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Jako každý rok proběhlo u nás v obci tradiční pálení
ohňů a stavění májky. Realizátorům akce na „Krabici“ patří
poděkování. Samozřejmě i tato činnost vyžaduje přípravu ,
tj. práci a energii. Věřme , že tradice bude i dále pokračovat,
že se najdou stále mladí mužové, kteří se tohoto úkolu
každoročně zhostí.
V obci Takonín pravděpodobně z důvodu pátečního
deště se občané rozhodli zapálit hranici až na1.máje.Založení
ohně nebylo řádně nahlášeno, tak jak jsem se zmiňoval
v minulém čísle Chotýšanských novin, ale bylo nahlášeno
občanem jako požár. Na místo vyjely čtyři zásahové vozy
hasičských sborů. Protože se nenašel viník založení ohně,
byla celá záležitost řešena výstražnou domluvou . Dle
zjištění informací u velitele vlašimského hasičského
záchranného sboru je možno udělit pokutu do výše 25.tisíc
Kč.
V uplynulých měsících a týdnech se po celé republice
šíří tzv. Czech Point mánie, která byla odstartována
začátkem tohoto roku díky možnosti získat dotaci ze
strukturálních fondů EU. Stručně řečeno ,obce a města mají
šanci získat dotaci na zřízení pracoviště Czech Point. Toto
pracoviště obsahuje zatím tyto stávající agendy:
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Podání do registru účastníků provozu autovraků
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona
č. 124/2008 Sb.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
Cílem projektu je vytvořit službu pro komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude
možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných
informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny,
převést písemné dokumenty do elektronické podoby a
naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve
vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení
správních orgánů.
Naše obec také požádala o zřízení tohoto pracoviště.
Příjemné prožívání květnových dnů přeje
Budka Miroslav

KD Chotýšany ve spolupráci s OÚ pořádají zájezd do
Českých Budějovic

Na výstavu „ HOBBY“.
Odjezd bude od „Pomníku“ dne 14.5.2009 v 7.00 hod.
Doprava 50 Kč.
Tento zájezd je pořádán pro všechny občany, kteří
projeví zájem.
Přihlášky u pí. Vaňkátové

______________________________________
Obecní úřad Chotýšany
pořádá oslavu

DNE MATEK
v sobotu 9. května 2009
v hostinci ,,Na Kopečku,
od 15. hodin
Všechny ženy matky jsou srdečně zvány.
------------------------------------------------------------------O Velikonocích 12.4.2009 se konal hudební
večírek, který pořádal klub důchodců v Chotýšanech.
Jsme rádi, že i přes sváteční shon se našlo dost těch,
kteří se s námi přišli pobavit. K úspěchu večírku
prospěla i hudební skupina CODA Bystřice. Na úhradu
jejího vystoupení byl použit příspěvek od zastupitelstva
obce.
Do tomboly přispěly svými dary firmy, které sídlí
v Chotýšanech, pak myslivecké sdružení DIANA,
občané Chotýšan a členové klubu .
Tímto bychom chtěli všem poděkovat.Velký podíl
mají i členky výboru, které zajistily chod tomboly a
personál restaurace.
Za výbor klubu
Václav Višín - předseda
____________________________________________

Májové pobožnosti v kostele sv. Havla
v Chotýšanech
se konají v neděli po mši svaté a ve čtvrtek v 18hod.
____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Velikonoční dílničky
První středu v měsíci dubnu proběhly ve škole dílničky, tentokráte věnované svátkům jara. A
tak si děti upletly pomlázku, vyrobily přáníčko či nazdobily perníček. Poděkování patří paní Ivaně
Syslové, která s dětmi zdobila perníčky a panu Kronusovi za čas věnovaný pletením pomlázek.
Velikonoční výstava
Na tuto akci navázala další – velikonoční výstavu, kdy se dveře naší školy otevřely a
návštěvníci si tak mohli prohlédnout její prostory a s nimi výrobky a práce dětí věnované svátkům
jara.
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem byla věnována spisovateli O. Sekorovi. Celý večer jsme četli z jeho
knih, které děti přinesly. Zvláštní cenou byl odměněn nejstarší výtisk knihy tohoto autora. Byla
jím kniha „Hurá za Zdendou“ z roku 1960. Večer byl nejen o čtení, ale i o hrách a soutěžích.
Odměněn byl také nejmladší a nejstarší účastník NsA.
Četlo se, čarovalo, ale ani kouzelná pusa na dobrou noc nepomohla a nejmladší účastnice usínala
v pozdních nočních hodinách.
Noci s Andersenem u nás předcházel i týden ve školní kuchyni, která se námi zapojila do této
akce a dětem v jídelníčku nabídla například k obědu Honzův vývar ze sekyrky, mňamku Pipi
Punčochaté, k svačinkám Mikešův rohlík nebo pamlsek pejska a kočičky.
Ráno jsme s dětmi zasadili další "Pohádkovník", spíše "Pohádkovnici" a rozloučili se tím krásným
ahoj na další Noci s Andersenem.
Tímto děkujeme paní V. Fulínové, která, stejně jako loni, i letos věnovala nocležníkům
„Pohádkovnici“ - keřík zlatého deště. Poděkování patří i paní B. Škodové. Ta se postarala o
zpestření snídaně jogurty. Zapomenout nesmíme ani na rodiče, kteří malým nocležníkům
předčítali a tuto akci podpořili.
Účastníci Noci s Andersenem také přispěli na konto dětského hospice v Malejovicích částkou
204,- Kč. Děkujeme.
Výlet do Hrusic za kocourem Mikešem
o velikonočních prázdninách se děti z turistického kroužku vydali do Hrusic za kocourem
Mikešem. Počasí jim přálo a tak se vydaly od vlakové zastávky v Mirošovicích do Hrusic. Tady si
prohlédly památník Josefa Lady a místa, kde pobýval se svými kamarády kocour Mikeš. V
odpoledních hodinách se děti vydaly na vlakovou zastávku do Soběhrd a odtud směřovala jejich
cesta za dobrodružstvím velikonočních prázdnin.
V plném proudu jsou přípravy na další výpravu, tentokráte se vydáme s dětmi za krásami v okolí
Beroun – na Tetín.
Turnaj v kopané
23. dubna se děti účastnily fotbalové turnaje o pohár Mc Donalds Cup . Za velké podpory
fanoušků z malé třídy se postavily proti borcům z vlašimských škol. Děti si letos přivezly pohár a
velké uznání s pochvalou za to, že se každým rokem poháru účastní a nikdy se nevzdají!
Čarodějnice ve škole
Jako každým rokem i letos jsme sešli na sletu čarodějnic . Než si děti opekly špekáčky,
vydaly se po dobrodružné stezce a hledaly tři zdejší obávané čarodějnice. ....Doufáme, že děti
budou mít na toto dopoledne pěkné vzpomínky.

Zápis 5/ 2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 24.4.2009 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová,
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté: p. Hrstka, p. Innemann, pí. Farová

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
TJ Sokol Chotýšany –upřesnění požadavků na údržbu sportovního areálu v roce 2009
4)
Smlouva o zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce a.s a obec Chotýšany na pozemek parc.č.1423/1 v k.ú. Chotýšany
5)
Úplatný převod pozemku PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od Pozemkového fondu ČR
6)
Žádost pana Fr. Tůmy ml. Městečko čp.4 na opravu a rekonstrukci sjezdů k jeho nemovitostem
7)
Žádost manželů Šandových čp.141 a rod.Holejšovských čp. 96 Chotýšany na vybudování kanalizace na odvedení vody z
meliorací a zpevněné komunikace v jejich lokalitě
8)
Žádost Červeného kříže Chotýšany o úhradu dopravy na zájezd Řípovská pouť
9)
Upozornění majitelům pozemků na jejich řádnou údržbu a povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a
plevelů
10)
Czech POINT na OÚ Chotýšany
11)
Využití půdních prostor ve škole
12)
Smlouva o dílo ČSOP Vlašim
13)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

3.

4.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
•
starostu zajištěním prořezání aleje od pošty ke kostelu – PROBÍHÁ
•
starostu uzavřením smluv o smlouvách budoucích na výkup pozemků pro Bezpečnou cestu na Chotýšce - SPLNĚNO
•
starostu podáním žádosti o územní rozhodnutí na Chotýšce - PROBÍHÁ
•
starostu zajištěním cenových nabídek pro realizaci projektu Bezpečné cesty do školy Městečko -PROBÍHÁ
•
starostu zajištěním přepracované projektové dokumentace k Bezpečné cestě na Chotýšce od firmy Astra projekt - PROBÍHÁ
•
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 – bude řešeno dotací z fondu dopravně bezpečnostních opatření stř. kraje
•
hospodářku obce vyhotovením seznamu neplatičů za uplynulé 3 roky jako podklad pro vydání platebních výměrů - SPLNĚNO
•
starostu zkontaktováním ČSOP Vlašim a zajištěním podání žádosti o dotaci a dopracováním vodoprávního povolení – SPLNĚNO
•
TJ Sokol Chotýšany –upřesnění požadavků na údržbu sportovního areálu v roce
Jedná se o ranní zavlažování hřiště.
Bude zajištěno p. Krokusem s výjimkou prázdnin, kdy tuto činnost bude provádět Michal Povolný včetně sekání, tak jako tomu bylo doposud.
Smlouva o zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce a.s a obec Chotýšany na pozemek parc.č.1423/1 v k.ú. Chotýšany
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 1423/1 v k.ú. Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Úplatný převod pozemku PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od Pozemkového fondu ČR
Jedná se o již v minulosti zmiňované pozemky u hřiště.
Otázka: Kdo je pro odkoupení pozemků?

6.

Tyto pozemky byly odhadnuty na: PK 277 - 45.590,-Kč, PK 287 – 5.029,-Kč.
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost pana Fr. Tůmy ml. Městečko čp.4 na opravu a rekonstrukci sjezdů k jeho nemovitostem
Tyto opravy jsou plánovány v rozpočtu na letošní rok.
Zastupitelé pověřují starostu jednáním s firmou BES a zajištěním cenové nabídky.

7.

Žádost manželů Šandových čp.141 a rod.Holejšovských čp. 96 Chotýšany na vybudování kanalizace na odvedení vody z meliorací a
zpevněné komunikace v jejich lokalitě

Zastupitelé pověřují starostu zajištěním přepracování cenové nabídky s přiložením zakreslení trasy potrubí.
8.

Žádost Červeného kříže Chotýšany o úhradu dopravy na zájezd Řípovská pouť
Tato žádost byla stažena. Zájezd se kvůli malému počtu uchazečů nekoná.

9.

Upozornění majitelům pozemků na jejich řádnou údržbu a povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a plevelů
Starosta touto cestou upozorňuje majitele pozemků (zejména těch neudržovaných) na jejich povinnost se o tyto starat, což spočívá zejména
v pravidelném sekání a údržbě.

10.

Czech POINT na OÚ Chotýšany
Znovu se vracíme k možnosti vytvoření tohoto kontaktního místa.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání
ke státu.
Tento projekt je pod záštitou ministerstva vnitra. Více informací na: www.czechpoint.cz
Výhodou je poměrně vysoká dotace na kvalitní technické vybavení s 15% spoluúčastí obce.
Otázka: Kdo je pro zřízení Czech POINT na OÚ Chotýšany?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

11.

Využití půdních prostor ve škole
Vzhledem k nárůstu počtu dětí ve škole a ve školce je zapotřebí řešit využití všech prostor v objektu. Protože se
nabízí možnost získání dotace na projektovou dokumentaci je nasnadě najít smysluplné využití nyní již zateplených
půdních prostor ve škole. Zastupitelé se dohodli na projednání této věci s vedením školy a zadáním řešení
projektové kanceláři.
Otázka: Kdo je pro vypracování projektu ?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

12.

Smlouva o dílo ČSOP Vlašim
Tato smlouva řeší revitalizaci rybníka v Městečku a to až do fáze získání dotace.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

13.

Různé
a. Schválené dotace
Na minulé schůzi bylo uvedeno schválení dotace na vybudování ATS ve výši cca 46tis. Kč.
Tato dotace byla sice schválena, ale nikoli na ATS, nýbrž na úhradu úroků z úvěru na ČOV.
b. Žádost pana Hrstky o odkup obecních pozemků
Bude vyvěšen záměr prodeje pozemků. Jedná se o pozemky dle GP č.191-31/2009 s výjimkou části pod písmenem B. Tato část pozemku
o výměře 8m2 není součástí záměru.

Usnesení č. 5/2009 ze dne 24.4.2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na
pozemku p.č. 1423/1 v k.ú. Chotýšany
b) koupi pozemků PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od Pozemkového fondu ČR
c) podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na zřízení pracoviště CzechPoint
d) smlouvu o dílo ČSOP Vlašim
e) vypracování projektu na využití půdních prostor ve škole
2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č.
1423/1 v k.ú. Chotýšany
b) starostu jednáním ve věci koupě pozemků PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od Pozemkového fondu ČR
c) starostu jednáním ve věci zřízení pracoviště CzechPoint
d) starostu jednáním s firmou BES a zajištěním cenové nabídky na rekonstrukci sjezdů a zatrubnění v Městečku
e) starostu zajištěním přepracování cenové nabídky s přiložením zakreslení trasy potrubí na odvedení vody z komunikace
před RD manželů Šandových čp.141 a rod.Holejšovských čp. 96 Chotýšany
f) starostu uzavřením smlouvy o dílo s ČSOP Vlašim
g) starostu zajištěním cenových nabídek na realizaci Bezpečné cesty v lokalitě Městečko do 27.4.2009
h) starostu jednáním s vedením školy ve věci využití půdních prostor ve škole a zadáním řešení projektové kanceláři

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29.5. 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

A na důkaz, že to myslí vážně vytáhl odkudsi z kabátu dlouhý nůž a divoce jím nad hlavou zamával.
Teprve potom začal v hospodě trochu klid. Někteří z přítomných se opravdu zastyděli a jeden po druhém pak
zahanbeně opustili místnost. Po svém energickém upozornění obrátil se František Granát k učiteli se slovy:
„ Pane učiteli, nebojte se! Klidně dopijte pivo a já vás dovedu domů.“ Za chvíli pak společně opustili
hospodu a Granát skutečně doprovodil učitele Poláka až do jeho bytu ve škole.
Za čas se na vše zapomnělo a v obci nastal klid. Karel Polák šel za několik dní po uvedené příhodě do
Benešova a přihlásil se tam za člena organizace české pokrokové – realistické strany. Pravidelně pak docházel do
večerních schůzí, konaných jednou v měsíci v oddělené místnosti hotelu „Pošta“. Do těchto schůzí chodíval buď
pěšky, nebo tam jezdil večerním vlakem z Postupic. Po dvanácté hodině noční jezdívala z Benešova do Vlašimě
pošta, zcela malý to, krytý poštovní vůz. A tohoto dopravního prostředku používal učitel Polák při návratu
z oněch schůzí z Benešova do Chotýšan. Asi po druhé hodině noční přijížděla vždy pošta k hospodě „ Na
Chotýšce“, kde Polák vystoupil. Ještě dlouho potom a rád vzpomínal učitel Polák na starého poštáka, dobrého to
člověka, i na jeho kobylku, kterou měl pošták rád a která, i když její pán si cestou trochu zdřímnul a často i usnul,
sama bez řízení táhla klidně poštu po silnici dál a dále …
Od události výše popsané uplynula hezká řádka let. Většina přímých jejich účastníků odešla od nás již
navždy. Příběh sám však velmi pěkně ukazuje poměr venkovského faráře k venkovskému pokrokovému učiteli i
poměr některých osadníků k vychovali jejich dětí. Nutno k tomu poznamenat, že až do let druhé světové války se
na tomto poměru u nás na vesnici změnilo jen velmi málo, téměř nic! Změnily se jedině osoby. Místo faráře
P.Ferdinanda Schmidta byli to potom jeho nástupci faráři Kopečtí Josef a František, místo učitele Poláka to byl
zase učitel Remta, Šustr, Kadeřábek i jiní, kteří na stejném jevišti, jenže při jiných proměnách prožívali obdobně
to, co před několika desítky let před tím prodělával jejich kolega. Je to velmi poučné !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Tato benešovská pošta jezdívala až do první světové války. Ještě v letech 1911 a 1912 nosíval jsem panu
učiteli Remkovi k „Chotejšce“ psaní pro poštu, která vždy asi tak mezi sedmou a osmou hodinou večerní
přijížděla od Vlašimě k „Chotýšce“ a odjížděla pak dále k Benešovu. Po půlnoci, jak výše pověděno se pak
vracela zase zpět.

Psáno 1951 – doplněno a opraveno 1961.

( pokračování příště )
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