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Parlamentní volby 2010 skončily. Jaké přijde překvapení
z výsledku voleb, voliči zjistí v průběhu několika příštích
měsíců. Lidé dobrovolně zvolili utažení opasků. Hlasovali
hlavně proti zpupnosti a zkorumpovanosti stranických
špiček i kmotrů s nimi propojených. Rozhodl protest proti
politické elitě.
Je tu však opět nové nebezpečí. Volební kampaň byla
dlouhá a drahá a strany potřebují nutně peníze a budou
mnohem náchylnější k lobbingu a k prosazování různých
podnikatelských zájmů. A tak dravý lobbisté a lidé, kteří
investovali do politického souboje, čekají od nově
zvolených straníků na své zisky. Možná, že voliči TOP 09
a VV budou dost překvapeni pomalým naplňováním
programu boje s korupcí. V rámci slibovaných úsporných
opatření bude mezi lidmi panovat „blbá nálada“. Ale na to
už jsme si zvykli, ale vždy neradi.
A co nového u nás v obci a na osadách? Především
nově spáchaný kriminální čin vniknutím cizích osob do
prostor naší školy, odcizení větší peněžní hotovosti,
rozbití několika dveří a poškození zárubní. Vniknutí do
objektu přes plastová okna není pro zloděje dnes žádnou
vážnější překážkou. Okno se otevře roztažením plastových
profilů, aniž by bylo nějak vážně poškozeno. V našem
regionu řádí banda zlodějů. Jejich poslední krádeže jsou
obecní úřad Struhařov, Popovice, škola Louňovice,
obchody ve Vlašimi, několikrát hospoda v Louňovicích a
Kamberku, prodejna v Bílkovicích a další obce.
Vykrádají i rodinné domky. Jak jsem již několikrát
v novinách uváděl, je nutné sledovat pohyb cizích lidí po
obci. V případě potřeby vytočit telefonní číslo 158 Policie.
Policejní služebna požádá o uvedení jména volajícího a
upřesnění místa zjištěné události.
Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2010 ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt s
názvem Rekonstrukce komunikace ke hřišti a ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů na
projekt s názvem Přestavba zadní nástavby zásahového
vozu Škoda 706 RTHP, jsou prozatím nevyslyšeny.
Nezná se ani termín, kdy bude zastupitelstvo
Středočeského kraje tyto fondy rozdělovat.
Obec požádala prostřednictvím ZO ČSOP Vlašim o
poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu
Životní prostředí na projekt s názvem Revitalizace
levostranného bezejmenného přítoku Chotýšanky.

Projekt obdržel akceptační číslo, ale nebyl vyhodnocen
kladně ve smyslu poskytnutí finančních prostředků.
Státní fond životního prostředí v hodnocení přidělil
málo bodů z důvodu, že lokalita se nenachází
v chráněné oblasti a Agentura ochrany přírody a
krajiny přidělila projektu málo bodů z důvodu, že
projekt s názvem Revitalizace nesplňuje podmínky
revitalizace krajiny, což je pozvolné odvádění a
meandrování vody mělkým korytem. Dle vyjádření
hodnotitelů se spíše jedná o protipovodňové opatření,
pro rychlé odvedení vody. Projekt bude muset být
přepracován a znovu bude podána žádost o finanční
podporu. Pro upřesnění situace ze 70 hodnocených
projektů v této dotační ose, bylo kladně doporučeno
pouze 14. Je to samozřejmě o nedostatku peněz, které
se na projekty mohou poskytnout.
Zámek v Chotýšanech dále chátrá. Majitelé
předložili požadovaný projekt na opravu havarijního
stavu dřevěného krovu střechy. Odbor památkové péče
MěÚ Benešov připravuje závazné stanovisko
k zahájení prací na opravě krovu a střechy zámku.
V případě, že v letních měsících majitelé nezačnou
s opravou, zvažuje Odbor památkové péče udělení
pokuty.
Společnost BES Benešov připravuje technické
opatření k odstranění nepříjemné hladiny hluku na
obalovně Chotýšany. Došlo k úpravě uzavíracích
klapek a k přenastavení oběhového kola ventilátoru.
Další opatření spočívá v instalaci frekvenčního měniče,
který bude regulovat otáčky ventilátoru. V případě, že
toto opatření nebude účinné, bude ventilátor vestavěn
jako součást izolovaného protihlukového kontejneru.
Naši obecní sekáči na trávu jdou, ale tváře jim
sluncem nezáří, jak zpívá ve své písničce Eva Pilarová.
Počasí je stále deštivé, tráva rychle roste, nemůžeme
potřebně využít dostupnou techniku.
Pan František Kronus je zaměstnancem Obecního
úřadu již pouze 3 dny v týdnu. Pondělí a středa je
zaměstnancem ZŠ a MŠ Chotýšany.
Tuto neděli 6. 6. 2010 bude v Chotýšanech
v menším rozsahu - jako loni, slaven svátek Božího
těla.
Více sluníčka a pohody přeje
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Vážení občané,
dne 31. 5. neznámí pachatelé násilně vnikli do objektu
školy, přičemž způsobili nemalou škodu na vybavení,
odcizili drobný majetek jako fotoaparát, mobilní
telefon, videokameru a finanční hotovost ve výši 48
tisíc korun připravenou k zaplacení pobytu dětí na škole
v přírodě.

VÝSLEDKY VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČR
konané ve dnech 28. a 29. května 2010
ve volebním okrsku Chotýšany
Celkový počet voličů
Vydáno lístků
Odevzdáno lístků
Neplatných lístků
Počet platných hlasů
Účast voličů

386
261
261
2
259
67,6 %

Nyní je na nás, abychom se z těžce vykoupené
Strana, sdružení
zkušenosti poučili a našli řešení, kterým bychom
Číslo:
vniknutí „nezvaným návštěvníkům“ zabránili.
1 Občané. CZ
2 Liberálové. CZ
Pocit strachu, bezmoci, lítosti se mísí s kuráží, 4 Věci veřejné
bojovností a vírou, že všechno se dá zvládnout, pokud 5 Konzervativní strana
má člověk v druhých oporu. Tu nám začali ihned 6 Komunistická stana Čech a Moravy
projevovat nejen rodiče, zastupitelé, ale i ředitelé 7 Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)
z okolních škol, apod. S vervou se tedy začali všichni 9 Česká strana sociálně demokratická
zaměstnanci snažit odstraňovat napáchané škody a 11 Sdružení pro republiku – Republikánská
hledat taková řešení, která by minimalizovala náklady
strana Československá
na opravu nebo nákup poničeného zařízení či výdajů na 13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
školu v přírodě. Firma Vetos, s.r.o. poskytla bezúplatně 14 STOP
dveře, v jednání je snížení pronájmu rekreačního 15 TOP 09
17 Křesťanská a demokratická unie
zařízení Železná, kde bude probíhat škola v přírodě,
– Československá strana lidová
pokud jim formou brigády zajistíme úklid areálu. Stejně 18 Pravý Blok
tak nám někteří dodavatelé darují potraviny nebo zajistí 19 Česká strana národně socialistická
snížení jejich ceny. Velké poděkování patří také 20 Strana zelených
rodičům, kteří poskytli nemalé částky na záchranu školy 21 Suverenita - blok Jany Bobošíkové,
strana zdravého rozumu
v přírodě. Přes veškerou snahu se nám ještě nepodařilo
23
Česká
pirátská strana
zajistit adekvátní částku, která by pokryla všechny
24 Dělnická strana sociální spravedlnosti
nutné výdaje. Proto si dovolujeme obrátit se na Vás.
25 Strana svobodných občanů
Pokud můžete pomoci, uvítáme jakýkoli příspěvek.
26 Občanská demokratická strana

1
0
27
0
24
0
66
0
8
0
45
6
1
0
4
10
0
0
0
67

Za projevenou pomoc a vstřícnost předem děkují
zaměstnanci školy a děti z MŠ a ZŠ.

VÝZVA ČTENÁŘŮM OBECNÍ
KNIHOVNY

Věříme, že naše péče o novou generaci povede
k výchově zodpovědných mladých lidí se zdravým
postojem k životu i morálním hodnotám společnosti,
kteří budou ctít zásady etiky svou ohleduplností,
přičinlivostí, spolehlivostí a konáním skutků ve
prospěch druhých bez očekávání odměny a vlastního
obohacení.

Jménem Obecní knihovny v Chotýšanech bych Vás
chtěla požádat o spolupráci při dohledání knihy „O
mašince Tomášovi 5“ od autora Awdry, W. Kniha je
zapůjčena z výměnného souboru Městské knihovny
v Benešově. Pokud máte někdo doma tuto knihu,
nebo i další tituly z Obecní knihovny, přineste je,
prosím, do knihovny (ve čtvrtek od 17.oo do 18.30
h) a nebo na obecní úřad. Děkuji a zvu Vás do řad
našich čtenářů.
Renata Vykouková, knihovnice

Červen na zahradě
Základem dobrého kompostu je trpělivost. Nic se nesmí uspěchat, kompost musí dozrát a teprve pak zvýší
výrazně kvalitu půdy. Takový kompost je také tou nejlepší ochranou rostlin před škůdci a chorobami.
Zásady dobrého kompostování: škoda každého kousku organické hmoty, která skončí v popelnici a ne na
kompostu. Mísíme různé druhy kompostovaného materiálu. Nadrobno rozsekaný materiál se přemění na
kompost rychleji. Dbáme na přiměřenou vlhkost kompostu, podle potřeby ho buď chráníme před deštěm, nebo
naopak zaléváme. Dbáme na vyrovnaný poměr suchého, dřevnatého a čerstvého materiálu. Menší příměs
zeminy urychlí pochody přeměny, větší množství zeminy však konzervuje. Slehlý a nevyzrálý kompost včas
překopeme.
Dvouletky, jako jsou macešky, sedmikrásky, pomněnky, karafiáty a další, vyséváme v červnu až v
červenci do pařeniště, truhlíků nebo na pečlivě připravený výsevný záhonek. Především macešky při klíčení
velmi trpí vlivem vysokých teplot, kdy navíc půda velmi rychle vysychá. Proto se vyplatí semínka jen slabounce
zasypat a po zalití výsevy zastiňovat. Výsevy nesmějí zaschnout, proto je třeba dbát na pravidelnou zálivku.
Jakmile semínka začnou klíčit, zatemnění sejmeme, ale za slunného počasí je budeme opět lehce zastiňovat.
Právě příliš vysoké letní teploty v některých letech bývají příčinou neúspěšného pěstování těchto květin. Po
vyklíčení, především při výsevech v pařeništi, je také nutné výsevy důkladně větrat, aby se semenáčky
nadměrně nevytahovaly do výšky. Růže v červnu - v tomto měsíci už růže naplno kvetou. Nezapomínejte, že
odkvetlé části musíte odstraňovat nejenom proto, aby keříky pěkně vypadaly, ale také abyste podpořili další
kvetení.
Opakovaně kvetoucí odrůdy po prvním kvetení přihnojte speciálními, rychle působícími hnojivy. Během
delšího období beze srážek musíte zalít zejména růže zasazené na jaře. Nikdy nezavlažujte na listy, vždy ke
kořenům. Pokud jste na koncích výhonků nebo na poupatech objevili mšice, zasáhnout můžete přípravky, jako
Actellic 50 EC, Pirimor 50WG, Reldan 40 EC a podobně. Pokud nechcete používat chemii, můžete použít
rostlinné výluhy. Asi ve dvou litrech vody krátce povaříme 30 g pelyňkové natě, pak sceďte a používejte
zředěné v poměru 1:3.
Výluh z kopřivy připravte tak, 1 kg čerstvých kopřiv zalijte 10 l vody a máčejte 24 hodin. Potom sceďte
a tři dny po sobě postřikujte postižené růže. Menší množství mšic lze zlikvidovat rovněž mechanicky tak, že je
setřete prsty. Pokud je vám to nepříjemné, můžete je také spláchnout proudem vody. Při likvidaci mšic vám
pomohou také slunéčka, velmi jim totiž chutnají. Přihnojit jehličnany? Když mají být jehličnany na zahradě
pěkné a zdravé, potřebují více péče než ty druhy, které rostou v lese. V tomto období rostou nové výhonky,
které potřebují dostupné živiny, proto je teď ten správný čas pro závlahu a přihnojení. Vhodné je speciální
hnojivo na jehličnany, které obsahuje správný poměr dusíku a hořčíku. Při nedostatku živin jsou konifery méně
odolné proti chorobám a škůdcům. Termín sklizně a kvalita - nevhodným termínem sklizně můžeme
znehodnotit celou úrodu ovoce, zeleniny i bylinek. Při sklizni ve správné konzumní zralosti získáme nejlepší
kvalitu, kterou mnohé druhy zeleniny mají jen několik dní. Na opožděnou sklizeň jsou citlivé zejména rané
druhy jarní zeleniny. Hlávkový salát a raná ředkvička vybíhají do květu, hrášek ztrácí cukr, který se mění v
škrob, kedluben dřevnatí, fazolové lusky ztrácejí křehkost, někdy se v nich tvoří vlákna. Hlávky rané kapusty a
zelí praskají, a tak je snadno napadnou choroby a škůdci. Ovoce, jako jsou třešně, višně a bobuloviny, pro
přímou spotřebu sklízíme v plné zralosti, kdy má nejlepší kvalitu, což nám umožňuje jenom vlastní zahrádka.
Plody určené ke konzervaci nebo přepravu sklízíme ještě před plnou zralostí, dříve, než plody zcela změknou.
Skromný měsíček - měsíček je nenáročná letnička, která zahradu oživuje až do pozdního podzimu
svítivými oranžovými nebo žlutými květy. Tato rostlina kvete jen krátce, po odkvětu rychle dozrávají semena, a
pokud je neodstraníme, rostlina brzy odumírá. Z vypadaných semen však brzy vyrostou nové rostliny. Porost
měsíčku se tak na zahradě často udržuje samovýsevem. Můžeme ho vysévat i postupně. Z letního výsevu kvete
již na podzim a květy často odolají mrazíkům. Bohatou úrodu semen můžeme použít jako osivo pro zelené
hnojení, květy je vhodné použít k bylinným čajům nebo k výrobě lihových tinktur. Červnový propad plodů a
probírka - v červnu opadávají z jádrovin a broskvoní malé plody, především ty špatně oplodněné nebo nějak
poškozené například pilatkou jablečnou.

Při nedostatku vody strom shazuje i plody zdravé. Je to schopnost samoregulace násady, která se liší podle
odrůd nebo podmínek pěstování.
Na některých stromech zůstává nadměrné množství i po opadu. Plody sice dozrají, ale jsou příliš malé,
nekvalitní, a přitom zbytečně odčerpávají stromu živiny pro zakládání budoucích květů a tím i další úrody.
V červnu proto zkontrolujeme násadu plodů na ovocných stromech a podle potřeby ji upravujeme ruční
probírkou. Po červnovém opadu, když mají plody v průměru asi 2 cm, odstraníme všechny špatně vyvinuté
plody, deformované, nebo zasažené chorobami a škůdci. Současně protrháme i shluky zdravých plodů a
ponecháme jen jeden nebo dva nejlépe vyvinuté. Při správné probírce jsou plody od sebe na větévce vzdálené 10
až 15 cm, u velkoplodých odrůd i více, ale protože jsou zatím malé, celkový dojem může vyvolávat obavy z
malé úrody. Nakonec však získáme kvalitní úrodu krásných plodů a strom není oslabený. Plody můžeme
odstraňovat při probírce bez stopek rukou nebo nůžkami. Příliš velké úrodě plodů můžeme předejít již při
předjarním nebo jarním řezu redukcí výhonů s květními pupeny.

ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ FUNGUJÍ JEN V POHÁDKÁCH
Hasičská soutěž v Bořeňovicích dne 29. 5. se stala jednou z mála sobot, na kterou budeme nejen dlouho
vzpomínat, ba dokonce na ní jen tak nezapomeneme. Počasí jako by si na ten den řeklo dost a opravdu za celý
propršený týden vydrželo relativně v solidní fázi. Sluníčko některým tvářím vymalovalo pár červených značek
na tvář, ale kvanta vsáklé vody vysušit nedokázalo. Počasí neovlivníme, nakonec stejně jako naše výkony.
Pokud jsem někdy vyslovila něco ve smyslu: „Zlato nám chybí v síni slávy v hospodě“, tak minimálně rok tam
ještě chybět bude. Novou kladinu jsme sice poctivě potrápili svou každodenní tréninkovou účastí, nicméně v
konečné fázi nám tato snaha byla naprosto k ničemu. Družstvo žen skončilo na 6. místě. Muži na místě 9. Smůla
se nám lepila na paty řekněme od tréninků. Nejen, že nás na tyto závody opustilo pár členů družstva ať už ze
zdravotních či osobních důvodů, ale i možnost přivézt lepší umístění. Nemá význam zde spekulovat nad
terénem, počasím, či výkonem jednotlivců SDH. Jako vždy jsme jeli na maximum a že se nesplnilo naše
očekávání a přání lze shrnout jednou větou. Chuť soutěžit nás jen tak neopustí, takže se budeme dále rvát za
každý úspěch a to, že nám ženám letos ten pohár jednoduše nepatřil do rukou, jsme dohnaly pohárem zmrzliny a
dobrou náladou. Zpětně chci poděkovat všem, kteří nás přijeli podpořit na hasičskou soutěž a za to, že jsou pro
nás nadále podporou, bez které se ani tato soutěž dělat nedá. Významný dík patří Slávkovi Kovářovi za naprosto
vzorovou kladinu a přístup k našim individuálním tréninkům a v neposlední řadě díky nám, že stále držíme při
sobě a snažíme se doplňovat řady členů, což jistě přispělo i úspěchu na těchto závodech.

ZA SDH CHOTÝŠANY
Klára Starostová
Družstvo mužů ve složení:
Radek Nouza, Slávek Kovář, Jan Řezníček, Lukáš Dědek, Milan Matoušek, Stanislav Kůt, Michael Povolný
Družstvo žen ve složení:
Irena Toušková, Monika Matoušková, Martina Klauzová, Milena Šíchová, Klára Starostová, Jana Klauzová,
Jana Budková, Hana Kuntová

Proč jste zvedli daně z nemovitostí?
S touto otázkou jsem se setkal během měsíce května, kdy jsou rozesílány finančním úřadem složenky, několikrát
a proto pro pořádek uvádím.
Jisté navýšení mohli majitelé nemovitostí zaznamenat již v loňském roce, kdy byly změnou zákona o dani
z nemovitostí zrušeny koeficienty, které byly pro obce do 600 obyvatel 0,6 (Chotýšany) a pro obce do 300
obyvatel 0,3 (Křemení, Městečko, Pařezí), nově tedy od roku 2009 je minimální výše koeficientu stanovena
minimálně ve výši 1,0 pro všechny obce do 1000 obyvatel.
K dalšímu navýšení došlo v letošním roce vlivem schválení tzv. Janotova balíčku, kdy byla zdvojnásobena
sazba daně.
Obce tedy měly možnost v rámci první změny stanovit tzv. místní koeficient v rozmezí 1-5, kterým by se
násobila sazba daně. Této možnosti obec Chotýšany nevyužila a tudíž nemá na zvýšení daní žádný podíl, jak se
někdo milně domnívá.
Změny sazeb daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2010, se s účinností od 1. 1. 2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“),
jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.
SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010
1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
B - trvalý travní porost
C - hospodářský les
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,75%
0,25%
0,25%
0,25%

ze základu daně
ze základu daně
ze základu daně
ze základu daně

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
E - zastavěná plocha a nádvoří
F - stavební pozemek
G - ostatní plocha

0,20 Kč/m2
2,00 Kč/m2
0,20 Kč/m2

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
Stavby:
H - obytný dům
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
O – ostatní podnikatelská činnost
P - ostatní stavba

2 Kč/m2
2 Kč/m2
6 Kč/m2
2 Kč/m2
8 Kč/m2
2 Kč/m2
10 Kč/m2
10 Kč/m2
6 Kč/m2

Jednotky:
R – byt

2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor:
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba
U - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z - ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2
10 Kč/m2
10 Kč/m2
8 Kč/m2
2 Kč/m2

Zápis 4/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 5. 2010 od 16:00hodin
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. Innemann, p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Mareš, p. Křepelka

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 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 - SPLNĚNO
starostu vyvoláním jednání se zástupci BES kvůli hluku na obalovně - SPLNĚNO
starostu reklamací fungování měřiče rychlosti na Chotýšce - SPLNĚNO

František Hrstka, Městečko 18-opakovaná žádost o odprodej obecních pozemků v osadě Městečko
Tento bod byl na žádost pana Hrstky z dnešní schůze stažen, neboť v zápisu č. 6/2009 ze dne 12.6.2009
souhlasil s pozastavením odprodeje pozemku dokud se nevyřeší situace kolem původní komunikace 954/1 v
k.ú. Městečko.

4.

Stanislav Matoušek, Cerhenice 137 - žádost o odprodej částí z dvou obecních pozemků
v Chotýšanech
Pozemek je v lokalitě určené pro výstavbu a tomu odpovídá i jeho cena. Pokud bude p. Matoušek akceptovat
cenu navrženou zastupitelstvem, je možné o jeho prodeji jednat.

5.

Revitalizace LBP Chotýšanky - akceptace projektu v rámci Operačního programu Životního
prostředí
Projekt byl předán ČSOP Vlašim, za účelem jeho podání a vyřízení žádosti o dotaci až do fáze stavebního
povolení.
Ministerstvem životního prostředí byl tento projekt akceptován, ale z pohledu Agentury ochrany přírody a
krajiny, která je dalším hodnotícím subjektem je projekt špatně zpracován.
Byl osloven autor projektu ing. Bechyně za účelem přepracování projektu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny za účelem kladného
vyřízení žádosti.

6.

Návrh na technické řešení převádění dešťových vod v Městečku v lokalitě obecního pozemku p.č.
987/1 před čp. 5 v Městečku
Zastupitelé se seznámili s technickým řešením navrženým ing. Lubasem. Tento návrh by měl řešit zamokření
výše zmiňovaného pozemku a odvod dešťových vod. Současný stav je neutěšený a ohrožuje přilehlé budovy.
Zastupitelé pověřují starostu zajištěním nacenění prací dle technického návrhu pro další jednání.

7.

Informace o navrhovaném technickém řešení na snížení hladiny hluku na provozovně obalovny
živičných směsí společnosti BES Benešov v Chotýšanech
Bylo vyvoláno jednání se zástupci vedení firmy. Hluk splňuje hygienické limity, přesto zástupci firmy BES
přislíbily najít technické řešení vedoucí k jeho omezení.
Starosta bude informovat na příští schůzi, jaká opatření byla přijata.

8.

Informace k nabídce odkoupení vodních zdrojů a výtlačného řádu Takonín U Hladova -Chotýšany
Majitel pozemku požaduje cenu 70,-Kč/m2.
Dále zůstává možnost jednání s budoucím majitelem pozemků.

9.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Zastupitelé se seznámili s výsledky přezkoumání a berou na vědomí, že:
Při přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2009 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
- v rozvaze ke dni 31. 12. 2009 je na účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nesprávně
vykazovaná studie hřiště ve výši Kč 57.120,00, která je součástí připravované investiční akce a studie a
studie Pasport vodovod ve výši Kč 67.806,00, která je součástí stavby vodovodu, která je vedena na účtu
021 - Stavby.
Zastupitelstvo ukládá účetní Marii Matouškové odstranění výše zmíněných závad do 30. 6. 2010.

10.

Různé
a. Oprava výtluků v Chotýšanech a Městečku
Zastupitelé pověřují starostu zajištěním opravy výtluků s využitím zaměstnanců OU.
b. Požadavky paní Hanibalové a sousedů z Křemení
Žádost o zaasfaltování cesty od státní silnice k novým rodinným domům, nová čekárna na autobus, konečná
úprava chodníku.
Žádost o přešetření osazení patníčky v místě autobusové zastávky na Křemení směrem na Vlašim.
Co se týče zastávky v Křemení, je zaměřena část pozemku pí. Mezerové, kde bude zřízeno věcné břemeno a
umístěna nová čekárna.
c. Platan u pošty
Upozornění p. Innemanna na stav platanu u pošty a hrozící nebezpečí jeho rozčísnutí.

Usnesení č. 4/2010 ze dne 27. 5. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

pověřuje
a) Marii Matouškovou odstraněním chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce
Chotýšany za rok 2009 (viz. bod 9.) do 30. 6. 2010
b) starostu jednáním se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny za účelem kladného vyřízení žádosti
Revitalizace LBP Chotýšanky
c) starostu zajištěním nacenění prací dle technického návrhu převádění dešťových vod v Městečku v lokalitě
obecního pozemku p.č.987/1 před čp. 5 v Městečku
d) starostu jednáním s Ing. Balatou za účelem urychleného dokončení projektu kabin na hřišti
e) starostu zajištěním opravy výtluků v Městečku a v Chotýšanech s využitím zaměstnanců OU.

Jednání zastupitelstva obce skončilo v 18:00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 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 3/4
Mlynář na Smykově Josef Seibert žil na mlýně celkem klidně. Byl už poměrně stár, udržovali styk jedině
s rodinou Toulovou z nedalekého statku a s rodinou Vrbovcovou na Pařezí. Měli také čeládku, dva nebo tři
zaměstnance k obsluze mlýna i pily, protože mlynář sám při čilém tehdy provozu by byl všechno nestačil.
V kuchyni pomáhala mlynářce stará, asi šedesátiletá služka.
Zmíněnou neděli večer, když už bouře mocně zuřila, přiběhl Karel Vrbovec z Pařezí k Toulovům na
Smykov upozornit, že je zle! „Žene se velká voda!“ – upozorňoval. S hospodářem Toulou běželi pak hned do
mlýna, informovat také mlynáře a vyzývali ho, aby se ze mlýna ihned vystěhoval, že by mu velká voda mohla
způsobit značné nesnáze. Mezitím přijel už také na uříceném koni jízdní posel od Jankova se zprávou, že je
opravdu zle, že hráze rybníků nahoře na potoce praskají, aby se i mlynář Seibert podle toho zařídil. Mlynář byl
doma sám jen s mlynářkou a starou služkou. Všichni se výstrahám a upozorňování Vrbovce a Touly jen smáli,
nevěřili, že by opravdu něco velikého mohlo přijít. „A tož i kdyby, mlýn mi to snad nevezme?!“ Taková byla
odpověď mlynáře. Toula však i Vrbovec stále naléhali, ovšem marně. Nakonec odešli, před tím však vyvedli
z chléva krávu a odvedli ji k Toulovům. I psa, uvázaného u boudy pustili. Voda v rybníce rychle přibývala, už se
valila i přes hráz v mocných proudech. Tu teprve pochopil mlynář Seibert, že je opravdu zle. Bylo však již
pozdě . . . Velká voda je překvapila tak, že nemohli ze mlýna již utéci. Chtěli se tudíž uchýliti na půdu po
schodech, nalézajících se ve mlýnici hned za dveřmi z kuchyně. jakmile však otevřeli dveře do mlýnice, proud
vody odtrhl mlynářku a zanesl ji pod kola, kde byla druhého dne nalezena – utopená. Mlynáře a starou služku
vrazila voda zpět do kuchyně. Mlynář vylezl na kamna, služka se držela na skříni, kam ji voda vynesla. Obá
dýchali zbytek vzduchu u stropu a tak přečkali katastrofu až do opadnutí vody. Hráz rybníka pod tlakem vody
přece jen povolila, protrhla se na čtyřech místech, velká voda zatopila mlýn, stodolu, i chlévy a obytné stavení a
zpěněná a hučící drala se neúprosně dál…. Utopenou mlynářku Seiberovou pochovali pak na hřbitov do
Domašína. Mlynář se odstěhoval někam na Moravu, odkud jejich rod pocházel, čeládka si našla službu jinde.
Valící se proudy vody přervaly i vysoký most přes silnici pod mlýnem, i starý, obloukovitě klenutý most na
Pařezí a hnaly se nezadržitelně dál k Chotýšanskému mlýnu . . . S blížící se bouřkou se sešeřilo a zvláště
v Chotýšanykém mlýně, se všech stran obklopeném lesy nastala brzy tma.
Mlynářka jako obvykle dala nejmladší děti spát, sama pak po domácnosti ještě trochu poklízela. Mlynář
se starším synem Janem starostlivě chodily po mlýnici, pozorně naslouchajíce hustému dešti a vzdálenému
hukotu valící se vody. Bouře neustále sílila, přibližovala se, prudký vítr lomcoval okenicemi. Vtom prudký
náraz na zdi starého mlýna, který se až jakoby ve svých základech otřásl. Ustrašen mlynářka vyběhla ze světnice
– vtom další, ještě větší a prudší náraz, okna se zatřásla, lampa stojící na stole se převrátila, hluboká tma pohltila
vše . . .
Druhý den ráno, skoro ještě za tmy, vypravili se chotýšanští sousedé k Chotýšanskému mlýnu. A tam se
jim naskytla strašlivá podívaná. Celým širokým údolím valila se spousta špinavé, pěnící se vody, nesoucí
s sebou vše, co se jí postavilo do cesty. Od večera již trochu opadla, přesto však lidé s hrůzou pohlíželi na okolní
olše a vrby a na věci po nich rozvěšené a žasli, jak vysoko valící se proud vody vynesl své oběti. Dobytek,
hovězí i vepřový, kozy, ovce, husy, slepice, dále různé kusy dřeva, trámy, různé nářadí, vyvrácené stromy, pytle
mouky z hořejšího mlýna Smykova i utonulé lidi, hlavně děti. V místech, kde ještě včera stál a bělal se štít
mlýnice byly nyní jen trosky zdí, o něž se tříštily dravé vlny, valící se nezadržitelně dál. A nad tím vším tu stál
samotný mlynář Jan Váňa, rukama zoufale lomil a smutně se díval na účinky té zkázy. Povodeň je překvapila
nepřipravené na nic. Děti, jak je mlynářka večer uložila, spaly klidně v přístěnku vedle mlýnice. Voda je
zatopila ve spánku, aniž by byly co tušily. Mlynářka v okamžiku, jak stála nad schody, vedoucí dolů do mlýnice
chytla se křečovitě zábradlí, zoufale snažíc se zachrániti. Prudký náraz valící se vody však smýkl ji pod schody,
kde stála a držela se trámu, až ji voda zatopila. Mlynář sám se synem Janem pohromě ušli. Jenda nespal
s ostatními dětmi v přístěnku. V době, kdy bouře zuřila, byl s otcem ve mlýnici. Obá se zachránili na severním
štítě mlýna, který jediný z celého stavení zůstal stát. Po celou noc s hrůzou na zkázu hleděli.
(pokračování příště)
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