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Jaro je tady , nastává všeobecné těšení na příchod
slunečných a teplých dní a také na pana doktora sluníčka.Jaro
to je především úklid kolem svého obydlí a veřejného
prostranství obce. S jarním úklidem se řeší otázka kam
s odpadem a to je vždy citlivé občanské téma . Stará tráva a
shrabané listí patří do kompostu. Jarní průklest menších větví je
možné odvést na topeniště , kde se pravidelně každý rok
pořádají 30. dubna „vatry přátelství „.Topeniště má být
obloženo kameny a nebo kolem oboráno. Nesmí se zakládat
oheň za nepříznivých klimatických podmínek , jako je sucho a
velký vítr. Pálení rozumného množství větví na vlastním
pozemku, zahradě není považováno za obecné ohrožení a je
povoleno.
Obecně závazná vyhláška obce Chotýšany č.15/2000 o
veřejném pořádku v článku 3 o udržování ovzduší stanovuje,
že je zakázáno:
a) spalovat na volném prostranství a v topeništích odpady a
materiály, při jejichž hoření vznikají škodlivé látky (např..
spalování plastů apod.)
b) spalovat jakékoliv materiály včetně listí a klestí mimo
řádné topeniště, o nedělích a svátcích , za zhoršených
rozptylových podmínek, ve dnech, kdy je nutno větrat
v obytné místnosti, tj. ve dnech , kdy venkovní teploty přes
den dosahují 25°C a více

Z důvodu špatné spolupráce se svozovou firmou ASP
Říčany, která měla pro firmu AVE z naší obce odvážet
sklo, se rozhodla AVE pro výměnu nádob na sklo. Zelené
zvony na sklo jsou nahrazeny hnědými plastovými
kontejnery pro ukládání barevného i bílého skla. Nemá se
do těchto kontejnerů vkládat porcelán, keramika, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.
V měsíci dubnu a květnu začne kontrola instalovaných
vodoměrů a vybírání za vodné u odběratelů vody z obecního
vodovodu. Žádám občany, kteří by chtěli provádět tuto
kontrolní činnost již od letošního roku, aby se přihlásili na
Obecním úřadě. Budou řádně zaškoleni a odměněni formou
podílové mzdy , tj. procenty z vybrané finanční částky za
vodné.
Děkuji všem organizacím , které uspořádaly plesy a dětský
karneval a tím obohatily kulturní život v naší obci .
Jaro plné tepla, pohody a lásky , přeje Miroslav Budka
________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------Místní organizace ČČK v Chotýšanech
Pořádá dne 25.4.2009

Zájezd na ŘÍPOVSKOU POUŤ
(obec Knabčice pod Řípem)
Program: Lidová zábava, pouťové atrakce, pořady pro děti, stánky

c) vypalovat suchou trávu plošně.
Jak je patrno, bylo by dobré ustanovení tohoto článku doplnit
a více konkretizovat. Například mě napadá o doplnění zákazu o
pálení různých dřevěných materiálů napuštěných ředidly,
lepidly, laky a barvami v domácím kotli. Myslím si , že mluvím
z duše některým občanům. Občanský zákoník na toto pamatuje
ve svém ustanovení (neobtěžovat sousedy kouřem,popílkem,
prachem , škodlivým ovzduším…). Založení větších ohňů ,
například pálení větví v lese je nutné nahlásit na Operační
středisko Hasičského záchranného sboru v Kolíně telefon 950
885 111. Toto středisko je propojeno s výjezdovými stanicemi
v regionu např. Vlašim, Benešov , které na základě volání na
linku 150 hasiči , potvrzuje oprávnění k zásahu.
Na středu dne 22.dubna 2009 je s naší svozovou
firmou AVE domluven svoz nebezpečného odpadu a
elektrošrotu ve stejných zvyklostech místa uložení a druhu
odpadu. Občané budou včas informování na veřejných deskách
obce. Žádám o dodržení povoleného druhu nebezpečného
odpadu a elektrošrotu.

Zájemci se mohou hlásit v místní prodejně.Odjezd autobusu
bude včas upřesněn.
------------------------------------------------------------------------Místní organizace ČČK v Chotýšanech vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU OŠACENÍ
(pro DIAKONII BROUMOV),
která se bude konat pouze ve dnech od 4.5.09 do 6.5.09
na Obecním úřadě od 14.00 do 18.00 hod.
Za darované šatstvo předem děkujeme.

------------------------------------------------------------------MALÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA U SYSLŮ
Těší mě, že Vás mohu opět pozvat na prodejní výstavu
keramiky, proutí svíček, velikonočních dekorací i jiných
drobných dárků pro jarní náladu.
Otevřeno 28.3. - 12.4. 2009
všední dny 15.00 - 19.00
soboty a neděle 10.00 - 18.00
informace na tel. 605217328
Srdečně zve Ivana Syslová

____________________________________________

ZE ŠKOLY

.

.
Divadelní představení
Jaro přivítaly děti ze základní a mateřské školy
divadelním představením "Jatní pohádka s
Hastrmánkem". Pohádka byla plná pěkných písníček a
tak si děti i s herci zazpívaly.
Velikonoční výstava
.
v plném proudu jsou přípravy na velikonoční výstavu zdobí se kraslice, malují zajíčci, pečou se
perníčky.....Tímto vás zveme v sobotu 4.4.2009 od
10:00 do 17:30 hodin na velikonoční výstavu. Na co
se můžete těšit? Na výrobky s velikonoční tématikou,
některé si budete moci odnést domů pro zpříjemnění
jarních dnů.
Noc s Andersenem
.
Máte rády pohádky, příběhy a dobrodružství v
knihách? Znáte pohádky o Ošklivém káčátku nebo
Sněhové královně? Přijměte tedy pozvání na
pohádkovou noc s panem Andersenem – jejich
autorem.
Co na vás čeká? Letos prožijeme noc 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 Sejdeme se v pátek
3.dubna 2009 po večeři mezi 18:15 - 18.30 hodinou
před školou.
___________________________________________________

Zveme Vás všechny na
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU,
která se koná v sobotu 4.4.2009
od 10.00 do 17.30 hod.
____________________________________________________

Děti ze ZŠ a MŠ připravují pro všechny maminky a
babičky besídku na 6.5.2009 od 17.00 hod. Přijďte
s námi oslavit

DEN MATEK
Těšíme se na Vás

TJ SOKOL CHOTÝŠANY .
Již máme za sebou druhý fotbalový ples a zdá se, že opět
vydařený. Účast byla opravdu velká, za což všem přítomným
děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň a příští rok se opět
přijdete pobavit. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám přispěli
do tomboly, a přispěli tak k zábavě večera. S kapelou UNISONO
jsme se protančili až do ranních hodin a kapela nás přesvědčila, že
i příští rok bude srdečně zvána k doprovázení našeho fotbalového
plesu.
A ke slovu přicházejí naše jarní utkání, na která již společně
netrpělivě čekáme. Co jiného našim fotbalistům přát než jen
spoustu míčů v protihráčově brance, postupy, vítězství a málo
zranění.

A TÝM
28.03. 15:00
(Chotýšany X Vr. Janovice) SO - 14.kolo
04.04. 16:30
(Neveklov X Chotýšany)
SO - 15.kolo
11.04. 16:30
(Chotýšany X Struhařov)
SO - 16.kolo
18.04. 17:00
(Divišov X Chotýšany)
SO - 17.kolo
25.04. 17:00
(Chotýšany X Čerčany)
SO - 18.kolo
03.05. 17:00
(Zdislavice X Chotýšany)
SO - 19.kolo
09.05. 17:00
(Chotýšany X Jírovice)
SO - 20.kolo
17.05. 17:00 (Teplýšovice B X Chotýšany)
NE - 21.kolo
23.05. 17:00
(Chotýšany X Sedlec-Prčice) SO - 22.kolo
30.05. 17:00
(Chotýšany X Votice)
SO - 23.kolo
06.06. 17:00
(Bílkovice X Chotýšany)
SO - 24.kolo
13.06. 17:00
(Chotýšany X Miřetice)
SO - 25.kolo
20.06. 17:00 (Olbramovice X Chotýšany)
SO - 26.kolo

B TÝM
29.03. 15:00
(Čechtice X Chotýšany B) NE - 14.kolo
05.04. 15:00 (Chotýšany B X Popovice)
NE - 15.kolo
11.04. 16:30
(Ostředek X Chotýšany B) SO - 16.kolo
19.04. 15:00 (Chotýšany B X RÚ Kladruby) Ne - 17.kolo
25.04. 17:00
(Tichonice X Chotýšany B) SO - 18.kolo
03.05. 15:00 (Chotýšany B X Postupice)
Ne - 19.kolo
09.05. 17:00
(Ratměřice X Chotýšany B) SO - 20.kolo
17.05. 15:00 (Chotýšany B X SK Načeradec) NE - 21.kolo
24.05. 15:00
(Velíš X Chotýšany B) NE - 22.kolo
31.05. 14:00
(Pravonín X Chotýšany B) NE - 23.kolo
07.06. 15:00 (Chotýšany B X D. Kralovice) NE - 24.kolo
13.06. 17:00 (Kondrac B X Chotýšany B) SO - 25.kolo
21.06. 15:00 (Chotýšany B X Křivsoudov)
NE - 26.kolo

ŽÁCI
12.04. 11:00
18.04. 10:15
25.04. 10:15
02.05. 10:00
09.05. 15:00
16.05. 10:15
23.05. 15:00
31.05. 10:15
06.06. 10:15
13.06. 11:00
20.06. 10:15

(Teplýšovice X Chotýšany)
(Chotýšany X Popovice)
(Kamberk X Chotýšany)
(Chotýšany X Radošovice)
(Ratměřice X Chotýšany)
(Chotýšany X Zdislavice)
D. Kralovice X Chotýšany)
(Tichonice X Chotýšany)
(Chotýšany X Tr. Štěpánov)
(Čechtice X Chotýšany)
(Chotýšany X Chocerady)

____________________________________________________

Dne 28.3.2009 proběhl Maškarní ples školy a
SRPŠ. Děkujeme všem za podporu a účast.
Tímto děkujeme také všem, kteří nám přispěli do tjsokolchotysany@email.cz
www.sokolchotysany.estranky.cz
tomboly.
Eva Syslová
tisková mluvčí TJ Sokola Chotýšany
Za SRPŠ Stáňa Jandačová

NE - 14.kolo
SO - 15.kolo
SO - 16.kolo
SO - 17.kolo
SO - 18.kolo
SO - 19.kolo
SO - 20.kolo
NE - 21.kolo
SO - 22.kolo
SO - 12.kolo
SO - 13.kolo

Důležitá informace z Finančního úřadu v Benešově k nové Vyhlášce vyměření daně z nemovitosti na rok
2009 pro Vás občany poplatníky, kteří máte trvalé bydliště, sídlo nebo nemovitost v obci Chotýšany, myšleno
ve správním území obce Chotýšany.
S platností od 1.1.2009 se mění v celé republice pro výpočet daně z nemovitosti průměrná cena půdy. Půda to
jsou pozemky a trvalé travní plochy / zahrady, ovocné sady, vinice,pastviny , louky/. V našem případě
Chotýšany, kód k.ú. Chotýšany 653551 ze 4,56 Kč/m2 na 5,44 Kč/m2 a Městečko, kód k.ú. Městečko 653578
ze 4,31 Kč/m2 na 5,18 Kč/m2.
U hospodářského lesa cena zůstává stejná. Dále se mění původní stanovené koeficienty platné s účinností od
1.1.1993, kterými se násobí základní sazba daně stavebních pozemků a jednotlivých staveb / obytné domy a byty
/, dříve Chotýšany koeficient 0,6 a nyní 1 a dříve Městečko, Pařezí, Křemení koeficient 0,3 a nyní též 1.
Poplatníci daně z nemovitosti obdrží od Finančního úřadu v Benešově vyplněnou poštovní poukázku k úhradě již
nově vyměřených daní se změnami od 1.1.2009. Na občanovi je , zda navštíví Finanční úřad v Benešově
k veřejnému nahlédnutí do hromadného seznamu , tak jak se uvádí ve Vyhlášce , která je vyvěšena na úředních
deskách obce. Finanční úřad ještě přislíbil zaslání podrobnějších informací k dané problematice.

Zápis č 3/2009 z mimořádného
zasedání zastupitelstva obce konaného 11.3.2009 od 16:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté:

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)

Zahájení.
Projednání odvolání proti platebnímu výměru č.16/2009 na odvod za porušení rozpočtové kázně
Projednání odvolání pana Ing. Tomka ve věci soudního příkazu k vystěhování pozemků

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Projednání odvolání proti platebnímu výměru č.16/2009 na odvod za porušení rozpočtové kázně
Vzhledem k závažnosti situace se obec Chotýšany obrátila na právní pomoc, neboť není přesvědčena o nesprávnosti
svého postupu za nějž jí byl vyměřen platební výměr finančním úřadem v Benešově.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce Chotýšany zplnomocňuje pana advokáta JUDr. Martina Vychopeně ve věci
zastoupení obce Chotýšany při odvolání proti platebnímu výměru č. 16/2009 ze dne 20.2.2009, č.j.
20583/09/021980204635, který vyměřil FÚ Benešov obci Chotýšany za porušení rozpočtové kázně ve výši
750.000,-Kč a to podle ust. § 44a odst. 3, písm. a), odst. 4, písm. a) a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.

Otázka: Kdo je pro schválení zplnomocnění JUDr. Vychopeně ve věci odvolání proti platebnímu výměru č16/2009?
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé obce se seznámili a projednali znění návrhu na odvolání proti platebnímu výměru č. 16/2009 ze dne
20.2.2009, č.j. 20583/09/021980204635, který vyměřil FÚ Benešov obci Chotýšany za porušení rozpočtové kázně
ve výši 750.000,-Kč a to podle ust. § 44a odst. 3, písm. a), odst. 4, písm. a) a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.
Otázka: Kdo je pro schválení znění návrhu odvolání proti platebnímu výměru č 16/2009?
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

3.

Projednání odvolání pana Ing. Tomka ve věci soudního příkazu k vystěhování pozemků
Zastupitelé obce Chotýšany se seznámili s vyjádřením Ing. Františka Tomka k žalobě o vyklizení pozemků p.č. 983
a p.č. 979/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan zapsaných na LV č. 10001 a zaujali toto stanovisko:
Zastupitelstvo obce Chotýšany trvá na žalobě beze změny.
Otázka: Kdo je pro schválení žaloby beze změny?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3/2009 ze dne 11.3.2009:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) zplnomocnění pana advokáta JUDr. Martina Vychopeně ve věci zastoupení obce
Chotýšany při odvolání proti platebnímu výměru č. 16/2009 ze dne 20.2.2009, č.j.
20583/09/021980204635, který vyměřil FÚ Benešov obci Chotýšany za porušení
rozpočtové kázně ve výši 750.000,-Kč a to podle ust. § 44a odst. 3, písm. a), odst. 4,
písm. a) a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.
b) znění návrhu na odvolání proti platebnímu výměru č. 16/2009 ze dne 20.2.2009, č.j.
20583/09/021980204635, který vyměřil FÚ Benešov obci Chotýšany za porušení
rozpočtové kázně ve výši 750.000,-Kč a to podle ust. § 44a odst. 3, písm. a), odst. 4,
písm. a) a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.
c) žalobu o vyklizení pozemků p.č. 983 a p.č. 979/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan zapsaných
na LV č. 10001 beze změny

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 17:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27 .3. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Zápis 4/ 2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27.3.2009 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Hosté: František Innemann, Jana Šnytová, JUDr. Andrea Šnytová, JUDr. Karel Vrzáň

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Žádost Klubu důchodců Chotýšany o úhradu dopravy na výstavu Hobby v Českých Budějovicích
Žádost pí. Jany Šnytové Vlašim o odkoupení a směnu obecního pozemku parc.č. 334/2 v chat.osadě
Albatros
Nabídka na dodávku a montáž radarů-ukazatelů rychlosti ,stanovení stanoviště v lokalitě Chotýška
Finanční příspěvek na zkolaudované stavby domovních ČOV- manželé Lubasovi čp.139,manželé
Šandovi čp.140 manželé Šibalovi Městečko čp.9, Kozáková Jana Městečko čp.9
Úhrada místního poplatku za psa a TKO ke dni splatnosti , platební výměr, navýšení o 100 %
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009
Stanovisko Odboru památkové péče MěÚ Benešov ke kulturní památce areálu zámku v Chotýšanech
Seznámení se stavem žáků ZŠ a MŠ v Chotýšanech
Žádost pana Hrstky o odkup obecních pozemků
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
•

•
•
•
•

3.

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 zajištěním prořezání aleje od pošty ke kostelu – PROBÍHÁ
starostu projednáním pronájmu pozemku s paní Pavlíčkovou a přípravou nájemní smlouvy - SPLNĚNO
starostu vytipováním vhodných pozemků pro výsadbu stromů - SPLNĚNO
starostu přezkoumáním stavu okolo příjezdové komunikace k ČOV do příští schůze – SPLNĚNO

Žádost Klubu důchodců Chotýšany o úhradu dopravy na výstavu Hobby v Českých Budějovicích
Zastupitelé schvalují úhradu dopravy.
Otázka: Kdo je pro uhrazení dopravy?

4.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost pí. Jany Šnytové Vlašim o odkoupení a směnu obecního pozemku parc.č. 334/2 v chat.osadě
Albatros
Vzhledem k tomu, že zaměření pozemku je v rozporu s dohodou uzavřenou dne 7.12.2008 při místním šetření,
nemůže zastupitelstvo schválit geometrický plán vypracovaný firmou Georeal s.r.o.
Jelikož tato dohoda byla dle zadavatele dána k dispozici při zaměřování pozemků firmě Georeal s.r.o., je zřejmé, že
zhotovitel GP postupoval v rozporu se zadáním a proto zastupitelstvo žádá, aby byl tento rozpor odstraněn.
Zastupitelstvo doporučuje zadavateli reklamovat vyhotovení GP u zhotovitele.
Po předložení přepracovaného GP v souladu s dohodou ze 7.12.2008 bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku,
který zůstane po provedené směně obou částí pozemků dle návrhu zadavatele.

5.

Nabídka na dodávku a montáž radarů-ukazatelů rychlosti ,stanovení stanoviště v lokalitě Chotýška
Zastupitelé se dohodli na umístění radarů 100m od zastávek v obou směrech a umístění dopravní značky před
zatáčkou.

6.

Finanční příspěvek na zkolaudované stavby domovních ČOV- manželé Lubasovi čp.139, manželé
Šandovi čp.140 manželé Šibalovi Městečko čp.9, Kozáková Jana Městečko čp.9
Tyto finance jsou již v rozpočtu a budou vyplaceny v letošním roce.

7.

Úhrada místního poplatku za psa a TKO ke dni splatnosti , platební výměr, navýšení o 100 %
Zastupitelé pověřují hospodářku obce vyhotovením seznamu neplatičů za uplynulé 3 roky jako podklad pro vydání
platebních výměrů.

8.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2009
Bude požádáno o dotaci na realizaci projektu Bezpečná cesta do školy - Městečko

9.

Stanovisko Odboru památkové péče MěÚ Benešov ke kulturní památce areálu zámku v Chotýšanech
Stanovisko vyjadřuje spokojenost památkové péče s probíhajícími pracemi.
Dále památkový úřad vysvětluje, že jejich cílem není postih vlastníka, ale výchovné působení.
Dle našeho názoru není tento postoj správný a je zapotřebí jasně stanovit rozsah prací a pevné termíny
jejich realizace.

10.

Seznámení se stavem žáků ZŠ a MŠ v Chotýšanech
ZŠ – 39 žáků ( z toho1.-2.tř. 17 žáků, 3.-5.tř. 22 žáků)
MŠ – 25 žáků
Družina – 35 žáků
Strávníci – cca 70

11.

Žádost pana Hrstky o odkup obecních pozemků
Pan Hrstka žádá o odkup obecních pozemků, které užívá dle přiloženého zákresu
Obecní úřad vyvěsí tuto žádost pro posouzení osadním výborem.

12.

Různé
a) Schválené dotace
- byla schválena dotace na podporu knihoven ve výši 15.000,-Kč na technické vybavení
- byla schválena dotace z POV na úhradu úroků z úvěru ve výši 46.112,-Kč
b) Projektová dokumentace
- na základě potřeb školy a požadavků výuky bude řešena projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny
a využití půdních prostor školy.
Návrh bude vycházet z původní studie, ale bude řešit pouze potřebné zázemí čímž by se původně
uvažovaná cena měla stlačit zhruba na jednu pětinu.

Usnesení č. 4/2009 ze dne 27.3.2009:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) uhrazení dopravy na výstavu HOBBY

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smluv o smlouvách budoucích na výkup pozemků pro Bezpečnou cestu na
Chotýšce
b) starostu podáním žádosti o územní rozhodnutí na Chotýšce
c) starostu zajištěním přepracované projektové dokumentace k Bezpečné cestě na Chotýšce od firmy
Astra projekt
d) starostu zajištěním cenových nabídek pro realizaci projektu Bezpečné cesty do školy Městečko
e) starostu podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Fondu
rozvoje obcí a měst v roce 2009 na realizaci projektu Bezpečná cesta do školy - Městečko
f) hospodářku obce vyhotovením seznamu neplatičů za uplynulé 3 roky jako podklad pro vydání
platebních výměrů
g) starostu zkontaktováním ČSOP Vlašim a zajištěním podání žádosti o dotaci a dopracováním
vodoprávního povolení

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 23:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 24.4. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.

.

Z různých dob a časů - Kapitola 15/1
Zmařená přednáška o Janu Jeníkovi
Se strany chotýšanského faráře P. Schmidta to bylo jistě poněkud drastické opatření. Byla z toho pro
Chotýšany kulturní ostuda, kterou se zabýval a o které psal krajinský i jiný denní tisk. Učitel Polák věděl ovšem
hned, kdo mu tento trapný incident natropil a faráři Schmidtovi to nemohl nikdy odpustit. Vždyť v řadách hostí
bylo dosti význačných politických osobností té doby, jako redaktor a spisovatel Dr. Jan Herben, pozdější senátor
ČSR, spisovatel a pozdější inspektor československé armády Josef Machar, profesor Tomáš Masaryk, poslanec a
pozdější president ČSR, dále JUDr. František Veselý, JUDr. Taussig, knihkupec Sýkora, ředitel Lash a několik
jiných významných osob z Benešova, dobrých to známých učitele Poláka.
Ten, po tomto trapném výjevu na chotýšanské návsi odebral se, ač značně deprimován do hostince „ Na
Kopečku“. Tam hodně rozrušen usedl ke stolu, u kterého bylo ještě jedno místo volné. V hospodě bylo jako v úle,
lidí plno, což jindy ani tak nebývalo. To jej poněkud udivilo. Za malou chvíli přišel do hostince starosta obce
Josef Sysel z čísla 6., kterému po statku ještě „Zeman“ říkali. Přistoupil ke stolu, u kterého seděl Polák a pošeptal
mu do ucha:
„Pane učiteli, poslechněte mne a pojďte domů. Odvedu vás, aby se vám nic nestalo !“
Učitel však odmítl se starostou jít a seděl klidně dál. „Proč pak bych odcházel?“, odpověděl,“nejsem si
vědom, že bych byl se něčeho špatného dopustil.“
Dobrák starosta pak z hospody za chvíli odešel. Pravděpodobně nechtěl být přítomen výstupu, který na sebe
nenechal ani dlouho čekat. Po jeho odchodu nastalo u stolů mručení, šuškání, pronášely se různé poznámky,
namířené proti učiteli. Jeden z přítomných , takto jinak docela rozumný a rozvážný občan hospodář z čísla 5.
Josef Sysel bouchl náhle pěstí do stolu, u něhož ještě s několika dalšími sousedy seděl, povstal a vykřikl: „My
takového učitele u nás nechceme!“ A zase si sedl. Tvářil se při tom však hrozivě a jeho výstup měl za následek,
že i ostatní návštěvníci v hospodě se rozohnili a na učitele se chystali. Jedno děvče na něho dokonce plivlo a
prohlásilo, že se stydí, že obec má takového učitele! 1/
Vřava v hospodě vzrůstala, situace stávala se hrozivou. Učitel Polák zdánlivě klidně, přesto však vnitřně
značně rozrušen seděl u stolu, chvílemi upil ze sklenice a díval se po ostatních. Vtom vstoupil do šenkovny
chotýšanský hokynář Fr. Granát. Chvíli postál mezi dveřmi, mlčky pozoruje situaci. Když poznal, co se vlastně
děje, přikročil rychle ke stolu, u kterého seděl učitel Polák teď už docela sám, postavil se u něho a zavolal :
„ Běda tomu, kdo se opováží na učitele sáhnout! Styďte se! Takhle se chováte k učiteli, který vychovává
vaše děti, který učí i vás tancovat a zpívat, hraje pro vás divadlo a pořádá zábavy a vy se mu takhle odměňujete?
Kdo se na něj opováží, toho okamžitě probodnu!“
1/ Byla to dcera hostinského Hrstky Marie, která se později provdala za Jana Holešovského z čísla 11.

( pokračování příště )
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