanech v roce 2007 při příležitosti
výročí 110. let založení SDH Chotýšany. Rádi bychom v nejbližší době rozšířili náš sbor o družstvo dětí a začali
tak vychovávat a vést k požárnímu sportu naše následovníky. Takže pokud máte zájem přihlásit své děti nebo se
chcete stát i vy členem našeho sdružení, neváhejte a kontaktujte nás přes některého z členů sboru.
V současné době se snažíme o vybudování tréninkové tratě s překážkami na obecním pozemku nad
fotbalovým hřištěm, tak aby bylo dostupné během celého roku a nemuseli jsme vše odklízet před každým
fotbalovým zápasem ze hřiště, které se navíc zamyká.
Touto cestou si Vás dovoluje Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech pozvat na letošní
okrskovou soutěž v požárním sportu, která se koná v Bílkovicích dne 14. 5. 2011 od 9.00 hod. Přijďte se
pobavit a podpořit naše družstva i jednotlivce reprezentující naši obec.
Bohuslav Kovář ml.
zástupce velitele SDH
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