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Jaro se svým měsícem květnem je tady v plné své síle
a kráse. Vnímejme tu změnu přírody a radujme se z té
pestrosti barev. Zeleň, to je především rychle rostoucí
tráva. Obecní úřad je posílen o nové zaměstnance, kteří
předpokládám, že zvládnou každoroční boj s tímto dnes
nevítaným porostem. Samozřejmě snaha občanů udržovat
pozemky i před svými domy je vítána.
Apeluji při této příležitosti na dodržování Obecně
závazné vyhlášky obce Chotýšany č.2/2009, o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností, kdy v článku
2, písm. 3 omezení činností je stanoveno následující:
každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 00.00 hod do 24.00
hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobující hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Samozřejmě také rozdělávání ohňů za účelem likvidace
spálením pevných hmot je v tyto dny porušení dobrého
sousedského soužití. Žádám Vás o dodržování dobrých
mravů v těchto stanovených dnech.
Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím
Internetu na stránkách www.hzskladno.cz.
Vpravo nahoře pod modrým znakem HZS najděte a
odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce
totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře
se Vám malý jednoduchý dotazníček, který ve všech
položkách vyplňte, klepnutím na černý trojúhelníček
v příslušné položce a údaje.
Krátký úsek místní komunikace s povrchem
z dlažebních kostek ve stoupání u hostince Na Kopečku je
ve správě Správy a údržby silnic Benešov. Vedením
střediska údržby Vlašim bylo přislíbeno, že do poloviny
měsíce května dojde k nápravě tohoto havarijního stavu a
taktéž úklidu posypového materiálu po zimní údržbě
místních komunikací v obci.
V měsíci dubnu byly dosazeny pracovníky obec. úřadu
chybějící ovocné stromky ve stromořadí k osadám Pařezí
a Křemení.
Ve čtvrtek 6. 5. 2010 se uskuteční místní šetření na
provozovně obalovny živičných směsí Chotýšany ve věci
šetření stížností občanů s trvalým pobytem kolem lokality
Chotýška na hluk, který vychází z nového technologického zařízení instalovaného na obalovně společností BES
Benešov.

Kontrola stavu vodoměrů a odečet spotřeby vody se
uskuteční v měsíci květnu a červnu 2010.
Pro vás občané, kteří to nevíte, panu Jiřímu
Šlehubrovi byl slavnostně dne 2. dubna na Velký pátek
udělen titul „ Blanický rytíř za rok 2009“. Každým
rokem vybírá porota složena z neziskových organizací
benešovského okresu tři významné osobnosti, které se
významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví Podblanicka. Asi ze tří desítek
došlých nominací porota rozhodla o udělení čestné
ceny Blanický rytíř za celoživotní dílo PhDr. Evě
Procházkové, ředitelce Státního okresního archivu
v Benešově, paní Haně Šedivé z Lísku - in memoriam a
panu Jiřímu Šlehubrovi, učiteli z Dolních Kralovic a
Libže. Návrh na jmenování pana Jiřího Šlehubra podpořilo i Sdružení přátel Chotýšan, jehož zástupci se
zúčastnili slavnostního udílení cen.
Pan Jiří Šlehuber působil v Chotýšanech jako učitel
v letech 1976 až 1996. Je znám jako varhaník na
poutním místě Panny Marie na Hrádku u Vlašimi od
roku 1965, taktéž od roku 1971 do roku 2001 v Trhovém Štěpánově. Upravil, nahrál a nazpíval možná ke
dvěma stovkám písní s náboženskou tématikou. Je
autorem knihy Historie Dolních a Horních Kralovic,
Příseky, Stříteže a Bezděkova. Knihu lze vypůjčit
v místní chotýšanské knihovně. Osobně mám vzpomínky na jeho výrazný hlas a kultivovaný projev jako
řečníka při pohřbech, kdy začínal se slovy občané
ctibořští, nebo libežští, farníci hrádečtí …. .
Dne 12.5.2010 (středa) proběhne svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční
parlamentní volby. Na stránkách tisku se opět
prezentují političtí dinosauři se svými zaručenými
návody na lepší zítřky nás všech. Vedoucí lídři
především těch velkých stran se svými podrždeštníky
jsou mistry ve vytváření iluzí a slibují i nesplnitelné. Je
tedy na nás občanech, abychom se správně rozhodli a
zvítězil zdravý rozum. Vy mladí z naší obce přistupte
k volbám zodpovědně a nenechte se otrávit nechutnou
předvolební politickou scénou. S přáním šťastné volby.
Budka Miroslav

______________________________________

Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami ve
Štýrsku je výsledkem dlouhodobé cesty a snažení nejen
pedagogů, speciálních pedagogů, ale i rodičů. Způsob a
metody výuky ve vzdělávání dětí se speciálními
Nemocnice Benešov
potřebami v naší škole jsou velmi podobné těm, které
V rámci projektu "Lidské tělo" navštívili žáci 1. a 2. využívají naši kolegové ve školách ve Štýrsku .
třídy lůžkovou část dětského oddělení v benešovské
nemocnici. Sestřičky je seznámily s denním režimem, Noc s Andersenem
jednoduchými vyšetřovacími metodami (poslech,
měření krevního tlaku) a oddělením je provedly. Děti Letos se děti z naší školy účastnily Noci s Andersenem již
tak poznaly chod oddělení a doufejme, že se i trochu po třetí. Vše bylo připraveno s předstihem, protože jedny
zbavily strachu z případného odloučení v době z nejstarších Andersenek se účastnily studijní cesty do
zahraničí. Ale i tak večer plný pohádek, her a napětí po
hospitalizace.
Návštěva byla dětem zpestřena krátkým vystoupením dlouhé cestě zpět domů, stihly.
klaunů a ukázkou bojového umění TAKEWON-DO. A tak to po večeři vypuklo. Nejdříve příprava pelíšků a po
té hry, chvíle čtení a vyprávění u díla Františka Hrubína.
A tak se četly pohádky, doplňovaly rýmy, luštily
Jak pečovat správně o svůj chrup
hádanky. Vše bylo doplněno hrou, kdy děti podle
Další z akcí, která proběhla v rámci projektu "Lidské nápovědy hádaly názvy pohádek.
tělo", byla beseda se slečnou Dianou Sádovskou, která Noci s Andersenem se tentokráte účastnilo 30 malých
děti nejdříve seznámila se složením lidského chrupu, co nocležníků a 4 dospěláci. Velkou radostí pro všechny
mu prospívá a co mu naopak škodí. V druhé polovině přítomné, byl návrat školáků, kteří naše lavice opustili v
besedy se děti naučily čistit si správně zuby. V letech předešlých.
praktické ukázce poznaly pomůcky, které se v péči o Po snídani a předání drobných suvenýrů a odměn jsme se
rozloučili s tím krásným ahoj na další Noci s
chrup používají.
Andersenem.
Divadlo o Sněhurce
Perníková chaloupka
Ve čtvrtek 25. března navštívily děti z mateřské školy a
žáci 1. a 2. třídy v kulturním domě Blaník ve Vlašimi
V pondělí 29. března děti z mateřské a základní školy jely
divadelní představení "O Sněhurce".
na výlet do Perníkové chaloupky v Rábech u Pardubic.
Po náročné cestě se společně s Jeníčkem a Mařenkou
Zápis do mateřské školy
vydaly do pohádky o Perníkové chaloupce. V pohádce se
Ve dnech 19. - 20. března proběhl zápis dětí do potkaly s perníkovým dědkem, který je seznámil s
mateřské školy. Zapsáno bylo 8 dětí.
výrobou a zdobením perníčků. Zlou bábu vystřídala
hodná babička, která jim ve svém krámku prodávala
Studijní cesta do Štýrska
hotové perníčky. V samotné závěru čekalo na děti
vynášení Smrtky a malé občerstvení v podobě teplého
Paní Darina Lebenská s paní Petrou Jindrovou se v
čaje a perníku k zakousnutí.
týdnu od 20. - do 26.3 2010 společně s kolegy z našeho
kraje, kteří vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími
Výlet do Máslovic
potřebami, zúčastnili studijní cesty "Toulavý autobus"
do Štýrska.
První aprílový den vyrazili malí turisté za poznáním do
Během tohoto týdne navštívili školy ve Voitsbergu,
Muzea másla v Máslovicích. Jejich cesta vedla do Prahy a
Weizu a Grazu, kde se seznámili s metodami výuky dětí
odtud vláčkem do Libčic nad Vltavou. Tady se podél řeky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpoledne
Vltavy prošli k vodní elektrárně v Dolanech. Na druhý
patřila besedám s Marcem Vaughanem a besedám s
břeh Vltavy je převezl pan převozník, který dětem
kolegy ze SPC v Grazu. Náplní těchto besed bylo
vyprávěl o historii převoznictví v Libčicích - přívoz
vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami
spojuje břehy již od 14. století a byly doby, kdy se přes
nejen ve Štýrsku, ale i ve Velké Británii a v našich
řeku nepřeváželi jen lidé, ale i koňské povozy, později i
školách.

ZE ŠKOLY

.

auta. Po krátkém výkladu se děti vydaly "Máslovickou
stezkou" do tamní vesničky. V muzeu si prohlédly
nejen stálou expozici másla, ale i výstavu věnovanou
cukru.
Cestu domů si děti zpříjemnily krátkou prohlídkou
městečka Libčice nad Vltavou a sladkou dobrotou.
Velikonoce ve škole
Oslavy svátků jara vypukly pár týdnu před pevným
datumem v kalendáři-děti v projektu poznávaly jejich
symboliku, učily se koledy, malovaly kraslice. Nejvíce
však tvořily v dílničkách, které se konaly v úterý 30.
března. Děti zdobily perníčky, sely osení, pletly
pomlázky, vyráběly stojánky na vajíčka..... Velké
poděkování patří paní Ivaně Syslové, která věnovala
svůj čas dětem při zdobení perníčků.
V sobotu 3. dubna se dveře naší školy otevřely všem,
kdo si přišli zpříjemnit velikonoční čas návštěvou
výstavy. K vidění byly vyzdobené prostory - chodby a
třídy. Některé výrobky dětí si bylo možné zakoupit
společně s výrobky rodičů. Výtěžek z dobrovolného
vstupného, prodeje výrobků dětí i rodičů byl použit na
zakoupení stolu na stolní tenis, který bude umístěn na
školní zahradě. Tímto děkujeme rodičům za věnované
výrobky, jmenovitě. Ivaně Syslové, Šárce Roštíkové,
Jaroslavě Štouralové, Jiřímu Jindrovi a sponzorům
Selekta Pacov za květiny.
Kolektiv ZŠ a MŠ Chotýšany

Poděkování
Dne 4. 4. 2010 pořádal Klub důchodců Chotýšany spolu
s OÚ hudební večírek s tombolou.
Chceme poděkovat všem sponzorům, členům klubu i
ostatním návštěvníkům za příspěvky do tomboly.
Dík patří i členkám výboru za obětavou práci při
přípravě i obsluze tomboly.
Podle ohlasu návštěvníků se zábava i tombola vydařily,
těšíme se na setkání opět za rok.
Václav Višín
předseda Klubu důchodců Chotýšany

Obecní úřad Chotýšany
zve všechny maminky
na

Oslavu dne matek
v neděli 9. května 2010
do hostince „Na Kopečku“
od 16:00

Zamyšlení k Chotýšanským novinám
Název periodika Chotýšanské noviny slibuje čtenářům, že
se dozvědí, co je v obci NOVÉHO. A co jsme se
v posledních novinách dozvěděli? Že budou Velikonoce,
že se pan starosta dvakrát zamyslel, že pan Kumšta
doporučuje jarní práce na zahrádce a události z doby
minulé. Jediné aktuální informace poskytla jako vždy
škola a dále hasiči a důchodci. To podstatné, proč se tyto
noviny vydávají, zde úplně chybělo. Mám na mysli zápis
z poslední schůze zastupitelstva. Přemýšlela jsem, zda je
to proto, že se zápis do novin již nevešel nebo na něj
někdo zapomněl nebo ho někdo do novin dát nechtěl.
Všechny varianty jsou špatné. Na webových stránkách
jsem si pro jistotu tento zápis vyhledala a opět jsem tam
našla bod, ve kterém se poukazuje na nedostatky v plnění
rozpočtu. Pokud si dobře vzpomínám, je to již potřetí za
poslední rok, kdy zastupitelstvo řeší podobný problém.
Můžeme opět očekávat nějaké sankce za porušení
rozpočtové kázně? Určitě by bylo mnohem přínosnější,
kdyby nás pan starosta informoval o své pracovní aktivitě
a o tom, jak hospodaří se svěřenými prostředky a nepletl
si Chotýšanské noviny s nějakými duchovními listy.
Co se týče obsahu Chotýšanských novin, zastupitelé
vyzývali občany, aby připomínkovali jejich podobu a
určité návrhy dostali (nejen ode mne). Pokývali hlavou na
znamení, že se jim návrhy líbí a stejně se nic nezměnilo.
Vlastně změnilo, přibyla stránka věnovaná našim
zahrádkám. Tyto informace však dnes najdeme v každém
časopise a ve spoustě knih. Navíc by podobné rubriky
mohli chtít zavést chovatelé drobného zvířectva,
hospodyňky, atd. K tomuto účelu by tiskovina vydávaná
státním orgánem (obcí) rozhodně sloužit neměla.
Znovu tedy a touto cestou navrhuji, aby v Chotýšanských
novinách byla pravidelná rubrika, ve které by pan starosta
podrobněji vysvětloval závažné body z jednání
zastupitelstva. Mě samotnou napadají témata minimálně
na rok dopředu (při frekvenci 1 téma za měsíc) a to určitě
nejsem sama.
Pro rozjezd nové rubriky navrhuji, aby se pan starosta
vyjádřil k poslednímu nedostatku ve finančním
hospodaření obce a také aby shrnul pokrok ve věci
vybudování autobusové čekárny na Chotýšce ve směru na
Benešov za r. 2009 a nastínil postup prací na rok letošní.
Práce na projektu Bezpečná cesta do školy totiž opět
z jednání zastupitelstva vypadly.

Ing. Blanka Bejdáková

Petr Kumšta radí
Květen na zahradě
Hnojení trávníku - trávník, který často sečeme, je velice kvalitní, ale tímto zákrokem je značně vyčerpáván.
Proto je dobré v době, kdy sečeme 1 až 2 do měsíce, trávník přihnojovat. Sypká hnojiva se však nepodaří vždy
rovnoměrně rozhodit. Pokud máme větší trávník, můžeme pro rovnoměrný rozhoz použít speciální ruční
rozmetadlo. Zařízení máme zavěšené před sebou na popruhu a otáčením kliky dosáhneme rovnoměrného
rozhození hnojiva. Pokud máme menší trávník, rozpustíme ve vodě hnojivo Kristalon trávník a roztokem
zalijeme plochu. Hnojivo je tak rovnoměrně rozprostřeno.
Ve druhé polovině dubna až začátkem května je vhodná doba k výsevu okurek nakládaček a polních
salátovek. Osivo vzejde asi po čtrnácti dnech, tedy většinou již po ledových mužích a mladým otužilým
rostlinkám již nehrozí namrznutí. Osivo vyséváme nejčastěji po dvou až třech semenech na vzdálenost 30 až 40
centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by měla být minimálně 100 cm s ohledem na mohutný růst rostlin do
šířky - pokud okurky nepěstujeme na opěrné síti. Mezi spolehlivé odrůdy s bohatými výnosy a kvalitními plody
patří Charlotte F1, Ornelo F1, Everest F1, Twigi F1 a další. Jahody potřebují vodu a vzduch - v době kvetení
potřebují jahodníky dostatek vody. Závlaha by však měla být šetrná, bez zbytečného zmáčení otevřených květů.
Rostliny přirychlované pod fóliovým tunelem potřebují také přístup vzduchu a opylovačů. Přes den je proto
nezbytné pravidelné větrání. Nebezpečná je i vysoká teplota - v květnu sledujeme pravidelně teploměr, protože
se bojíme nočních mrazíků. Škodit však mohou i vysoké teploty, které se touto dobou také vyskytují. Zejména
při slabším větrání v teplých slunečných dnech prudce stoupá teplota ve sklenících i fóliovnících. I když
pěstujeme teplomilné druhy, jako jsou okurky, rajčata a papriky, musíme pamatovat na to, že i ony špatně
snášejí teplotu nad 35 °C. Optimální teplota pro okurky je asi 25 °C přes den a 16 až 18 °C v noci. Rajčata se
dobře opylují pouze při teplotě 15 až 30 °C, přičemž potřebují i pohyb vzduchu. Paprika při vyšších teplotách
shazuje květy, případně i mladé plody.
Odkvetlé cibuloviny - na jarních cibulovinách, zejména na tulipánech a narcisech narůstají po odkvětu
poměrně velké semeníky. Měli bychom je odstranit co nejdříve, aby neodebíraly živiny cibulím, které si chystají
zásoby na příští rok. Zelené listy naopak živiny dodávají, proto je necháme, až dokud nezežloutnou a
neseschnou. V tomto období cibule také ocení přihnojení a za sucha závlahu.
V okrasné zahradě řežeme a zmlazujeme odkvetlé dřeviny, například zlatici. Některé pouze prosvětlíme,
starší vyžadují pro zachování pěkného tvaru a podporu kvetení v příštím roce i mírné zmlazení zpětným řezem.
Přesazujeme, dělíme a zmlazujeme trvalky, které už odkvetly. Na místě určeném pro novou výsadbu předem
zlikvidujeme vytrvalý plevel a půdu vylepšíme kompostem. Za suchého počasí zajistíme dostatek vody.
V ovocné zahradě ve fenofázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná doba řezu broskvoní, popřípadě i
jiných peckovin. Tento zásah připadá v úvahu především v oblastech s vyšší nadmořskou výškou. Můžeme
rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a hrušní a to těch stromů, u nichž jsme
neuskutečnili zimní průklest. Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. U mladých nebo přeroubovaných stromů
vylamujeme koncem května až červnu takzvané vlky - letorosty prorůstající obvykle pod místem řezu starší
větve. Během května dokončujeme přeroubování ovocných stromů, nejprve třešní, višní, slivoní, meruněk,
později hrušní a jabloní nenarašenými rouby za kůru. Vyvazujeme výhony u štíhlých vřeten nebo ovocných stěn
do podvodorovné polohy za účelem urychlení plodnosti a omezení růstu.
Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme postřik proti pilatce jablečné a švestkové přípravkem Calypso v
dávce 2,5 ml/10 litrů vody. V některých lokalitách si pěstitelé stěžují na to, že jim slivoně neplodí, i když bohatě
kvetou. Hlavním důvodem je to, že pilatka švestková v době květu naklade vajíčka do květů, z nichž se vyvine
larva, která způsobuje červivost malých plůdků, které následně opadávají. Tento škůdce dělá velké škody, uvádí
se až 80 až 100%. Též pilatka jablečná způsobuje velmi velké škody, hlavně na letních a sladkoplodých
odrůdách jabloní. V květnu vyvěšujeme feromonový lapač na obaleče jablečného, ten slouží k monitorování
výskytu škůdce. Obaleč se líhne za teplých večerů, kdy teplota ve 22 hodin dosahuje více než 17 °C, v této době
můžeme očekávat nálet tohoto škůdce. Při zjištění většího náletu obaleče ve feromonovém lapači provedeme po
týdnu postřik biopřípravkem Biobit, který po týdnu zopakujeme. Ochranu můžeme též provést přípravkem
Calypso. Obaleč jablečný má většinou dvě generace. První generace většinou nalétá na přelomu května a června
a druhá na přelomu července a srpna, tyto uvedené termíny jsou pouze orientační, konkrétní nálety obaleče
závisí na teplotě v této době. Řez ořešáku vlašského provádíme dle doporučení pana Matejska v období, kdy
nové přírůstky dosahují 10 až 15 centimetrů. V této době řezné rány nejméně slzí a do konce vegetace se na
řezných ranách vytvoří největší zával. Rány hned po řezu zahladíme ostrým nožem, ošetříme latexem s
přídavkem Kuprikolu. Po zaschnutí latexu na ošetřené rány naneseme vrstvu štěpařského vosku, který po
zaschnutí přetřeme latexem. Takto ošetřené rány nepotřebují žádnou údržbu po dobu dvou roků.

Zápis 1/ 2010
z jednání školské rady při ZŠ Chotýšany konané dne 21. 4. 2010
Program jednání:
1) Zahájení jednání
Předsedkyně školské rady Ivana Syslová zahájila jednání ŠR uvedením nového člena Ing. Radka Kaliny,
jakož to zástupce zřizovatele školy, který byl zároveň ustanoven zapisovatelem.
2) Zpracování koncepčních záměrů školy
Zajištění výuky tělesné výchovy - na jarní období je zajištěno plavání, v dalším období bude využito školní
zahrady, kde je potřeba v součinnosti s OÚ dokončit doskočiště a rozběhovou dráhu. Dále zde bude
instalován pingpongový stůl, jehož pořízení je financováno z aktivit dětí ( sběr papíru, prodejní výstavy,..).
Pro období listopad až únor je v jednání tělocvična základní školy v Divišově, která má dobré vybavení a je
dostupnější než tělocvična v Sázavě.
Školní jídelna – Mgr. Eva Filipová informovala školní radu o přijetí pomocné pracovní síly do kuchyně na
poloviční úvazek. Důvodem je navýšení počtu žáků a zároveň by mělo dojít ke zkvalitnění stravy, zejména,
co se týče její skladby a pestrosti.
3) Návrh rozpočtu na rok 2010
Mgr. Eva Filipová seznámila členy ŠR s rozpočtem školy na rok 2010 ve výši 460.000,-Kč (viz. příloha). ŠR
s rozpočtem souhlasí a nemá výhrad.
4) Instalace schránky pro připomínky a podněty rodičů
Pro zvýšení možnosti rodičů podávat připomínky a podněty a podílet se tak na změnách, inovacích,
odstraňování nedostatků, apod., co se týče „chodu a fungování“ školy, bude v přízemí u vchodu instalována
schránka, která by měla zlepšit komunikaci mezi rodiči a školskou radou.
5) Podněty, návrhy, informace
Sponzorské akce:
1) Program FABER – didakticko - divadelní vystoupení o Karlu IV. včetně ukázky řemesel
7. 5. 2010 od 10:00 pro mateřskou školu
8. 6. 2010 od 11:30 pro základní školu
Vystoupení bude probíhat na návsi v Takoníně
2) Hřebčín Favory – dne 1. 6. 2010 na den dětí proběhne návštěva hřebčína Favory v Benicích. Na
programu bude prohlídka hřebčína, jízda na koni nebo oslíku a zábavní odpoledne.
Škola v přírodě – proběhne od 21. do 25. 6. 2010 v Železné u Berouna
Požadavky na zřizovatele – oplocení zahrady – je zapotřebí natřít plotová pole v průčelí školy, poopravit
kamennou zeď u Matoušků a chybějící pletivo nahradit novým. Tato akce by měla proběhnout v součinnosti
s obecním úřadem za pomoci rodičů žáků.
- oprava garáže – neutěšený stav garáže hyzdí celkový vzhled školy. Je
zapotřebí provést zednické začištění a úpravu vzhledu fasády.
Návrh na úpravu školní zahrady – Stanislava Jandačová vznesla návrh na vybavení zahrady altánem a
úpravu vzhledu (výsadba zeleně). Tato úprava by byla financována z fondu SRPŠ.
Webové stránky – připomínka Ing. Radka Kaliny, že na webových stránkách chybí aktuální informace pro
rodiče, které jsou pouze na nástěnkách v prostorách šaten.

Rodiče se mohou se svými návrhy a připomínkami obracet na vedení školy, nebo na
kohokoliv z členů školské rady, nebo prostřednictvím schránky, která bude k tomuto
účelu instalována, tak, jak je uvedeno v zápisu.

Zápis 3/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 23. 4. 2010 od 15:30hodin
Jednání:
1.

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

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 - ODLOŽENO
starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan - PROBÍHÁ
starostu uzavřením smluv o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků určených pro obchvat Chotýšan PROBÍHÁ
starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části pozemku p.č. 212/2 v k.ú. Chotýšany
za 100,-Kč/m2 - PROBÍHÁ - vlastník nesouhlasí s cenou
starostu jednáním s SÚS Benešov ohledně opravy komunikace u pomníku, úklidu komunikací v obci a
prořezání větví okolo komunikace do Městečka

Pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Chotýšany, výběrové řízení na architekta
Obec Chotýšany vypisuje dle § 12 odst. 3 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách zadání na podání nabídky na zpracování nového územního plánu sídelního útvaru Chotýšany.
Předmětem plnění je komplexní projekční a pořizovatelská činnost pro vydání nového územního plánu
sídelního útvaru obce Chotýšany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) v platném znění.
Otázka: Kdo je pro schválení?
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Rozšíření dobývacího prostoru Takonín – Bílkovice. Posouzení vlivu na životní prostředí, hluk
z nákladní automobilové dopravy
Zastupitelstvo obce Chotýšany nemá námitek proti záměru rozšíření lomu v Bílkovicích.
Nesouhlasí však s dopravou přes obec Chotýšany a to z těchto důvodů.
- zatížení obce nákladní dopravou je už v současné době neúnosné
- místní komunikace nejsou stavěny na zátěž, jakou představuje zamýšlená nákladní doprava
- největší nebezpečí spatřuje v tom, že zmiňovaná komunikace vede kolem školy a mateřské školky
- stará zástavba v obci je těsně vedle komunikace - poškození budov vlivem dopravy
Otázka: Kdo je pro schválení tohoto znění?
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Kupní smlouva na dodávku kameniva se společností Cemex Sand, s r. o.
Vzhledem k nesouhlasu zastupitelstva s dopravou z lomu v Bílkovicích přes obec Chotýšany je tato smlouva
bezpředmětná.

6.

Žádosti o osvobození poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, především
majitelé rekreačních objektů ve správním území obce Chotýšany
Neustále se množí žádosti o osvobození od poplatku za svoz TKO, s tím, že majitelé rekreačních objektů tyto
objekty nevyužívají, že si svůj odpad vozí do místa trvalého bydliště, apod.
Tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 10b místní poplatek za provoz
systému nakládání s komunálními odpady a tudíž je povinný a vymahatelný a vztahuje se na každého občana
s trvalým pobytem na území obce, a každého majitele rekreačního objektu na území obce bez výjimky.

7.

Úřad práce – dohody o vytvoření třetího pracovního místa u Obecního úřadu v Chotýšanech v roce
2010
Úklid obce bude posílen o jedno pracovní místo - Jaroslav Hlaváček
Otázka: Kdo je pro schválení?
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8.

Paleček Josef ml. – požadavek na finanční příspěvek ve výši 6. tis. Kč na opravu oplocení
sportovního hřiště u bytovek čp. 94 a 95 v Chotýšanech
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 6. tis. Kč na opravu oplocení.
Otázka: Kdo je pro schválení částky?
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Informace ke stávající nabídce odkoupení vodních zdrojů a výtlačného řadu Takonín U Hladova Chotýšany
Obec bude dále pokračovat v jednání o odkupu vodních zdrojů

10.

Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
na parc. č. PK 1417, parc. č. 328/10, parc. č. 328/14 k.ú. Chotýšany
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy?

11.

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
a. Hluk z nového zařízení na obalovně
Pan Innemann si stěžuje na hluk z nového zařízení na obalovně a žádá starostu o vyvolání jednání se
zástupci BES.

Usnesení č. 3/2010 ze dne 23. 4. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) vypsání zadání na podání nabídky na zpracování nového územního plánu sídelního útvaru Chotýšany
dle § 12 odst. 3 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmětem plnění je komplexní projekční a pořizovatelská činnost pro vydání nového územního plánu
sídelního útvaru obce Chotýšany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.(stavební
zákon) v platném znění
b) Zastupitelstvo obce Chotýšany nemá námitek proti záměru rozšíření lomu v Bílkovicích.
Nesouhlasí však s dopravou přes obec Chotýšany a to z těchto důvodů:
o zatížení obce nákladní dopravou je už v současné době neúnosné
o místní komunikace nejsou stavěny na zátěž, jakou představuje zamýšlená nákladní doprava
o největší nebezpečí spatřuje v tom, že zmiňovaná komunikace vede kolem školy a mateřské školky
o stará zástavba v obci je těsně vedle komunikace - poškození budov vlivem dopravy
c) vytvoření třetího pracovního místa z úřadu práce u Obecního úřadu v Chotýšanech v roce 2010
d) finanční příspěvek ve výši 6. tis. Kč na opravu oplocení sportovního hřiště u bytovek čp. 94 a 95
v Chotýšanech
e) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene na parc. č. PK 1417, parc. č. 328/10, parc. č. 328/14 k.ú. Chotýšany
2)

pověřuje:
a) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení
věcného břemene na parc. č. PK 1417,parc. č. 328/10, parc. č. 328/14 k.ú. Chotýšany
b) starostu vyvoláním jednání se zástupci BES kvůli hluku na obalovně
c) starostu reklamací fungování měřiče rychlosti na Chotýšce

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 17:45 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28. 5. 2010 od 19:00 hodin

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 16
O velké povodni v roce 1906 2/4
„Boží dopuštění zde potom nastalo … V Popovicích utonulo mnoho lidí, po opadnutí vody snášeli je do
kapličky a druhý den připravovali ke společnému pohřbu. Byl to akt velmi smutný, všichni lidé při tom plakali
nad neštěstím svým i svých bližních, známých a sousedů. Tamní farář P. Valenta všechny marně těšil a konejšil.
V Postupicích „Na Podlesí“ byla hraběcí drůbežárna. Bydlela tam vdova Anna Koukalová se čtyřmi dětmi,
měla drůbežárnu na starosti. Valící se proudy vody celou drůbežárnu i se všemi lidmi ve stavení v malé chvíli
doslova smetly s povrchu zemského. Zachránila se jen devítiletá Koukalova dcera Anna. Proud vody ji vymrštil
na vedlejší smrček, ona v duchapřítomnosti vyšplhala se výše a tam setrvala až do opadnutí vody. Její matka
s druhou pětiletou dcerkou byly nalezeny druhý den v Městečku, utonulé. Další dvě děti nebyly nalezeny vůbec.
Postupický rybník „Papírník“ byl protržen téměř v jedné polovině hráze. Druhá poloviny byla značně
poškozena. Pila a velká kůlna, nacházející se hned pod hrází rybníka za chvíli zmizely. Ostatní stavení
postupnického mlýna, mlýnská budova a hospodářské objekty zůstaly zachovány díky své postranné poloze.
Dílo zkázy se bleskurychle šířilo dál a voda se řítila k Paurovu mlýnu na Lhotce. V cestě stála ještě bývalá
továrna zvaná „Pejchovna“ masivní to dvoupatrová budova, která bývala součástí dřívějších textilních podniků
v Postupicích. Ta byla rovněž valící se spoustou vody pobořena a smetena. Ač Paurův mlýn a ostatní u něho
budovy byly velmi důkladně stavěny, přece jen neodolaly a za krátko vše podlehlo nesmírnému tlaku vody.
Zbyla jen obytná část, u níž byl jeden roh zdi stržen.
Také klenutá světnička při stájích, kde bydlel kočí jménem Málek, vydržela. I tuto místnost však voda rychle
zatápěla. Nevida jiné možnosti, vylezl kočí Málek po zamřížovaném okně ke stropu a držel se tam upevněného
kruhu. Jeho žena vylezla za ním a objavše jej kolem krku pevně se ho držela. Bylo štěstí, že voda je nadnášela,
jinak by v takovém zoufalém postavení stěží byli vydrželi přes dvě hodiny. Voda jim dosahovala až po ústa,
dýchali vzduch zadržený pod klenutím. S napětím všech sil však přece jen vydrželi, až voda zase opadla.
Mlynáři Paurovi způsobila povodeň velikou škodu. Počítalo se tehdy, že tato činí na devadesát tisíc
tehdejších rakouských korun. Měl všechno moderně zařízeno, nově vystavěné. Samozřejmě že i ostatní postižení
utrpěli a měli vůbec velké škody. Málokdo z nich však byl pojištěn.
Pod Lhotkou Veselkou strhla voda vysoký železniční most. V obci Městečku sebrala šest chalup. Všichni
obyvatelé v Městečku byli včas upozorněni, takže i z těchto zatopených chalup se zachránili. Jedině domkáři
Františku Marešovi se utopily dvě děti, ty už zachrániti nemohl.
Pod Městečkem se rozkládal velký, padesátišesti hektarový rybník „Smykov“. Pod ním, pod jeho hrází dole
u císařské silnice byl mlýn téhož jména. Byl to majetek vlašimské vrchnosti a mlynáři na něm byli jen nájemci.
V roce 1906 hospodařil na tomto mlýně Josef Seibert se svou manželkou. Byl do děd Josefa Seiberta, který ve
dvacátých letech našeho století měl pronajmutý velkostatek Chotýšany. Mlýn byl v té době v plném provozu,
byla u něho také pila. Ta nebyla sice veliká, jen jednorázová. Provoz však tam býval čilý. Pila byla poháněna
jedním vodním kolem. Mlýn sám byl také poměrně malý, rovněž však v čilém provozu. Jeho zařízení bylo
následující: dvě válcové stolice, tak zvaný francouzský kámen, dvoje české složení, stoupy a zařízení na lisování
oleje ze řepky. Vše poháněla čtyři kola.
Dřívější nájemce tohoto smykovského mlýna byl Jan Kopecký, který měl mlýn v nájmu až do července
1904. Pak koupil mlýn v Postupicích, kam se ze Smykova přestěhoval. V době, kdy byl mlynářem na Smykově
byl v celém kraji velmi dobře známý. Zaměstnával pilaře, který byl velmi schopný a dovedný. Jmenoval se
Babinský a pocházel z Domašína. Před ním na pile pracoval jakýsi Netrefa, známý a populární tím, že nosil
opravdu divoký plnovous. Ten se stal později mlynářem v Bedrči u Benešova a potom nájemcem mlýna ve
Šternberku n. Sázavou. Byl to člověk velice šikovný, uměl opravovat i nově sestavovat mlýnská zařízení. I po
svém odchodu udržoval s rodinou Kopeckých styk a často na Smykov a potom i do Postupic docházel poopravit,
co bylo zapotřebí.
(pokračování příště)
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