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Je leden, jsou ledy, klouzání po ledu, jak příznačné pro
tento měsíc. Sníh překvapil nás velice, neb zasypal nám
silnice, zpívá Jarka Nohavica ve své písničce o cestářích.
Já cestářům věřím, jsem přesvědčen, že svoji práci dělají
dobře. Četností místních komunikací se může stát, že ne
vždy v ranních hodinách jsou všechny místní komunikace
v obci a osadách prohrnuty. Údržbu nám zabezpečuje
ZDS Struhařov traktorem s radlicí a zaměstnanec našeho
úřadu s hrablem, lopatou, kolečkem a posypovým
materiálem. Pracovník ZDS Struhařov má na starosti
několik obcí a osad a to především hospodářských objektů
ZDS, takže po ránu může nestíhat. V případě potřeby
volejte mne na Obecní úřad tel. 317796231 k zajištění
nápravy během dne. Doporučuje se starším osobám
nevycházet zbytečně z domu, všeobecně mít řádnou
protiskluzovou obuv a nestydět se za pomocnou hůlku
s hrotem. Je možné pracovníkem Obecního úřadu zajistit
po dobu nepříznivého počasí pro potřebného občana do
jeho domu nejnutnější nákup z obchodu pí. Měchurové.
V měsíci únoru je období ročního odečtu elektrické
energie, jak soukromého tak podnikatelského sektoru.
Odečty provádí pověřený pracovník, který se na vyžádání
občana musí prokázat průkazem se jménem a potvrzením
společností ČEZ. Doporučuji, v případě že elektroměr je
nepřístupný, na vhodné místo (dveře, za okno) připevnit
pomocný lístek s odečtem elektroměru. Odčítač
elektroměru se řídí podle tří údajů. Čísla popisného domu,
jména odběratele a nebo výrobního čísla elektroměru.
Pokud není uvedeno číslo popisné na domě, je nutné
některý z těchto údajů napsat na pomocný lístek.
V případě dvojité sazby (dvojtarifní elektroměr) je nutné
uvést na prvním místě denní spotřebu a pod ní noční
spotřebu. Starší elektroměry měly u denního proudu
symbol V jako vysoký tarif a u nočního proudu symbol N
jako nízký tarif. Dnes jsou již digitální elektroměry, kdy
čísla se v pravidelných intervalech mění a to pod symboly
T1 denní sazba a T2 noční sazba. Takže v případě jenom
denní sazby se napíše T1 a odečtená spotřeba, v případě
dvojité sazby se napíše T1 odečtená spotřeba a v druhém
řádku T2 a odečtená spotřeba.

Symboly T1 a T2 se mění v levé části okénka displeje.
Tento samoodečet elektroměru není zakázán, je
tolerová, lepší než když příslušné obchodní oddělení
vystavuje roční fakturu na základě odhadu dle spotřeby
z minulého roku. Samozřejmě nadále odčítač užívá
metody samoodečtu pomocí nám již známého lístku,
který občan má vyplnit a poštou zaslat na příslušnou
uvedenou adresu.
V neděli 24. 1. 2010 proběhla v kostelích církevní
sbírka, kterou vyhlásilo Arcibiskupství pražské na
pomoc HAITI. U nás v Chotýšanech bylo při
bohoslužbě vybráno 440 Kč a přidal se výtěžek ze
vstupného z novoročního koncertu ze 3. ledna 2010 ve
výši 1.410 Kč. Byla tedy za naši farnost na
Arcibiskupství pražské poslána 1. 2. 2010 částka 1.850
Kč.
Mše svatá se z důvodu chladného počasí koná každou
neděli v prostorách Obecního úřadu v Chotýšanech ve
stanovenou obvyklou hodinu.
Omlouvám se paní Květoslavě Říhové z Křemení, kdy
jsem v posledních novinách uvedl - z Pařezí. Zároveň
upřesňuji, do jejího Odboru správních věcí nespadá
přestupková agenda.
Žádám občany, kteří ještě
neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2010, aby
tak učinili. V rámci pondělního odvozu odpadu z
popelnic žádám občany, aby ti, kteří mají popelnice
zapadané, zaváté sněhem, kolem nich odstranili sníh,
aby pracovníci AVE neměli problémy s jejich
manipulací. Dle sdělení společnosti AVE v letošním
roce nedodají náhradní plastové popelnice. Občané si
budou muset zajistit novou popelnici na své náklady.
Ke konkurznímu řízení na funkci ředitele/ky malotřídní
Základní a Mateřské školy Chotýšany se přihlásila
pouze jedna uchazečka a to dosavadní pověřená
ředitelka školy Mgr. Eva Filipová.
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Hudební vystoupení
Ve středu 20. ledna prožily děti příjemnou hodinku při
písničkách v podání hudební skupiny z Týnce nad
Sazávou. Děti nejen naslouchaly písničkám současných
autorů, ale i skladbám, které jim připomněly mládí
jejich rodičů.

DĚTSKÝ

KARNEVAL

Kdy: v sobotu 13. 2. 2010 v Hostinci pod
kostelem od 14.00 hod.
Hraje: POPRASK
Vstupné dospělí - 50,- Kč
děti
- 20,- Kč
Příspěvky do tomboly můžete nechat ve
škole nebo u St. Jandačové tel.: 777242867

Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 10. února 2010 se od 15:30 - do 18:00 hodin a
ve čtvrtek 11. února 2010 od 10:00 - do 12:00 hodin
(jen po telefonické domluvě 317 796 119) uskuteční v
ZŠ Chotýšany zápis žáků do 1. třídy. S sebou přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Těší se na Vás Ferda Mravenec a jeho přátelé.

Nabídka obědů

Sdružení Přátel Chotýšan ve
spolupráci s Obecním úřadem
Chotýšany

pořádá besedu se senátorem
Karlem Šebkem
na téma

Školní jídelna nabízí od 1. ledna 2010 obědy občanům
naší obce, zejména osamělým nebo nemocným
spoluobčanům. Cena za oběd je 59,-- Kč.
Bližší informace získáte u vedoucí školní jídelny p.
Jindrové na tel. čísle 317 796 119.

Kolektiv ZŠ a MŠ

ČČK Chotýšany
Vás zve na výroční schůzi,
která se koná 13. 2. 2009 ve
14:00 hodin v hostinci Na
Kopečku.

Přednášející:
pí. Černá Jaroslava – léčebné
metody

Kam směřuje Česká republika.
Beseda se koná v pondělí dne 15. 2. 2010
v Hostinci Na Kopečku od 18.00 hodin.
Budou vítany dotazy a příspěvky do diskuse.

Výroční členská schůze
Klubu důchodců
Kdy: 27. února 2010
Kde: v hostinci Na Kopečku
V kolik: 14,00 hodin

Po delším uvažování jsem se rozhodl také přispět do místních novin a poukázat na to, jak vidím současnou
situaci v řízení OÚ Chotýšany. Jako občan obce Městečko si velmi dobře pamatuji řízení samostatné obce
Městečko. Protože v rámci kolektivizace vesnic se slučovala JZD i obce, tak bylo nařízeno sloučení obce
Městečko s obcí Chotýšany, i když katastrální území obce Městečko je větší než celé katastrální území obce
Chotýšany. V roce 1960 předal poslední starosta obce Městečko pan Antonín Mareš z Věžník řízení obce
Městečko do Chotýšan s tím, že obec bude řízena OÚ Chotýšany dle zákona a slibem, který každý zastupitel po
zvolení skládá a kde slibuje, že bude pečovat o majetek obce řádně a svědomitě a bude hájit zájmy občanů obce
atd. Protože při volbách byli vždy zvoleni rodáci obce a starosta byl vážený občan, tak správa obce Chotýšany
byla dle možností a v zájmu občanů.
Počátkem 90. Let byl za starostu OÚ Chotýšany zvolen p.Budka Miroslav, který začal porušovat slib daný
občanům a se zastupiteli začal rozprodávat majetek katastrálního území Městečko i proti protestům občanů
z Městečka. Aby bylo zabráněno prodeji, tak občané z obce Městečko podali dne 26.1.1994 návrh na konání
referenda dle §11 zákona č.298/1992 Sb. za účelem rozdělení obce Chotýšany na dvě obce, t.j. obnovení obce
Městečko. Tento návrh podepsalo 42 občanů z Městečka. Referendum se konalo dne 5. 3. 1994 v obecním domě
v Městečku za přítomnosti starosty p. Budky, p. Granáta, p. Krále a zapisovatelky pí. Málkové. Ze 60 občanů
z Městečka, kteří měli hlasovat, se dostavilo 51 občanů. 50 občanů bylo pro osamostatnění obce, 1 občanka byla
proti. Ještě aby se definitivně zamezilo prodeji pozemků, které chtěl ještě starosta p. Budka prodat a dne 25. 2.
1994 si tento prodej nechal odsouhlasit zastupitelstvem, tak zároveň s konáním referenda byla napsána stížnost –
petice, kterou podepsali všichni občané z Městečka a tato byla zaslána do kanceláře prezidenta republiky,
Ministerstva vnitra a na nadřízený orgán OÚ Benešov. Tímto bylo zabráněno prodeji pozemků. Osamostatnění
obce se neuskutečnilo hlavně z administrativních důvodů, ale se slibem, že další řízení majetku obce bude dle
zákona a slibu, který nově zvolení zastupitelé po zvolení skládají.
Takto se postupovalo až do roku 2006, kdy byl opět zvolen starostou p. Budka Miroslav, i když měl nejméně
hlasů ze všech zvolených zastupitelů. Za jeho vedení se opět začal prodávat majetek obce Městečko, pozemky,
které sloužily občanům z Městečka jako obecní cesty a také jako jediný přístup k pozemkům v dané části obce a
dokonce jako první starosta začal obecní pozemky vyměňovat. Některým prodejům se ještě podařilo zabránit
díky místostarostovi p. Kalinovi.
I když starosta se zastupiteli hospodařil v roce 2009 s 4,800.000 Kč a píše v Chotýšanských novinách č. 12
jak dobrá je v obci péče o veřejnou zeleň a úklid obce, tak v obci Městečko nenechali ani posekat náves – obecní
pozemek. Nebo obec Městečko není součástí obce Chotýšany? Tráva hnije uprostřed obce, více jak 1 m vysoký
plevel se stále statečně drží a toto když občané vidí, tak již všichni rezignovali a čekají až příští zastupitelé a
starosta budou majetek obce řídit dle zákona o obcích a daného slibu – prostě dle zdravého rozumu.
Ano, takto současné zastupitelstvo a starosta hospodaří s obecním majetkem a místo toho, že mají hájit zájmy
občanů §83 zákona o obcích, tyto zákony porušují např. starosta p. Budka s 2 zastupiteli na schůzi zastupitelstva
dne 3. 12. 2009 zrušil osadní výbor z Městečka s tím, že si členové osadního výboru nezvolili předsedu. I to
ukazuje, jak se řídí obec. I když starosta p. Budka nikdy nepožadoval na osadním výboru připomínky, v žádném
zápisu ze zasedání zastupitelstva není, že předseda osadního výboru, současný zastupitel p. Toula, rezignoval a i
v tom případě dle zákona 128 o obcích §120 je, že předsedu osadního výboru volí zastupitelstvo obce z řad
dalších členů osadního výboru. A tak ještě jeden příklad o práci starosty p. Budky.
Na katastrálním území obce Chotýšan a Městečka je více jak 100 chat a rekreačních budov. Ne všechny tyto
nemovitosti jsou řádně zapsány na katastrálním úřadě v Benešově do katastru nemovitostí. Starosta p. Budka
dne 15. 8. 2008 napsal majitelce pěkné zděné nemovitosti potvrzení.
Ale protože tato nemovitost stojí jinde a na obecním pozemku a ne jak zapsal Katastrální úřad, tak starosta p.
Budka zařizuje výměnu pozemku. Tuto výměnu mu současní zastupitelé schválili. Ještě připomenu, že aby bylo
platné rozhodování zastupitelů, musí být dle zákona 128 nejméně 5 zastupitelů. To již od roku 2008 většinou
není. Nebo p. Pošmurný je jako zastupitel občanem Chotýšan? Mohl bych pokračovat s dalšími příklady, ale
končím a doufám, že nové zastupitelstvo a nový starosta bude řídit obec dle zákona a slibu, který musí složit po
volbách – prostě dle zdravého rozumu.
Josef Mareš
Městečko 21

Obec Chotýšany, jako zřizovatel příspěvkové organizace , dle § 27 zákona 250/2000 o
rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, vydala s účinností od 1.ledna 2003
Zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a Mateřská škola
Chotýšany. Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
K této Zřizovací listině by vydán s účinností od 14.11.2009 Dodatek č.1 a některé články
dodatku v rámci zlepšení a zajímavosti obsahu Chotýšanských novin uvádíme.
Čl. VII Hospodaření příspěvkové organizace.
Organizace hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, od zřizovatele a
z rozpočtů územních samosprávních celků, dále jsou to příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,
dary , dědictví. Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace podle předem stanovených
hodnotitelských nebo měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo kritéria jejích
potřeb.
Čl. VIII Okruhy doplňkové činnosti
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti příspěvkové organizace, pro kterou byla
zřízena, zejména lepšího využití kapacit hmotného vybavení a to za předpokladu, že
prostředky získané doplňkovou činností využije ke zkvalitnění své hlavní
činnosti.Doplňkovou činností nesmí dojít ke zhoršen í úrovně hlavní činnosti, náklady na tuto
činnost nesmí převýšit výnosy z ní plynoucí, náklady a výnosy budou v účetnictví sledovány
odděleně a provozování této činnosti musí být plně v souladu s platnými předpisy o
živnostenském podnikání.
Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti :
Pronájem budovy na základě písemných smluv uzavřených statutárním orgánem školy tak,
aby pronájem neomezil plnění předmětu činnosti příspěvkové organizace .
Prodej obědů a stravování cizích strávníků.
Výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách1až 3 živnostenského zákona,která navazuje
na hlavní účel a předmět činnosti organizace.
Ubytovací služby.
Pronájem a půjčování věcí movitých .
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně činnosti .
Provozování kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení,pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí .
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností.
Prostředky takto získané jsou příjmem příspěvkové organizace a budou použity ke zlepšení
prostředí, vybavení školy a pro kvalitnější plnění předmětu činnosti viz. Čl. III, tj. kdy
hlavním účelem je výchova a vzdělání dětí a žáků.

Zapsal Budka Miroslav

Opadající aktivita hasičů
Naváži na předešlé číslo novin a tím pádem na slova pana starosty. Nebudu tím znevažovat jeho slova, naopak
se jich dostatečně chytím a opráším naši hasičskou situaci. Dovolím si proto jakožto naše dobrovolné sdružení
srovnat se spolkem Sokola, čili fotbalistů. Už jen ten název „dobrovolní hasiči“ vnáší do mysli něco jiného než
„Sokol“. Věci, které lze vzít v patrnost jako shodné, jsou ty, že obě sdružení fungují v naší obci již celá dlouhá
léta a se zájmem se jim věnují lidé, pro které daný pojem něco znamená, má svou funkci, poslání. Další věci,
které nás sice spojují, jsou nakonec možnosti, které nás paradoxně rozdělují a nemohou slučovat. Finance, zájem
veřejnosti, aktivnost nejen členů, ale především celé společnosti kolem u čehož bych se ráda pozastavila. Je
leden, do jara řekněme času dost. Na výroční schůzi SDH bylo řečeno (u několika členů), že nám dají
dohromady novou kladinu na 100m běhu překážek, jelikož ta, která je v naší obci celá léta je jednoduše
neslučitelná s potřebami žen, víceméně i mužů. Začátkem jara bychom rády (ženy) začaly trénovat. Chceme
pokořit nejen rivalitu soupeřek, ale především 1. místo, které nám chybí v síni slávy na Kopečku a věřte nevěřte,
tento přístup k věci nás daleko nepopožene. Tím chci říci, že ne slova, ale skutky dělají velké činy a těch mi se
opravdu obáváme! Pevně však věřím, že tento slib, který nám byl vyřčen, bude opravdu naplněn a v konečné
fázi odehraje svoji úlohu... Když se vrátím k zájmu našeho spolku, situace je v podstatě léta páně neměnná.
Družstvo žen se snaží stále doplňovat členky týmu, měnit strategie závodů, budovat si řady... u mužů se nebudu
vyjadřovat, protože by to bylo zcela neoprávěné. Mají svoji lajnu, které se drží již léta a v jejich případě nás
spíše může něco jen pozitivně překvapit. Nakonec poznamenám fakt, u kterého jsem začala. Aktivita nespočívá
jen v členech SDH, ale v celé společnosti obce, která se do ní nezapojuje. Díky tomu nemáme na závodech
fanoušky jako na fotbale, nesedí s námi celá hospoda po závodech, ani nemáme možnost koupit si nového a tím
lepšího hráče do mužstva, abychom byli stále na špici...prostě a jednoduše děláme vše tak, aby NÁM bylo dobře
a to že se poštěstí přivézt jednou za rok pohár ze závodů, je pak čistě a jenom na nás – domácích es, kterým stačí
3 tréninky ročně...
KLÁRA STAROSTOVÁ

Petr Kumšta z Votic radí
Sníh je v zahradě blahodárný a přináší vláhu. Z cestiček jej přehazujeme na trávník, pod stromy a keře. Při
nedostatku sněhu a při zmírnění mrazů zalijeme stálezelené dřeviny, a to jehličnany i listnáče, protože jsou na
nedostatek vláhy v zimě zvláště choulostivé. Naopak větší příděl mokrého sněhu může velice snadno stromy a
keře polámat. Proto není možné otálet Mokrý sníh je nutné ihned setřást. Vhodnější je však choulostivé hlavně
sloupové formy jehličnanů před zimou svázat a předejít tak rozlomení.
Po průklestu očistíme kmeny i silné kosterní větve od staré borky (odumřelé kůry) a tyto zbytky likvidujeme
spálením. Rány vzniklé řezem nebo mrazem ihned zatřeme štěpařským voskem, stromovým balzámem nebo
alespoň latexovou barvou s přídavkem kupirikolu.
Pravidelně kontrolujeme uskladněné hlízy mečíků, jiřinek, begonií a dalších. Především hlízy begonií se
nesmějí přechovávat v příliš vlhkém a studeném prostředí. Pokud najdeme na hlízách plíseň, je nutné je rozložit,
vysušit a skladovací prostor vyvětrat. Hlízy, které již nejdou zachránit, vyřadíme, houbové choroby se totiž
velmi rychle rozšíří i na doposud zdravé hlízy.
V ovocné části zahrady můžeme začít s řezem jádrovin (pozor nikoliv peckovin). Řez je možné provádět při
teplotách mírně pod bodem mrazu, nesmí však být o víc než -5°C, za větších mrazů s řezem raději počkáme.
Před řezem pamatujeme na dvě důležité zásady a) mírný řez podporuje růst plodonosného obrostu, silný řez
podporuje růst dřeva, b) výhony rostoucí kolmo vzhůru rostou do dřeva, výhony odklánějící se až k vodorovné
poloze rostou do plodonosného obrostu. V lednu však již musíme mít nařezané rouby ovocných dřevin a to
hlavně peckovin a jádrovin.
V okrasné části zahrady seřezáváme a zmlazujeme příliš vytálné živé ploty. Pozor - v tuto dobu
neprořezáváme okrasné dřeviny a keře s časným kvetením, které mají vyvinuté květní pupeny již z léta: zlatice,
šeřík, štědřenec, lýkovec a další.

Pokojové rostliny zaléváme velmi málo s výjimkou těch, které pěstujeme při teplotách nad 20°C, i ty však
zaléváme méně než v létě. Většina pokojovek totiž v zimních měsících neroste, proto mají minimální spotřebu
vody. Rostliny zalijeme v okamžiku, kdy je svrchní vrstva zeminy v květináči opravdu suchá. Přílišné mokro je
často nejhlavnější příčinou uhnívání kořenů, žloutnutí a skvrn na listech a může vést až k odumření celé rostliny.
V lednu je také naprosto nevhodné pokojové rostliny přesazovat a hnojit.

Únor v zahradě
Protože rybíz a angrešt brzy zjara raší, dokončujeme v únoru řez těchto bobulovin. Odrůdám angreštu citlivým
na hnědé padlí angreštu je třeba věnovat větší pozornost. Všechny konce výhonů napadené padlím odstraníme
až do zdravých částí. Hloubku zkrácení volíme podle délky a tloušťky jednotlivých výhonů, čím kratší a slabší
je výhon, tím více ho seřízneme a naopak. Po zimním udržovacím nebo mírně zmlazovacím řezu jako nejstarší
zůstávají v korunce pětileté větve, tím dochází k postupné obnově odplozených větví. Dalším požadavkem při
řezu je, abychom měli snadný přístup do korunky při sklizni.
Chráníme kmeny vyšších tvarů stromů před mrazivými deskami, jsou způsobeny prudkými teplotními rozdíly
mezi dnem a nocí při vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo vápenné mléko. Funkci odrazu světla a snížení
teplotních rozdílů splní i bílý chránič z umělé hmoty nebo dřevěné desky umístěné před kmeny z jižní strany.
Většina druhů vrby se snadno množí řízky, které můžeme řezat do konce února. Z dobře vyzrálých jednoletých
výhonů připravíme řízky dlouhé 20 až 40 centimetrů. Na horním konci uděláme rovný řez, na spodním šikmý
pod očkem. Zakořeňujeme v hlubší nádobě v písčitém substrátu, který udržujeme stále přiměřeně vlhký. Řízky
zapichujeme tak, aby alespoň jeden pupen zůstal nad povrchem substrátu. Do léta zakoření a na podzim je
můžeme zasadit na trvalé stanoviště. Kočičky, květy vrby, jsou první jarní pastvou pro včely a čmeláky. Ze
samičích květů sbírají nektar, ze samčích pyl, který barví květy do zlatavé žluti. Do malých zahrad a
předzahrádek se hodí převislá vrba. Řez hned po odkvětu udržuje vrbu v dobré formě a podporuje růst nových
silných výhonů bohatých na květy.
Předpěstováním nové sadby květin a zeleniny začíná nová vegetace. Mladé rostliny si můžeme vypěstovat sami
nebo si je později koupit. Úspěch při pěstování závisí na vytvoření vhodných podmínek pro klíčení a počáteční
růst. Při klíčení je důležitá správná teplota, která se sice podle druhů liší, ale většinou se pohybuje v rozpětí 20
až 24 °C. Po vyklíčení nároky některých rostlin na teplotu klesají a zvyšují se rozdíly mezi druhy. Salát a
košťáloviny dobře rostou při teplotě 15 °C, plodová zelenina potřebuje alespoň 20 °C, všechny druhy bez
rozdílu však potřebují dostatek světla. Pokud se jim ho nedostává, jsou tenké a slabé, často se za světlem
naklánějí. Důležitá je také stálá přiměřená vlhkost zeminy, kterou dobře udržuje průsvitný kryt nad výsevnou
nádobou, stačí i plastový sáček. Vzcházení samozřejmě ovlivní i kvalita osiva, samozřejmostí by měla být i
čistota používaných nádob a kvalitní substrát.
Pokud trávník právě leží pod sněhovou pokrývkou, máte po starostech. Vaší jedinou prací bude nechodit po
něm. To dodržujte i v případě, že je pokryt jen tenoučkou vrstvou sněhu, nebo dokonce jen jinovatkou. I když
jako takový přežije i krutou zimu, jednotlivá stébla velmi trpí. Ušlapáváním je zatlačíte do jakési ledové kapsy,
v níž nemají šanci dýchat. A to je nejlepší cesta, jak se dopracujeme k plísni sněžné. Raději nevstupujeme ani na
promáčený trávník. Pokud je teplá zima nebo sníh už roztál, můžeme koncem února pomoci svému trávníku tím,
že aplikujeme přípravek na likvidaci mechu. Odumřelý mech později z trávníku důkladně vyhrabeme.
Ve druhé polovině února (ve vyšších polohách většinou déle), provedeme první předjarní postřik všech stromů a
keřů přípravky Kuprikol nebo Champion v koncentraci 0,6 % v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové
listové pupeny na broskvoních. Bývá to obyčejně v době, kdy na lískových keřích jehnědy uvolňují pyl. Tento
postřik má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti
broskvoní a suché skvrnitosti listů peckovin, dále působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi a
houbami, čímž omezíme výskyt korových nekróz. U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu
puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému usychání větví, částečně omezit i vznik monilioz a mrtvice u
meruňek. U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt neikriové rakoviny kůry stromů a strupovitosti jádrovin.
Postřik je třeba provádět až teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.

Zápis 1/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 1. 2010 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová,
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, František Toula
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml.,p. Kovář

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Dohody o pracovní činnosti pro pracovníky v roce 2010
Odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výborů
Ing. Balata-pokračování na projektu půdní vestavba školy a projektu rekonstrukce kabin na hřišti
Žádosti o prominutí poplatku za TKO na rok 2010, vrácení poměrné části poplatků v průběhu roku
Randa Jan, Struhařov-žádost o vyřešení cesty po pozemku parc.č. 615/2 v k.ú. Chotýšany
Žádost o finanční příspěvek na rok 2010-OSDH Benešov dvě Občanská sdružení zdravotně
postižených Vlašim
Manželé Kovářovi, J.Kuthanová- žádost o vybudování komunikace s živičným povrchem k chatě
Holubových
Finanční vypořádání prostředků na provoz ZŠ a MŠ v Chotýšanech přidělené zřizovatelem v roce
2009
Výkaz plnění rozpočtu Obecního úřadu Chotýšany 2009
Změna územního plánu , pokračování v jeho přípravě
Žádost paní Šnytové o odkoupení a směnu pozemků
Žádost ing. Horáčka o souhlas k vybudování sluneční elektrárny
Různé

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•

•

3.

starostu uzavřením smlouvy o směně pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j.
132m2 s paní Šnytovou – DNES V JEDNÁNÍ
starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan - PROBÍHÁ
účetní Marii Matouškovou odstraněním jmenovaných nedostatků zjištěných dílčím přezkoumáním
hospodaření Obce Chotýšany do 31.12.2009 - SPLNĚNO
starostu přezkoumáním stavu současného územního plánu – SPLNĚNO
starostu uzavřením nové úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na 150 tis. Kč - SPLNĚNO
starostu uzavřením smluv o pronájmmu prostor hasičské zbrojnice v Městečku p.Hrstkovi a p. Tůmovi
v ceně 5,-Kč/m2/měsíc, s podmínkou úpravy vzhledu a údržby objektů – odrezení a natření vrat PROBÍHÁ
starostu uzavřením smluv o budoucí nájemní smlouvě pozemků v rámci akce revitalizace LBP
Chotýšanky - PK parc.č. 63, 68 a 66 a parc.č. 43/3 vše v kú. Městečko u Chotýšan – SPLNĚNO

Dohody o pracovní činnosti pro pracovníky v roce 2010
Chotýšanské noviny - Monika Matoušková
Knihovna – Renata Vykouková
Kronika – Miroslav Švarc
Správa vodovodu – bez dohody, Miroslav Budka – vzdává se nároku na odměnu
Otázka: Kdo je pro schválení dohod o PC ?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výborů
Zastupitelé se dohodli na odměně ve výši 1000,-Kč za výkon funkce za rok 2009.
Otázka: Kdo je pro schválení odměny?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Ing. Balata-pokračování na projektu půdní vestavba školy a projektu rekonstrukce kabin na hřišti
Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním na projektu půdní vestavby a rekonstrukce kabin
Otázka: Kdo je pro pokračování?

6.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádosti o prominutí poplatku za TKO na rok 2010, vrácení poměrné části poplatků v průběhu
roku
Zastupitelstvo nesouhlasí s prominutím poplatku, neboť tato povinnost vzniká ze zákona na základě trvalého
bydliště. Pouze v případě změny trvalého bydliště se vrací poměrná část tohoto poplatku k datu změny.

7.

Randa Jan, Struhařov-žádost o vyřešení cesty po pozemku parc.č. 615/2 v k.ú. Chotýšany
Vzhledem k tomu, že se nejedná o obecní cestu, zastupitelé radí, aby se pan Randa obrátil na vlastníky cestou
dotčených pozemků

8.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2010-OSDH Benešov dvě Občanská sdružení zdravotně
postižených Vlašim
Finanční příspěvek byl již schválen v rozpočtu na rok 2010 ve výši 1000,-Kč

9.

Manželé Kovářovi, J.Kuthanová - žádost o vybudování komunikace s živičným povrchem k chatě
Holubových
Jedná se o opětovnou žádost, která bude v letošním roce řešena.

10.

Finanční vypořádání prostředků na provoz ZŠ a MŠ v Chotýšanech přidělené zřizovatelem v roce
2009
Tento bod bude projednán na příští schůzi.

11.

Výkaz plnění rozpočtu Obecního úřadu Chotýšany 2009
Tento bod bude rovněž projednán na příští schůzi po kontrole výkazu finančním výborem.

12.

Změna územního plán, pokračování v jeho přípravě
Zastupitelstvo obce komplexně posoudilo žádosti na změnu územního plánu sídelního útvaru Chotýšany.
Rozhodlo, že žádosti uvedené pod čísly: 2,3,10,13 a 16 budou zařazeny do změny č. 3 územního plánu
sídelního útvaru Chotýšany. Žádosti pod čísly: 4-9,11,12,14,15 a 17 byly odmítnuty a nebudou do změny
zařazeny. Žádost č. 1 byla schválena již v rámci změny č. 2 územního plánu, tudíž není nutno ji znovu
zařazovat.
Zastupitelstvo konstatuje, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů, v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny úplnou úhradou nákladů na její zpracování.
Starosta obce bude o jednání zastupitelstva informovat navrhovatele změny.
Otázka: Kdo je pro zařazení žádostí 2,3,10,13 a 16 do změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Chotýšany?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

13.

Žádost paní Šnytové o odkoupení a směnu pozemků
Paní Šnytová žádá snížení ceny z původních 150,-Kč /m2 na 20,- - 28,-Kč/m2. Zastupitelé s tímto návrhem
nesouhlasí.

14.

Žádost ing. Horáčka o souhlas k vybudování sluneční elektrárny
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem projektu ing. Horáčka na osazení střech objektů dvora Věžníky
střešními fotovoltaickými panely.
Vzhledem k tomu, že se jedná o instalaci panelů na střechy objektů dvora Věžníky č.p. 29, což je nemovitost ve
vlastnictví pana ing. Horáčka nemá obecní zastupitelstvo námitek a souhlasí s realizací.

15.

Různé
a. Odkup části pozemku p. č. 212/2 pro realizaci projektu Bezpečná cesta
Zastupitelstvo pověřuje starostu odkoupením části pozemku p.č. 212/2 v kú. Chotýšany za cenu
100,-Kč/m2

Usnesení č. 1/2010 ze dne 29. 1. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) dohody o pracovní činnosti na rok 2010 dle bodu 3
b) odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce členů výborů za rok
2009 ve výši 1000,-Kč
c) pokračování na projektu půdní vestavby školy a projektu rekonstrukce kabin na hřišti
d) zařazení žádostí 2,3,10,13 a 16 do změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Chotýšany

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smluv o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků určených pro obchvat
Chotýšan
b) starostu jednáním s ing. Balatou ohledně projektové dokumentace půdní vestavby a
rekonstrukce kabin
c) starostu informováním navrhovatelů změny č.3 územního plánu o jednání zastupitelstva
d) starostu odkoupením části pozemku p.č. 212/2 v kú. Chotýšany za cenu 100,-Kč/m2

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 26 .2. 2010 od 19:00 hodin

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 15/8
„Žide, otevři!“ 2/2
To už ale Granát zuřil. Chytil znovu za kliku, dveře, Polákem uvolněné rázem povolily, otevřely se a on
celou vahou svého těla na ně padl. Při tom zakopl ještě o práh a praštil sebou mezi dveře na podlahu. A těch
několik kop vajec, které před tím v Bílkovicích a v Takoníně nakoupil mu tím z nůše přelétlo přes hlavu a on se
ve tmě válel v jejich obsahu.
Tu teprve nastalo boží dopuštění. Někdo honem rozsvítil. Popovský prskal, odfukoval, Popovská lomila rukama
a naříkala: „To je nadělení, to je nadělení!“ A postižený Granát, který tím pádem značně vystřízlivěl, nemoha se
ovšem probrati z toho překvapení, způsobeném náhle povolivšími dveřmi a tím i jeho pádem, ležel roztažen na
podlaze, naříkal, nadával, hosté se smáli – no byla to podívaná pro bohy. Ten, kdo to vše zpunktoval, se ovšem
nepřihlásil. Držel se pěkně v pozadí a jen se pod fousy usmíval.
Jak to na konec dopadlo, historie neuvádí. Jisté však je, že hokynáře Franty Granáta to nebyl ani první a ani
poslední pád a že to nebylo ani vždycky jen na podlahu. Ale to sem už nepatří.

Dvojitá štola
Od 1. září 1902 působil učitel Karel Polák na obecné škole ve Struhařově. Bydlel však v Chotýšanech,
jak je o tom zmínka na předcházejících stránkách a to v domku čp. 61, který tenkrát patřil ke „Staré hospodě“.
V neděli nebo o svátcích chodíval do Takonína ke Šplíchalovům, s jichž dcerou Marií se v květnu 1903
zasnoubil. O tom se samozřejmě dověděl i chotýšanský farář P. Ferdinand Schmidt. Starý Šilha, kostelník
roznesl za krátko po Chotýšanech, že pan farář se už těší na oddavky učitele Poláka a že mu, jako kostelníkovi
říkal, jak Poláka při placení poplatků za svatební obřady pořádně natáhne.
Tehdy ovšem ještě farář Schmidt nevěděl o Polákově rozhodnutí, že oddavky budou konány v Praze, v kostele u
sv. Jindřicha, kde v roce 1870 byla svatba i jeho rodičů. Podle zákonitých předpisů měly být ohlášky i oddavky
konány v Chotýšanech, protože nastávající choť učitele Poláka bydlela v Takoníně, kterážto obec byla přifařena
k Chotýšanům. Polák ovšem věděl, že farní úřad v Chotýšanech v případě, že chce mít oddavky v Praze je
povinnen vyhověti jeho žádosti a vydat mu „delegační list“, tj. povolení, adresované farnímu úřadu u sv.
Jindřicha v Praze. Učitel Polák zašel tedy jednoho dne ve zmíněné záležitosti na farní úřad do Chotýšan. Jakmile
ho farář P. Schmidt uviděl zdaleka už volal: „Ach, pěkně vítám, vážený pane kolego. Čemu mám vděčit za tak
vzácnou návštěvu?“ „Ale chtěl bych se oženit a nevím, jak vše potřebné zařídit“, odpověděl Polák. Farář zjistil
tvář v předtuše slušného bakšiše. „Nechci to však mít tady v Chotýšanech“, učitel zas na to. „Chci to mít u sv.
Jindřicha v Praze, kde měli oddavky i moje rodiče.“
Farářův obličej se po tomto sdělení trochu překvapením protáhl. „To musí mít však vaše vážená nevěsta dispens
a musíte stejně zaplatit povinné poplatky, jakoby jste to měl zde!“ Odpověděl farář. „Se vším souhlasím,
vystavte mi účet, pane faráři, milerád vše zaplatím!“ Odvětil učitel.
„O tom dnes mluvit nebudeme, na to je dost času až po svatbě, s tím si nelamte hlavu!“ Řekl na to farář a ujistil
Poláka, že mu účet pošle. Načež se přátelsky rozloučili a učitel z fary odešel.
Dne 18. července 1903 konaly se tudíž oddavky učitele Karla Poláka s Marií Šplíchalovou v Praze, v kostele sv.
Jindřicha. Za mládence byl Polákův bratr Rudolf, družičkou nevěstina sestra Irena. Jako svědci byli přítomni:
Josef Jelínek, učitel z Třeběšic. Kromě uvedených byli ještě přítomni rodiče ženichovy, restauratér Peška
z Prahy a otec nevěsty rolník Josef Šplíchal z Takonína, v tom čase také okresní starosta. Svatební hostina se
odbývala v restauraci „U Choděrů“ v Praze na Ferdinandově třídě – dnešní Národní.
Když potom mladí novomanželé Polákovi byli o prázdninách v Takoníně, vzkázali faráři Schmidtovi do
Chotýšan, aby jim sdělil, kolik jsou dlužni za ohlášky. Teprve však až 18. září došla následující zpráva: „V
Chotýšanech, 17. 9. 1903. Velectěný pane učiteli. Dovoluji si předložit účet – 40. korun. V plné úctě Ferdinand
Schmidt, farář.“
Vzhledem k tomu, že za oddavky v Praze zaplatil Polák jen 16 korun, zdála se mu částka, požadovaná farářem
Schmidtem nepřiměřená. Byl to na tehdejší dobu velký obnos a ještě za výkon, který se vlastně ani neuskutečnil.
Dopsal proto Polák ihned benešovskému advokátu JUDr. Veselému a žádal jej, aby mu poslal řád „Sazeb
štolových“, jak o tom již dříve spolu hovořili.
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