Ročník 14/ Číslo 9/ Září 2010
Komunální volby v naší obci jsou za dveřmi. Občané
voliči rozhodnou o novém složení místní samosprávy na
další čtyřleté volební období. Bude zvoleno 7 zastupitelů
a dva náhradníci. Jsou zaregistrovány 3 volební strany
všechny shodně o 9 kandidátech. To je dobrá zpráva, že
po letech „vlády“ jedné volební strany u nás v obci bude
mít volič možnost volby ze širšího výběru kandidátů.
Volič má v podstatě tři možnosti, jak hlasovat. Především
druhá možnost, kdy je volba pomocí 7 preferenčních hlasů
napříč všemi volebními stranami bude asi nejvíce
používána. První a třetí možnost volby dává kandidátům
na předních místech kandidátek větší šanci k získání
mandátu zastupitele obce.
Volební strany pochopily, že pro lepší výsledek je
nutné mít plně obsazené kandidátky. Někteří kandidáti na
posledních místech volebních stran výrazně neusilují o
získání mandátu zastupitele, ale je možné, že v rámci
křížkování může dojít i k překvapení.
Takže vážení občané, je to na Vás, kdo bude hájit
Vaše zájmy a nebo zájmy své a ještě někoho jiného
zainteresovaného na výsledku voleb. Podle mne je hodně
důležité, aby ti občané, kteří kandidují a mají vážný úmysl
se do zastupitelstva obce dostat, byli ochotni a připraveni
pro obec pracovat.
Prvním prubířským kamenem a podstatnou věcí
bude volba starosty a místostarosty a stanovení
uvolněného člena zastupitelstva. Velmi důležité je složení
výborů finančního a kontrolního, které plní úkoly
z pověření zastupitelstva obce.
Přeji Vám šťastnou ruku při vybírání kandidátů a
věřím, že budete volit správně.
Podat návrh na neplatnost hlasování a nebo
neplatnost volby kandidáta má právo každá osoba zapsaná
do volebního seznamu ve lhůtě 10dnů od vyhlášení
výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební
komisí. Pokud návrh na neplatnost voleb podán nebyl,
běží lhůta další, tentokrát nejvýše 15 denní. Během této
patnáctidenní lhůty se musí konat ustavující zasedání
zastupitelstva obce.
Píšu svůj poslední „úvodník“ do Chotýšanských

novin. Hodnocení uplynulého volebního období?
Vlastní sebehodnocení je těžké.
Musím se přihlásit ke všemu, co se za poslední
čtyři roky podařilo, ale i k tomu, co se nepovedlo
nebo ne úplně povedlo. Člověk je i tvorem omylným
a někdy i těch překážek bývá nadmíru. Mám-li
soukromě ohodnotit svou práci - nestydím se za ni.
Bylo to období velice zajímavé, náročné, práce mě
těšila. Někdy ji ovšem doprovázelo i zklamání a
vztek.
Jsem přesvědčen, že povinností starosty jsem si
plnil a i když ne vždy se dařilo tak, jak bych si přál,
pozitiva přece jenom převažují. Pomluv na mou
osobu jistě v místních hostincích padlo mnoho, vím,
jak snadno se kritizuje, jaké se vedou debaty a jak
rychle se vyvozují závěry na daný problém, mnohdy
chybné, povrchní a neobjektivní. Na schůze
zastupitelstva, které jsou veřejné, přišel o problémech
diskutovat málokdo.
Správa obce by měla být součástí týmové
práce, starosta plní dané úkoly ze zákona o obcích a
dané zastupitelstvem. Již na samém začátku mne
zastupitelstvo nepodpořilo ve dvou pro mou další
práci důležitých požadavcích.
Opětovně
jsem
požadoval
schválení
organizačního plánu, kdy jsou rozděleny pracovní
povinnosti mezi starostu, místostarostu a účetní obce.
Dále skutečné zvýšení hodin práce účetní pro zajištění
řádné agendy. Doufám, že v příštím volebním období,
ať už bude starostou kdokoliv, bude mít více štěstí ve
spolupráci s novými zastupiteli při řešení a
zabezpečení úkolů samosprávy obce.
Poslední schůzi obecního zastupitelstva jsme
uskutečnili o čtyřech ke schválení programových
bodů ještě oprávněných zastupitelích. Je s podivem,
že jsme poslední část volebního období vůbec
dokončili a nemusely být vyhlášeny předčasné volby.
V druhé půlce volebního období nebyl
některými zastupiteli dodržován Slib zastupitele
cituji… Slibuji na svou čest, že svoji funkci budu

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich
občanů….. Zmiňuji zde především povinnost
zastupitele zúčastňovat se schůzí zastupitelstva.
Chválím občany pány Innemanna, Kouřila
seniora a Kouřila juniora z Křemení, kteří byli
v průběhu schůzí zastupitelstva přítomni častěji než
někteří zastupitelé.
Děkuji zastupitelům, Mirkovi Švarcovi za
jeho časově náročnou kronikářskou a badatelskou
práci, kterou dělá pro další generace občanů.
Děkuji ženám, které se starají o řádný chod a
údržbu kostela a kostelnímu sboru.
Dovolte mi, abych poděkoval všem těm
z Vás, kteří mi pomáhali v práci starosty, četli i tyto
mé sloupky a reagovali na ně, což pro mě bylo
vždy přínosem.
Také bych chtěl dodat, že pokud má někdo
pocit, že jsem mu ublížil nebo nevyřešil jeho
požadavek dle jeho představ, pak věřte, že to nebyl
můj osobní záměr, ale bylo nutno postupovat podle
objektivně daných pravidel správního řízení, nebo
finančních možností obce.
Co říci na závěr. Tato práce mi dala spoustu
nových zkušeností a poznatků ohledně problémů
místní samosprávy i státní správy. Poznal jsem
blíže dobré lidi v obci a v osadách a všem Vám
bych chtěl popřát hodně pevného zdraví, sil a
spokojenosti.

Hostinec pod Kostelem Vás zve
na tyto akce:
9. 10. 2010
Matyas + Pídý + Vagyny dy Praga
Začátek od 20:00 hod.

Vstupné: 90,- Kč

15. 10. 2010
Masová žranice
Začátek od 19:00 hod.

Vstupné: 50,- Kč

23. 10. 2010
Lahvátor
Začátek od 20:59 hod.

Vstupné: 70,- Kč

Od 1. do 30. 11. 2010
Pivní liga

05. 11. 2010
Vepřové hody
Začátek od 19:00 hod.

Vstupné: 50,- Kč

13. 11. 2010
Rockass a Evoluce
Začátek od 20:30 hod.

Vstupné: 90,Kč

Budka Miroslav

26. 11. 2010
Dámská jízda s překvapením
Začátek od 19:00 hod.
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili cenu
vodného, aby tak učinili.

Vstupné: 100,- Kč

10. 12. 2010
Turnaj ve fotbálku

Ve středu 20.10.2010 proběhne svoz Začátek od 17:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč
nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby se
řídili pokyny, které jsou vyvěšeny na úředních
Po dlouhé době se koná
deskách.

„Silvestrovská zábava“

V sobotu 9.10.2010 od 8:00 do 13:00 se
uskuteční na nádvoří benešovského pivovaru
Ferdinand Benešov Farmářské trhy.

Hrát bude kapela Evoluce. Vstupné 400,- Kč (v ceně
vstupenky 2dcl sektu, jídlo po celý večer)
Prosíme Vás o rezervaci už nyní!

Na těchto akcích se na Vás těšíme.

Sdružení pro rozvoj Chotýšan
Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím volebním období chceme věnovat svoje úsilí plnění níže uvedených úkolů. Víme, že
jejich splnění nezávisí jen na našem elánu, ale především na množství peněžních prostředků, kterých malá obec
nikdy nebude mít dostatek. Chceme proto maximálně využít všechny dostupné finanční zdroje a připravit
kvalitní projekty, na jejichž základě bude možné potřebné finanční prostředky získat.
Své cíle jsme rozdělili do několika oblastí.

Úkoly průběžné:
 větší informovanost a otevřená komunikace s občany založená na osobním kontaktu (veřejné schůze),
písemném kontaktu (Chotýšanské noviny) a elektronickém kontaktu (e-mail, webové stránky),
 podpora spolkových aktivit s cílem dosáhnout větší spolupráce a koordinace činnosti spolků,
 spolupráce s místními podnikateli při řešení problémů spojených s činností jejich firem a jejich zapojení
do rozvoje obce,
 podpora školy a mimoškolních aktivit dětí,
 péče o veřejná prostranství nejen v Chotýšanech, ale i v Městečku, Křemení a Pařezí,
 zapojení do aktivit mikroregionu CHOPOS a o.p.s. Posázaví.

Dokončení rozpracovaných projektů:
 kolaudace vodovodu,
 výstavba autobusové zastávky na Chotýšce a chodníku podél hlavní silnice směrem ke Křemení,
 vybudování obchvatu Chotýšan k firmám Rabbit a Allstav,
 vybudování multifunkčního sportovního hřiště pro všechny, bez omezení a bez ohledu na jejich
spolkovou příslušnost.

Zahájení nových projektů:
 rozšíření zdrojů pitné vody,
 školní tělocvična,
 prostory pro spolkové aktivity.

Vážení spoluobčané,
považujete-li výše uvedené body za stejně důležité a naléhavé jako my a věříte-li našemu odhodlání a
schopnostem je zrealizovat, dejte nám, prosím, v nadcházejících komunálních volbách hlas.

Okurková sezóna skončila, tak nazval článek starosta obce pan Budka ve svém příspěvku občanům Chotýšan
v místním tisku. Obávám se, že při zpětném pohledu na činnost zastupitelů obce bylo celé jejich volební období
takzvaně okurkové.
Vzhledem k tomu, že si naši radní neudělali během celého roku čas na prohlídku sportovního areálu, rád
bych především jim a lidem, kteří nemají přehled o sportovním dění v obci, podal potřebně informace ohledně
aktivit naší organizace.
Jak jistě každý ví, sportovní areál je majetkem obce a naše organizace ho má od obce pouze pronajatý. A
bylo zásluhou právě organizace Sokol Chotýšany, že se během roku podařilo realizovat následující rekonstrukce
a inovace. Pro připomenutí:
V měsíci březnu proběhly v areálu úpravy kabin rozhodčích zabudováním sprchového koutu, položením
dlažby v prostoru kabin a vstupního prostoru. Byla provedena celková oprava fasádních omítek včetně vrchního
nátěru, a následně i výkop opěrných sloupů podél celého hřiště a jejich opětovného zabudování. Vzhledem ke
špatnému stavu ozvučení byla zakoupena a instalována nová technika pro tuto potřebu.
V období měsíce června až září byla zakoupena a instalována stavební buňka na nářadí a materiál,
proběhla kompletní rekonstrukce kabin hostí včetně vybudování sociálního zázemí (sprchy, pisoár, obklady,
dlažby a odpadní sítě).
V prostorách občerstvení vznikla nová obslužná místa, byl upraven stávající stánek a doplněn o zařízení
na pečení. Zároveň bylo dobudováno opěrné zábradlí u ochozů kabin k zachování bezpečnosti návštěvníků.
V měsíci červnu bylo provedeno dosetí travní plochy a rekonstrukce plochy před brankami. Vzhledem k suchému
létu bylo nutné napojit nový zdroj závlahové vody a vybudovat část nového vedení.
Na těchto akcích bylo odpracováno stovky hodin, a nebýt stavební společnosti JM artinvest, s. r. o. a jeho
vedení, záměr dobudovat toto zařízení na takovou úroveň by se asi nikdy nezdařilo. Chci podotknout, že na
základě těchto aktivit a práce rodinných příslušníků pana Klauze, Hanibala či Vládi Sysla a Jardy Hlaváčka a
dalších nejmenovaných se vytvořilo důstojné prostředí, kterým řádně reprezentujeme naší obec, což potvrzují i
slova uznání od našich soupeřů.
Za připomenutí stojí, že náš oddíl reprezentují tři družstva, což představuje zajištění pěti sportovních akci
v jednom týdnu (dva dvouhodinové tréninky, tři zápasy). Zároveň zajišťujeme autobusovou dopravu na některé
zápasy A mužstva.
Rád bych poděkoval za ochotu poskytnout, v rámci možností, jednoho pracovníka obecního úřadu, a to
hlavně při zavlažování a údržbě hřiště během letních měsíců, ale ohrazuji se, že se kvůli těmto potřebám
nemůžou v obci provádět další práce. Pracovníky obce je potřeba konstantně organizovat a kontrolovat, na což
zřejmě pan starosta nemá čas. Vymlouvat se na to, že kvůli údržbě hřiště není prostor na jiné práce v obci, je
nepatřičné.
Přes všechny výhrady, které mám ke spolupráci se zástupci obecního úřadu, musím na rozdíl od minulých
volebních období poděkovat za finanční prostředky na činnost oddílů a provoz sportovního areálu. Bez tohoto
příspěvku by byla naše činnost podstatně omezena.
Na závěr myslím, že by bylo vhodně uvést na pravou míru jeden fakt – plán obecních radních na
přebudování kabin v milionech korun. Tato akce se pomalu prezentuje jako výmysl několika jedinců z řad
sportovců, ale ve skutečnosti vznikla v hlavách místních radních a některých funkcionářů společnosti CHOPOS.
Nám byly předloženy až plány na výstavbu s možností doplnění změn.
Ubezpečuji občany, že vedení Sokola Chotýšany nemá žádné ambice podílet se na tomto „megaplánu“, a
že desítky tisíc korun za projekční činnost byly vyhozeny zcela zbytečně a mohly raději posloužit k vybudování
kryté plochy k posezení.
V blízké budoucnosti se budeme snažit o podporu výstavby komunikace ke sportovnímu areálu a
vybudování víceúčelového hřiště. Veškeré prostory areálu poskytujeme i pro potřeby ostatních složek v obci a
potřebám místní školy.
Na rozdíl od pana Budky, znám letité tradice chotýšanského sportu a o jeho další existenci nemám obavy.
Věnovaly, věnují a budou se mu věnovat další generace. A touto cestou všem za jejich snahu děkuji.

Nicméně, největším uznáním nám, kteří se sportu věnujeme a podporujeme ho, je účast a přízeň diváka.
To je naše jediná odměna za práci pro sport!
Doufám, že jsem tímto článkem přispěl k pochopení zájmů a činností Sokola Chotýšany.
A nakonec podotýkám, že lidem, kteří se bezplatně věnují a vkládají prostředky do zájmových organizací
v obci, by pan starosta rozhodně neměl chtít žádným způsobem škodit a šířit o nich negativní spekulace. Jelikož
právě oni svojí prací reprezentují naší obec.
Myslím, že by bylo vhodné, kdyby hodnotil spíše práci, kterou odvedl v tomto volebním období on a
pouze nepoukazoval na nedostatky jiných, zvláště když se to týká lidí, kteří nejen letos pro dění v obci udělali
opravdu mnoho.
Pane starosto, nebojte se nám ukázat, co všechno jste za své volební období udělal, takhle to skutečně
vypadá jako jedna dlouhá okurková sezóna.
V Chotýšanech 28. 9. 2010

Kuthan Jindřich st.
místopředseda Sokol Chotýšany

Vážení spoluobčané,
v lednu tohoto roku jsem se rozhodl přispět do místních novin a poukázat na ne dobrou práci starosty obce
Chotýšany pana Miroslava Budky, kde jsem uvedl několik příkladů. Hlavní příklad, který jsem uvedl, nebyl
změrně zveřejněn a proto znovu žádám o zveřejnění alespoň v místních novinách. Začnu větou, která předcházela
uvedenému příkladu. 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. Dále
vynechaná část. Starosta p. Budka dne 15. 8. 2008 napsal majitelce jedné zděné nemovitosti potvrzení s datem
20. srpna r. 1971 – ano rok 1971. dal razítko používané v roce 1971 a toto potvrzení podepsal tehdy úřadujícím
předsedou Místního národního výboru p. Juklem. Potvrzení bylo nutné k zapsání nemovitosti na Katastrálním
úřadě do katastru.
Už samotné neotištění části příspěvku a celkové jednání starosty je nestandardní, a protože se blíží volby
do zastupitelstva, měli by občané zvážit, koho do zastupitelstva obce zvolí. Je dobře, že vznikla skupina občanů
pod názvem Sdružení pro rozvoj Chotýšan, kteří v těchto volbách kandidují, někteří mají zkušenosti s řízením
obce a hlavně mají chuť změnit směr budoucího vývoje nejen Chotýšan a odhodlání pracovat pro obec a občany.
Budou-li zvoleni tito občané, bude snad záruka, že obec Chotýšany i malé obce Křemení, Pařezí a Městečko se
začnou rozvíjet.
Josef Mareš
Městečko

Restaurace Na Chotýšce
nabízí možnost odběru obědů s rozvozem za jednotnou cenu 55,- Kč
Například:
Pondělí:
Hovězí polévka s masem a nudlemi
Kuřecí řízek, brambor, okurkový salát
Úterý:
Čočková polévka s párkem
Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát

V případě zájmu:
Tel.: 603 894 390 p. Moravec
nebo přímo Na Chotýšce

Volební program nezávislých kandidátů Sokola Chotýšany
1. Zefektivnit činnost celé obecního zastupitelstva, nést osobní odpovědnost za svoje rozhodnutí, provést
reorganizaci řízení jednotlivých úseků, zlepšit komunikaci s lidmi a to především zajištěním stálého pracovníka
na úřadu/sekretářka/, využívat elektronické pošty při styku s občany, organizovat veřejné schůze a využívat
podněty občanů ke své činnosti. Dále zvyšovat úroveň Chotýšanských novin a webových stránek obce.
2. Stanovit jasnou strategii rozvoje obce Chotýšany a příslušných obcí z hlediska rozvoje a to především změnu
územního plánu, výstavbu komunikací, provozu školního zařízení a strategických služeb pro občany. Maximálně
využít státní dotace a zdroje EU při investicích v obci a využít granty Středočeského kraje (fond sportu, volného
času atd.)
Přehodnotit veškeré zamítnuté žádosti v kontextu změny územního plánu a vyzvat ostatní občany v případě jejich
zájmu o začlenění jejich pozemků do územního plánu zástavby obce.
3. S okamžitou platností začít řešit dopravní situaci na pozemních komunikacích, především v obci Chotýšany a
to přípravu na vybudování obchvatu k průmyslové zóně, zajištění bezpečnosti občanů u nástupiště autobusů
v lokalitě Chotýška a Smykov a požadavku pro majitele komunikací udržovat jejich povrch a okolí.
4. Začít úzce spolupracovat s místními podnikatelskými subjekty, přenést část odpovědnosti ze zátěže vyplývající
z jejich činnosti na jejich stranu, využít plně jejich především technického zázemí a využít jejich pomoci při
organizování společenských, kulturních a sportovních akcí. Zároveň ale v rámci činnosti obce plně podporovat
jednotlivé subjekty a fyzické osoby především při získávání pracovních zakázek u obce.
5. Navázat a obnovit spolupráci s jednotlivými zájmovými složkami v obci, zástupce složek zvát pravidelně na
schůzi obecního zastupitelstva, využít možných pracovních kapacit organizací a dle aktivit finančně podporovat
jejich činnost.
6. Posílit příjmovou část rozpočtu a to zejména důsledným vybíráním daňových poplatků od neplatičů,
efektivním prodejem zajímavých obecních pozemků v tržních cenách, navýšením platby nájemného za obecní
pozemky a provádění jen těch projektů, které jsou pro obec a jejich obyvatele potřebné a užitečné.
7. Zastupitelstvo se zavazuje provádět svou práci zodpovědně, efektivně a odborně, k čemuž bude využívat i
potřebných právních a poradenských služeb. Tyto služby chce nabídnout v případě potřeby i obyvatelům obce.
Zároveň poskytne ve svých prostorách služby jako ověřování podpisů či nutné služby pro starší občany (např.
telefonické kontakt s lékaři, právníky atd.)
8. Navázat spolupráci s jednotlivými starosty obcí benešovského kraje, plně se zapojí do možností získání dotací
na jednotlivé projekty, samostatně či přes svůj bankovní ústav, který tyto služby pro své klienty provozuje. Pro
tyto úkony také plně využívat služeb sdružení CHOPOS, kterým na tuto činnost finančně přispívá a bude od nich
vyžadovat maximální výkonnost a podporu. Spolupráci s touto organizací je nutno rozšířit i do ostatních oblastí
dění v obci, protože pro tyto potřeby vzniklo.
9. Rozšířit spolupráci s pracovním úřadem a plně využívat možností zaměstnávání osob bez práce s využitím
finančního příspěvku od státu. Tuto činnost umožnit především občanům naší obce. Pro tuto činnost zajistit
potřebné technické zázemí a potřebné stroje
10. Umožnit občanům jednotlivých obcí či chatových oblastí spadajících pod působnost našeho obecního úřadu
vytvoření obecních rad a jejich zástupcům možnost se plně podílet na řízení činnosti obecního úřadu.

11. Školství, sport
Podporovat organizovanou zájmovou a mimoškolní činnost mládeže.
Vybudovat dětské hřiště nebo volnočasové centrum pro mládež (volnočasová alternativa k zájmovým kroužkům
a jiným organizovaným aktivitám).
Finančně podporovat sport a kulturu.
Vybavit školu interaktivní tabulí.
12. Životní prostředí
Klást důraz na pořádek v obci, údržbu zeleně a zimní údržbu komunikací.
Zvětšit kapacitu nádob pro sběr tříděného odpadu a v případě zájmu občanů zavést třídění bioodpadu. Zlepšit
vzhled sběrných míst a udržovat průběžně čistotu.

Proč kandiduji do zastupitelstva
Po celé čtyřleté volební období jsem se pravidelně účastnil veřejných schůzí, neboť nemám ve zvyku být
lhostejný k věcem veřejným. V listopadu 1989 se pro nás všechny naskytla nová šance. Skončila nadvláda jedné
strany a po dlouhých 42 letech mohou lidé konečně říkat nahlas, co si myslí.
O to více mě zaskočila skutečnost, že někteří zastupitelé zradili své voliče a bez závažných důvodů
odstoupili ze svých mandátů. Nevraživost a nepřátelství, které vzniká jen proto, že druhý člověk má jiný názor,
mi připadá dětinské a naivní. Jaký to má důsledek pro celou obec, dnes sami pociťujeme. Nekonkrétnost, lhaní a
polopravdy, byly částečnou náplní celého zastupitelstva včetně starosty a místostarosty.
Jako člen finanční komise jsem se obtížně dostával k informacím, a když informace mi byla sdělena, byla
nedostatečná. Pravděpodobně mi toto někteří budou mít za zlé, ale psát nyní konkrétně nemá smysl, protože bych
popsal mnoho stránek místního zpravodaje.
A konečně k nadpisu mého článku. Budu-li zvolen do zastupitelstva, splním co říká zákon o obcích v § 69
odst. 2 a § 83 odst. 1. Za prvé: slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů.
Za druhé: člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce
a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Co závěrem?
Snad popřát voličům šťastnou ruku při volbě, protože i vy rozhodujete o budoucnosti, i když jen jednou za
čtyři roky. O to více je důležitá vaše zodpovědnost.
Dovolte mi ještě jednu památnou větu amerického prezidenta J. F. Kennedyho, kterou pronesl v roce
1963: Lidé, neptejte se, co pro vás udělá stát, ale ptejte se, co vy uděláte pro něj.
Moc přeji spoluobčanům Chotýšan a přilehlým osadám, aby tato památná věta nezapadla mezi „regály“
řevnivosti, nenávisti a závisti!
Franta Innemann, Chotýšany 125

Petice „obalovna“ byla úspěšná
Rád bych poděkoval sousedům, kteří podepsali zmíněnou petici, jako reakci na modernizaci obalovny, neboť
jejím výsledkem byl nepříjemný hluk. Po naší stížnosti byla závada odstraněna.
Dle slibu Ing. Jar. Hřebíka, který s poslancem Dr. Zd. Seidlem mně navštívili, budou pokračovat ve
zkulturnění této výrobny i jejího blízkého okolí.
Co se týká článku podepsaném jako tým obalovny, nejednalo se o sponzorské dary, ale o nájem části
pozemku na kterém obalovna stojí. Věřte mi, že nikdo vás za vstupní bránou nesleduje, jen využíváme svých
občanských práv v demokratické zemi.
V poslední větě souhlasím, kde se odvoláváte na dobré mezilidské vztahy. Jen jednomu vašemu
zaměstnanci se jaksi toto nepovedlo, ale beru vyhrožování jako nepovedený vtip. I vy zaměstnanci, kdyby jste
měli tento občas prašný a zapáchající provoz poblíž vašich obydlí, nejednali byste jinak.
Tímto považuji za daných podmínek problém „obalovna“ uzavřen.
Franta Innemann
Chotýšany 125

Hostinec Na Chotýšce
přádá ve dnech 4. – 6. 11. 2010

„Staročeskou zabíjačku spojenou s hudbou a
vepřovými hody“
pravá zabíjačka pašíka bude probíhat ve všech prostorách hostince
přijďte všichni ochutnat zabíjačkové speciality – ovárek, prdelačku, jaterničky,
jelítka, . . . .
na spláchnutí REBEL 10°, 12°, BUDVAR 10°
Dobrou chuť přeje kolektiv Hostince Na Chotýšce

Petr Kumšta radí
Říjen na zahradě
Poslední sklizeň zeleniny - na přelomu září a října obvykle přicházejí první mrazíky, které ukončí vegetaci. Než
mrazy nastanou, posbíráme poslední plodovou zeleninu, která už při nízkých teplotách skoro neroste a těžko
dozrává. Na mráz je citlivá také červená řepa a mrkev. Slabší mrazíky naopak nepoškodí celer, pór a růžičkovou
kapustu. Kořenové zeleniny opatrně vyrýváme, aby nedošlo ke zlomení kořenů. To platí především pro černý
kořen, který je velmi křehký. Pastiňák a černý kořen můžeme nechat na pozemku a sklízet v průběhu zimy,
pokud nebude půda zamrzlá, nebo lze sklizeň posunout až do jara. Pro skladování bychom měli použít pouze
zeleninu zdravou, mechanicky nepoškozenou. Ukládáme ji ve vhodných prostorách, které jsme s předstihem
vydezinfikovali.
Topinambury, "brambory diabetiků", se v zahradách pěstují poměrně málo. Rostlina v létě svítí žlutými
květy a vegetaci končí na podzim. Když její nadzemní části zvadnou, je čas na sklizeň úrody. Vyndáváme však
pouze tolik hlíz, kolik v nejbližší době spotřebujeme. Při uskladnění na vzduchu totiž velmi rychle vadnou.
Vykopávat je můžeme celou zimu.
Před zimou také nesmíme zapomenout na rostliny tvořící zimní dekoraci našich domovů. Mochyně patří
mezi nemnoho trvalek okrasných svými plody. Po usušení drží měchýřky svůj tvar velmi dlouhou dobu.
Podle průběhu počasí můžeme postupně čistit záhony s letničkami. Celý záhon zryjeme a doplníme o
základní živiny (draslík, fosfor) jednosložkovými hnojivy (síran draselný, draselná sůl, superfosfát). Prospěšné je
také dodat do půdy organické látky, např. kompostem. Pokud je půda hodně kyselá, můžeme její pH upravit
přidáním mletého vápence.
Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a vhodně uskladníme všechny odrůdy zimních jablek a
hrušek. Zásobují nás vitamíny a minerály po celou zimu. S plody zacházíme velmi opatrně. Malé, mechanicky
poškozené nebo deformované ovoce vyřadíme při česání a co nejdříve je zpracujeme na šťávy, mošty nebo
využijeme v kuchyni. Skladovací prostor pro ovoce má být chladný (2 až 5 °C), větraný, nepříliš světlý, má v
něm být dostatek vzduchu, nemá být příliš suchý (80 až 90%) a přirozeně se v něm nesmějí vyskytovat žádní
škůdci. Ideální je ukládat jablka a hrušky na police či regály jednotlivě. Na první pohled pak odhalíme každé
ohnisko hniloby. Ukládáme-li ovoce v bednách, pak pro lepší sledování můžeme také postavit bednu s jablky,
navlečenou do fólie, na dřevěné špalíčky. Fólie by neměla ležet přímo na plodech. Potom do ní uděláme jeden až
dva otvory na každý kilogram obsahu.
Vlašské ořechy usušíme na slunci, v suché místnosti, ve stodole či na půdě. Teprve zcela suché ořechy
nasypeme do koše nebo sáčku, který propouští vzduch. V žádném případě nesmíme ořechy umývat ve vodě,
protože často nemají zcela uzavřenou skořápku a voda, která pronikne dovnitř, může způsobit zplesnivění
obsahu.
Chceme-li omezit houbovou strupovitost jabloní a hrušní, ošetříme stromy krátce před opadem listů
postřikem krystalického hnojiva močoviny v koncentraci 5 až 7%. Vzhledem k vysokému obsahu organického
dusíku v močovině snížíme potřebu dusíkatého hnojení v následném roce.
Pokud v extenzivních výsadbách obrýváme půdu pod korunami stromů, spojíme tuto práci s dodáním organické
hmoty, nejlépe kompostu, nebo s přihnojením průmyslovými hnojivy fosforečnými a draselnými. Vycházíme ze
zásobení půdy jednotlivými živinami podle výsledků půdních popř. listových rozborů. Přehnojení může být pro
ovocné dřeviny často škodlivější než mírný nedostatek některého prvku.
Ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných stromů, s výjimkou
broskvoní, dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní. Stromky či keře by však měly být dostatečně vyzrálé
ve dřevě, což mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci. Při jakékoli manipulaci nesmí u stromku přeschnout
kořeny. Je jistější, když na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme rostlinu s kořeny do vody. V této době
můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy zjara raší. Keře sázíme tak hluboko, aby byly nejspodnější
pupeny zakryty zeminou asi 10 až 15 cm. Dají se vysazovat i další ovocné druhy s výjimkou broskvoní a
meruňek, které sázíme přednostně až na jaře. Dbáme, abychom si ve školce zakoupili pouze jakostní a zdravý
výsadbový materiál.

Zápis 7/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 1. 10. 2010 od 19hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný,
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kalina, František Toula
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Švarc

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)
4)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Nové vyjádření k zjišťovacímu řízení návrhu na Rekonstrukci obalovny živičných směsí Chotýšany
Smlouva o dílo na zpracování nového Územního plánu Chotýšany se zhotovitelem Ing.arch. Miličem
Maryškou
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2010
Žádost starosty o povolení opravy části oplocení zámecké zdi v prostoru přístupu a vchodu na hřbitov
– není majetkem obce
Projednání nákupu knižní publikace s názvem Toulky Vlašimskem, která by byla předávána občanům
při jejich životních výročích, např. 70 let, místo potravinového balíčku
Informace o provedené kontrole kulturní památky areálu zámku č.p. 1 v Chotýšanech
Informace o poskytnutí bezúčelové dotace z prostředků obce v rámci společné akce svazku obcí
Chopos obci Heřmanice u Frýdlantu okr. Liberec, postižené letošní povodní ve výši 10. tis. Kč
Informace o stavu žáků v ZŠ a MŠ Chotýšany
Různé

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•
•

3.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

starostu zajištěním opravy výtluků v Městečku a v Chotýšanech s využitím zaměstnanců OU. – SPLNĚNO
starostu jednáním s paní Šnytovou ohledně dořešení situace se zastavěnými obecními pozemky SPLNĚNO - zastupitelstvo neakceptuje navrženou cenu 50,-Kč/m2 a trvá na 150,-Kč/m2
starostu zjištěním stavu soudního jednání s panem Tomkem - SPLNĚNO
starostu jednáním s Ing. Bechyněm ohledně stavu přepracování projektu LBP Chotýšanky - SPLNĚNO
starostu zajištěním stržení krajnic v Městečku kvůli neodtékající vodě - PROBÍHÁ
starostu dalším jednáním s Ing. arch. Maryškou o zpracování územně plánovací dokumentace - SPLNĚNO
starostu zajištěním vyčištění vrtu CH4 dle doporučení posouzení České geologické služby - V JEDNÁNÍ

Nové vyjádření k zjišťovacímu řízení návrhu na Rekonstrukci obalovny živičných směsí Chotýšany
Vzhledem k úpravám, které proběhly na provozovně obalovny Chotýšany a vedly k odstranění problémů, na
něž si občané stěžovali, se zastupitelé rozhodli pro změnu vyjádření v tomto znění:
Obec Chotýšany nepožaduje další projednání záměru „Rekonstrukce obalovny Chotýšany“ ve smyslu zákona č.
100/2010 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí s tím, že požadujeme v dalších návazných správních
jednáních pro zpracování projektové dokumentace, aby byla zohledněna podmínka dodržení hlukových a
rozptylových limitů. Požadujeme, aby v rámci zkušebního provozu rekonstruované obalovny
Chotýšany byly hlavní sledované vlivy na případné zhoršení životního prostředí vyhodnoceny a dále trvale
sledovány.
Otázka: Kdo je pro schválení vyjádření?
Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

4.

Smlouva o dílo na zpracování nového Územního plánu obce Chotýšany se zhotovitelem Ing. arch.
Miličem Maryškou
Zastupitelé se seznámili s návrhem smlouvy a s jejím zněním souhlasí.
Ze smlouvy vyplývá, že dílo bude rozloženo do dvou etap. Platby budou provedeny ve třech etapách, vždy po
dokončení příslušných prací. Celková cena díla bude 395.000,-Kč bez DPH
Dokončení návrhu UP do 30. 5. 2011
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2010
Zastupitelé se seznámili se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany, které proběhlo bez závad.

6.

Žádost starosty o povolení opravy části oplocení zámecké zdi v prostoru přístupu a vchodu na
hřbitov – není majetkem obce
Neutěšený stav je ostudou obce a majitel Farm Chotýšany opravu nezajistí.
Otázka: Kdo je pro ?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Projednání nákupu knižní publikace s názvem Toulky Vlašimskem, která by byla předávána
občanům při jejich životních výročích, např. 70 let, místo potravinového balíčku
Hlasování PRO 1 PROTI 2 ZDRŽEL SE 1

Otázka: Kdo je pro ?

8.

Informace o provedené kontrole kulturní památky areálu zámku č.p. 1 v Chotýšanech
Vzhledem k tomu, že stav celého areálu zámku je natolik havarijní a hrozí bezprostředně propadnutí střech a
následné nevratné poškození výše uvedených objektů, rozhodl se Odbor školství, kultury a památkové péče
Městského úřadu Benešov zahájit úkony vedoucí k zahájení správního řízení o správním deliktu z důvodu
opakovaného porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Informace o poskytnutí bezúčelové dotace z prostředků obce v rámci společné akce svazku obcí
Chopos obci Heřmanice u Frýdlantu okr. Liberec, postižené letošní povodní ve výši 10. tis. Kč
Akce se zúčastnilo všech 21 obcí svazku Chopos a obecně prospěšná společnost Posázaví. Celková suma
vybraná na pomoc obci Heřmanice se vyšplhala na 210.000,-Kč.

10.

Informace o stavu žáků v ZŠ a MŠ Chotýšany
Stav žáků k 1. 9. 2010:

11.

ZŠ 44,

MŠ 25,

družina 38

Různé

Usnesení č. 7/2010 ze dne 1. 10. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1)

2)

schvaluje
a) Obec Chotýšany nepožaduje další projednání záměru „Rekonstrukce obalovny Chotýšany“ ve smyslu zákona č.
100/2010 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí s tím, že požadujeme v dalších návazných správních jednáních
pro zpracování projektové dokumentace, aby byla zohledněna podmínka dodržení hlukových a rozptylových limitů.
Požadujeme, aby v rámci zkušebního provozu rekonstruované obalovny Chotýšany byly hlavní sledované vlivy na
případné zhoršení životního prostředí vyhodnoceny a dále trvale sledovány.
b) Uzavření smlouvy o dílo na zpracování nového Územního plánu obce Chotýšany se zhotovitelem Ing.arch.
Miličem Maryškou
c) Opravu části oplocení zámecké zdi v prostoru přístupu a vchodu na hřbitov
pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o dílo na zpracování nového Územního plánu obce Chotýšany se zhotovitelem
Ing.arch. Miličem Maryškou

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21:30 hod.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů - Kapitola 17
Kojetice – Smykov 1
Od těch dob také Kojetice upadaly. Střídaly majitele, podle toho, komu patřily Chotýšany, tomu patřily i
Kojetice. Nikdo však se o ně nijak zvláště nestaral. Obytné místnosti pustly, nikdo v nich potom ani nebydlel.
V průběhu dalších let byly pak všechny polnosti od Kojetic součástí velkého dvora a velkostatku
Chotýšany. Když v 80. letech minulého století měl tento velkostatek v nájmu žid Karel Šternschuss byly na
Kojetickém dvoře ustájeny ovce, které se v našem kraji dříve hodně chovaly. Bylo jich tam na sta a staral se o ně
ovčák jménem Jirsa. Ten to neměl v hlavě nějak v pořádku, často mluvil „s cesty“, říkávaje o sobě, že je
milostpán! Ve dvoře také bydlel a zastával tam i funkci jakéhosi hlídače.
Celé Kojetické stavení bylo dřevěné, obytné budovy s kamennou podezdívkou, střechy kryty šindelem a
trochu i slaměnými došky. Ve stájích byly vždy na noc nebo v zimě zavírány ovce, na půdách a ve stodole byla
uskladněna píce a trochu i obilí z okolních polí.
V roce 1886 za pošmourného deštivého dne 12. listopadu vypukl na tomto Kojetickém dvoře z neznámé
příčiny oheň. Shořela kůlna a stodola. Oheň byl s pomocí občanů z Pařezí a částečně i z Chotýšan uhašen. Druhý
den nato, 13. listopadu – toho dne bylo již pěkné jasné počasí – povstal oheň znovu. Příčinu ani tohoto ohně se
nepodařilo zjistit. Z Chotýšan podle vyprávění starých pamětníků bylo velmi dobře vidět, jak dvůr hoří jasným
plamenem. Přesto, že k ohni přijeli hasiči z Domašína a z Postupic – v Chotýšanech v té době hasičský sbor ještě
nebyl – shořelo vše do základů. Ze dvora a tvrze Kojetic nezůstalo nic, než holá kamenná podezdívka od
obytného stavení. Zbytky po ohni byly potom odklizeny, zbylá podezdívka i základy rozkopány, takže z mladších
pamětníků dnes nikdo již ani neví, kde ještě před takovými osmdesáti lety bývalá zemanská tvrz a později dvůr
Kojetice stávala. Vyhořelé budovy totiž tehdejší vrchnost chotýšanská znovu už nestavěla. Dnes jsou tam všude
jen pole, která až do dvacátých let našeho století patřila ke dvoru chotýšanskému, bývalému hraběti ze
Šternberka. Při první parcelaci velkostatku po první světové válce byla všechna tato pole rozparcelována a
přidělena základě pozemkové reformy zemědělcům z Pařezí a z Chotýšan a částečně i z Městečka. Dnes toto vše
patří k JZD Chotýšany.
Kojetice, stará tvrz a pozdější dvůr patřily původně k osadě Pařezí a měly popisné číslo 8. Proto byly do
nedávna na Pařezí popisná čísla 1 až 7 a potom 9.
Tehdejší vlašimská vrchnost převedla svůj podíl z Kojetické tvrze ke svému panskému zboží. Z toho bylo
pak později ubráno několik korců a přiděleno mlynáři na nově postaveném mlýně „Na Smykově“. Mlýn tento
stával pod rybníkem stejného jména, který se rozkládal pod vesnicí Městečkem až do míst k dnešní státní silnici.
Zatápěl na 45 čtverečních jiter půdy. Byl to největší rybník daleko široko. Mlýn „Smykov“ byl postaven v roce
1682 na místě zničeného dvora a vesnice Metličan, krátce po tom, kdy zřízen byl samotný rybník. Byla tam také
velká pila. Mlýn stál v původní podobě 224 roky, byl zděný, střechy budovy kryty šindelem. Byl zbořen o velké
povodni v roce 1906, vzala jej vlastně velká voda, když se protrhla hráz rybníka. Tehdy zanikl i samotný rybník.
Na jeho místě vznikly pak úrodné louky, kterých do nedávna užívali hospodáři z Městečka. Nad mlýnem
„Smykovem“ na druhé straně rybníka stávala ve starých dobách panská hájovna zvaná „Baba“. Ta byla zbořena
v roce 1911.
Nedaleko zděného mlýna „Smykova“ směrem k osadě Pařezí stojí od pradávna selský dvůr, na kterém
hospodařil starobylý rod Toulův. V našem kraji je rod tento zaznamenán již ve století patnáctém.
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