Ročník 15 / Číslo 7/ Červenec 2011
Vážení spoluobčané,
podobně jako žákům a studentům začínají prázdniny, i
zastupitelstvo obce má před sebou dvouměsíční přestávku.
To neznamená, že chod obce se zastaví, ale že ke svému
zasedání se zastupitelstvo sejde až na začátku září. Vedení
obce Vám bude k dispozici podle úředních hodin během
celých prázdnin, ve výjimečných případech mohou být
zrušeny sobotní úřední hodiny.
Před prázdninami jsme se na své schůzi snažili projednat co
nejvíce věcí, na kterých se bude pracovat i během letních
měsíců. Zde je jejich stručný popis.
Na opakovanou výzvu k vyplnění dotazníku reagovalo 49
domácností, což už je počet, který lze označit za dostatečný.
Občané nám sdělili, co by na hřišti mělo být a proběhla
schůzka mezi zástupci jednotlivých skupin občanů a
manažerem CHOPOSu, ze které vyplynula základní
představa o multifunkčním sportovišti. Abychom byli
originální a tím zvýšili svou šanci uspět (mimochodem na
červnovém rozhodování o přidělení dotací se rozhodovalo
mezi 34 projekty a vybráno bylo 7), zapojíme do projektu
sportoviště i stávající přilehlý rybníček, který by mohl v létě
sloužit ke koupání a v zimě jako kluziště. Během prázdnin
zpracujeme situační plánek a po odsouhlasení zástupci
občanů necháme zpracovat projektovou dokumentaci.
Po konzultaci s odborníkem s ministerstva vnitra nebude
vydána místní vyhláška k budování veřejné infrastruktury,
ale ke každé žádosti o stavební povolení bude vydáván
souhlas obce podmíněný tím, že si každý stavebník
zafinancuje a zrealizuje příjezdovou komunikaci na vlastní
náklady.
Zaznamenali jsme posun v názorech MěÚ Benešov,
odboru výstavby, na autobusovou zastávku na Chotýšce,
který zřejmě již netrvá na komplexním řešení lokality (s
jistotou to tvrdit nelze, protože kompetentní úřednice je na
dovolené). Proto zastupitelstvo schválilo spolupráci s firmou
Astraprojekt, která projekt Bezpečná cesta do školy pro nás
zpracovává již od r. 2005. Pokud se potvrdí předpoklad, že
odbor výstavby již nebude požadovat na Chotýšce i řešení
dopravní situace ve směru na Vlašim, rozběhnou se
přípravné práce naplno.
Městečko se chystá oslavit 600 let od svého vzniku. Termín
oslav byl stanoven na sobotu 10. září a již dnes se místní ve
spolupráci s obcí na tuto akci připravují. Přesný program se
ještě dolaďuje. Máte-li kontakty na nějaké rodáky,
oslovte je a pozvěte na tento den do Městečka.
Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem hospodaření
za r. 2010, který skončil přebytkem ve výši 1 194 000 Kč a
schválili ho s výhradou ke zjištěným nedostatkům (viz zápis
ze zasedání zastupitelstva), které budou v letošním roce
odstraněny.
Byly zamítnuty všechny naše žádosti o dotace ze
Středočeského kraje. Jednalo se o dotaci pro hasiče, pro

Sokoly a na autobusové zastávky na Toulově. Nejvíce nás
mrzí, že jsme skončili jako první náhradníci v žádostech o
dotaci na opravu komunikací po přívalových deštích, což se
týká hlavně Křemení. Snažíme se udržovat místní cestu
sjízdnou, avšak krátce po naší opravě opět přišel přívalový
déšť a všechno spláchnul. Podle neoficiálních informací
však někdo před námi dotaci vrací a tudíž bychom mohli
peníze získat. Již se na tuto variantu připravujeme. Pokud
peníze nedostaneme, situaci na Křemení budeme řešit na
začátku září. Žádáme prozatím obyvatele Křemení o
shovívavost, na podzim určitě nějaká opatření uděláme.
Dospěli jsme k dohodě ve věci věcného břemene
k obecnímu vodovodu s vlastníky pozemku vedle Rabbitu,
po kterém vodovod vede. Překládka vodovodu, která se
jevila jako jediné možné řešení, a která by stála cca 250 000
Kč, se dělat nebude, avšak jsme nuceni zaplatit zmíněným 5
vlastníkům jako kompenzaci 150 000 Kč. Tyto peníze
žádáme po firmě Rabbit, jejíž vinou problém vznikl (v r.
2005 z důvodu výstavby sil přeložili vodovod na sousední
pozemek sice se souhlasem obce, avšak bez souhlasu
vlastníků pozemku). Firma Rabbit se však k náhradě škody,
která obci vznikla, zatím nehlásí a, z důvodu promlčení,
nemůžeme tyto peníze po Rabbitu vymáhat soudně. Nyní
čekáme na vyjádření společnosti Rabbit. Při této příležitosti
je třeba též poděkovat všem ostatním majitelům pozemků,
po kterých vodovod vede, že svolili s věcným břemenem
bezplatně. Jejich přístup bude brán v potaz v případě, že
budou na těchto pozemcích žádat o připojení k vodovodu.
Aby obecní vodovod sloužil co nejlépe, plánujeme (vedle
vyčištění studní, které by mělo proběhnout v červenci) ještě
posílení tlaku ve vodovodu, což po nás žádají i orgány
požární ochrany. Proto byla vyžádána cenová nabídka na
automatickou tlakovou stanici.
Na základě četných požadavků občanů bude během letních
prázdnin (a možná i potom) otevřeno fotbalové hřiště pro
veřejnost. Je však třeba, aby všichni, kdo budou hřiště
užívat, neničili obecní majetek a nevstupovali do prostoru,
ve kterém je dosetá tráva. Zda bude hřiště přístupné
veřejnosti i nadále, záleží na tom, jak se na něm budeme
chovat.
Závěrem chci ještě jménem obce a jménem základní
školy poděkovat majitelům a pracovníkům firmy Allstav
za pískoviště, které postavili na školní zahradě. Velmi si
jejich spolupráce ceníme.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Blanka Bejdáková
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ZE ŠKOLY
Den dětí
Svůj svátek oslavily děti tentokráte v " Pohádkové zemi" v
Pičíně u Příbrami. Malířka Vítězslava Klimtová pozvala děti
do svého pohádkového království úvodním vystoupením, ve
kterém nechyběla pohádka, písničky a především kreslené
obrázky a zajímavá povídání o skřítcích. Po té následovala
prohlídka "Pohádkové země", která je plná strašidel, skřítků,
vodníků, víl a jiných pohádkových bytostí. Děti si prohlédly
nejen pohádkový dům, ale i zahradu, která není jen tak
obyčejná - je magická svým kouzelným jezerem, potůčkem
a všemi obyvateli co v ní žijí.
Škola v přírodě
Na výlet do říše skřítků navázala i škola v přírodě v
Mrákotíně u Telče. Ubytovna Modrá kotva se proměnila v
"Pohádkovou zemi", kde děti společně s vílami, skřítky,
vodníky, čarodějnicemi a pohádkovou babičkou prožily
týden plný dobrodružství, her a napětí… Nechyběl ani výlet
do Telče. Malí skřítci se svezli do města autobusem, ti starší
se vydali na pěší túru krajem pod nejvyšším vrcholem
Českomoravské vrchoviny – Javořice. V Telči děti
navštívily zámek a také Telčský dům – dům plný zábavy,
her a poučení – ve sklepení strašidla Telčského podzemí, v
přízemí kousek historie ze života měšťanů a v patře potom
ráj dětí - veselé městečko skřítka Telčáka. Týden byl
zakončen noční procházkou za skřítkem. Velkým
překvapením pro něj a nejen pro něj, ale i pro ostatní
pohádkové bytosti, odvaha těch nejmladších účastníků. Dny
v Mrákotíně utekly jako voda a my se z ráje, kde nám plnily
přání, co nám na očích viděli, vrátili tam, kde jsme se v
pondělí loučili.....
Tajná výprava
Závěrečnou akcí pro děti z turistického kroužku byla tajná
výprava za vílou Karim. Jako ty předchozí, ani ta letošní se
neobešla bez počátečních nesnází. Na ty jsou za ta léta
působení v turistickém kroužku, děti zvyklé. Tou
komplikací bylo zpoždění autobusu na našich silnicích.
Protože víla Karim naplánovala cestu s přestupem, byly
velké obavy, zda další přípoj stihneme a s vílou se setkáme.
Autobusy jsme nakonec stíhali, děti plnily i úkoly a
nástrahy, které jim Karim na cestu přichystala. A my se
mohli společně s Karim sejít v Humpolci, kde jsme v
Domově mládeže zemědělské školy složili své hlavy a v
sobotu ráno se probouzeli s očekáváním, co pro nás víla
Karim s Petrou přichystali. O překvapení nebyla nouze –
prohlídka školního statku, kde děti zaujali především koně,
pěší túra na hrad Orlík, v podvečer opékání špekáčků..
Večer starší členové přichystali pro mladší hru. Neděle byla
věnována návštěvě místního muzea, ale také muzeu vah,
které zaujalo dětí nejvíce. Odpoledne jsme se vrátili do
náručí maminek a tatínků...

Rozloučení se školou
Ve čtvrtek 30. 6. byl pro děti velkým slavnostním dnem. Pro
některé tím vytouženým, pro jiné zase den loučení – se
školou, kamarády a učiteli. Slavnost proběhla na zahradě
předáním vysvědčením a drobných dárků. Ti, které
neodradilo ošklivé počasí, strávili příjemné chvíle s rodiči
večer u ohně u společného opékání špekáčků...
Krásné léto plné sluníčka, pohody a odpočinku přejí děti a
zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Provozní doba hřiště
Hřiště je v období letních prázdnin otevřeno pro
veřejnost denně v době od 9.00 do 20.00 hodin,
s výjimkou předem ohlášených a organizovaných akcí.

Na hřišti je zakázáno:
-

vstupovat do ohraničeného prostoru před
brankami, kde je vysetá nová tráva;

-

ničit obecní majetek;

-

venčit psy;

-

odhazovat odpadky.

Změna otevírací doby
v letních měsících!!!
V DOBĚ PRÁZDNIN BUDE
KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENA POUZE V NEDĚLI
OD 16:00 – 18:00 HODIN
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, přátelům a známým, kteří se
přišli 22. června naposledy rozloučit s paní
Marií Švarcovou z Chotýšan.
Poděkování patří též za květinové dary, slova útěchy a
projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
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Hodnocení fotbalové sezóny 2010/2011 fotbalových oddílů
SOKOLA CHOTÝŠANY
Sportovní oddíl Sokola Chotýšany zastupuje výbor ve složení:
Předseda:
Místopředsedové:
Sekretář:
Hospodář:
Členové oddílu:

JUDr. Kuthan Václav
Kuthan Jindřich, Starosta Karel
Paleček Miroslav
Bc. Matoušková Monika
Král Jan, Kuthan Petr, Tůma František, Vyhnal Miloš, Toula František, Keseli Patrik

Mistrovských zápasů se v této sezoně zúčastnila 3 družstva. Dorost byl zařazen do okresní soutěže, družstvo „B“ do
4. třídy a „A“ mužstvo si vybojovalo postup do krajské soutěže.
Družstvo dorostu vedl až do svého jarního zranění Patrik Keseli a pan Sezama z Vlašimi. Mužstvo se celý podzim
připravovalo společně s „A“ týmem a do kvality hry se dobrá příprava značně promítla. Na jaře, díky častým zraněním a
nedostatkem hráčů, kvalita hry podstatně klesla, přesto si naši dorostenci vybojovali krásné třetí místo v okresní soutěži.
Družstvo „B“ pod vedením Miloše Vyhnala, podávalo během sezony nevyrovnané výkony a celkové umístění
odpovídá předváděné hře. Velké pozitivum je zařazování mladých hráčů z dorostu a dobrá spolupráce mezi družstvy
dospělých. Bohužel schází motivace některých hráčů propracovat se do „A“ družstva. Celek chceme průběžně přebudovat a
dát možnost uplatnění mladým hráčům, případně mužstvo doplnit i hráči „A“ týmu, kteří se nevejdou do sestavy v krajské
soutěži.
„A“ mužstvo pod vedením pana Suchomela zcela zaslouženě postoupilo v sezoně 2009/2010 do krajské soutěže a
celému vedení značně zatopilo. Družstvo do nového ročníku posílil Martin Fialka z Miřetic, Jirka Straka ze Struhařova,
Milan Breburda z Poříčí, Jan Pohorský z Vlašimi a Jirka Hampešta z Maršovic. Mužstvo se díky vleklým zraněním Davida
Průchy, Kratochvíla a Junka nebylo schopno potřebně sehrát a na úvod řadu zápasů smolně prohrálo. Mužstvo podávalo
stále horší výkony a skončilo beznadějně na posledním místě se ziskem 10 bodů.
Vzhledem k výsledkům a předvedené hře došlo v mužstvu k řadě změn a mužstvo po podzimu opustil Jirka Straka,
Milan Breburda a Jan Pohorský. Kádr naopak posílil hráč Jiří Kamarýt z Trhového Štěpánova, který společně s uzdravenými
hráči změnil zcela hru našeho mužstva. Do týmu se vrátil Martin Granát a bylo prodlouženo hostování Pepovi Kondrátovi,
což se, díky zranění Patrika Keseliho v brance, ukázalo jako rozhodující tah. Vzhledem k ekonomickým podmínkám
proběhla tvrdá zimní příprava na komunikaci okolo hřiště a potřebné přípravné zápasy zajistil předseda klubu na hřištích
v Praze.
Už samotná příprava ukazovala, že se kvalita našeho mužstva podstatně zvedá, což potvrzovaly i předvedené zimní
zápasy. Mužstvo podstatně zvedlo tréninkovou morálku a chtělo všem dokázat, že fotbal nezapomnělo hrát.
Na první jarní mistrovské utkání jsme zajížděli do Teplýšovic, kde jsme předvedli výborný výkon, ale přesto
nezaslouženě prohráli brankou v 92. minutě. Druhá porážka přišla v Kostelci nad Černými Lesy s vedoucím týmem soutěže
a zde došlo i k těžkému zranění brankáře našeho celku.
Od tohoto střetnutí došlo k obratu v naší hře a šňůrou 12 neprohraných zápasů za sebou jsme dokázali na jaře získat
25 bodů a umístit se na 10. místě v krajské soutěži a to zcela zaslouženě. Především venkovní zápasy v Jesenici a Kondraci
ukázaly sílu a charakter našeho mužstva. Všechny ostatní soupeře jsme jasně přehrávali i často přes nepřízeň některých
rozhodčích. Mužstvu v posledních kolech vypomáhal i Jiří Granát, který zastupoval vyloučení Mirka Hanuše a zraněné
hráče v útoku. Dík za předvedený jarní výkon patří především trenéru Ivanu Suchomelovi, který strávil na hřišti desítky
hodin v přípravě, všem hráčům, funkcionářům a divákům, kteří nás doprovázeli na všechny naše mistrovské zápasy.
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Poděkování patří celému fotbalovému zázemí, vedoucímu kantýny Liborku Klauzovi a jeho dcerám, obsluze u
opékání klobás, kustodovi Járu Hlaváčkovi, který se stará o údržbu a úklid kabin a prodej vstupenek, Mirku Palečkovi za
přípravu hřiště, pořadatelům zápasů a všem, kteří přiložili ruku k dobrému dílu.
Zvláštní poděkování patří celému zastupitelstvu Obecního úřadu v Chotýšanech, díky nimž můžeme držet tři
mužstva v soutěži. Spolupráci s obcí hodnotíme jako jednu z nejlepších za poslední léta a proto děkujeme především
starostce obce p. Bejdákové a panu Jiřímu Granátovi, který koordinuje spolupráci mezi subjekty.
Rozsah těchto sportovních akcí vyžaduje i značné finanční náklady, na kterých se ve velké míře podílely firmy MKS
PLUS s.r.o. - realitní kancelář, IMPULS-AG s.r.o, MKS SERVIS s.r.o., JM-artinvest s.r.o., firma pana Jardy Sysla a Slávy
Štětiny, která podpořila mládežnický fotbal a řada drobných dárců, především z řad fanoušků a přátel kopané. Jsme rádi za
jakoukoliv podporu a rádi bychom oslovili především firmy, které podnikají v naší obci a blízkém regionu.

A co nás čeká v sezoně 2011/2012?
Ihned po skončení soutěže jsme se dohodli s hráči, kteří jsou u nás na hostování, že budou nápomocni i v této
sezoně. Vstupujeme do jednání s jednotlivými mateřskými kluby těchto hráčů a snažíme se přivézt jednoho až dva hráče do
„A“ týmu. Počítáme s využitím hráčů, kteří skončili v dorostenecké soutěži a to s Martinem Říhou a Arnoštem Koreckým a
hráči Petrem Kuthanem, Jirkou a Martinem Granátovými, kteří nám v jarní sezoně vypomáhali.
Probíhají jednání mezi kluby Chotýšan, Struhařova a Postupic ohledně zařazení mládežnických družstev.
V Chotýšanech asi ukotví přípravka mladších žáků z Postupic, v Postupicích zůstanou naši starší žáci a do Struhařova se
přesune, do krajské soutěže dorostu, našich 6 mládežnických hráčů. Stojí za tím spousta jednání, vstřícnosti a požadavků
jednotlivých klubů a mnohdy značné nepochopení nadřízených okresních fotbalových orgánů, které často nezajímá, proč se
tento sport hraje.
Přípravu zahájí nejdříve „A“ mužstvo a to přípravným zápasem 23. 7. 2011, na pouť v Chotýšanech, s mužstvem
Týnce nad Sázavou, který je účastníkem I.A třídy. V tento den sehraje náš „B“ tým předzápas. Oba zápasy budou včas
prezentovány. Celá příprava je už naplánována a můžete ji najít na našich webových stránkách www.sokolchotysany.com.

Kuthan Jindřich, místopředseda

Konečné umístění našich mužstev
Dorost
Rk.

Tým

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Chocerady

16

12 1

3

76: 34

37

( 13)

2.

Tichonice

16

10 2

4

49: 33

32

( 8)

3.

Chotýšany

16

9 0

7

68: 36

27

( 3)

4.

Týnec n/Sáz. B

16

8 2

6

42: 41

26

( 2)

5.

Poříčí n/S.

16

8 2

6

31: 27

26

( 2)

6.

Ratměřice

16

8 0

8

37: 43

24

( 0)

7.

Radošovice

16

7 3

6

28: 37

24

( 0)

8.

Bystřice

16

4 1 11

28: 52

13

(-11)

9.

Heřmaničky

16

0 1 15

22: 78

1

(-23)
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„B“ mužstvo
Rk.

Tým

Záp

1.

Nesper. Lhota B

2.

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

26

23 2 1

133: 23

71

( 32)

Pravonín B

26

20 3 3

99: 50

63

( 24)

3.

Postupice B

26

16 4 6

71: 45

52

( 13)

4.

Zdislavice B

26

15 5 6

75: 42

50

( 11)

5.

Struhařov B

26

15 4 7

62: 37

49

( 10)

6.

Chotýšany B

26

12 4 10

87: 63

40

( 1)

7.

Popovice B

26

11 5 10

48: 59

38

( -1)

8.

Divišov B

26

11 4 11

61: 54

37

( -2)

9.

Ostředek B

26

6 4 16

44: 95

22

(-17)

10.

Louňovice p.Bl. B

26

6 4 16

35: 76

22

(-17)

11.

Velíš B

26

6 4 16

43: 89

22

(-17)

12.

Čechtice B

26

7 1 18

40: 84

22

(-17)

13.

Ratměřice B

26

6 2 18

46: 80

20

(-19)

14.

Tichonice B

26

4 2 20

32: 79

14

(-25)

„A“ mužstvo
Rk.

Tým

Záp

1.

Kostelec

2.

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

26

18 4

4

85: 28

58

( 19)

Teplýšovice

26

16 2

8

40: 34

50

( 11)

3.

Sl.Jesenice

26

13 5

8

76: 56

44

( 5)

4.

Poříčí

26

12 5

9

53: 47

41

( 2)

5.

Tuchoraz

26

13 2 11

59: 70

41

( 2)

6.

Nespeky

26

12 1 13

45: 62

37

( -2)

7.

Chocerady

26

11 4 11

32: 47

37

( -2)

8.

Sedlec Prčice

26

12 1 13

46: 54

37

( -2)

9.

Říčany

26

12 1 13

44: 41

37

( -2)

10.

Chotýšany

26

9

6 11

55: 59

33

( -6)

11.

Kondrac

26

10 2 14

60: 50

32

( -7)

12.

Zbraslavice

26

10 2 14

53: 46

32

( -7)

13.

Kouřim

26

8

2 16

46: 64

26

(-13)

14.

Ratboř

26

5

5 16

36: 72

20

(-19)

Přípravné zápasy na sezónu 2011 – 2012
Neděle 24. 7. 2011
Neděle 24. 7. 2011
Sobota 30. 7. 2011
Neděle 7. 8. 2011
Neděle 14. 8. 2011
Sobota 20. 8. 2011

13.00
15.30
od 9.00
16.00
16.00
17.00

Chotýšany “B” - Postupice “B”
Chotýšany “A” - FERCOM Týnec nad Sáz. “A”
Memoriál Josefa Matouška ve Struhařově - soupeři budou upřesněni
Popovice “A - Chotýšany “A”
Olbramovice - Chotýšany “A”
Kouřim - Chotýšany “A”

Časy začátku utkání berte prosím jako orientační, pevné časy budou upřesněny vždy v týdnu před utkáním po
dohodě se soupeři.
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Zápis 6/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 6. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Irena Pošmurná, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Petr Kuthan
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Vladimír Sysel
Hosté: Marie Matoušková, Miroslav Švarc

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)
Dotazník sportoviště
4)
Vyhláška – zhodnocení pozemku výstavbou veřejné infrastruktury
5)
Smlouva na projektovou dokumentaci na autobusovou zastávku
6)
Oslavy 600. výročí Městečka
7)
Informace z Bene-busu
8)
Informace z CHOPOSu
9)
Závěrečný účet obce Chotýšany 2010
10)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• jednání 1. místostarosty s ZDS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studněmi – PROBÍHÁ
• jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – PROBÍHÁ
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou –
PROBÍHÁ
• vypracování právní normy k budování obslužných komunikací a přípojek na veřejnou infrastrukturu
starostkou – SPLNĚNO
• zabezpečení dopravního značení u školy a v Městečku 2. místostarostou – PROBÍHÁ

3.

Dotazník sportoviště
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření ohledně sportoviště. Bude zpracován situační
nákres, který bude předložen k posouzení.

4.

Vyhláška – zhodnocení pozemku výstavbou veřejné infrastruktury
Podmínky pro výstavbu obslužných komunikací budou součástí souhlasu obce k žádosti o stavební povolení
každého stavebníka.

5.

Smlouva na projektovou dokumentaci na autobusovou zastávku
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace firmou
Astraprojekt. Je třeba uzavřít dodatek k již existující smlouvě z roku 2005.
Otázka: Kdo je pro zadání zpracování projektové dokumentace firmou Astraprojekt ?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

Oslavy 600. výročí Městečka
Zastupitelé byli seznámeni s přípravnými pracemi na oslavu. Byla vyčleněna částka 50.000,- Kč pro zajištění
oslav.
Otázka: Kdo je pro vyčlenění částky 50.000,- Kč? Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Informace z Bene-busu
Zastupitelé byli seznámeni se stanoviskem Středočeského kraje k dopravní obslužnosti – výběrové řízení na
dopravce. Bene-bus se hodlá zúčastnit výběrového řízení.

8.

Informace z CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni se závěry zasedání mikroregionu CHOPOS.
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9.

Závěrečný účet obce Chotýšany 2010
Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem obce Chotýšany za rok 2010.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky:
- ve výkazu Příloha k 31.12.2010 je nesprávně vykázáno na účtu 971 mínus 363.292,49 Kč
- náprava: z účtu přeúčtovat na správný účet 902 do 30.6.2011 – provede účetní M. Matoušková;
- nebylo doloženo schválení rozpočtového opatření č. 2
- náprava: budou přijata systémová opatření a dodržení povinností územního celku stanovených
zvláštními předpisy;
nebyla povedena inventarizace účtu 031 pozemky – nebylo provedeno porovnání s výpisem listu
vlastnictví obce k 31.12.2010, dále nebyla provedena inventura účtu 902
- náprava: inventarizace účtu 031 bude provedena porovnáním s výpisem listu vlastnictví obce
k 31.12.2011 a inventarizace účtu 902 bude provedena k 31.12.2011.
Z uvedeného důvodu lze hospodařením obce ve smyslu §17 odst. 7 zák. 250/2002 Sb., v platném znění, za rok
2010 souhlasit s výhradou.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu obce Chotýšany za rok 2010?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10.

Různé
Dotace.
Všechny podané žádosti o dotace byly zamítnuty.
Věcné břemeno k vodovodu.
Majitelé poloviny pozemku č. 471 v k.ú. Chotýšany souhlasí s věcným břemenem k obecnímu vodovodu na
svém pozemku vedle Rabbitu za úplatu 150.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro zřízení věcného břemene za úplatu?
Hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0
Úprava rozpočtu.
Přijatá dotace na základní školu v částce 261.621,60 Kč, která musela projít přes účet obce, takže se objeví
v příjmech i ve výdajích obce.
Přijatá pojistná náhrada od pojišťovny (vykradení školy) v částce 30.722,- Kč.
Ve výdajích zvýšení příspěvku na Bene-bus o 22.850,- Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem kmitočtu a tlaková zkouška.
Bude vyžádána aktuální cenová nabídka.

Usnesení č. 6/2011 ze dne 29. 6. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a)
zadání projektové dokumentace na autobusovou zastávku firmě Astraprojekt;
b)
závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2010;
c)
zřízení věcného břemene za úplatu;
d)
úpravu rozpočtu;
2)

pověřuje
a)
1. místostarostu jednáním se ZDS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studnami;
b)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu;
c)
starostku a 1. místostarostu přípravnými pracemi pro žádost o dotaci na multifunkční sportoviště;
d)
2. místostarostu zabezpečením dopravního značení u školy a v Městečku;
e)
starostku vypracováním pravidel pro budování obslužných komunikací a přípojek na veřejnou
infrastrukturu;
f)
starostku s jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace;
g)
2. místostarostu přípravami oslav v Městečku;
h)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích;
ch)
starostku jednáním s majiteli pozemku č. 471 ohledně věcného břemene k vodovodu;
i)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na automatickou tlakovou stanici;

3)

bere na vědomí
a)
zprávu z jednání Bene-busu;
b)
zprávu z jednání CHOPOSu;
c)
zprávu o přípravách dotace na multifunkční sportoviště.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2011 od 1900 hodin.
7

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Dvůr Lhotka 2
V třicátých letech však zemřel, zanechal zde vdovu se dvěma malými dětmi. Nějaký čas vedla hospodářství sama Marie
Šestáková, s vydatnou ovšem pomocí svých rodičů, kteří se sem z Moravska potom přestěhovali, už natrvalo. Pak se Marie
znovu provdala za Emila Lehkého, poměrně také dobrého a přičinlivého hospodáře, který tu sedlačil až do roku 1950. Nyní
je dvůr Lhotka státním statkem a součástí státního statku na Věžníkách.

Městečko 1
O vsi Městečku, patřící farností i školou odedávna do Chotýšan je první zmínka ve století 15 a to v době, kdy Chotýšany
držel rod Lukavských z Lukavce. Bývala to malá vesnička o 5 větších a 4 menších staveních a pastoušce. Těsně vedle obce
Městečka byla v těch starých dobách ještě vesnice Metličany, čítající 6 větších statků. Za vpádu uherské jízdy do našeho
kraje v listopadu 1620, jak je o tom podrobněji psáno v I. části kroniky, kdy ostatní vesnice okolní byly zničeny, přečkala
obec Městečko jakousi šťastnou náhodou tento nápor. Byla méně poškozena a i v pozdějších letech a nehodách, zvláště
v průběhu války třicetileté dosti ušetřena, takže se zachovala šťastně podnes. Městečko je odedávna obec čistě zemědělská.
Bývalo tady několik větších statků, větších sedláků starých to rodů Marešů a Vojtů, u nichž nalézali po celý rok práci někteří
z menších chalupníků a domkářů. Jinak chodili lidé z Městečka na práci ke dvoru na Věžníkách i do Chotýšan, i do
nedalekého lomu panského „V Dubinách“.
V minulém století patřila obec Městečko k Chotýšanům i obecní samosprávou, obě obce měly jednoho starostu.
Teprve asi v 60. letech minulého století mohli si i občané v Městečku voliti svého starostu. A od té doby stala se obec
Městečko samostatnou politickou obcí, ke které patřila také Lhota Veselka /založená 1799/ a dvůr Lhotka. To trvalo až do
roku 1960, kdy podle nové územní organizace bylo opět Městečko připojeno k Chotýšanům. V roce 1870 měla obec
Městečko ve 24 číslech včetně mlýna Smykova, dvora Lhotky a velkostatku Věžníky 256 obyvatel. V roce 1890 ve 25
staveních včetně mlýna Smykova, dvora Lhotky a velkostatku Věžníky 242 obyvatel. Podle sčítání lidu ke dni 22. 5. 1947
měla obec Městečko včetně mlýna Smykova, dvora Lhotky a velkostatku Věžníky 184 obyvatel a koncem roku 1966 už
jenom 111 obyvatel ve 32 staveních. V dřívějších letech tady hodně lidí umíralo a to poměrně v mladém věku. Přičítalo se to
té skutečnosti, že občané z Městečka málo vyhledávali styk s ostatním světem, málokam chodili a byli to zvláště mladí lidé
– hoši na ženění, kteří nepřiváděli do Městečka nevěsty a mladé hospodyně z okolních vesnic, ale většinou se ženili se
svými sousedkami. Krev se nemísila a už i podle jmen to bylo patrno. Převládala tu hlavně jména Mareš, Vojta, Slanina,
Toula a to se tak stávalo po celá desetiletí. Za našich dnů se to i tady podstatně změnilo, přesto však i v Městečku úbytek
obyvatelstva je velmi značný.
O Městečském „Podskaláku“
V Městečku, vesnici přifařené k Chotýšanům žil ve druhé polovině minulého století podruh František Matějovský. Říkalo se
mu všeobecně „Podskalák“, protože si ke skále pod strání nad Městečkem přistavěl takovou dřevěnou boudu, ve které
s manželkou bydlel. Živil se příležitostnou prací, chodil do lesa nebo lámal kámen v panském lomu „V Dubinách“. Měli jen
jednoho syna, který v prvních letech chodil do školy velmi nerad. Stávalo se, že jej musel otec nejednou hnát s páskem až za
ves, tak se mu do školy nechtělo. Potom si však na školu přece jen zvykl a chodil tam už docela rád. A dobře se i učil. Když
vychodil chotýšanskou obecnou školu, dal ho otec na krejčovinu k mistru Marešovi do Benešova. Ten šil pánské obleky a
prodával je po jarmarcích. Po vyučení šel pak František jako krejčovský tovaryš do Prahy a potom po čase i do Vídně, jak
bývalo tehdy všeobecně zvykem. Ve Vídni pracoval několik roků a vyučil se tam také dámskému krejčovství. Stal se z něho
hodný, přičinlivý a snaživý hoch, v tomto oboru – dámském krejčovství – docela vynikl. Byl šetrný a když si uspořil trochu
peněz, nechal otci v Městečku postaviti nový domek a zároveň pořídil do něho i nový nábytek. To bylo asi v osmdesátých
letech. Rodičům poslal pak ještě hrací hodiny, které každou hodinu hrály arii z „Prodané nevěsty“. Byla to tenkrát velká
novinka a stará Matějovská k nim každého zvala, aby se šel na ně podívat.
V roce 1889 odjel František Matějovský do Paříže, kde pobyl několik roků a náležitě se tam v řemesle zdokonalil.
V roce 1894 se vrátil do Prahy. Po krátké čase se oženil s dcerou poštmistra z Police nad Metují a na tehdejší Ferdinandově
třídě v Praze – dnešní Národní – si zařídil pěkný krejčovský obchod, nad jehož vchodem se pyšnila velká firemní tabule:
„František Matějovský, c.k. dvorní krejčí.“ Šil také i pro císařský dvůr do Vídně. Staré rodiče si vzal potom k sobě do Prahy.
Jeho otec, bělovlasí už stařík se rád vozil po Praze ve fiakru, nosil vysoký klobouk, cylindr a dělal vůbec velkého pána. Před
první světovou válkou měl František v Praze dva pěkné domy. Krejčovský obchod rozšířil časem o kožešnictví a dobře se
mu celkem vedlo ….

Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem
MK ČR E-10740. Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz.
Šéfredaktorka: Bc. Monika Matoušková. Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na
www.chopos.cz.
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