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Na třetí pokus slyšení v programech schůzí
zastupitelstva obce byly odsouhlaseny dvě nové
Obecně závazné vyhlášky č. l/2009 a č. 2/2009. U
prvé vyhlášky se jedná o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků. U druhé
vyhlášky se jedná o vymezení činností, které by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku. Konečně po několika letech se
rozsudkem Ústavního soudu vrací obci v mezích její
působnosti možnost stanovit dobu nočního klidu a
omezení pořádání hudebních produkcí a používání
strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Blízká
budoucnost ukáže , jak dokážeme naplňovat usnesení
těchto vyhlášek .Vyhlášky budou vyvěšeny na
úředních deskách a v příštím čísle novin bude znění
těchto vyhlášek zveřejněno.
Služby firmy AVE, která pro naši obec zajišťuje
svoz a likvidaci odpadů, jsou prozatím dobré. U
odvozu TKO a plastu došlo k pozdržení jednoho dne
což bylo zapříčiněno havarií svozového automobilu.
Netříděný odpad tj. popelnice a některé černé 1100 l
kontejnery se sváží každé pondělí, plast lx za 14 dní,
každá sudá středa, papír 1x měsíčně 1. lichá středa
v měsíci a sklo nebude svážet firma AVE /nemají na
typ zvonových zelených kontejnerů
dopravní
prostředek/, ale svozová firma ASP Říčany, která
působí např. ve Struhařově. Termín svozu skla 1x v
měsíci bude upřesněn. Informace – polystyrén patří
do žlutých kontejnerů na plast.
Žádám občany, kteří neuhradili poplatek za
odvoz a likvidaci odpadů, aby tak urychleně učinili
nejpozději do 20.3.2009. Jinak Obecní úřad bude
postupovat podle § 73 zákona č.337/1992 Sb. o
správě daní a poplatků. Připomínám povinnost
uhradit do 31.3.2009 poplatek ze psa. Poplatek platí
pouze fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci,
nikoliv osoby bez trvalého pobytu, i když celoročně
žijí v obci .

Bylo provedeno místní šetření pracovníky MěÚ
Benešov a obce v rámci kontroly nakládání
s odpady , ochrany ovzduší a zásobování vodou a
předmětu živnostenského podnikání v areálu
bývalého areálu „traktorky“ . Podniká zde firma
DEA Motor / autoservis/ a pan Kolman / pila /.
Z hlediska Živnostenského úřadu
předmět
podnikání je v pořádku , po stránce životního
prostředí byly stanoveny podmínky, které bude
nutno firma DEA Motor ve spolupráci s majitelem
areálu doložit.
Nechci to zakřiknout , ale v rámci mírné
zimy není zatím žádná porucha na vodovodním
řadu . Stav vodojemu je stále příznivý , voda čirá,
zařízení bezporuchově pracuje. Bylo by dobré se
podívat v každé domácnosti na vodoměr,
zkontrolovat jeho činnost.
Touto cestou chci poděkovat vzácným lidem
z naší obce. Jedná se o naše občany , kteří jsou
bezplatnými dárci krve. Ženám , které zajišťují
návštěvy u osamělých občanů a občanů, kteří
dosáhli významného životního jubilea. Ženám,
které se starají o chod a úklid kostela. Děkuji
Miroslavu Švarcovi za jeho hodiny a hodiny
neuvěřitelné badatelské a dokumentační práce ,
které věnuje ve prospěch nás občanů a budoucí
naší generace při mapování
historie obce i
současného dění v obci.
Miroslav Budka
_____________________________________________________

Vakcinace psů
kdy: v neděli 15.března 2009
v 10 hodin
kde: na parkovišti před školou
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Děkujeme

____________________________________________

____________________________________________

ZE ŠKOLY

.

TJ SOKOL CHOTÝŠANY
Vážení přátelé,

Zprávičky-únor
Měsíc únor byl ve znamení zápisu budoucích
prvňáčků. Zápisu byl věnovaný celoškolní projekt
„Moře“. A tak děti ze školy i s těmi i nejmenšími
poznávaly a objevovaly mořský svět. Do projektu se
zapojila i školní kuchyně, která procestovala s dětmi
mezinárodní kuchyni. A tak děti ochutnaly pangasiuse
po řecku, mexické fazole nebo italskou pizzu. Ve
středu 11. února celý projekt vyvrcholil zápisem do
školy. Na první plavbu za poznáním se s námi vydalo
14 pirátů – ti poznávali číslice, barvy, písmenka,
kreslili rybu a společně s rodiči vyráběli svoji loď. Tak
už se těšíme v září.
Ve čtvrtek 26. února se děti v mateřské školce sešly
v maskách a společně si užily maškarního reje, který
jim paní učitelky zpestřily hrami a soutěžemi.
Ač to za okny ještě tak nevypadá, pomalu se blíží jaro
a s ním i první svátky – Velikonoce. Tímto bychom
Vás chtěli pozvat ve středu 1. dubna do prostor MŠ a
ZŠ, kde od 9:30 hodin budou probíhat velikonoční
dílničky. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na
velikonoční výstavu - sobotu 4. dubna 2009 budete
moci zhlédnout výrobky a práce dětí. Výstava bude
otevřena od 10:00 – 17:30 hodin.
V pátek 3. dubna 2009 proběhne v naší škole, letos
již podruhé Noc s Andersenem. Letos ji prožijeme se
spisovatelem Ondřejem Sekorou. Tímto zveme
všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky, aby se
společně s dětmi vrátili do svých dětských let,
zapátrali v knihovničce a i s knihou od tohoto autora
přišli za námi do školy, kde si budeme společně číst,
hrát a povídat. V závěru večera bude vyhlášena cena
o nejstarší výtisk knihy od tohoto autora. Zvláštní
odměna je připravena také
pro nejstaršího a
nejmladšího čtenáře. Sraz všech účastníků je mezi
18:00 – 18:30 hodinou ve škole.

měsíc únor byl pro nás ve znamení příprav na jarní sezonu
2009. Termín soustředění sice byl o týden odložen, avšak i
přesto se naši fotbalisté sešli v daném počtu a strávili tréninkový
víkend v našem okrese.
Dne 31. ledna 2009 proběhla v hostinci Na Chotýšce „valná
hromada“. Hluboký zájem o náš Sokol se projevil na účasti
večera. Na pořadu dne bylo hlasování o nových členech
představenstva Sokola Chotýšany, v jehož čele zůstává na
postu předsedy pan Václav Kuthan. Dále se projednával stav
jednotlivých družstev v uplynulém roce a jejich možná zlepšení v
roce 2009. Toto téma vyvolalo bouřlivou diskusi nejen ze strany
fotbalistů, ale i členů a hostů. Díky reakcím přítomných došlo k
vyjasnění celé této situace, která byla v našich kruzích již po
několik dní středem zájmu. Hlasovalo se i o schválení
každoročních členských příspěvků. Ke svému měli co říci i oba
naši trenéři, za A tým pan Milan Švec a za B tým pan František
Tůma. Jejich slova směřovala především na nespokojenost v
docházce hráčů na tréninky. Pár slov nám řekl i náš čestný host,
starosta obce pan Miroslav Budka, ve kterých nás pochválil za
loňský fotbalový ples, dětský den a jiné aktivity a popřál nám
mnoho zdaru v našem úsilí.
Na závěr schůze si naše vedení připravilo několik ocenění za
„přínos chotýšanskému fotbalu“ pro hráče, trenéry i fanoušky v
podobě zlaté trofeje, kalendáře Sokola a vlaječky.
Závěrem jsme poděkovali sponzorům, všem přítomným členům
Sokola a hostům za účast a projevené názory.
Co nového v oddílech:
V našem A týmu se v průběhu měsíce února z intenzivnila
příprava na jarní část sezony 2008/2009 a kádr byl doplněn a
stabilizován dle závěrů ze schůze výboru konané v prosinci
2008. Prozatím šesté místo ve skupině udržuje A tým v turnaji
AUTO PALACE SPOŘILOV Cup. V B týmu se část hráčů letos
účastní přípravy do A týmu a samozřejmě probíhá stále jednání
o doplnění kádru.
Naši starší žáci se na jarní část sezony začnou připravovat v
průběhu března 2009 a je plánováno postupné doplnění kádru
na novou sezonu 2009/2010.
Naší pečlivě připravovanou novinkou (kterou chceme zvýraznit
náš Sokol) jsou již v minulém čísle zmíněné webové stránky, na
kterých se stále intenzivně pracuje. Jejich oficiální spuštění je
stanoveno na polovinu března, tudíž před začátkem jarní
sezony. Shánění informací, textů a fotek je bohužel dlouhodobá
záležitost, a proto prosíme o shovívavost při doplňování
jednotlivých rubrik.
Předpokládáme, že do poloviny března bude v provozu již 75 %
webu. Webovou adresu naleznete spolu s e-mailovou ve spodní
části článku. Můžete tak sledovat postupný růst stránek a i sami
svými návrhy pomoci ke zlepšení.
tjsokolchotysany@email.cz,www.sokolchotysany.estranky.cz

SRPŠ a ZŠ Cotýšany pořádá

MAŠKARNÍ PLES
koná se - v sobotu 28.3.2009
od 20.00 hod
hraje -

ČEJKA BAND

vstupné - 100,100,- Kč,
(předprodej vstupenek ve škole)

Eva Syslová
tisková mluvčí TJ Sokola Chotýšany

Fotbalový ples
KDY a KDE: V pátek 6. 3. 2009 v hostinci
Pod Kostelem od 19.30 hod.
K poslechu a tanci vám zahraje skupina UNISONO
a samozřejmě na vás čeká bohatá tombola
(2x LCD televizor, DVD přehrávač…).
Vstupné 150 Kč

Zápis 2/ 2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27.2.2009 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté: Josef Král, František Innemann

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Chotýšany č.l/09 o stanovení podmínek pro pořádání , průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Návrh Obecné závazné vyhlášky obce Chotýšany č.2/09 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
Žádost o dokončení účelové komunikace k ČOV – manželé Karasovi , Chotýšany čp. 6
Žádost o pronájem obecního pozemku č. parc.728/1 k.ú. Městečko u Chotýšan – Helena Pavlíčková,
Městečko 20
Žádost o určení pozemků pro výsadbu náhradní zeleně z důvodu kácení při rekonstrukci silnice II/112
BN-VL
Stanovisko obce ke studii cyklostezky Od zámku k zámku Vlašim –Jemniště -Konopiště
Možnost zřídit kontaktní místo Czech Pointu na OÚ
Zpráva o daňové kontrole k akce „Obec Chotýšany-rekonstrukce a přístavba ZŠ“
Žádost o příspěvek kraje na financování potřeb jednotky SDH
Různé

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
•
•

•
•
•
•

starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně –
SPLNĚNO
starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o
územní rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto
projektem. – PROBÍHÁ
starostu uzavřením dohod o pracovní činnosti dle bodu č.3 na rok 2009 - SPLNĚNO
starostu uzavřením dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce - SPLNĚNO
starostu podáním podnětu na stavební odbor, odbor památkové péče a odbor životního prostředí
k přezkoumání situace kolem zámku - SPLNĚNO
starostu zajištěním prořezání aleje od pošty ke kostelu – PROBÍHÁ

3.

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Chotýšany č.l/09 o stanovení podmínek pro pořádání , průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Tato vyhláška upravuje podmínky pro konání veřejných akcí.

Znění vyhlášky bude vyvěšeno na úředních deskách po dobu 15 dní.
Otázka: Kdo je pro schválení návrhu OZV č.1/09?

4.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh Obecné závazné vyhlášky obce Chotýšany č.2/09 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností
Tato vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek a stanovuje čas ve kterém budou tyto
činnosti omezeny

Znění vyhlášky bude vyvěšeno na úředních deskách po dobu 15 dní
Otázka: Kdo je pro schválení návrhu OZV č.2/09?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost o dokončení účelové komunikace k ČOV – manželé Karasovi , Chotýšany čp. 6
Manželé Karasovi podali žádost o dokončení komunikace k ČOV, aby mohli realizovat výstavbu RD na parcele
111.

6.

Žádost o pronájem obecního pozemku č. parc.728/1 k.ú. Městečko u Chotýšan – Helena Pavlíčková,
Městečko 20
Zastupitelé se dohodli na částce 3000,-Kč/ rok. Dále pověřují starostu projednáním této částky s paní Pavlíčkovou a
přípravou nájemní smlouvy, která bude upravovat podmínky užívání pozemku.

7.

Žádost o určení pozemků pro výsadbu náhradní zeleně z důvodu kácení při rekonstrukci silnice II/112
BN-VL
Firma SHB Praha žádá o určení pozemků pro výsadbu 202ks stromů, jako náhradu za vykácené dřeviny
v rámci rekonstrukce silnice Benešov – Vlašim.
Zastupitelé pověřují starostu vytipováním vhodných pozemků do příští schůze.

8.

Stanovisko obce ke studii cyklostezky Od zámku k zámku Vlašim –Jemniště -Konopiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno se studií cyklostezky.
Zastupitelé souhlasí s touto studií a spoluprací při její realizaci.

9.

Možnost zřídit kontaktní místo Czech Pointu na OÚ
Starosta seznámil zastupitele s možností zřízení pracoviště Czech Pointu na OÚ. Na vybavení tohoto
pracoviště je možné získat dotaci ve výši 93.000,-Kč s 15.% spoluúčastí obce.
Otázka: Kdo je pro zřízení pracoviště Czech Point?

Hlasování PRO 1 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0

10.

Zpráva o daňové kontrole k akce „Obec Chotýšany-rekonstrukce a přístavba ZŠ“
Starosta seznámil zastupitele s výsledky kontroly FÚ Benešov.
Z výsledků vyplývá, že OÚ Chotýšany nesplnil některé z požadovaných podmínek a hrozí mu pokuta ve výši 5%
z čerpané částky. V současné době probíhá přezkoumání dokumentace a odvolání za účelem odvrácení dané situace.

11.

Žádost o příspěvek kraje na financování potřeb jednotky SDH
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
Otázka: Kdo je pro podání žádosti?

12.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
a) Umístění radaru
Dne 3.3.09 proběhne jednání s policií ČR ohledně umístění radaru na Chotýšce.

Usnesení č. 2/2009 ze dne 27.2.2009:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) návrh OZV č. 1/09
b) návrh OZV č. 2/09
c) žádost o příspěvek kraje na financování potřeb jednotky SDH

2)

pověřuje
a) starostu přezkoumáním stavu okolo příjezdové komunikace k ČOV do příští schůze
b) starostu projednáním pronájmu pozemku s paní Pavlíčkovou a přípravou nájemní smlouvy
c) starostu vytipováním vhodných pozemků pro výsadbu stromů

3)

neschvaluje
a) zřízení pracoviště Czech Point na OÚ Chotýšany

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne .3. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Odpověď na interpelaci Ing. Bejdákové k projektu „Bezpečná cesta do školy
z lednového čísla Chotýšanských novin .
Vážená paní inženýrko,
máte pravdu v tom, že výsledkem měly být 4 projektové dokumentace a stavební povolení.
Ovšem 15.3.2006 ještě nebylo o stavební povolení ani zažádáno. Žádost o stavební povolení, byla podána
31.7.2006. Dne 7.8.2006 bylo toto řízení Mě Ú Benešov přerušeno z důvodu nedostatečných podkladů (územní
rozhodnutí, doklady o vlastnickém právu k pozemkům stavby a souhlas jejich vlastníků, ….) pro posouzení návrhu
a po šestiměsíční lhůtě na doplnění tj. 12.2.2007 bylo toto řízení zastaveno.
Mezitím proběhly volby do obecního zastupitelstva a tím došlo i k tomu, že ti, kdo práci započali, ji nedotáhli ke
zdárně potřebnému stavu a ti, co ji převzali, po nich začínali s výjimkou projektu v podstatě od začátku. Proběhlo
několik jednání týkajících se připomínek k projektu mezi obcí Chotýšany, Městským úřadem odbor dopravy
Benešov, Policií ČR Benešov a projektovou kanceláří, zejména ke stavbě na Chotýšce. Z jednání vyplynul
požadavek na částečnou změnu projektu . O to bylo požádáno a projekční kanceláří splněno. Stavba Chotýška je
z hlediska zabezpečení požadavků pro splnění žádosti pro stavební povolení podstatně náročnější. Požadavkem
je zde překládka jak silového tak telefonního vedení.Zajištění pozemků pro opěrné zdi , chodníky s veřejným
osvětlením a zálivy pro BUS s čekárnami ve směru Benešov a Vlašim. Zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto,
aby se s projektem „pohnulo“, že se zaměříme na schůdnější stavby a to je Městečko a Toulov.
V průběhu roku 2007 byla nově obnovena propadlá vyjádření a byli osloveni vlastníci pozemků v lokalitě
Městečko zastávka, Městečko obec a Toulov, kteří svým podpisem stvrdili souhlas s umístěním stavby dle
zpracovaného projektu.
Dne 24.1.2008 bylo tedy požádáno o rozhodnutí o umístění stavby na lokality Toulov, Městečko zastávka a
Městečko obec a dne 3.4.2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, které 10.5.2008 nabylo právní moci. Bohužel
nebylo povoleno sloučit územní řízení se stavebním řízením. Následovala snaha o uzavření smluv o smlouvách
budoucích na koupi dotčených pozemků, jako podklad pro stavební povolení.U stavby Městečko obec se to
nepodařilo, protože jeden účastník změnil názor na umístění stavby v místě příjezdu ke své nemovitosti. Bohužel
zde nedojde ke změně projektu, protože stavbu nelze situovat jinak.. Je zpochybňován smysl této stavby, která
měla především zabezpečit zpomalení rychlosti projíždějících vozidel vejčitou šikanou. Dále jeden z vlastníků
v lokalitě Toulov vznesl požadavek, že pokud nedojde ke změně projektu tak, aby nebyl zasažen jeden z jeho
pozemků, nesvolí ani k prodeji ostatních pozemků touto stavbou zasažených. Jeho požadavek byl splněn změnou
v projektu.
Dalšími problémy v rámci nových vyjádření je požadavek SÚS Benešov na odvodnění komunikace vytvořením
obrubníkových vpustí a zatrubnění zastávky, místo pro stání a chůzi pro pěší, zřízení jedné revizní šachty pro
čištění. Z toho vyplývá požadavek na změnu projektu. Po vzájemné konzultaci projektanta a SÚS Benešov bude
požadavek zmírněn a projekt změněn. Pro zahájení stavby společnost Telefonica O2 požaduje překládku vedení
telekomunikační sítě, tj. sloupu a zemního kabelu. Požadavek k překládce je zadán. V 10. měsíci loňského roku
bylo požádáno o stavební povolení těchto dvou „bezproblémových“ lokalit a k 25.2.2009 je stav takový, že paní
ing. Jiráňová z odboru dopravy Městského úřadu Benešov, potvrzuje splnění podmínek žádosti v lokalitě
Městečko zastávka a zahájila stavební řízení.
Stavby v Chotýšanech , Městečko zastávka a Toulov zapadají do přípravované stavby rekonstrukce silnice II/112
Benešov Vlašim , které je investorem Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. Bohužel náš projekt „Bezpečná
cesta do školy“ je veden jako sólo stavba. Finančně z Krajského úřadu bude provedeno a hrazeno pouze obnovení
povrchu vozovky a přilehlých silničních staveb jako silničních propustků. U všeho ostatního co je součástí našeho
projektu jako překládky vedení, chodníky , zálivy pro BUS , osvětlení , opěrné zdi, čekárny , odvedení vody
zatrubněním, obrubníkové vpustě, rozšíření vozovky při vjezdu do Chotýšan, bude v roli investora obec.
Současná situace dle vyjádření pracovníků firmy , která připravuje ingeniring pro stavbu rekonstrukce silnice
II/112 Benešov –Vlašim je snaha v roce 2009 připravit žádost o územní rozhodnutí/ přibliženě 50% vlastníků
dotčených pozemků dalo kladné vyjádření/ , v roce 2010 žádost o stavební povolení, v roce 2011 zahájit
rekonstrukci silnice.
Závěrem lze konstatovat, že nás čeká ještě moc práce a Váš zájem o stav kolem „Bezpečné cesty do školy“ nás
bude motivovat k z intenzivnění naší práce .
Budka Miroslav

Na třetí pokus slyšení v programech schůzí zastupitelstva obce byly odsouhlaseny dvě nové Obecně
závazné vyhlášky č. l/2009 a č. 2/2009. U prvé vyhlášky se jedná o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků. U druhé vyhlášky se jedná o vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Konečně po několika
letech se rozsudkem Ústavního soudu vrací obci v mezích její působnosti možnost stanovit dobu nočního klidu
a omezení pořádání hudebních produkcí a používání strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Blízká
budoucnost ukáže , jak dokážeme naplňovat usnesení těchto vyhlášek .Vyhlášky budou vyvěšeny na úředních
deskách a v příštím čísle novin bude znění těchto vyhlášek zveřejněno.

Služby firmy AVE, která pro naši obec zajišťuje svoz a likvidaci odpadů, jsou prozatím dobré. U
odvozu TKO a plastu došlo k pozdržení jednoho dne což bylo zapříčiněno havarií svozového automobilu.
Netříděný odpad tj. popelnice a některé černé 1100 l kontejnery se sváží každé pondělí, plast lx za 14 dní,
každá sudá středa, papír 1x měsíčně 1. lichá středa v měsíci a sklo nebude svážet firma AVE /nemají na typ
zvonových zelených kontejnerů dopravní prostředek/, ale svozová firma ASP Říčany, která působí např. ve
Struhařově. Termín svozu skla 1x v měsíci bude upřesněn. Informace – polystyrén patří do žlutých kontejnerů
na plast.

Žádám občany, kteří neuhradili poplatek za odvoz a likvidaci odpadů, aby tak urychleně učinili
nejpozději do 20.3.2009. Jinak Obecní úřad bude postupovat podle § 73 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků. Připomínám povinnost uhradit do 31.3.2009 poplatek ze psa. Poplatek platí pouze fyzické osoby,
které mají trvalý pobyt v obci, nikoliv osoby bez trvalého pobytu, i když celoročně žijí v obci , ty jsou povinny
uhradit poplatek v místě trvalého pobytu.

Bylo provedeno místní šetření pracovníky MěÚ Benešov a obce v rámci kontroly nakládání s odpady ,
ochrany ovzduší a zásobování vodou a předmětu živnostenského podnikání v areálu bývalého areálu
„traktorky“ . Podniká zde firma DEA Motor / autoservis/ a pan Kolman / pila /. Z hlediska Živnostenského
úřadu předmět podnikání je v pořádku , po stránce životního prostředí byly stanoveny podmínky, které bude
muset firma DEA Motor ve spolupráci s majitelem areálu doložit.

Nechci to zakřiknout , ale v rámci mírné zimy není zatím žádná porucha na vodovodním řadu . Stav
vodojemu je stále příznivý , voda čirá, zařízení bezporuchově pracuje. Bylo by dobré se podívat v každé
domácnosti na vodoměr, zkontrolovat jeho činnost.

Touto cestou chci poděkovat vzácným lidem z naší obce. Jedná se o naše občany , kteří jsou
bezplatnými dárci krve. Ženám , které zajišťují návštěvy u osamělých občanů a občanů, kteří dosáhli
významného životního jubilea. Ženám, které se starají o chod a úklid kostela. Děkuji Miroslavu Švarcovi za
jeho hodiny a hodiny neuvěřitelné badatelské a dokumentační práce , které věnuje ve prospěch nás občanů a
budoucí naší generace při mapování historie obce i současného dění v obci.

Budka Miroslav
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Zmařená přednáška o Janu Jeníkovi
Po kratší rozmluvě s nimi pokračoval pak v cestě „ Na Chotýšku“. Od tak zvané „Židovny“ – dnes u
Petrů – až nahoru k erární silnici stála řada dospělých mužů i žen, mezi nimi i školní děti a několik školou ještě
nepovinných capartů. Učitel vytušil, že toto shromáždění přivítá benešovskou výpravu tak, jak farář při
dopoledním kázání doporučil. Bylo přece maličkostí sehnat houf školních dětí, kluků, počastovat je uzenkami a
limonádou a dát jim příslušné instrukce. Prošel však klidně tímto špalírem nakomandovaných lidí na silnici a u
kovárny očekával benešovské hosty.
Ti přijeli kolem druhé hodiny odpoledne na dvou ověnčených žebřiňácích. Učitel Polák se s nimi
přátelsky přivítal a zároveň je informoval, co je asi čeká. Oni však toho nedbali a jeli klidně cestou po obci dolů
do vsi , rozhodnuti podívat se do kostela.
V té době neexistovala ještě dnešní okresní silnice odbočující se silnici státní a vedoucí kolem
Kučerových a Židovského rybníka. Ta byla zřízena až o několik let později. Do té doby se všeobecně jezdilo po
obci.
Cestou po obci dolů projeli hosté z Benešova celkem klidně. Sem tam se sice z řady shromážděných
občanů ozval nějaký posměšný výkřik nebo hanlivá poznámka, ale to byli jenom jednotlivci. Sotvaže však
dostaly se vozy na náves k rybníku, byli Benešáci přivítáni řevem zfanatisovaného zástupu. Dospělí křičeli: „Co
dělá Hilsner? Co tady chce Masaryk? Fuj! A náš pan učitel je s nimi. Hanba !“ a znovu se vše dalo se pustého
řvaní, až se koně tím rámusem plašili a nechtěli dál. Hosté tedy s vozů slezli a šli nahoru ke kostelu pěšky.
K dovršení hrubství někteří z přítomných lidí kolem po nich plivali a z řad dětí, stojících na návrší u hospody „Na
Kopečku“ se na ně snesl déšť kamení. Vše to dirigoval tehdy klerikální poslanec Myslivec z Prahy, kterého si
sem farář P. Schmidt na to zvláště pozval.
S učitelem Polákem v čele došli však všichni šťastně až nahoru ke kostelu. Chtěli se podívat dovnitř
chrámu na náhrobek Jeníka z Bratřic. Do kostela se však nedostali, protože kostelní dveře byly zamčeny. Co teď?
Benešovští se však dlouho nerozmýšleli. Vrátili se, nasedli znovu do vozů a z Chotýšan celkem neradostně odjeli.
Po jejich odjezdu nastal ve vsi poměrný klid. Zajímavé na tom bylo i to, že zmínění dva četníci se po
celou tu dobu ani neukázali. Druhého dne dověděl se učitel Polák, že přednášku o Jeníkovi z Bratřic absolvoval
Dr. Jan Herben při zpáteční cestě z Chotýšan v hostinci „Na Sušici“.

( pokračování příště )
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