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Všechno nám zdražují viďte paní a co ta elektřina, co je to za
pitomce. Tato slova jsem si vyslechl v prodejně pečiva u
Balatých ve Vlašimi. Musím té paní dát za pravdu, co je to za
pitomce, kteří dopustí, aby se elektřina zdražila od příštího roku
až o 20 % z důvodu dotování nasmlouvané dodávky elektřiny
ze slunečních zdrojů. Největšími vlastníky a tedy výrobci
solární elektřiny jsou zahraniční penzijní fondy, které v naší
zemi šikovně zainvestovali na úkor nás tuzemských spotřebitelů
elektřiny. Slova, jako že se to nepodařilo uhlídat, nemůžou být
širokou veřejností omluvitelná. Možná, že slovo pitomci je
velmi slabé pojmenování, a že by bylo na místě říci
nezodpovědná, k úplatě povolná státní správa naší země.
Uvidíme, možná že se s touto výší zdražení elektřiny dá ještě
něco dělat.
V obci máme nové majitele prodejny Smíšeného zboží,
mladé vietnamské obchodníky, možná v budoucnu i
spoluobčany. Děkuji bývalé majitelce prodejny paní Aleně
Měchurové za její služby ve prospěch našich občanů a to
především starších ročníků.
Službu opylení stromů a rostlin včelami bude pro naši obec
zajišťovat pan Josef Čech ze Šternova. Obec Chotýšany mu
pronajala pozemek oplocenky vodního zdroje k Takonínu pro
umístění včelnice do 30 včelstev. Je jisté, že situace opylení se
v naší obci výrazně zlepší. Od pana včelaře je zde i nabídka
zavedení včelařského kroužku v místní škole, můžou se
zúčastňovat i dospělí.
Byla zadána výroba nové autobusové čekárny o rozměrech
2.5 x 1,5 m, dřevěné, prosklené podobné jako u Městečka
s umístěním v osadě Křemení. Výrobu provede firma Stakov
Takonín.
Na nerovné dlážděné komunikaci ve stoupání kolem
hostince Na Kopečku došlo k proražení olejové vany u spodku
osobního auta. Správce komunikace Správa a údržba silnic
Benešov je opakovaně vyzván k urychlené opravě této části
komunikace nacházející se v havarijním stavu. Stav
komunikace si přímo vyžaduje umístění dopravní značky Pozor
nebezpečná vozovka - výmoly. Je pravděpodobné, že žulové
kostky budou odstraněny a položen klasický živičný povrch
vozovky.
Firma BES Benešov s.r.o. provedla na Obalovně Chotýšany
technické řešení na snížení nepříjemné tónové složky ve
spektru hluku. Toto technické řešení bylo provedeno na základě
žádosti obecního zastupitelstva a vyjádření se obce Chotýšany
ke zjišťovacímu řízení k záměru Rekonstrukce obalovny
živičných směsí v Chotýšanech a přiložené petice občanů
zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.
Byla provedena instalace frekvenčního měniče pro řízení
optimálního provozu odsávacího zařízení tj. otáček ventilátoru
a provedena změna polohy komínové klapky pro regulaci
odtahu.

Z následného protokolu o autorizovaném měření hluku na
Obalovně živičných směsí Chotýšany vyplývá, že hladina
hluku ve venkovním prostředí /měřeno v blízkosti
nemovitostí občanů uvedených v petici/ vyhovuje Nařízení
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, Sb. zákonů 148/2006. Požadavky na venkovní hluk
jsou ve všech místech měření prokazatelně dodrženy a
nebyly zjištěny tónové složky ve spektru hluku.
Dále byl firmou BES Benešov předložen Protokol o
autorizovaném měření emisí obalovny Chotýšany od roku
2008 do roku 2010. Sledované emisní hodnoty jsou
především v roce 2010 výrazně nižší, než jsou požadované
limity. Jedná se o oxid uhelnatý, oxid dusíku, oxid siřičitý a
tuhé látky. V současné době se očekává další jednání se
společností BES Benešov ve věci povolovacího řízení kolem
záměru Rekonstrukce obalovny Chotýšany.
Obec má vypracovanou studii Sportovního areálu
Chotýšany. Cílem této studie je rozmístění do terénu
házenkářské/ košíkářské a nohejbalové/a tenisové hřiště,
cvičnou dráhu pro hasiče a nové sportovní kabiny
s odpovídajícím zázemím. Dále zajistit optimální využití
zbývajících ploch pro dětská hřiště a parkovou úpravu.
Tento investiční celek se zastupitelstvo rozhodlo realizovat
postupně po částech a zahájit stavbou sportovních kabin
s kompletním zázemím. Objekt kabin je navržen jako
dvoupodlažní budova. Navržená zastavěná plocha je 306
m2. Přibližné náklady na provedení této stavby se blíží ke
12 mil. Kč. Zastupitelstvo se má vyjádřit k cenová nabídce
na vypracování projektové dokumentace sportovních kabin
od Agroprojektu Praha, atelier Benešov za 420.000,- Kč.
Najednou z velkého požadavku a přání uskutečnit výstavbu
nového Sportovního areálu v Chotýšanech dochází k
vystřízlivění a pocitu odpovědnosti. Nezanecháme tu
nějakého molocha, kterého obec finančně v budoucnu
neutáhne? Nestačí nám nově zrekonstruované kabiny a
každý rok je vylepšovat, modernizovat? Bude Chotýšanská
kopaná stále alespoň na této úrovni? Bude nové obecní
zastupitelstvo vstřícné v poskytování ročního finančního
příspěvku a
úhrady za elektřinu a pohonné hmoty,
nejnutnější opravy techniky a sociálního zařízení, úhrady
mzdy a odměny pracovníkům, kteří pracují především při
sekání a údržbě trávníku hřiště a přilehlých travnatých
ploch? Budou stále sponzoři mít trpělivost k finančnímu
podporování Chotýšanské kopané? Je tu hodně
nezodpovězených a neprojednaných otázek. Osobně bych
tuto záležitost řešil občanským referendem.
Prázdniny a dovolené proběhly bez nějaké vážné újmy
na zdraví. Začíná září a opět škola.Přeji všem žákům a
studentům naší obce hodně zdraví a sil při získávání nových
znalostí,vědomostí a dovedností.
Příjemné prožití závěru léta přeje
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Nadešel čas, kdy končí to krásné prázdninové
lenošení... Brzy přijdou dny školních povinností.
Vraťme se však na začátek, poslední středu v
červnu. Děti se v tento den sešly na školní zahradě,
kde byli nejdříve ohodnoceni nejlepší sběrači
starého papíru. Po té následovalo předávání
vysvědčení. V samotném závěru proběhlo
slavnostních vyřazení žáků pátého ročníku a
"pasování" jejich následovníků. S přáním krásně
prožitých prázdnin byli všichni přítomní pozváni na
hostinu na školní zahradě. Školní rok jsme v
podvečerních hodinách ukončili s dětmi a jejich
rodiči u společného ohně.
V prvních třech prázdninových týdnech v mateřské
školce probíhal prázdninový provoz a tak jsme se s
některými dětmi setkávali ještě v těchto dnech. V
pátek 16. července jsme se i my, dospělí, na nějaký
čas rozloučili s pracovními povinnostmi a užívali
sluníčka a odpočinku.
Třeboň
V pondělí 2. srpna se vydali členové z turistického
kroužku společně s dětmi ze ZŠ Postupice na letní
tábor do Třeboně. Ubytováni byli v jedné z
místních základních škol. Společně tak poznávali
kulturní
památky
zámek,
muzea,
Schwarzenberskou hrobku, přírodu a rybníky –
Svět a Rožumberk. Velkým zážitkem byla pro děti
procházka se slečnou Zuzanou Vojířovou a panem
Petrem Vokem v dobových kostýmech po
historickém středu Třeboně, kde byly poutavým
vyprávěním seznámeny s historií a pověstmi tohoto
města.
V týdnu od 16. - do 20. srpna využila naší školu
firma Danone a. s. k uspořádání letního tábora s
názvem "Zdravá abeceda".
Poslední srpnové dny patří přípravám na zahájení
nového školního roku. Letos přivítáme v naší škole
13 nových kamarádů – z toho 12 prvňáčků a s nimi
nové posily našeho týmu. Mgr. Vendulu Novotnou,
Mgr. Jitku Markovou a Dagmar Špálovou.
Těšíme se na Vás.!
Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Rozpis zápasů našich fotbalistů
A TÝM
28. 08.
04. 09.
12. 09.
18. 09.
25. 09.
03. 10.
09. 10.
17. 10.
23. 10.
30. 10.
06. 11.
4. 11.

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Nespeky
Chotýšany A
Sedlec – Prčice
Chotýšany A
Chotýšany A
Kouřim
Chotýšany A
Ratboř
Chotýšany A
Říčany
Chotýšany A
Tuchoraz

Chotýšany A
Kostelec
Chotýšany A
Kondrac
Jesenice
Chotýšany A
Chocerady
Chotýšany A
Zbraslavice
Chotýšany A
Poříčí
Chotýšany A

SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE

Louňovice B
Chotýšany B
Zdislavice B
Chotýšany B
Nesper. Lhota B
Ostředek B
Chotýšany B
Pravonín B
Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Struhařov B

NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
O
NE

Bystřice
Chotýšany
Týnec n/Sáz. B
Chotýšany
Ratměřice
Chotýšany
Heřmaničky
Chotýšany

SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO

B TÝM
29. 08.
04. 09.
12. 09.
19. 09.
26. 09.
03. 10.
10. 10.
17. 10.
23. 10.
31. 10.
06. 11.
14. 11.

15:00
17:00
15:00
16:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:30
14:30
14: 0
14:00

Chotýšany B
Divišov B
Chotýšany B
Ratměřice B
Chotýšany B
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Tichonice B
Chotýšany B
Velíš B
Chotýšany B

DOROST
28. 08.
05. 09.
11. 09.
18. 09.
25. 09.
03. 10.
16. 10.
23. 10.

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
11:00

Chotýšany
Radošovice
Chotýšany
Chocerady
Chotýšany
Tichonice
Chotýšany
Poříčí n/Sáz.

V těchto dnech můžete podpořit naše fotbalová mužstva svou
účastí.

Výsledky dosud odehraných zápasů
Mužstvo A:
Chotýšany A - Teplýšovice A 1:2
Nespeky - Chotýšany A
2:1

21. 8. 2010
28. 8. 2010

Mužstvo B:
Čechtice B - Chotýšany B
Chotýšany B - Louňovice B

4:1
9:1

22. 8. 2010
29. 8. 2010

Dorost:
Chotýšany - Bystřice

9:0

28. 8. 2010

Milí spoluobčané!
Tímto článkem bych chtěla reagovat na článek pana starosty z červnového čísla Chotýšanských novin. Ráda
bych Vám připomněla, že se jednalo o vyjádření několika občanů a pana starosty k obalovně.
Cituji: naše zdraví a naše životy jsou daleko cennější, než roční ubohá almužna 260 000,- Kč, kterou obec
dostává od firmy BES s. r. o.
Nikde v žádném vydání Chotýšanských novin jsem se nedočetla, že firma BES s. r. o. poskytla sponzorský
dar obci Chotýšany, díky kterému bylo umožněno dokončení místní komunikace na Pařezí. Nemalou měrou
jsme se také podíleli na opravě studní v obci Chotýšany a jako každý rok v zimním období, darujeme panu
starostovi posypový materiál na přilehlé komunikace, aby naši spoluobčané se mohli bezpečně dostat do
obchodu a do svých domovů. Dále jsme se podíleli na opravě obecní cesty v Městečku.
Zde jsem uvedla pár příkladů, které firma poskytla obci, a myslím si, že se nejedná o žádnou „almužnu“, jak
bylo uvedeno v citátě.
Dále bych chtěla poukázat, že jsou mezi námi spoluobčané, kteří nás sledují za vstupní branou na obalovnu a
potom si na nás stěžují na obecním úřadě. Myslím si, že jsme především lidé, kteří by měli mezi sebou udržovat
dobré mezilidské vztahy a to z mé strany a strany mých kolegů bylo doposud splněno.
Tým obalovny Chotýšany:

Hana Dohnalová – expedientka obalovny
Michal Matoušek – operátor obalovny
Radek Nouza – operátor obalovny
Luděk Málek – posádka nakladače
Hana Voříšková – manažer jakosti

Prasečí hody jak se patří
Sobota 14. 8. 2010 ač vypadala na další z uplakaných dní, se nakonec vydařila na jedničku. Během ranních
hodin, kdy déšť neustával, bylo zděšení na místě. Mnozí z nás jistě vymýšleli náhradní plány, jak předejít
neúspěchu akce. Příroda ale jakoby se zalekla a obloha se začínala vybírat dle našich přání, což nám umožnilo
připravit akci na 100 %.
Během dopoledních hodin se hrstka z našich řad objevila na místě činu a zajišťovala potřebné „kousky“ ke
kvalitní veselici. Když se začalo okolí hřiště plnit lidmi a věřte či ne, konečný počet se vyšplhal na úctyhodných
50 lidí, pořadatelům akce vykvetl rázem úsměv na tváři. Díky tedy patří především lidem, kteří na nás
nezapomněli a přišli si s námi užít jeden z prázdninových dnů a koneckonců podpořit náš spolek. Neméně
důležitá je také pochvala všem těm, kteří se podíleli na pořádání čuníčkové veselice, a jakoby se stalo již tradicí
nebylo jich moc . . . Kdo přišel, přišel a nemá význam polemizovat dále. Tyto akce jsou, jak se říká pro parádu
ostatních a tak to i bylo. Jednoduše – lidi, udělali jste nám radost a jsme velmi rádi, že jste v tak velkém počtu
zavítali.
Prvních pár myšlenek sice nebylo pozitivních a to ať už z hlediska počasí či z kraje malé účasti, avšak naděje
umírá poslední a s ní dorazil příjemný kolektiv lidí.
Ještě jednou děkujeme a za rok nashledanou!
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Sdružení pro rozvoj Chotýšan
Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a je tedy vhodný čas k bilancování výsledků práce končícího obecního zastupitelstva a
k zamyšlení o směru budoucího vývoje nejen Chotýšan, ale i Městečka, Pařezí a Křemení.
V posledním volebním období se Chotýšany a výše uvedené přidružené obce, bohužel, příliš nerozvíjely.
Přestože se v posledních čtyřech letech podařilo zrealizovat některé projekty, které byly připraveny předchozím
zastupitelstvem, je jejich počet neuspokojivý a stejně tak je tomu i s přípravou projektů nových. Např. doposud
není zkolaudován vodovod, na Chotýšce nejsou nové autobusové zastávky, přes obec stále jezdí těžká nákladní
auta. Nedostatky jsme mohli zaznamenat i v běžných záležitostech. Namátkou jmenujme v letošní zimě dlouho
neposypanou zledovatělou cestu k autobusovým zastávkám na Chotýšce nebo zanedbané obecní pozemky nejen
na okrajích jednotlivých obcí. Finanční prostředky obce byly několikrát ohroženy pokutami ze strany finančního
úřadu za porušení rozpočtové kázně.
Nespokojenost s postupem prací během současného volebního období nás přiměla k rozhodnutí aktivně se
zapojit do obecní správy. Naším hlavním cílem je navázat na činnost předchozího zastupitelstva a opět
nastartovat rozvoj Chotýšan, Městečka, Pařezí a Křemení a vytvořit tak podmínky pro kvalitní život všem
věkovým a zájmovým skupinám občanů.
Naši kandidáti tvoří tým, který:
 má zkušenosti s řízením obce, má vazby na CHOPOS a další strategické partnery (Jiří Granát, Ing. Radek
Kalina, MVDr. Luboš Kuneš),
 zná problematiku veřejných financí a má přehled o možnostech získání finančních prostředků pro rozvoj
obce nejen z evropských fondů (Ing. Blanka Bejdáková),
 zná problémy místních zájmových skupin a spolků (Bc. Monika Matoušková, Petr Kuthan, Radek Nouza a
ostatní, zde jmenovaní, kandidáti),
 zná problémy nejen Chotýšan, ale i přilehlých obcí (Hana Dohnalová – Městečko, Květoslava Říhová –
Křemení a ostatní, zde jmenovaní, kandidáti),
 má, kromě zkušeností a schopností, též elán a odhodlání pro naši obec pracovat.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám poděkovali za čas, který jste věnovali našemu sdělení, a budeme potěšeni, seznámíte-li se
v příštím vydání Chotýšanských novin i s naším konkrétním volebním programem.

Sdružení pro rozvoj Chotýšan

Petr Kumšta radí
Září na zahradě
Sazovitost jablek je povrchové houbové onemocnění, které se projevuje černým vybarvením slupky. Pozdní
postřiky proti strupovitosti mají dobrý účinek i na sazovitost. Doporučuji použít přípravek Dithane 45M na
začátku září. Kromě jmenovaných chorob má přípravek příznivý vliv i na potlačení skládkových chorob jablek.
Jestliže sklízíme jednorázově, postupujeme z venkovní strany korun odspodu směrem dovnitř a nahoru,
aby se náhodným pádem jednoho plodu nesrazily další. Při postupné výběrové sklizni musíme být ještě
opatrnější, plody mnohdy nedrží pevně na stromech. Oddělujeme je opatrně přes některý prst se stopkou od
plodonoše, nemačkáme je a při ukládání do česacích nádob a přepravek nepouštíme z výšky. I sebemenší náraz
vede k otlakům a snížení doby uchovatelnosti.
V září též dozrávají kvalitní odrůdy pološvestek a pravých švestek, které jsou velmi oblíbeny jak pro
přímý konzum, tak pro nejrůznější formu zpracování (kompoty, sušení, koláče, knedlíky apod.). Chuťově
bezkonkurenční pravou švestku domácí s menšími plody postupně nahrazují takové odrůdy, které mají vyšší
stupeň odolnosti k nebezpečné virové šarce. Jednou z nich je i Tophit, která vyniká velkými tmavomodrými
plody, které jsou chutné a slabě voní. Hmotnost jednoho plodu se pohybuje od 50 do 65 gramů. Zlatožlutá pevná
šťavnatá dužnina je nápadně aromatická a jde dobře od pecky. Plody vydrží dlouho zralé na stromě (až do října),
ale i po utržení. I když postupně scvrkávají, jsou opravdovou lahůdkou. Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou
napadeny šarkou (prohlubně a deformace plodů, krvavá dužnina bez cukru a bez chuti, předčasně opadávající
nečervivé plody), vykopeme stromy i s kořeny a spálíme je. Jinak je nebezpečí přenosu této virózy i na další
druhy peckovin (meruňky a broskvoně).
Zkontrolujeme a nachystáme prostory pro uskladnění ovoce, dále obaly, je třeba včas vydezinfikovat a
vybílit sklepy. Sklad by měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být příliš sucho.
V biologickém boji proti mšicím v ovocných sadech můžeme využít jednoduchý způsob po vzoru jihotyrolských
ovocnářů: do speciální budky s čelním otevíráním a úzkými štěrbinovitými otvory nacpeme čistou suchou slámu
jako úkryt pro škvory. Tito tvorové se tam přes den ukrývají, v noci pak vyrážejí na lov. Jsou schopni
zlikvidovat značné množství mšic, společně například se slunéčky. Při větším přemnožení a malé úrodě mohou
škvoři naopak způsobit požerky slupky plodů, nalézají do prasklých plodů broskví apod., což zahrádkáře může
nepříjemně překvapit, škody tam však zpravidla nezpůsobují.
Proti sviluškám na ovocných dřevinách je kromě klasické chemické ochrany možné použít i biologickou
ochranu pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Letničky již ukončují svůj roční životní cyklus. Můžeme je v této době na záhonech nahradit
předpěstovanými dvouletkami (macešky, náprstníky, sedmikrásky apod.). Při teplejším průběhu počasí však
většina letniček vydrží ještě do příštího měsíce.
Během září můžeme začít s výsadbou cibulovin a hlíznatých rostlin. Nejprve vysadíme cibule narcisů,
které potřebují ke zdárnému zakořenění vyšší teploty. Ve druhé polovině měsíce pak následují botanické druhy
tulipánů, krokusy a drobné jarní cibuloviny modřence, sněženky, bledule a další. Koncem měsíce již můžeme
začít i s výsadbou zahradních tulipánů. Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí na jejich velikosti. Platí zhruba
pravidlo, že hloubka výsadby by měla odpovídat trojnásobku výšky cibule nebo hlízy, tzn. drobné cibuloviny 6
až 8 cm, větší pak 12 až 15 cm.
Jiřinky a hlíznaté begónie stále ještě bohatě kvetou. Přesto již nyní musíme myslet na jejich zazimování.
Jakmile hrozí přízemní mrazíky, je nutné hlíznaté begónie včas zakrýt, případně přenést na chráněné místo.
Begónie tvoří hlízy za krátkého dne, a proto potřebují na podzim dostatečně dlouhou vegetační dobu bez
mrazíků. Jiřinky ponecháme na místě až do zmrznutí nadzemní části. Mečíky se sklízejí koncem září, před
příchodem podzimních plískanic. Zabrání se tak většímu napadení hlíz houbovými chorobami.

Zápis 6/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 8. 2010 od 19hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula
Nepřítomni: Václav Pošmurný, Ilona Syslová
Z toho omluveni: Václav Pošmurný, Ilona Syslová
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kalina, František Toula
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Innemann

Jednání:
1.

2.

3.

4.

5.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení
3)
Technické řešení na snížení hladiny hluku na provozovně obalovny živičných směsí BES Benešov
4)
Tomáš Moudrý, Vlašim, odprodej části z obecního pozemku parc.č. 290/9 v Chotýšanech
5)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1423/1 a PK 260 v k.
ú.Chotýšany
6)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění nové čekárny na pozemku pí
MUDr.Marie Mezerové, Křemení 10
7)
Josef Čech, Šternov, nájemní smlouva na zřízení trvalé včelnice o 30 včelstvech na obecním pozemku
parc.č. PK 691 v k.ú. Chotýšany, oplocenka vodních zdrojů k Takonínu a účelové umístění jednoho
kočovného vozu o 14 včelstvech v různých lokalitách obecních pozemků kolem obce Chotýšany
8)
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace kabin sportovního areálu v Chotýšanech
9)
Cenová nabídka na zpracování nové územně plánovací dokumentace správního území obce
Chotýšany
10) Odborné posouzení místních zdrojů podzemní vody pro obec Chotýšany
11) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
12) Různé.
Otázka: Kdo je pro schválení programu?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Kontrola usnesení
• 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 jednáním se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny za účelem kladného vyřízení žádosti
Revitalizace LBP Chotýšanky - PROBÍHÁ
• starostu zajištěním opravy výtluků v Městečku a v Chotýšanech s využitím zaměstnanců OU. – PROBÍHÁ
• starostu uzavřením dohody s Josefem Čechem o umístění včelstev na území obce - SPLNĚNO
• starostu jednáním ohledně el. zabezpečovacího systému do školy - SPLNĚNO
• starostu jednáním s odborem památkové péče ohledně zámku – SPLNĚNO
Technické řešení na snížení hladiny hluku na provozovně obalovny živičných směsí BES Benešov
Na obalovně byl instalován frekvenční měnič a problém s hlukem byl v podstatě odstraněn.
Tento fakt byl doložen protokolem o autorizovaném měření hluku č. G1.10064 ze dne 30. 7. a 4. 8. 2010.
Dále byl předložen protokol o autorizovaném měření emisí č. 069/2010/01
Tomáš Moudrý, Vlašim, žádost o odprodej části z obecního pozemku parc.č. 290/9 v Chotýšanech
Pan Moudrý žádal o odprodej části pozemku 290/9, tak aby získal přístup k pozemku parc.č. 228/2.
Byl vyvěšen záměr prodeje pozemku. Jedná se o 199 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
Otázka: Kdo je pro schválení prodeje?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1423/1 a PK 260 v k. ú.
Chotýšany
Bude uzavřena smlouva mezi ČEZ Distribuce a obcí Chotýšany na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. 1423/1 a PK 260 v k.ú. Chotýšany
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění nové čekárny na pozemku pí MUDr.
Marie Mezerové, Křemení 10
Bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene s jednorázovou úhradou ve výši 1.000,-Kč.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Josef Čech, Šternov, nájemní smlouva na zřízení trvalé včelnice o 30 včelstvech na obecním pozemku
parc.č. PK 691 v k.ú. Chotýšany, oplocenka vodních zdrojů k Takonínu a účelové umístění jednoho
kočovného vozu o 14 včelstvech v různých lokalitách obecních pozemků kolem obce Chotýšany
S panem Čechem byla uzavřena nájemní smlouva na zřízení trvalé včelnice. Celková výše ročního nájemného
činí 10kg Českého medu na základě darovací smlouvy pro potřeby ZŠ a MŠ Chotýšany.
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace kabin sportovního areálu v Chotýšanech
Byla předložena cenová nabídka. Nabídka je provedena na vypracování projektové dokumentace v rozsahu
pro vydání stavebního povolení, avšak již ve zvýšené podrobnosti pro provedení stavby.
Výše nabídky činí 420.000,-Kč vč. DPH. Zastupitelé berou nabídku na vědomí.
Cenová nabídka na zpracování nové územně plánovací dokumentace správního území obce Chotýšany
Byla předložena pouze jediná cenová nabídka Ing. arch. Maryšky. Zahrnuje kompletní zpracování územního
plánu ve třech etapách. Výše nabídky činí 395.000,-Kč bez DPH. Cenu lze rozložit do několika let.
Zastupitelé se seznámili s nabídkou a pověřují starostu dalším jednáním.
Odborné posouzení místních zdrojů podzemní vody pro obec Chotýšany
Starosta seznámil zastupitelstvo s posouzením České geologické služby. Z doporučení vyplývá potřeba
prohlídky a vyčištění vrtu CH4 a provedení hydrodynamické zkoušky. Dle údajů o vydatnosti vrtu by měla být
jeho kapacita dostačující pro celou obec.
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
2212 - Silnice - prohrnování
2310 - Voda - služby
3113 - Základní škola - zabezpečovací zařízení
3631 - Veřejné osvětlení - služby
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup křovinořezu, projekt revitalizace LBP Chotýšanky
6171 - Činnost místní správy - služby
3639 - Komunální služby a územní rozvoj - příspěvky na ČOV z pol. 6349 na pol. 6371 pol. 4121 příspěvky
od obcí
Otázka: Kdo je pro schválení rozp. opatření č.1?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Různé
a. Nefunkční veřejné osvětlení v Městečku (u Šibala)

Usnesení č. 6/2010 ze dne 27. 8. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) odprodej části obecního pozemku parc.č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře 199m2 dle GP 370-110/2010 za
cenu 150,-Kč/m2 T. Moudrému
b) uzavření smlouvy mezi ČEZ Distribucí a obcí Chotýšany na zřízení věcného břemene na pozemku parc. 1423/1
a PK 260 v k.ú. Chotýšany
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění nové čekárny na pozemku parc. č.
430/1 v k.ú. Chotýšany pí MUDr. Marie Mezerové, Křemení 10 za jednorázovou úhradu ve výši 1000,-Kč
d) rozpočtové opatření č.1 dle bodu č.11
2)
pověřuje
a) starostu jednáním s paní Šnytovou ohledně dořešení situace se zastavěnými obecními pozemky
b) starostu zjištěním stavu soudního jednání s panem Tomkem
c) starostu jednáním s Ing. Bechyněm ohledně stavu přepracování projektu LBP Chotýšanky
d) starostu zajištěním stržení krajnic v Městečku kvůli neodtékající vodě
e) starostu dalším jednáním s Ing. arch. Maryškou o zpracování územně plánovací dokumentace
f) starostu zajištěním vyčištění vrtu CH4 dle doporučení posouzení České geologické služby
Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21:30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 1. 10. 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 5/5
Dnes se v Chotýšanském mlýně u Váňů už vůbec nemele. Umlkl nadobro klapot starého mlýnského kola na
potoce „Pod Zádubčím“. Mohutné mlýnské kolo, snad poslední to zbytek té staré mlynářské slávy zmizelo
dávno z vantrok a už nadobro! Část z jeho mohutného hřídele sloužila potom ještě kolik let u Tesků na dvoře
jako špalek na štípání dříví.
Váňovi se potom věnovali výhradně hospodářství. Po Josefu Váňovi hospodařil na zděděném gruntě jen
mladší syn, vnuk starého Jana Váni Stanislav, který se v roce 1946 oženil s Marií Chobotskou z Městečka.
Přikoupil trochu polí a hospodářství si dobře hleděl.
Chotýšanský Váňův mlýn patřil původně k osadě Onšovice, měl popisné číslo 10. Po čase požádal
Stanislav Váňa místní národní výbor v Chotýšanech, aby jejich usedlost byla vyčleněna z osady Onšovice a
přiděleno jí popisné číslo v Chotýšanech. To se také stalo a usedlost Stanislava Váni, bývalý Chotýšanský mlýn
pod Kapličkou dostala popisné číslo 16. v Chotýšanech, číslo bývalé chalupy hrobaře Nováka. Když se v roce
1952 zakládalo v Chotýšanech JZD, stal se jeho členem i Stanislav Váňa. Přihlásil do družstva za členy sebe i
manželku, dále otce i matku. Zároveň celou výměru polí a luk v rozloze 9 hektarů. Vše včetně živého i mrtvého
inventáře bylo odhadnuto na 123 tisíce Kč. Družstvo pak zřídilo u Váňů chov vepřového dobytka s ohledem ne
velmi výhodné k tomu prostředí i ostatní dobře vyhovující podmínky.
A zavede-li vás dnes cesta v ta místa kolem bývalého „Chotýšanského“ mlýna, místo jednotvárného
klapotu mlýnského kola uslyšíte tu spíš hukot benzinového nebo naftového motoru. A velmi by se podivil
dědeček Váňů, kdyby dnes z hrobu vstal, jaká změna se stala s jeho mlýnem. Ale jistě by jej to i potěšilo.
Jedno však přece jen postrádáme na dvoře bývalého „Chotýšanského“ mlýna – a to dětský křik a smích,
kterého tu přece bývalo vždy dost a dost. Hejna vran často přelétají pole i louky i stavení kolem Váňových, i čáp
se tady časem objeví. Žádný však z těchto ptáků se tu nezastaví aspoň na chvíli, aby rozmnožen byl Váňův rod o
nového potomka!
A tak se zdá, že Stanislav Váňa bude hospodářem na gruntě tom jména svého posledním . . . .
Ale kdož ví, ještě je čas!

Z různých dob a časů - Kapitola 17
Kojetice – Smykov 1
V místech mezi dnešním státním statkem Věžníky a státní silnicí, která tam tehdy ovšem ještě nebyla, stávala
v těch starých dobách vesnice Metličany. Kousek nad ní ve směru k dnešní trati železniční byla další vesnice
Libětice a za ní pak ještě jedna malá víska zvaná Lačnov. Všechny tyto tři vesnice zanikly v době pobělohorské,
jak je o tom podrobněji psáno v I. části této „Chotýšanské kroniky“.
Mezi vesnicí Metličany a dnešním Pařezím, v těch místech stávala zemanská tvrz Kojetice. Začátkem 17.
století hospodařil zde vladyka Jan Skrýšovec z Kojetic. V roce 1620 po nešťastné bitvě na Bílé Hoře byl
obžalován jako nepřítel císaře a církve katolické. Byl zajat a odsouzen k smrti. Za krátký čas nato byl také ve
Vlašimi popraven. S ním byl vyhuben i celý jeho rod a dvůr Kojetice byl pak rozdělen na dvě stejné části,
z nichž každá čítala asi sto korců polí a luk i lesa. Jedna tato část připadla vrchnosti vlašimské a druhá vrchnosti
chotýšanské. Obytné budovy a vůbec tvrz celá připadly k Chotýšanům.
(pokračování příště)
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