Ročník 13 / Číslo 6 - 8/ Srpen 2009

Skončily prázdniny a většině pracujícím dovolená. Snad
nikoho z našich občanů nepostihla větší újma na zdraví
a živelné pohromy se nás naštěstí také vyhnuly.
Vnitřní prostory naší školy jsou nově vymalovány, je
částečně nově obnoveno zařízení školy, prostě radost
pohledět. Škola je skutečná chlouba naší obce. Přeji
našim dětem i vyučujícím do nového školního roku
hodně úspěchů v jejich práci.
Pracovníci Rabbitu Chotýšany oslavili dožínky a pro
nás to znamená výrazné snížení průjezdu těžké nákladní
dopravy přes obec. Část poničené dlážděné vozovky ve
stoupání u hostince Na Kopečku bude opraveno
pracovníky BES středisko Vlašim.
Zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu
probíhá letos zatím bez větších problémů, drobné
výpadky na elektro zařízení byly operativně odstraněny.
Spotřeba vody je proměnlivá od 20 do 40 m3 za den.
Především o víkendech a v době napouštění bazénů ke
koupaní je spotřeba výrazně větší.
Údržbu veřejné zeleně v obci se pracovníkům a
brigádníkům dařilo zajistit. Ne všichni občané jsou však
spokojeni. Především v osadě Městečko a Křemení
máme stále nedostatky. Čas a náklady, které jsme
věnovali letos na údržbu sportovního areálu, byly
výrazně větší. Velké rezervy ve vzhledu obce máme
v odstranění zbytečných zákoutí obce, kde se povalují
torza automobilové techniky, jejichž vlastníci si asi
neuvědomují další neupotřebitelnost toho zbytečně
skladovaného materiálu.
Odvoz komunálního odpadu především popelnic
probíhá bez problémů. Horší je to s odpadem tříděným,
konkrétně papírem a plastem, kdy bylo krátké období
přetékajících kontejnerů, jak v obci, tak v chatových
osadách.
Z větší míry se to podařilo vyřešit novými
kontejnery a přesunutím několika stávajících na
potřebné stanoviště. Cena za odvoz a uložení odpadu
jednoho kontejneru je 220,- Kč + DPH. Někteří občané
stále nechápou potřebu zmenšit rozměry ukládaného
odpadu, především papírových kartonů.
Situaci nám ztěžují cizí občané a řekl bych i někteří
přespolní řemeslníci podnikatelé, kteří především
kontejnery u školy využívají ke svému prospěchu.

Skutečnost, že někdo u kontejnerů vyhodí materiál,
který se dá charakterizovat jako velkoobjemový, je
nehoráznost a jsem přesvědčen, že to není od našich
občanů. Žádám Vás občané o spolupráci a pomoci
v záležitosti řešení tohoto problému. V jarním
období bude nutno zajistit velkoobjemový svoz
odpadů.
Zastupitelstvo obce bylo požádáno o změnu
územního plánu sídelního útvaru Chotýšany. O
změnu požádali jak občané obce, tak fyzické osoby,
které mají vlastnická práva k pozemku nebo stavbě
na území obce. Zákonem č. 191/2008 Sb., se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu a dochází zde k posunutí termínu
stanoveného pro možnost pořízení nového územního
plánu, nebo provedení úpravy územního plánu obce
do 31. 12. 2015. Je plně v kompetenci obecního
zastupitelstva, zda se rozhodne o pořízení nového a
nebo změny územního plánu. Zastupitelstvo se

rozhodlo zjistit případné další žadatele o
změnu územního plánu a dává prostor pro
další žádosti s podáním do příští schůze
zastupitelstva t.j. 25. 9. 2009.
Projednání změny územního plánu je časově a
administrativně náročná záležitost. Pořízení změny
územního plánu zajišťuje Obecní úřad s rozšířenou
působností, v našem případě MěÚ Benešov, odbor
územně plánovací činnosti a nebo smluvně
právnická a nebo
fyzická osoba
oprávněná
k výkonu územně plánovací činnosti.
Oprávněnost soudního navrácení užívaného
obecního pozemku v Městečku Ing. Tomkem se
potvrdila dalším střetem dvou automobilů
v nebezpečné a nepřehledné zatáčce.
K oblasti bezpečnostní situace v obci: došlo k
několika případům vloupání do chat v našem
regionu. Byl proveden pokus o vloupání do budovy
Obecního úřadu, přes místnost kadeřnictví. Darebák
byl vyrušen zabezpečovacím zařízením v budově.
Žádám občany, aby byli všímaví na pohybující se
neznámé lidi po vesnici a blízkém okolí.
Miroslav Budka

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Školní zákulisí - aneb se školou
na věčné časy...
Září, podzim, vlaštovky, škola.... pro nás je
to závazek na 10 měsíců, že Vaše děti budou i
našimi ratolestmi. Těšíme se na jejich obejmutí,
vyprávění, ale i na to zlobení. Není to jen
práce, profese, zaměstnání - je to naše poslání a
věřte, že bez lásky a nadšení v tomto resortu
nemáte šanci uspět.
Soudržnost rodičů, dětí a pedagogů je
závazné a mělo by platit okřídlené rčení - se
školou na věčné časy a nikdy jinak.... Chceme
jen poukázat na to, jak dominantní školu tady v
Chotýšanech máme a buďme na ni právem
pyšní, neboť kdokoliv cizí vejde do této
budovy, lidově řečeno "padne na zadek". Je to
opravdu komfortní škola, pěkně a esteticky
vybavená, zařízená... A troufáme si i tvrdit, že
široko daleko v celém okolí není podobná. A
pokud se mýlíme, objeďte si pár klasických
škol a možná se Vám zvedne sebevědomí, jaký
"altán vzdělanosti" máte přímo pod nosem.
Berte to jako svojí chloubu, že i malá vesnice
má velké ambice.
Koneckonců, je to hlavně zásluhou Vás
všech, zde žijících a s námi sympatizujících....
za to děkujeme - my všichni se školou spojení
(děti a zaměstnanci školy)

ZMĚNA:
Vaše příspěvky do Chotýšanských
novin zasílejte prosím na e-mail:
matouskovam1@seznam.cz

Rozpis zápasů našich fotbalistů
A TÝM
05.09. 17:00
12.09. 17:00
20.09. 15:00
26.09. 16:30
04.10. 16:00
10.10. 16:00
17.10. 15:30
24.10. 14:30
31.10. 14:00
07.11. 14:00
14.11. 14:00

Čerčany
Chotýšany
Struhařov
Chotýšany
Zdislavice
Votice B
Chotýšany
Divišov
Chotýšany
Olbramovice
Chotýšany

Chotýšany
Vr. Janovice
Chotýšany
Teplýšovice B
Chotýšany
Chotýšany
Pravonín
Chotýšany
Miřetice
Chotýšany
Neveklov

SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Nesper. Lhota B
Chotýšany B
Teplýšovice C
Chotýšany B
Ostředek B
Popovice B
Chotýšany B
RÚ Kladruby
Chotýšany B
FC Myslič

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Chotýšany
Kamberk
Chotýšany
Graffin Vlašim B
Chotýšany
Chotýšany
Ratměřice
Chotýšany

NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE

B TÝM
06.09. 15:00
13.09. 17:00
20.09. 15:00
27.09. 16:30
04.10. 15:00
11.10. 15:00
17.10. 15:30
25.10. 14:30
31.10. 14:00
08.11. 14:00

Chotýšany B
Struhařov B
Chotýšany B
Čechtice A
Chotýšany B
Chotýšany B
Divišov B
Chotýšany B
Tichonice B
Chotýšany B

DOROST
06.09. 10:15
12.09. 10:15
19.09. 10:15
26.09. 10:15
03.10. 10:15
10.10. 10:15
17.10. 10:15
25.10. 10:15

Trh. Štěpánov
Chotýšany
Chocerady
Chotýšany
Drachkov
Radošovice
Chotýšany
Olbramovice

V těchto dnech můžete podpořit naše fotbalová mužstva svou
účastí.

Ohlédnutí za prázdninami
Výstava O. Holuba

Hnutí Haré Krišna

Dne 4. července proběhla v salónku hostince „Na
Kopečku“ vernisáž výstavy obrazů akademického
malíře Oldřicha Holuba, na které se sešlo kolem třiceti
jeho příznivců a přátel. Tato výstava byla uspořádána
k příležitosti životního jubilea autorových 85.
narozenin.
Úvodem přivítal přítomné syn Jan Holub a pan
starosta Miroslav Budka, který mistra krátce představil
a zároveň mu poděkoval za jeho výtvarné práce, které
nejvíce zasvětil Chotýšanům a kraji Podblanicka.
V rámci vernisáže zahrál kytarista Antonín Koubek.
Nakonec O. Holubovi všichni přítomní návštěvníci
popřáli k jeho jubileu.

Dne 27. července v odpoledních hodinách zněla obcí
Chotýšany hlučná píseň "Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna
Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma,
Haré Haré," za doprovodu hudebních nástrojů a tančících
vlajkonošů. To přijížděli cestou od Bořenovic volským
povozem členové hnutí Haré Krišna, kteří zvali občany na
kulturní program na školní zahradě prezentující prvky
védské kultury.

Každý si tu na výstavě mohl vybral nějaký ten svůj
oblíbený námět. Zastoupena tu byla kromě krajiny
Chotýšan a blízkého okolí i různá zátiší, převážně
s květinami nebo ovocem. Na své si přišly i ti, kterým
malířské umění vůbec nic neříká, jelikož po výstavě
celý večer na nádvoří hostince pěkně hrála bigbeatová
kapela Jana Holuba „Bolesti“ z Prahy. A co přát
Oldřichovi Holubovi na závěr! Mnoho síly, zdravíčka
a životního optimismu k jeho další umělecké činnosti a
aby tato jeho výstava obrazů nebyla zdaleka tou
poslední, jak nám pokaždé tvrdí!

Tento program byl součástí "Padayátry" - pěšího
festivalu, který se v naší zemi traduje od roku 1993.
Presentovalo jej kolem 20 členů tohoto hnutí, zastoupeného
účastníky Čech, Slovenska, Polska a USA. Chotýšany byly
jednou ze zastávek putovní cesty, která byla započata na
farmě Krišnův Dvůr v Městečku a pokračovala přes
Postupice, Benešov, Struhařov, Teplýšovice, Ostředek,
Divišov, již zmíněné Chotýšany, do Vlašimi, Tehova a
končila v Kácově. Součástí programu bylo hudební
vystoupení za doprovodu tradičních hudebních nástrojů,
jako např: harmonia, malých činelků zvaných kartály, nebo
mridangy, indického bubnu. Nechybělo divadelní
představení pro děti, tanečnice představily publiku
starodávný chrámový tanec Bharat-natyam a na závěr hosté
ochutnali sladkosti vegetariánské kuchyně.

Je jen smutné, že počet účinkujících a hostů převyšoval
nad účastí přítomných místních diváků. Ale přesto se
publikum dobře bavilo.

Hasičský večírek

Dětské odpoledne

Myslivecká společnost Diana Chotýšany uspořádala již
podruhé „Dětské odpoledne“ na myslivecké střelnici
v Chotýšanech v sobotu 29. srpna. Bohatý program na
Začnu hned zostra, protože nemám slov … !
téma „Úloha myslivců a hajných v pohádkách“. Děti
se měly možnost zúčastnit různých soutěží, např.
Proč něco pořádat, když nejenže nedorazí
střelby ze vzduchovky na sklopné terče, poznávání
téměř žádný host z řady občanů obce, natož ze trofejí lesní zvěře, norování lišky apod., za které byly
sboru SDH?! Vážně nevím, co víc si přejete, aby náležitě odměněny cenami.
se v obci dělo, když nejste schopni přijít zatančit si
na tak skvělou akci. To už jste všichni vážně tak
líní, či se ostýcháte přijít mezi hasiče? Jsem
opravdu rozhořčená a bude toho zastání, že dělat
něco tohoto rázu je naprosto nevděčné!! Při
pohledu na obsazené stoly, se chtělo brečet.
Myslím, že i na pohřbu se sejde více lidí, tedy ze
sboru určitě. Kdo nikdy nepořádal podobnou akci,
je absolutně mimo mísu, nicméně seďte si dále
všichni doma na zadku a pak hlavně neříkejte, že
tu „chcípnul“ pes, když nejste schopni jít do
hospody, kterou stejně většina z NÁS pravidelně
navštěvuje!
I počasí jak organizátorům, tak i zúčastněným
Ale zpět k tomu příjemnějšímu … a dětem přálo.

LIDI VZPAMATUJTE SE!!

k přiblížení večera těm, kteří si ho nechali ujít …
I přes zcela obsazený jeden stůl a pár nadšenců
kolem, se večírek maximálně vydařil. Hudba jako
vždy nezklamala, tančilo se jak se patří
k hasičským zábavám i na stole, úsměv střídal
nadšení a odchody domů míjely ranní hodiny.
Přeji si, aby jste konečně pochopili, že to
neděláme jen pro SDH, ale pro všechny občany a
hlavně proto, aby se tu lidi pobavili a prožili
přinejmenším příjemný večer.

Za SDH Chotýšany
KLÁRA STAROSTOVÁ

Zápis 7/2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 24.6. 2009 od 16:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný
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)
4)
5)

Zahájení.
Závěrečný účet finančního hospodaření obce Chotýšany v roce 2008
Žádost pana Karla Babky, Chotýšany čp. 99 o odkup části obecního pozemku parc.č. 1417 v k.ú.
Chotýšany
Žádost o odkup obecního pozemku v lokalitě Večerní hvězda – p.Šalát
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 7/2009 ze dne 24.6.2009:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) Závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou s tím, že zjištěné chyby:
- na majetkovém účtu 277 –poskytnuté přechodné výpomoci – chybně vykázána minusová
částka
- na účtu 321 – dodavatelé chybně vykázaná částka
- nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření na přijaté dotace
Tyto chyby budou odstraněny do 30.6.2009.
b) nákup sekačky VARI LÍZA DS 521

2)

pověřuje
a) starostu nákupem sekačky VARI LÍZA DS 521

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28 .8. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Zápis 8/2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2.9. 2009 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté: p. Fulín, p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Kasl, p. Innemann, pí. Farová

Jednání:
1.

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

6)
7)
8)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Jana Šnytová, Vlašim, žádost o odkoupení a směnu obecního pozemku parc. č. 334/2 v chat.osadě
Albatros
Karel Babka, Chotýšany čp.99, žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1417 v k.ú.
Chotýšany
Šalát Jiří, Benešov, žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1003/2 v k.ú. Chotýšany
Jitka Fulínová, Benešov, žádost o začlenění pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Chotýšany do územního
plánu
Jitka Fulínová, Benešov, žádost o odstranění dřevin z pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Chotýšany
Hnutí Hare Krišna, Městečko 1, žádost o změnu územního plánu sídelního útvaru Chotýšany
Josef Mareš, Městečko 21, žádost o proplacení faktury za opravu obecní cesty, Městečko-obalovna
Chotýšany
Josef Kouřil, Křemení, žádost o svolání veřejné schůze
Blažena a Jindřich Kuthanovi – žádost o změnu územního plánu
Blažena a Jindřich Kuthanovi, Libuše a Ladislav Luxovi – žádost o zbudování vodovodního řádu na
pozemcích parc.č. 328/10 a 1416
Blažena a Jindřich Kuthanovi, Libuše a Ladislav Luxovi, Petr Kuthan, Petr Mach – žádost o zaslání
písemné zprávy o průběhu řešení budování místní komunikace na parcelách 328/10 a 1416
Různé.

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
•
•
•
•

starostu jednáním ve věci koupě pozemků PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od Pozemkového
fondu ČR - SPLNĚNO
starostu jednáním s vedením školy ve věci využití půdních prostor ve škole a zadáním řešení projektové
kanceláři – SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na
pozemku p. č. 368/12 a 1419/1 v k.ú. Chotýšany - SPLNĚNO
starostu zjištěním potřebné dokumentace k vybudování kanalizace na odvedení vody z meliorací
a
zpevnění komunikace v lokalitě u RD manželů Holešovských a Šandových v Chotýšanech – SPLNĚNO

•

•
•
•

3.

starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč se splatností 3 roky na financování
úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru Finančního úřadu v Benešově
č. 16/2009 ze dne 20. 2. 2009 s Českou spořitelnou, a.s. - SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim na zajištění potřebné
dokumentace ke kolaudaci vodovodu - SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Bioanalitika CZ s.r.o. Chrudim na rozbory pitných vod SPLNĚNO
starostu nákupem sekačky VARI LÍZA DS 521- SPLNĚNO

Jana Šnytová, Vlašim, žádost o odkoupení a směnu obecního pozemku parc. č.334/2 chat.osadě
Albatros
Vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy podmínky dohody ze dne 7. 12. 2008 ze strany paní Jany Šnytové aby
byl umožněn přístup k ostatním pozemkům, které jsou v návaznosti na obecní cestu parc. č. 953 v kú.
Městečko u Chotýšan, vedoucí od pozemku, jenž je středem zájmu, tedy parc. č. 334/2 v kú. Městečko u
Chotýšan, ke stodole pana Pospíšila, v tom smyslu, že doposud nebyly odstraněny keře a část oplocení,
nemůže být ze strany obce proveden prodej, ani směna části tohoto pozemku.
Z tohoto důvodu se tento bod z dnešní schůze vyřazuje.
Vzhledem k tomu, že paní Šnytová odmítá výše zmiňované keře a oplocení odstranit, zajistí toto odstranění
obec na náklady paní Šnytové. O tomto konání bude paní Šnytová písemně vyrozuměna.

4.

Karel Babka, Chotýšany čp. 99, žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1417 v k.ú.
Chotýšany
Zastupitelé souhlasí s prodejem pozemku o výměře 13 m2 za cenu 50,-Kč/m2 . Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
Otázka: Kdo je pro schválení prodeje pozemku?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Šalát Jiří, Benešov, žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1003/2 v k.ú. Chotýšany
Zastupitelé odsouvají prodej pozemku, až do doby než se vyřeší spor mezi chataři z Večerní Hvězdy a
majiteli areálu zeleného údolí ohledně příjezdové komunikace.

6.

Jitka Fulínová, Benešov, žádost o začlenění pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Chotýšany do
územního plánu
Změna územního plánu vychází ze sbírky zákonů č. 183/2006. Pořízení změny probíhá z vlastní iniciativy
obce, na žádost občanů,...
O změně vždy rozhoduje zastupitelstvo a je nevynutitelné. Změnu plánu hradí vždy pořizovatel, tj. pokud
změna vychází z popudu žádostí občanů, hradí tuto změnu žádající občané.

Vzhledem k tomu, že žadatelé mají vážný zájem o změnu územního plánu, upozorňujeme
občany, aby své případné žádosti podali na obecní úřad nejpozději do příští schůze t. j. 25. 9.
2009.

7.

Jitka Fulínová, Benešov, žádost o odstranění dřevin z pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Chotýšany
Jedná se o vyřezání náletů a keřů z původní obecní cesty parc. č. 1371 v k.ú. Chotýšany, které by na základě
souhlasu obce odstranil vlastník pozemku 1358/2 v k.ú. Chotýšany na vlastní náklady.
Starosta zahájí správní řízení a požádá o vyjádření ČSOP Vlašim.
Otázka: Kdo je pro odstranění náletu na náklady vlastníka pozemku 1358/2 v k.ú Chotýšany ?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8.

Hnutí Hare Krišna, Městečko 1, žádost o změnu územního plánu sídelního útvaru Chotýšany
Změna územního plánu vychází ze sbírky zákonů č. 183/2006. Pořízení změny probíhá z vlastní iniciativy
obce, na žádost občanů,...
O změně vždy rozhoduje zastupitelstvo a je nevynutitelné. Změnu plánu hradí vždy pořizovatel, tj. pokud
změna vychází z popudu žádostí občanů, hradí tuto změnu žádající občané.
Vzhledem k tomu, že žadatelé mají vážný zájem o změnu územního plánu, upozorňujeme občany, aby
své případné žádosti podali na obecní úřad nejpozději do příští schůze t. j. 25. 9. 2009.

9.

Josef Mareš, Městečko 21, žádost o proplacení faktury za opravu obecní cesty, Městečko-obalovna
Chotýšany
Pan Mareš žádá o úhradu faktury za odstranění letitého nánosu bahna a spadaného listí. Jedná se o úsek
v délce cca 140m, 11h práce v sazbě 650,-Kč/h + DPH.
Vzhledem k tomu, že nebyl dopředu projednán záměr opravy komunikace, zastupitelstvo tuto žádost
neschvaluje.
Otázka: Kdo je pro schválení úhrady faktury?

10.

Hlasování PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE 2

Josef Kouřil, Křemení, žádost o svolání veřejné schůze
Důvody schůze:
a) půjčka na úhradu platebního výměru Finančního úřadu Benešov
Proti rozhodnutí FÚ bylo podáno odvolání, které bylo zamítnuto a v současné době je požádáno o prominutí.
Vzhledem k tomu, že FÚ po celou dobu tohoto řízení bere platební výměr jako půjčku obci s vysokým
úrokem, je pro obec výhodnější uhradit tuto částku formou úvěru s nižším úročením.
b) územní plán – bude řešeno na příští schůzi
c) obalovna Chotýšany a její modernizace
d) projednání začlenění pozemků pana Kouřila do průmyslové zóny

11.

Blažena a Jindřich Kuthanovi – žádost o změnu územního plánu
Změna územního plánu vychází ze sbírky zákonů č. 183/2006. Pořízení změny probíhá z vlastní iniciativy
obce, na žádost občanů,...
O změně vždy rozhoduje zastupitelstvo a je nevynutitelné. Změnu plánu hradí vždy pořizovatel, tj. pokud
změna vychází z popudu žádostí občanů, hradí tuto změnu žádající občané.
Vzhledem k tomu, že žadatelé mají vážný zájem o změnu územního plánu, upozorňujeme občany, aby
své případné žádosti podali na obecní úřad nejpozději do příští schůze t. j. 25. 9. 2009.

12.

Blažena a Jindřich Kuthanovi, Libuše a Ladislav Luxovi – žádost o zbudování vodovodního řádu
na pozemcích parc. č. 328/10 a 1416.
Bereme na vědomí.

13.

Blažena a Jindřich Kuthanovi, Libuše a Ladislav Luxovi, Petr Kuthan, Petr Mach – žádost o
zaslání písemné zprávy o průběhu řešení budování místní komunikace na parcelách 328/10 a 1416
Starosta zašle žadatelům písemnou zprávu po obdržení projektové dokumentace od ing. Tichovského.

14.

Různé
a) P. Kouřil
p. Kouřil upozornil na porušování klidu v neděli 23. 8. 2009 panem Radíkem.

Usnesení č. 8/2009 ze dne 2. 9. 2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) prodej části obecního pozemku parc. č. 1417 v k.ú. Chotýšany o výměře 13 m2 za cenu 50,Kč/m2
b) vyřezání náletů a keřů z původní obecní cesty parc. č. 1371 v k.ú. Chotýšany na náklady
vlastníka pozemku 1358/2 v k.ú. Chotýšany

2)

pověřuje
a) starostu prodejem části obecního pozemku parc. č. 1417 v k.ú. Chotýšany o výměře 13 m2 za
cenu 50,-Kč/m2 panu Babkovi
b) starostu zahájením správního řízení vyřezání náletů a keřů z původní obecní cesty parc.č. 1371
v k.ú. Chotýšany
c) starostu jednáním s ing. Tichovským k urychlení řešení komunikace na pozemku parc.č. 328/10
a 1416

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:20 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 25. 9. 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 15/3
Biskupská visitace
U příležitosti konaného biřmování v Chotýšanech dne 7. června 1902 provedena byla též generální
náboženská zkouška žactva zdejší obecné školy. Tehdejší farář P. Schmidt požádal učitele Karla Poláka, aby
k uvítání světícího biskupa Krásla – Františka Borgiáše – nacvičil se žactvem vhodnou píseň. Učitel Polák
napsal tedy několik případných veršíků, na které hned, poněvadž byl i dobrým muzikantem, zkomponoval
s doprovodem harmonia dvojhlasný sbor.
Dopoledne zmíněného dne odbývala se slavnost sv. biřmování na chotýšanském hřbitově. Po skončené
slavnosti odebral se biskup Krásl do školy, kde bylo již shromážděno žactvo, připravené ku generální zkoušce
z náboženství. Kromě žactva byli tam zástupci z přifařených obcí Takonína, Městečka a Bořeňovic a členové
učitelského sboru. Jakmile vstoupil biskup do třídy a usedl ke stolu, pokrytém bílým ubrusem, na němž byly dvě
vázy s nádhernými květinami a krucifix, zasedl učitel Polák k harmoniu – bylo to jeho vlastní – a připravené
žactvo zazpívalo tuto nacvičenou píseň:
„Radostí a plesem nechať hlas náš zní,
vzhůru k nebesům leť převroucí zpěv náš!
Již se přiblížily dnové pro nás slavní,
kdy k nám vchází milý biskup Borgiáš.
Boha svého dítě v touze prosit smí-li,
pak my k Bohu svému pozvedáme hlas:
aby mu dal štěstí, zdraví, tolik síly,
by moh lidstvo blažit ještě dlouhý čas.
Boží požehnání provázej ho dále
na všech jeho cestách, po všech končinách,
kéž by každodenně u všech králů krále
orodoval za nás ve svých modlitbách.“
Přednes byl opravdu bezvadný a po jeho ukončení vypozoroval učitel Polák, že se panu biskupovi jak
zpěv, tak i verše samotné velmi líbily.
Po náboženské zkoušce, která pak následovala, řekl biskup: „Pane učiteli, vaše skladba a krásný zpěv
žactva mne úplně nadchly. Srdečně vám děkuji a ujišťuji vás, že v nejbližších dnech zašle vám arcibiskupská
konsistoř pochvalný dekret.“
Učitele Poláka toto uznání samozřejmě potěšilo, pochvalného dekretu však neobdržel vůbec. Farář P.
Schmidt, jak se později Polák dozvěděl od starého Šilhy, kostelníka, dopsal totiž arcibiskupské konsistoři, aby
od zaslání slíbeného dekretu se upustilo. Jako důvod uvedl, že se učitel Polák spřáhl s benešovskými realisty,
kteří přišli do Chotýšan zneuctít chrám boží.
Psáno 1950.
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