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Vážení spoluobčané,
stojíme na počátku nového volebního období a je tedy vhodné
vyjádřit se k průběhu voleb a zároveň je nutné představit Vám
program nového vedení obce.
Voleb jsem se účastnila nejen jako volič, ale především jako
osoba stojící v čele kandidátky Sdružení pro rozvoj Chotýšan.
Proto budu volby hodnotit z tohoto pohledu. Již v průběhu
minulého období jsem několikrát veřejně kritizovala stávající
vedení obce, že nepracuje podle mých představ. A protože se
s mými názory ztotožnilo více lidí, a protože si myslím, že
nestačí jen kritizovat, ale také něco udělat pro změnu, přijala
jsem nabídku postavit se do čela kandidátky výše uvedeného
sdružení nezávislých kandidátů. Od samého počátku jsem byla
připravená přijmout funkci starosty, ovšem pouze jako
neuvolněná. Důvod není finanční (funkce placeného starosty je
velice dobře finančně ohodnocená, rozhodně o dost více než je
můj současný plat pedagogického pracovníka), ale spočívá
v tom, že situace a poznatky v mém oboru (zabývám se
ekonomií a financemi) se velice rychle mění a já se musím
udržovat neustále v obraze. Jaké obtíže by mi způsobil
několikaletý výpadek, jsem již jednou zažila, a to když jsem se
po 6 letech vrátila z mateřské dovolené. Navíc ještě zdaleka
nejsem ve věku, kdy bych si mohla říct, že už to nějak do toho
důchodu doklepu.
Volby proběhly v Chotýšanech na místní poměry velice
nezvykle. O přízeň voličů soupeřila hned tři sdružení
nezávislých kandidátů a myslím, že poprvé za posledních 20 let
měli občané opravdu možnost volby. Svůj názor projevilo
úctyhodných 70 % voličů, kterým za účast ve volbách děkuji.
Zvláště pak děkuji voličům Sdružení pro rozvoj Chotýšan,
jejichž zásluhou dnes v zastupitelstvu sedí 4 jeho zástupci. Tato
„pohodlná většina“ je však jen zdánlivá. Probíhala tvrdá jednání
o tom, kdo a jak obec povede, protože moje představa
neuvolněného starosty a dvou neuvolněných místostarostů, se
nesetkávala s velkým pochopením. Nakonec z několika návrhů
právě tento (asi půl hodiny před zahájením ustavující schůze)
získal potřebnou podporu. Důvody, proč jsem trvala na tomto
řešení, jsou následující: kandidáti našeho Sdružení dostali
výrazně vyšší počet hlasů, tudíž by měli v zastupitelstvu obsadit
vedoucí pozice. Z nich pouze já jsem byla ochotná přijmout
funkci starosty, a to neuvolněně. Již před volbami jsme se
prezentovali jako tým, a proto jsem byla velmi ráda, když mi
hlasy voličů umožnily opřít se o 2 silné spolupracovníky, kteří
se také s výraznou převahou do zastupitelstva dostali.

Tím, že využiji jejich znalosti a zkušenosti, vykompenzuji
svoje slabé stránky, tj. malou znalost místních poměrů a
omezený čas. Toto řešení nepřináší prospěch jenom mně.
Nové zastupitelstvo díky ing. Kalinovi bude plynule
pokračovat bez dlouhého seznamování se s prací a díky
panu Granátovi bude dostatečně časově variabilní. Toto
řešení je navíc výhodné i ekonomicky. Součet měsíčních
odměn neuvolněného starosty a dvou neuvolněných starostů
(v maximální výši) je cca o 17 000 Kč nižší než součet
měsíčních odměn uvolněného starosty a jednoho
neuvolněného místostarosty. Roční úspora v rozpočtu tak
činí přibližně 200 000 Kč. Co kritici tomuto řešení vytýkají?
Jednak, že ve třech lidech nebude levá ruka vědět, co dělá
pravá a jednak, že pro tři lidi je v obci málo práce.
V odpovědi na tuto kritiku uvádím, že vedení obce dosud
pracovalo na 1 + 0,5 úvazku a tento stav zůstává zachován
(3 x 0,5 úvazku). Vzájemnou plnou zastupitelnost 3 lidí
zajišťuji tím, že jsou sice rámcově rozdělené kompetence,
avšak pravidelně (minimálně jednou týdně) se bude scházet
užší vedení obce a informovat se o jednotlivých krocích
každého člena vedení. Jinak řečeno, každý týden budu
kontrolovat práci místostarostů a zadávat jim úkoly na týden
následující. Přitom stále bude platit fakt, že za vedení obce
zodpovídá starosta a místostarostové jej pouze zastupují.
A co nás tedy v následujícím období čeká? Jednotlivé
činnosti vedení obce jsem rozdělila mezi vedoucí
představitele takto:
Starostka bude: zastupovat obec navenek, jednat s úřady na
úrovni kraje a bývalého okresu, jednat s podnikateli,
majícími sídlo v obci, komunikovat s představiteli spolků a
školy, svolávat a řídit schůze zastupitelstva, svolávat a řídit
porady užšího vedení obce, sestavovat obecní rozpočet a
předávat účetní podklady hospodářce obce, podílet se na
přípravě projektů v obci, komunikovat s občany a v rámci
svých úředních hodin jim bude osobně k dispozici.
1. místostarosta (p. Kalina) bude: zpracovávat podklady
pro rozvojové projekty, spolupracovat se školou jako člen
školské rady, spravovat webové stránky obce, provádět
výběrová řízení a jednání s firmami, pracujícími pro obec,
vyřizovat běžnou agendu a komunikovat s občany v rámci
svých úředních hodin.
2. místostarosta (p. Granát) bude: spolupracovat
s mikroregionem CHOPOS, dohlížet na zaměstnance
obecního úřadu a na práci firem, pracujících pro obec,

Výzva spolkům

spravovat obecní majetek, zajišťovat odvoz komunálního a
tříděného odpadu, zastupovat starostku v době její
nepřítomnosti v úředních hodinách, přijímat a odesílat obecní Žádám představitele jednotlivých spolků, aby nejpozději
poštu.
do 24. 11. předložili své požadavky na přidělení
Další podrobnosti o fungování obecního úřadu Vám
finančních prostředků z rozpočtu obce na r. 2011.
předám v příštím vydání Chotýšanských novin.

Vážení spoluobčané,
fakt, že mi bylo umožněno vykonávat funkci starosty podle
mých představ je pro mě velmi zavazující a věřím, že tuto
změnu přijmete. Stejně zodpovědně jako já přijímají svůj úkol
i ostatní zastupitelé. Na základě zkušeností z předchozích
jednání mohu jednoznačně prohlásit, že všichni budeme pro
obec pracovat naplno a že bez ohledu na to, kdo zastupuje
jakou kandidátku, jsme schopni dospět k řešení, které bude
k prospěchu všech.
V závěru bych ráda poděkovala minulému vedení obce
v čele s panem Budkou za práci, kterou pro obec odvedli a
popřála jim v dalším osobním i pracovním životě mnoho
úspěchů, zdraví a spokojenosti.
Ještě jednou děkuji všem občanům, kteří nám dali hlas a
všem občanům i novým zastupitelům do budoucna taktéž přeji
mnoho osobních i pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti.

Žádosti je možné podávat osobně zastupitelům nebo
písemně či elektronicky (chotysany@chopos.cz).
V žádosti uveďte požadovanou částku a k jakému účelu
budou finanční prostředky použity.
Za OÚ Chotýšany
Ing. Bejdáková
starostka

Vážení spoluobčané,

skončilo nám jedno volební období a začalo nové.
Nechci bilancovat, jaké bylo to uplynulé období, nechci
hodnotit ani práci starosty Budky, ani svoji, protože
obecně lze vždy konstatovat, že se věci mohly udělat
jinak a lépe, a tak je tomu i v našem případě.
Ovšem také se říká, že po bitvě je každý generál a
proto
mě mrzí vlna tak ostré kritiky, hraničící někdy až
Těším se na spolupráci s Vámi.
s obviňováním, která se zvedla v období před volbami.
Ing. Blanka Bejdáková Chápu, že to patří k předvolebnímu boji, ale jsem
starostka přesvědčen, že předvolební kampaň by měla být
konstruktivní a věcná a ne být podstavena na kritice,
obviňování, falešných zásluhách a dezinformacích.
Mrzí mě i to, že se starosta Budka ve svém
posledním úvodníku zmohl jen na dvě slova – děkuji
platné od 22. 11. 2010
zastupitelům – a svému vrchnímu kritikovi věnoval
celou větu a dokonce pochvalu. Takže bych chtěl touto
pondělí a středa
cestou dodatečně poděkovat všem zastupitelům za jejich
9.00 – 11.30 hod. (starostka)
práci, včetně těch, kteří předčasně složili svůj mandát, i
těm, kteří svůj nesouhlas s vedením obce vyjádřili svou
14.30 – 17.00 hod. (1. místostarosta)
neúčastí na schůzích a nechali tak zastupitelstvo
dokončit své funkční období bez nutnosti předčasných
sobota
voleb.
9.00 – 11.00 hod. (starostka)
Zároveň bych chtěl popřát zastupitelstvu novému,
aby se jim dařilo úkoly, které si vytyčí plnit, zdárně a
Pozn.:
bez problémů ke spokojenosti většiny občanů.
do konce roku 2010 zastupuje starostku v pondělí a ve
středu 2. místostarosta.

Úřední hodiny OÚ Chotýšany

Ing. Radek Kalina
místostarosta obce

ZE ŠKOLY

.

Ve čtvrtek 23. září byl pro děti připraven „Pyžámkový
den“. Školní budova se proměnila v jednu velkou módní
přehlídku modelů nočních úborů. Děti si společně zahrály
turnaj v „Člověče nezlob se“. Nejlepším a nejtrpělivějším
hráčem je zástupce těch nejmenších – Dominik Bruk.
Vítězi blahopřejeme! Den pokračoval nočním spaním ve
škole, kdy pro děti byly připraveny hry a kvízy. Na
dobrou noc nechyběla ani pohádka.
Ve čtvrtek 7. října se žáci účastnili společně s dětmi
ZŠ Křečovice sportovního dopoledne v Teplýšovicích.
Byl pro ně připraven turnaj ve florbale, týmové hry v
místní tělocvičně a na hřišti obří „Člověče nezlob se“.
Nejvíce se dětem dařilo v týmových hráčích v tělocvičně
a ve hře „Člověče nezlob se“, kde prokázali nejen svoji
trpělivost, taktiku, spolupráci, ale hlavně svou zdatnost.
Ač nám nepřálo počasí, sportovní den se vydařil.
Ve čtvrtek 14. října se předškoláci
ročníku vydali společně s dětmi ze ZŠ
Planetária v Praze. Dětem se velmi
program o planetách, na který ve škole
„Vesmír“.

a žáci prvního
Teplýšovice do
líbil výukový
navázal projekt

O podzimních prázdninách se členové turistického
kroužku vydali do Jizerských hor na „Expedici MUHU
2010“. Přechodným domovem se jim stala jedna ze tříd
Základní školy v Lučanech nad Nisou.
Ve středu se děti vydali vláčkem do Liberce do IQ
parku. Naplánována byla ještě návštěva zoologické
zahrady. To až někdy příště. Záhady z oboru fyziky,
optiky, matematiky, astronomie, pohltily děti tak, že jsme
se na základnu vraceli až v pozdních odpoledních
hodinách. Tentokráte jsme jeli z Liberce do Jablonce
tramvají a tak jsme sledovali krajinu a přírodu Jizerských
hor z oken tohoto dopravního prostředku.
Ve čtvrtek pro děti přichystal vládce hor MUHU pěší
výlet k vodopádům na Jedlové. Procházka vedla členitým
terénem, ale podzim nabízel pohledy z barev své palety.
Dětem po návratu na základnu nepřišlo, že měly v
nožkách přibližně 18 kilometrů..
Prohlídka Muzea bižuterie a skla v Jablonci nad Nisou
byla další z výletů, který vládce hor MUHU dětem
nabídl.

Po vydatném obědě jsme se vydali na jeden z posledních
výšlapů na rozhlednu Nisanka. Večer byla pro děti
připravená závěrečná hra. Najít všechna písmena, složit
z nich zprávu, bylo pěkným oříškem. Velké úsilí bylo
odměněno pozvánkou na zmrzlinový pohár v místní
restauraci. A po poháru se pustili všichni do balení.
Letos nikomu nechyběla mikina, nikdo neztratil čepici.
Večer děti nemohly usnout, byl poslední. Bylo smutno
nejen jim, ale i nám dospělým. Expedice "MUHU 2010"
končila. Společně se těší na "Expedici MUHU 2011"!

Klub důchodců Chotýšany
děkuje bývalému starostovi p. Budkovi a ostatním
členům zastupitelstva obce za pomoc při organizování
různých společenských akcí, které jsme pořádali jak pro
důchodce, tak i ostatní obyvatele obce.
Zároveň věříme, že spolupráce s nově zvoleným
zastupitelstvem bude stejně dobrá.
Za KD Chotýšany V. Višín, předseda

Vánoční výstava u Syslů
Opět po roce Vás srdečně zvu na tradiční
vánoční výstavu.
Prohlédnout i zakoupit si kromě keramiky
můžete svíčky, vonné vosky a oleje, františky,
purpuru, prskavky, kanafas, plyšová zvířátka a
deky, různé hry a spoustu dalších drobností pro
radost.
Otevřeno ve dnech 4. - 23. 12. 2010
Soboty a neděle 9.00 - 17.00
Všední dny 16.00 - 19.00
Těší se na Vás Ivana Syslová Chotýšany 123
tel: 605 217 328

Petr Kumšta radí
Listopad na zahradě
Na podzim ukládáme cibuli kuchyňskou na zimu. K uchování se hodí jen ta dobře vyschlá, zdravá a mechanicky
nepoškozená. Optimální teplota skladování je kolem 1 °C, vzdušná vlhkost 60 až 70%. Nižší teplota je
vhodnější než vyšší. Cibule snese i krátkodobý pokles teploty pod bod mrazu. Při namrznutí je sklovitá, ale
pokud s ní nehýbáme, bez problémů rozmrzne. Cibuli uskladněnou na chladném místě chráníme před
krátkodobým mrazem tak, že bedýnky zakryjeme dekou, jutovým pytlem a podobně. V dubnu a březnu začíná
cibule při dobrém skladování rašit. Do červnové úrody vydrží bez problémů šalotka.
Na záhonech pěstujeme jen druhy zeleniny, které jsou odolné vůči nízkým teplotám. Jedná se o petržel
kořenovou, pastinák, černý kořen, dále pak kapustu hlávkovou, kadeřavou a růžičkovou, které vynikají vysokou
mrazuodolností. Výhodné je zakrytí porostů přezimujících zelenin netkanou textilií. Pravidelně kontrolujeme
zdravotní stav naskladněné zeleniny a napadené kusy ihned odstraníme, abychom zabránili dalšímu šíření
chorob a škůdců.
Do květináčů vysazujeme pažitku, cibuli zimní, naťovou petržel, případně jiné bylinky či kořeninové
rostliny, které máme na venkovních záhonech a které budeme v zimním období rychlit v domácnosti. Dále si
čerstvou zeleninu z vlastní produkce můžeme zajistit rychlením čekankových puků.
Některé narcisy lze rychlit podobně jako hyacinty. Když začneme s rychlením v listopadu, budeme mít
na Vánoce voňavé květy. Do mělké misky dáme vrstvu štěrku nebo keramzitu silnou 3 až 4 cm, na ni položíme
těsně vedle sebe cibule narcisů a zalijeme vodou tak, aby se spodek cibule dotýkal hladiny. Misku uložíme do
vzdušné chladné místnosti. Brzy narostou kořeny, posléze i výhonky budoucích rostlin. Když se bezbarvý
výhonek otevře a objeví se zelený vrchol listu, přeneseme misku do teplé místnosti. Za dva až tři týdny se
otevřou květy. Rychlení záleží na pokojové teplotě a trvá čtyři až šest týdnů.
Užitečné listí - listí vyhrabané z celé plochy zahrady není nechtěný odpad, ale surovina pro přípravu
potřebného humusu. Hodí se na založení nízkého plošného kompostu, který zlepšuje půdu. Na vhodný záhon
rozložíme nižší vrstvu listí a zasypeme kompostem nebo jiným organickým hnojivem, které ochrání listí před
rozfoukáním a urychlí jeho rozklad. Za sucha listí zavlažíme. Půda chráněná organickou vrstvou méně promrzá
a zároveň v ní pokračuje život mikroorganismů důležitý pro úrodnost půdy. K uložení a zkompostování listí
můžeme použít například pařeniště.
Po sklizni odstraňujeme ze stromů i ze země veškeré mumifikované plody, hluboko je zakopeme do
půdy. Upravíme chrániče kolem stromů a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře na zahradu.
Pokračují výsadby ovocných dřevin, dokud nezamrzne půda. Dbáme, aby stromky byly vysazeny ve
stejné úrovni, jako rostly ve školce. Hlouběji vysazujeme maliník, který současně přihrneme zeminou, a dále
keřové rybízy (alespoň o 10 cm hlouběji než rostly ve školce). V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na
odplevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. Trsy jahodníku přihrneme proti vymrzání.
V selských sadech dokončíme hnojení rozleželým chlévským hnojem s mělkým zapravením do půdy.
Chybějící živiny ve formě fosforečných nebo draselných a hořečnatých hnojiv můžeme dodat do půdy pomocí
injektorů (vpichy do hloubky 0,3 až 0,4 metru). Při nedostatku vápníku v půdě aplikujeme vápenatá hnojiva (na
lehkých půdách přednostně mletý dolomitický vápenec, na těžších půdách mleté vápno). Obvykle vápníme ve
tříletých intervalech.
Odebíráme vyzrálé rouby peckovin pro dlouhodobé uchování a ukládáme je buď do mírně vlhkého písku
v chladném sklepě, nebo do půdy na severní straně budov, popř, v chladícím boxu do mikrotenových sáčků,
přičemž spodní část roubů obalíme kouskem vlhké vaty. Pravidelně a často kontrolujeme, aby rouby nepřeschly,
nebo naopak v mokru nezačaly plesnivět.
Za chladnějších nocí otvíráme okno do sklepa a snažíme se tak snížit teplotu ve skladovacích prostorech
pokud možno na 4 až 5 °C a udržet vzdušnou vlhkost na úrovni 80 až 90 %. Takto lze skladované ovoce udržet
delší dobu v dobrém zdravotním stavu.

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
v Chotýšanech
Den: 12. listopadu 2010
Místo jednání: Obecní úřad v Chotýšanech začátek: 19.00 hod.
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Irena
Pošmurná, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni:
Hosté: Josef Kouřil, Tomáš Kouřil, Marie Matoušková, Bc. Monika Matoušková, Miroslav Švarc, Jana
Dessová, RNDr. Eva Budková, Vlastimil Málek, Jitka Málková, JUDr. Daniel Patěk

Program jednání:
1) Záhájení
2) Vnitřní organizační záležitosti
a) Ověření mandátů.
b) Složení slibu.
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
7) Diskuse
8) Návrh usnesení
9) Závěr
1) Zahájení
Pan Miroslav Budka jako předsedající přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Návrh přesunu bodu 4a), na bod 4d) a v bodě 5) vypustit d) a e) a bod 6 přesunout na příští zasedání
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2) Vnitřní organizační záležitosti
a) Byly ověřeny volební mandáty členů, kdy bylo konstatováno, že:
volební kandidátka č. 1 Sokol Chotýšany získala 1 mandát, který obsadil Vladimír Sysel
volební kandidátka č. 2 Sdr. pro rozvoj Chotýšan získala 4 mandáty, které obsadili
Ing. Blanka Bejdáková
Ing. Radek Kalina
Jiří Granát
Petr Kuthan
volební kandidátka č. 3 Nový sněr získala 2 mandáty, které obsadili Irena Pošmurná
František Toula

b) Do rukou předsedajícího byl složen všemi přítomnými slib člena obecního zastupitelstva. O slibu byl
sepsán protokol.
3) Jména určených ověřovatelů zápisu: Irena Pošmurná, František Toula
Jméno zapisovatele: Ing. Radek Kalina
Otázka: Kdo je pro schválení ověřovatelů a zapisovatele? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
4) Volba starosty a místostarosty
a) Byl podán návrh, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně.
Otázka: Kdo je pro, aby volba starosty proběhla veřejně? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
b) Jiří Granát navrhl do funkce starosty Ing. Blanku Bejdákovou - souhlasí se svou nominací.
Výsledky hlasování:
PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 3
c) Funkce předsedajícího ustavujícího zastupitelstva obce se ujala nová starostka obce Ing. Blanka
Bejdáková navrhla do funkce 1. místostarosty - Ing. Radka Kalinu - kandidaturu přijímá
Výsledky hlasování:
PRO 4 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0
2. místostarosty - Jiřího Granáta - kandidaturu přijímá
Výsledky hlasování:
PRO 4 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0
d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Ing. Blanka Bejdáková navrhla, že všechny funkce budou neuvolněné
Výsledky hlasování:
PRO 4 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0
5) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
Ing. Bejdáková navrhla, aby výbory měly 3 členy.
Výsledky hlasování:

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Petr Kuthan navrhl za předsedu kontrolního výboru Irenu Pošmurnou
Výsledky hlasování:
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Jiří Granát navrhl za předsedu finančního výboru Petra Kuthana
Výsledky hlasování:
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Jména jednotlivých členů komisí si předsedové komisí připraví do příštího zastupitelstva.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
Bod přesunut na příští zasedání zastupitelstva
7) Diskuse
a) Zástupci obce jmenovaní zastupitelstvem obce do výboru svazku obcí CHOPOS na období
2010 - 2014
Byli navrženi Jiří Granát a Irena Pošmurná
Výsledky hlasování:
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b) Předání úřadu
Předání úřadu proběhne ve středu 17. 11. 2010 v 9:00 hodin
c) Úřední hodiny
Po a St 9:00-11:30 14:30-17:00, So 9:00-11:00
V dopoledních hodinách starosta, v odpoledních hodinách 1. místostarosta, 2. místostarosta v době jejich
nepřítomnosti
- úřední hodiny platí od 22. 11. 2010
8) Návrh usnesení

Usnesení Zastupitelstva obce Chotýšany ze dne 12. listopadu 2010
Návrhová komise ověřila platnost voleb do obecního zastupitelstva obce a neshledala závad.
Zastupitelstvo obce
- schvaluje
a) do funkce starosty obce Chotýšany Ing. Blanku Bejdákovou
b) do funkce 1. místostarosty obce Chotýšany Ing. Radka Kalinu
c) do funkce 2. místostarosty obce Chotýšany Jiřího Granáta
d) do funkce předsedy kontrolního výboru Irenu Pošmurnou
e) do funkce předsedy finančního výboru Petra Kuthana
f) všechny funkce budou neuvolněné
g) Jiřího Granáta a Irenu Pošmurnou jako zástupce obce Chotýšany do výboru svazku obcí CHOPOS na
období 2010-2014
- pověřuje
a) členy zastupitelstva obce připravit si do příštího zasedání písemný návrh rozsahu činnosti obce v oblasti
investic rozvoje a údržby obce
b) starostku převzetím úřadu k 17. 11. 2010
Návrh usnesení byl hlasováním schválen

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9) Závěr:
Starosta obce ukončil jednání s přáním úspěchů v práci nově zvolenému zastupitelstva obce.

První zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 29. listopadu 2010 od 19 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 17
Kojetice – Smykov 2
Původní zemanský dvůr Toulův stával na jiném místě a to za dvorem Věžníky blízko vesnice Libětic. Zemané
Toulovi nepodléhali robotní povinnosti. Byli to „Svobodníci“, v té době to jediní svobodníci v našem kraji a
jejich statek byl tak zvaným statkem „řádkovým“. Polnosti z Toulova dvorce byly na hranicích panství
jemništského a vlašimského. Hned za jeho pozemky se rozkládala panská obora vlašimská a páni naléhali na
tehdejšího zemana Toulu, aby se jinam přestěhoval, anebo jim dvůr prodal, že jeho pole rušivě zasahují do
panského jejich zboží. Toula se zpočátku bránil, později si však přece jen dal říci a ustoupil. Dvůr ve skutečnosti
neprodal, jenom vyměnil pozemky. Vybral si nové místo nedaleko Kojetické tvrze a Vlašimská vrchnost mu
ochotně vyhověla. Toula si zde asi v roce 1540 postavil dvůr nový. V těch i v pozdějších dobách patřil
popisným číslem 14 k obci Městečku.
Pozdější hospodář Jan Toula s manželkou Magdalenou měli syna Josefa, nar. 24. ledna 1764. Ten se
oženil s Dorotkou Houdkovou ze Znosimi čp. 2. Měli dva syny: Jana a Matěje. Když tito synové dorostli a
pomýšleli na ženění, rozdělil Josef Toula statek na dva díly. Jeden díl dostal syn Jan, zároveň s otcovým
statkem. Syn Matěj, který dostal druhý díl, větší, postavil si potom poblíž rodného statku stavení nové, které
dostalo popisné číslo obce Městečka 24. A tak vznikly na samotě „Smykov“ statky dva.
Jan Toula se oženil s Marií Královou z Chotýšan čp. 10, kde se říkalo „U Holíků“. Zemřel však poměrně
ještě mlád a vdova po něm se za krátko provdala podruhé za Josefa Haška z Krusičan za Benešovem. Známost
tuto dohodil tehdy chotýšanský hostinský František Hrstka, který také z Krušičan pocházel.
Haškovi měli pak z obou manželství celkem 12 dětí, devět z nich však zemřelo, všechny ještě malé.
Zůstaly děti tři – synové Josef a František a dcera Josefa. V roce 1910 celá tato usedlost vyhořela. Hospodář
Hašek si potom postavil stavení nové, které se nám celkem v nezměněné podobě zachovalo dodnes. Po
původním statku bývalého zemana Touly není tedy dnes na samotě „Smykov“ už ani památky.
Po otcově smrti zdědil statek starší syn Josef. Ten se v roce 1921 oženil s Marií Vaněčkovou
z Bořeňovic. Mladší syn František se také v roce 1921 oženil a to s Josefou Mikovou z Pařezí, kam se vlastně
přiženil. Dcera Josefa se provdala potom k Dvořákovým do Chlumu.
Haškovi na „Smykově“ měli dvě děti, syna Josefa a dceru Marii. Syn jim však v mladém věku zemřel,
měl pohřeb ve čtvrtek 7. března 1935. Zůstala jen dcera Marie a ta se potom provdala za Františka Slaninu
z Městečka. Ten se také k Haškovým přistěhoval a dnes tady hospodaří.
Starý Josef Hašek začal potom polehávat. Chřadnul, chřadnul a v roce 1950 zemřel. V poměrně ještě
mladém věku 58 roků. Jím také rod Haškův na „Smykově“ končí.
František Slanina s manželkou Marií měli dva syny. Starší Josef, nar. 22. listopadu 1941 se koncem září
1963 vrátil z vojenské základní služby. V úterý 25. září jel na motorce na vojenské velitelství do Benešova se
přihlásit. Na zpáteční cestě na silnici pod „Čubou“ na rovince než se přejedou druhé železniční koleje, praskl mu
na motorce ventil u kola. Byl vymrštěn ze sedla, padl na patník a pádem si přerazil páteř. I hlavu si těžce
pohmoždil. Kolem jedoucím autem byl odvezen do benešovské nemocnice, odkud pak byl ihned helikoptérou
odvezen do Prahy. Všechno úsilí lékařů bylo však marné! Ještě ten den dotrpěl. Byl pohřben na chotýšanském
hřbitově za velké účasti lidu z celého okolí. Druhý syn Slaninův je hrbáček, ke všemu však velmi šikovný.
Starý hospodář Josef Toula se přestěhoval se synem Matějem do nově postaveného stavení číslo 24.
Zemřel v roce 1840 ve stáří 76 roků. To už hospodařil syn Matěj, který se oženil s Marií, dcerou Vojtěcha
Střelky, chalupníka z Holčovic. Měli pak syna Josefa, který se narodil 14. listopadu 1841 a potom ještě dceru
Barboru. Ta se provdala potom do Vracovic.
Josef Toula se 14. května 1872 oženil s Barborou, dcerou Tomáše Matějovskýho ze Lhotky číslo 15,
rozenou r. 1845. Byl to člověk značného rozhledu, rozumný, na tehdejší dobu hodně sečtělý a pokrokový.
Zastával už tehdy několik veřejných funkcí, byl např. jmenován též okresním poradcem nad sirotky. Jeho
vesnický písmák byl dobře znám na celém okrese.
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