Ročník 15 / Číslo 10/ Říjen 2011
Vážení spoluobčané,
opět po měsíci se Vám dostává do rukou nové vydání
Chotýšanských novin s čerstvými informacemi o dění
v obci. Po „líných“ prázdninách se opět rozběhly práce na
započatých projektech a s jejich postupem byli zastupitelé
seznámeni na zasedání dne 7. 10. Konkrétně se hovořilo
o následujících záležitostech:
Vodovod – již máme v ruce souhlas s vedením vodovodu
po pozemku za Rabbitem, jehož majitelům jsme slíbili
kompenzaci za věcné břemeno. Bohužel představitelé
společnosti Rabbit, která tento problém zavinila, s námi
o finanční spoluúčasti na této kompenzaci vůbec
nekomunikují. Nezbývá nám tedy, než celou částku
Kč 150 000 zaplatit z prostředků obce. Nyní ještě
potřebujeme nechat udělat tlakovou zkoušku vodovodu
a pak můžeme zahájit administrativní část prací na
kolaudaci vodovodu. Zastupitelé rozhodli o zadání zakázky
na tlakování obecního vodovodu společnosti Aquasystém,
která nabídla nejnižší cenu. Také proběhlo jednání s DZS
Struhařov o napojení studní u Takonína na obecní vodovod,
což by do budoucna mělo vyřešit problém s nedostatkem
vody.
Multifunkční sportoviště – zastupitelé rozhodli o zadání
zakázky na zpracování projektové dokumentace na
sportoviště. Také by měla být v nejbližší době uskutečněna
směna pozemků s p. Sternbergem. Podobně postupují práce
i na projektové dokumentaci na autobusovou zastávku na
Chotýšce. Společnost Astraprojekt předložila návrh
smlouvy, podle které by nám měla do měsíce od jejího
podepsání tuto dokumentaci předat.
Dílčí přezkoumání hospodaření – provedli jej pracovníci
Středočeského kraje a zjistili při něm pouze drobný
formální nedostatek, tj. chybějící větu v zápisu ze
zastupitelstva při schvalování rozpočtu, že rozpočet byl
schválen jako přebytkový.
Dotace na opravu komunikací po přívalových deštích –
konečně nám byla oficiálně přidělena. Akce musí být
zrealizována nejpozději na jaře příštího roku, proto jsme
neprodleně zahájili přípravné práce. Zda opravená
komunikace na Křemení bude ještě v letošním roce, však
záleží také na počasí.

Komunikace „u křížku“ – pan. J. Kuthan požádal, aby
byly do projektové dokumentace zakresleny 3 vjezdy na
jeho pozemky. Protože napojení nových domů na obecní
komunikaci je jednou z mála možností, jak získat od
stavebníků peníze na její výstavbu, a protože jsem
předpokládala, že každý vjezd povede k jinému domu,
navrhla jsem, aby p. Kuthan zaplatil za 2. a 3. vjezd po
60 000 Kč. Podle názoru zastupitelů však tento návrh není
v souladu s tím, co schválili v dubnu t. r. (viz zápis 4/2011).
Tehdy všichni zastupitelé souhlasili s tím, že stavebníci
p. Kuthan a p. Vitner se na výstavbě komunikace budou
podílet každý částkou 60 000 Kč.
Záměr na prodej obecního pozemku – pí. Kočová,
majitelka chaty Opatie v Dubinách, opakovaně podala
žádost na odprodej části obecního pozemku, tentokrát však
požaduje pouze pozemek pod chatou, která zde stojí již od
50. let. Záměr je vyvěšen na úřední desce, poté o případném
prodeji rozhodne zastupitelstvo.
Na zastupitelstvu jsme také bilancovali, jak se nám dařilo
sekat trávu na obecních pozemcích. Nejsme úplně
spokojeni. Obecní pozemky lze rozdělit do 3 kategorií: do
první patří ty, na kterých se tráva seká pravidelně (např.
náves, školní zahrada, hřbitov, atd.). Tuto práci zvládají
naši pracovníci dobře. Do druhé skupiny patří hlavně cesty
(na Pařezí, na Křemení, na Toulov, Městečko, atd.), na
jejichž vysekávání si najímáme externí techniku a údržbu
těchto pozemků také považujeme za dostačující. Zbývající
pozemky jsou však pro větší techniku špatně dostupné
a naši stávající pracovníci je posekat alespoň dvakrát ročně
nestíhají. Z toho důvodu se na Vás obracíme s následující
nabídkou.
Hledáme cca 5 občanů, kterým bychom bezplatně
zapůjčili motorové kosy. Tito lidé by pak po dobu 5 let
dvakrát ročně posekali předem určené obecní pozemky,
jinak by mohli techniku používat pro své účely. Obec by
jim také uhradila benzín na posekání obecních
pozemků. Shledáváte-li tuto nabídku zajímavou, sdělte
nám svůj předběžný zájem, a to do konce října na
obecní úřad. Bližší podmínky spolupráce dojednáme až
poté, co zjistíme zájem z vaší strany.
S přáním poklidných podzimních dnů
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
Bubnování ve škole
V úterý 13. září 2011 se děti účastnily vystoupení skupiny
BRUM CIRLE. Pro děti byla připravená hudební ukázka
všech možných i nemožných bubnů a bubínků. Aktivně se
zapojily nejen do jednoduchých rytmických cvičení
a písniček. V samotném závěru si zahrály i zhudebněnou
pohádku.

Jemniště
Ve čtvrtek 15. října se nejmladší žáčci – z 1. ročníku vydali
pěšky na zámek Jemniště. Prohlédli si nejen zámek, ale
i přilehlý park a zahradu.

Vystoupení v Takoníně
V pátek 30. září 2011 se děti účastnily vystoupení
v Takoníně. Pro žáky 1. a 3. ročníku byla připravena
pohádka O princi z lesního království. Žáci
4. a 5. ročníku shlédli vystoupení věnované Přemyslovcům.

Kroužky
Od října začnou děti navštěvovat kroužky. Vybrat si mohou
z velké nabídky – tradičně jsou to kroužky anglického
jazyka, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé,
dramatický, šikovné ručičky či turistický. Nově jsou
otevřeny kroužky sportík, vaření, flétnička. Do nabídky se
po letech vrátil kroužek šití a vyšívaní, který se těší velké
oblibě.
Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Hostinec pod Kostelem
pořádá tyto akce:

Lahvátor
dne 15. 10. 2011 od 20:59

Disco - 90. léta
dne 22. 10. 2011 od 21:00
Akce vodka + juice 25,- Kč
vstupné:

do 22:00 za 40,- Kč
od 22:00 za 60,- Kč

První Podblanický
farmářský a zvířecí trh
Tisková zpráva ze dne 11. 10. 2011
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Farma Blaník srdečně
zvou k účasti na prvních Podblanických farmářských trzích
spojených s prodejem zvířat a dalšími doprovodnými akcemi.
Akci podpořilo Město Vlašim.
Kdy: Sobota 22. 10. 2011, od 10 do 16h
Kde: Farma Blaník v Ostrově, nedaleko Vlašimi
Přijďte si užít podzimní venkovskou atmosféru na farmě
Blaník. Na farmářském trhu budete moci nakoupit sezónní
sortiment farmářů z Podblanicka a okolních regionů a další
místní produkty. K dostání budou mléčné výrobky i
v biokvalitě, brambory, zelenina, čerstvé ryby, mouka
z regionu a pečivo, uzeniny, med a medovina a další.
Budou zde na prodej i živá hospodářská zvířata – slepice,
husy, prasátka a další. Zajímavostí bude dražba čtyřrohého
beránka.
Kromě stánkového prodeje a občerstvení bude akce
doplněna dalším programem. Pro děti budou připraveny
hravé aktivity včetně jízdy na ponících a oslíkovi.
Zároveň s trhem proběhne první Podblanická pejskiáda.
Pejskaři mohou závodit v běhu se psem (canicrossu), na
výstavě kříženců (voříškiádě) bojovat o titul „Miss
voříšek“, zúčastnit se minizávodu agilit (překážkový běh)
nebo závodu v chytání
piškotů a aportu buřtů.
Na pejskiádu je možno
se přihlásit do 19. 10.
2011.
Veškeré podrobnosti
naleznete
také
na
internetu na adrese
www.csopvlasim.cz.
Mgr. Kateřina Červenková
(777 800 461, katka.cervenkova@csop.cz)

Zápis 8/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 7. 10. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Irena Pošmurná, František Toula,
Vladimír Sysel
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Petr Kuthan
Hosté: Marie Matoušková, Miroslav Švarc, Jindřich Kuthan, Jindřich Kuthan ml.

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)
Směna pozemků u hřiště
4)
Projektová dokumentace sportoviště
5)
Projektová dokumentace na autobusovou zastávku v Chotýšce
6)
Tlakování vodovodu
7)
Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření
8)
Úprava rozpočtu
9)
Přidělení dotace na opravu místní komunikace
10)
Informace z CHOPOSu
11)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – SPLNĚNO
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zabezpečení dopravního značení u školy a v Městečku 2. místostarostou – SPLNĚNO
• jednání starostky s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace – PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• jednání starostky s majiteli pozemku č. 471 ohledně věcného břemene k vodovodu – SPLNĚNO
• zajištění cenových nabídek na automatickou tlakovou stanici 1. místostarostou – SPLNĚNO
• jednání starostky s panem Sternbergem ve věci směny pozemků – PROBÍHÁ
• zajištění dalších cenových nabídek na projektovou dokumentaci k multifunkčnímu sportovišti
starostkou – SPLNĚNO
• jednání 2. místostarosty s DZS Struhařov ohledně možnosti odběru vodu – SPLNĚNO
• úpravy rozpočtu hospodářkou obce – SPLNĚNO

3.

Směna pozemků u hřiště
Pro vybudování multifunkčního sportoviště je nutné směnit pozemky u hřiště s panem Sternbergem. Jedná se o
směnu částí pozemků p.č. 287 a p.č. 290/9, která byla již řešena v minulosti a je také vypracován geometrický
plán, a dále nově o pozemky p.č. 285/1 (1 029 m2 ve vlastnictví obce – trvalý travní porost), p.č. 278/1 a 278/2
(dohromady 540 m2 ve vlastnictví p. Sternberga). Pan Sternberg navrhuje, že zajistí a zaplatí veškerou
administrativní činnost spojenou se směnou a rozdíl ve výměře uhradí obci v ceně v místě obvyklé.
Otázka: Kdo je pro směnu pozemků?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Projektová dokumentace sportoviště
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace sportoviště ve výši
50.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro zadání projektové dokumentace sportoviště?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Projektová dokumentace na autobusovou zastávku na Chotýšce
Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací na projektové dokumentaci na autobusovou zastávku na Chotýšce
od společnosti Astraprojekt.

6.

Tlakování vodovodu
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami. Byla vybrána společnost Aquasystém, která nabídla nejnižší
cenu (160.000,- Kč).
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy se společností Aquasystém?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce, výsledek dílčího
přezkoumání: porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, § 4 odst. 4, 5, neboť „při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen
jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový“. Náprava: Budou přijata systémová opatření a při sestavování
rozpočtu na rok 2012 dodržíme zákon.

8.

Úprava rozpočtu
Při položce 4112 – dotace ze státního rozpočtu zvýšení na částku 166.400,- Kč.
Otázka: Kdo je pro úpravu rozpočtu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Přidělení dotace na opravu místní komunikace
Obci byla přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu komunikace od křížku na Křemení –
termín realizace nejpozději jaro 2012.

10.

Informace z CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu CHOPOS dne 27. 9. 2011 v Psářích.

11.

Různé
Žádost Jindřicha Kuthana a Jindřicha Kuthana ml. o nové projednání plánovací smlouvy na výstavbu obslužné
komunikace u křížku. Stavebníci požadují v projektové dokumentaci zakreslit ke svému pozemku tři vjezdy.
Vycházeje z předpokladu, že každý vjezd bude k jinému domu, navrhuje starostka, aby za druhý a třetí vjezd na
parcelu č. 314/5 stavebníci zaplatili za každý 60.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro návrh starostky?

Hlasování: PRO 1 PROTI 4 ZDRŽEL SE 2

Žádost paní Kočové o odprodej obecního pozemku pod chatou na pozemku 473/2 v Dubinách. Bude vyvěšen
záměr o prodeji pozemku.
Zabezpečení sekání trávy
Návrh, aby obec koupila cca 5 kusů motorových kos a dala je do správy občanům, kteří by zabezpečili posekání
předem určených ploch. Bude zjištěn zájem občanů.
Oslava v Městečku
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem oslav v Městečku.

Usnesení č. 8/2011 ze dne 7. 10. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
směnu pozemků p.č. 287 a p.č. 290/9, dále p.č. 278/1 a p.č. 278/2 u hřiště s panem Sternbergem;
b)
zadání projektové dokumentace na multifunkční sportoviště J. Kočímu;
c)
uzavření smlouvy na tlakování vodovodu se společností Aquasystém;
d)
úpravu rozpočtu v položce 4112;

2)

pověřuje
a)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního
sportoviště;
b)
starostku jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace;
c)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích;
d)
starostku jednáním s panem Sternbergem ve věci směny pozemků;
e)
1. místostarostu jednáním se společností Aquasystém ohledně tlakování vodovodu;
f)
starostku přípravnými pracemi na dotaci na opravu místních komunikací;

3)

bere na vědomí
a)
informaci o postupu prací na projektové dokumentaci na autobusovou zastávku na Chotýšce;
b)
výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce;
c)
informace ze zasedání CHOPOSu;
d)
informace o průběhu oslav v Městečku.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2011 od 1900 hodin.

Dne 25. 10. 2011 (úterý) 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.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Onšovice 2
V roce 1952 byl poslední hospodář na Zemanově statku v Onšovicích z osady úředně i s rodinou vystěhován. Měl jakési
nedorozumění ohledně dodávek. Bylo to v době, kdy v celém našem kraji bylo propagováno zakládání JZD. Hospodářům
se do toho mnoho nechtělo, v okolí dosud žádné družstvo založeno nebylo a tak neměli ani možnost přesvědčiti se
o výhodách tak vychvalovaného tehdy kolektivního hospodaření v JZD.
Příslušným činitelům na okrese však na tom velmi záleželo, a byli proto stíháni a pokutováni hlavně ti zemědělci,
kterým se do družstva nechtělo a kteří ať už z důvodů jakýchkoliv nemohli, nebo vůbec neplnili tehdy stále ještě
předepisované dodávky obilí, brambor i jiných hospodářských a zemědělských produktů. V naší vesnici bylo zvláště
upozorňováno na hospodáře Krále z č. 10, na Holejšovského z č. 11, na Tůmu z č. 29, na Pařezí to byl Rudolf Fulín
a v Onšovicích Josef Zeman. Byli označováni jako kulaci a byl to právě Josef Zeman v té době – 1951 – který nemohl na
povinnou dodávku dodat asi 30 metráků brambor. Hospodyně Zemanová byla pak členem chotýšanského SNB Jaroslavem
Baumanem přistižena, jak vezla do Benešova prý „na černo“nějaká vejce. To vše zavdalo podnět k ostrému zákroku proti
hospodáři Josefu Zemanovi – MNV v Chotýšanech nepodal příznivý posudek a důsledek všeho toho byl, že Josef Zeman
s celou rodinou – manželka, dvě dcery a syn, byl za trest a pro výstrahu ostatním z rodné vesnice vystěhován. Bylo z toho
velké pohnutí nejen mezi obyvateli – sousedy Onšovic, ale i v celém našem kraji, kde rodinu Zemanovu znali a tento
přísný zákrok byl ostře kritizován.
Josef Zeman byl potom zaměstnán jako kočí u koní na státním statku v Křišťanově u Bruntálu ve Slezsku – až tam
ho přestěhovali – aby neměl blízko domů! Byla tam zaměstnána i jeho žena a nejstarší dcera. Poněvadž byli všichni
pracovníci velmi dobří, šikovní a v práci svědomití, dosti si i vydělali a dobře se jim celkem vedlo. Jen po rodných
Onšovicích se jim stýskalo a podle dopisů, svým příbuzným tam odtud posílaných stále nemohli zapomenout. Podle
zmíněného nařízení měli prý vůbec Onšovice zakázané a nesměli se sem už kdykoliv vrátit. Jejich obytné stavení
v Onšovicích i ostatní budovy hospodářské, vše účelně a nově vystavěné v roce 1938 zůstaly potom úplně prázdné …
Smutno bylo člověku, šel – li kolem a viděl tu pustnoucí a zanedbanou potom usedlost a připomněl – li si – proč? Josef
Zeman byl potom deset roků mimo svůj rodný kraj. V únoru 1962 se léčil v benešovské nemocnici, kde také zemřel. Byl
pochován na hřbitově v Benešově, do Chotýšan, kde jsou pohřbeni jeho rodiče si ještě za živa zakázal býti pohřben!
„Nemohl – li jsem tam být za živa, nechci tam být ani po smrti!“ Byl stár 62 roky.
Jeho mladší bratr Václav Zeman se již dříve přiženil k Vaňkovým do Radošovic. Jejich matka žila pak několik let
u dcery provdané Toulové na Smykově.
Z rodu Semerádova žijí dnes v Onšovicích rodiny Josefa a Jaroslava – za ženy měli sestry. Josef žije na otcovském
gruntě čp. 2, Jaroslav pak v novém domku čp. 14, který mu nechal postavit otec. Ač všichni ostatní hospodáři
v Onšovicích jsou členy JZD v Radošovicích již od jeho založení, zůstali oba Semerádové dlouho mimo a pracovali stále
jako samostatní soukromě hospodařící rolníci. Nadřeli se dost a dost, přesto však žili v poměrech velice skromných. Obě
rodiny jsou nyní také již v JZD. Jaroslav, který trpěl několik let těžkou zákeřnou chorobou, v r. 1962 zemřel.
Stavení číslo 4. v Onšovicích bývalo také velkým statkem. V posledních takových 50 až 60 letech se tu vystřídalo
i několik majitelů: Pěnkava, Kaňka, Svoboda, Císař, Podoba, Šulc a poslední z nich – František Děd. Ten se sem
přistěhoval v roce 1947 z Pařezí, kde jeho otec Václav Děd vlastnil chalupu čp. 2.
Václav Děd pocházel původně z Jiřína a v roce 1909 přiženil se na Pařezí ke Zvárovým. Byl to dobrý soused, i
přičinlivý hospodář. Domovské právo podle paragrafu 7. domovského zákona ze dne 3. prosince 1863 bylo mu
v Chotýšanech přiznáno v roce 1928. Byl též členem chotýšanského obecního zastupitelstva za stranu lidovou, jejímž byl
horlivým stoupencem. Oblíbeným jeho rčením a hodně známým bývalo: „Den ode dne rostem, jsme tu jenom hostem …
Co tu po nás zvostane – Bůh ví, kdo to dostane?!“ Zemřel 26. prosince 1959, pohřben byl na chotýšanském hřbitově
v pondělí 28. prosince. Bývala to zajímavá, svým způsobem i populární osobnost naší vesnice. Jeho manželka zemřela již
předtím, v roce 1956.
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