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Vážení spoluobčané,
máme za sebou září, které v činnosti vedení obce
nepřineslo žádné zásadní rozhodování či realizované
akce. Proces realizace započatých projektů
(např. povodňový plán, územní plán, atd.) prostě
pouze pomalu, ale jistě postupuje. Proto ve svém
úvodníku nebudu komentovat zápis z jednání
zastupitelstva, ale zaměřím se spíše na to, co se do
usnesení nedostalo.
Zastupitelstvo zahájilo poslední čtvrtinu svého
volebního období a tak je potřeba se začít zabývat
myšlenkou, co ještě v příštím roce zrealizovat a co již
nechat novému vedení obce, které si zvolíme příští
podzim. Důkladně se touto otázkou budeme zabývat
na příštím zastupitelstvu, kdy budeme připravovat
návrh rozpočtu na rok 2014. Nad čím se ale snažíme
najít shodu již nyní, je novela vyhlášky o místním
poplatku za systém svozu tuhého komunálního
odpadu. Systém poplatku, tj. poplatek na poplatníka
a nikoliv za popelnici, v příštím roce rozhodně měnit
nebudeme. Zabýváme se však možnostmi poskytnutí
úlev či osvobození od poplatku některým skupinám
poplatníků. Definitivní podobu vyhláška dostane až
při příštím zasedání, kdy již budeme znát všechny
příjmy a výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím
v r. 2013. Zatím nemáme fakturu za poslední svoz
nebezpečného a objemného odpadu. Při této
příležitosti je vhodné připomenout, že do objemného
odpadu patří pouze odpad z domácností
(např. vyřazený nábytek), nikoliv odpad stavební
(okna a jiný stavební materiál). Ten je každý
stavebník povinen zlikvidovat na vlastní náklady.
Nikdo nemůže chtít po obci nebo ostatních
poplatnících, aby se finančně podíleli na likvidaci
jeho stavebního odpadu. Bohužel ani letos se nám
nepodařilo zachytit všechny hříšníky a protože
nemůžeme nechat stavební odpad ležet uprostřed vsi,
nechali jsme ho odvézt a za jeho likvidaci musíme
zaplatit.

A když už tady některé spoluobčany takto kárám,
přidám ještě upozornění, že v obci stále platí vyhláška
zakazující používání hlučné techniky (sekačky, pily,
apod.) v neděli. Z různých částí obce se mi občas
dostane upozornění na její porušování. Teď na
podzim to už je méně aktuální, ale přesto všechny
vyzývám k ohleduplnosti ke svým sousedům,
abychom nebyli nuceni řešit tyto přestupky oficiální
cestou.
Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny.
Proběhnou v pátek a v sobotu 25. a 26. října. Období
příprav je tentokrát kratší, proto zřejmě dostanete
volební lístky do schránky až jeden den předem, což
tentokrát zákon umožňuje, protože volební lístky se
na obce budou distribuovat opravdu na poslední
chvíli.
Pochmurné dušičkové období vám může trochu
rozjasnit „Koncert pro radost“, se kterým v sobotu
9. listopadu v místním kostele vystoupí děti
z benešovské ZUŠ. Je to taková jejich malá generálka
na vánoční vystoupení. Přijďte si je poslechnout,
uvidíte s jakou radostí zpívají a určitě ji přenesou i na
vás. O tradiční adventní koncert tím nepřijdete.
Je plánován na poslední adventní neděli a vystoupí na
něm paní M. Čejková se svým doprovodem.
V sobotu 9. listopadu si já osobně udělám ještě jednu
radost. Pro naše nejmenší připravujeme na tento den
Vítání občánků, což je velmi příjemná povinnost.
Těším se, že se mladé rodiny dostaví v hojném počtu.

Přeji vám poklidné říjnové dny

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Nabídka měření radonu v domech

ZE ŠKOLY

Naše obec se nachází v oblasti s vyšším
radonovým rizikem a z toho důvodu nás Státní
ústav radiační ochrany požádal o zveřejnění
nabídky na BEZPLATNÉ MĚŘENÍ radonu
v domech a bytech pro obyvatele. Zájemci
o změření hodnoty radonu umístí v obytných
místnostech bytu detektor na dobu 1 roku.
Po uplynutí této doby budou zjištěné hodnoty
vyhodnoceny a přibližně za 3 měsíce pak majitel
nemovitosti obdrží písemně výsledky měření

Zahájení školního roku
Není to tak dávno, co jsme se na zahradě loučili
s přáním krásně prožitých letních dnů. A je tu začátek
nového školního roku. V pondělí 2. září přivítala paní
starostka Ing. Blanka Bejdáková 8 nových prvňáčků.
Společně s paní ředitelkou Mgr. Danielou Bukovskou
jim popřála mnoho úspěchů a radosti v cestě za
poznáním....

i s případným doporučeným opatřením.

Celoškolní projekt „Ptáčci“

Přihlášení je možné:

V září probíhal ve škole projekt „Ptáčci“, do kterého
se zapojili nejen žáci ZŠ, ale i děti z mateřské školy.

• telefonicky na tel. číslech:

Projekt zahájila poutavým vyprávěním paní učitelka

o 226 518 166 Ing. Fojtíková
o 226 518 177 pí. Kreslová, pí. Mužíková
• mailem na adrese: radon@suro.cz

Vendula Novotná o pěnkavě, kterou našla na jedné
z prázdninových výprav, jako malé ptáče. Děti ve
skupinkách

poznávaly

zástupce

našich

pěvců,

vyráběly ptačí budky, malovaly zástupce ptačí říše,
poznávaly
OÚ Chotýšany

jejich

zpěv.

Velkým

zážitkem

byl

dopolední program na školní zahradě, který pro děti
připravili zástupci zachránné stanice „Čapí hnízdo“.

Vážení spoluobčané,
během měsíce listopadu budu

Děti se seznámily s odchytem, kroužkováním
a životem ptáků stěhovavých. Projekt byl ukončen
prezentací

prací

dětí,

které

seznámily

ostatní

s výsledky svého bádání….

v prostorách OÚ Chotýšany otevírat
MASÉRNU.

V novém školním roce přejeme všem žákům hodně
úspěchů, nových zážitků a krásných okamžiků,

Veškeré informace (otevírací dobu, ceny,

prožitých nejen ve školních lavicích.

druhy masáží apod.) včas upřesním.

Těším se na Vás!!!
Klára Starostová 

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Klub důchodců v Klub důchodců v
Chotýšanech
pořádá

v sobotu 19. 10. 2013 od 19:30 hodin v HOSTINCI NA KOPEČKU
Srdečně zveme všechny spoluobčany k příjemné zábavě při tanci
a hudbě.
Vstupné: 50,-Kč

Obec Chotýšany
srdečně zve na

KONCERT PRO RADOST,
který se koná

v sobotu 9. listopadu 2013 od 17:00 hodin
v kostele sv. Havla v Chotýšanech.
Účinkuje pěvecký sbor Dobromysel při ZUŠ J. Suka
Benešov pod vedením sbormistryně Lady Bambasové

Zápis 7/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 4. 10. 2013 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír
Sysel, František Toula
Nepřítomni: Petr Kuthan
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Vladimír Sysel, František Toula
Hosté: Josef Mareš, Josef Kouřil, Bohuslav Kovář ml.

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., s konstatováním, že zastupitelstvo se
sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Projekt Ovčínek
4) Veřejné osvětleni
5) Rozpočtové opatření č. 4
6) Prominutí nájemného osada Albatros
7) Odkup a směna pozemků – Křemení
8) Žádost o příspěvek na ČOV – Lefflerovi
9) Zakoupení konvektomatu do školy
10) Petice občanů ke zklidnění dopravy na silnici II/112
11) Vyhláška o odpadech na rok 2014
12) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
13) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou –PROBÍHÁ
zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
jednání starostky se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků – PROBÍHÁ
zjištění možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů 2. místostarostou – SPLNĚNO
zjištění cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného osvětlení 1. místostarostou –
SPLNĚNO
• podepsání nájemní smlouvy na jídelnu DZS Struhařov starostkou – PROBÍHÁ
• realizace odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany starostkou – PROBÍHÁ
•
•
•
•
•

3. Projekt Ovčínek
Z důvodu neúčasti Ing. Kříže z ČSOP Vlašim na domluvené schůzce bude jednání probíhat v říjnu.

4. Veřejné osvětlení
Nové osvětlení k Beckovým a Kovářovým bude realizováno ještě letos.
V příštím roce se plánuje výměna 11 kusů svítidel s největší spotřebou elektrické energie
v předpokládané výši cca 60.000,- Kč.
Veřejné osvětlení u autobusové zastávky Městečko – dodavatel předloží cenovou nabídku
na elektrifikaci.

5. Rozpočtové opatření č. 4
Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření (viz příloha).
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6. Prominutí nájemného osada Albatros
Osadní výbor osady Albatros žádá o prominutí nájemného z obecního pozemku po celou dobu platnosti
smlouvy (do roku 2020). Osadníci svépomocí opravili obecní cestu v osadě po letošní povodni a udržují
obecní pozemky.
Otázka: Kdo je pro prominutí nájemného?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Odkup a směna pozemků – Křemení
Paní Hanušová žádá o směnu a odkup části pozemku č. 436 v k.ú. Chotýšany dle předloženého
geometrického plánu. Bude vyvěšen záměr o prodeji a směně.

8. Žádost o příspěvek na ČOV - Lefflerovi
Žádost bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2014.

9. Zakoupení konvektomatu do školy
ZŠ Chotýšany požádala o příspěvek na zakoupení konvektomatu do školní jídelny v hodnotě cca
140.000,- Kč. V případě zakoupení konvektomatu je nutné ještě letos zaplatit zálohovou fakturu ve výši
40 % z ceny, tj. cca 60.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro poskytnutí příspěvku na konvektomat?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10. Petice občanů ke zklidnění dopravy na silnici II/112
Zastupitelé berou na vědomí petici občanů a rodičů žáků základní školy ke zklidnění dopravy.

11. Vyhláška o odpadech na rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem vyhlášky o místním poplatku za systém svozu TKO na rok 2014.
Požadují doplňující informace.

12. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu.

13. Různé
a) Žádost manželů Kovářových o slevu na poplatku za svoz TKO na rok 2014
Zastupitelé vzali žádost na vědomí, vyhovění žádosti zváží na příštím zasedání.

b) Žádost paní Strakové o věcné břemeno k obecnímu pozemku č. 1454/1, příp. odkup
Paní Straková požádala o zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku č. 1454/1 za účelem
výstavby vjezdové brány a zaplocení cca 5,2 m2.
Zastupitelé preferují odkup části pozemku.

c) Žádost pana Mareše z Městečka o odstranění plotu z místní komunikace č. 954/1
a č. 987/1 v k.ú. Městečko
Zastupitelé vzali žádost pana Mareše na vědomí, odstranění plotu není nutné řešit v současné době.

Usnesení č. 7/2013 ze dne 4. 10. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) rozpočtové opatření dle přílohy;
b) prominutí nájemného pro osadu Albatros;
c) poskytnutí příspěvku ZŠ Chotýšany na nákup konvektomatu;
2) pověřuje
a) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek;
b) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;

c)
d)
e)
f)
g)

starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
starostku podepsáním nájemní smlouvy na jídelnu DZS Struhařov;
starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
starostku přípravou vyhlášky o poplatku za svoz TKO;
1. místostarostu jednáním s paní Strakovou ve věci výstavby vjezdové brány;

3) bere na vědomí
a) žádost o příspěvek na ČOV – Lefflerovi;
b) petici občanů na zklidnění dopravy;
c) zprávu ze zasedání Choposu;
d) žádost manželů Kovářových o slevu na poplatku za svoz TKO;
e) žádost pana Mareše o odstranění plotu z místní komunikace.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 1. 11. 2013 od 1800 hodin.

Jiný pohled na ekologii
Ve Zpravodaji města Vlašimi č. 5/2013 mě zaujal článek s tímto nadpisem, ve kterém autor podrobně
mapuje, jak je v ČR (a v okolí Vlašimi) nakládáno s vytříděným plastovým odpadem. Se souhlasem
redakce z tohoto příspěvku některé pasáže vybírám a předávám je dál.
Směsné plasty jsou občany vytříděné plasty všeho druhu – od kelímků od jogurtů, obalů od mycích
prostředků, přes rozbité plastové židle a přepravky, až po plastové tašky a PET lahve. Tento materiál je
zpravidla značně znečištěný a jsou mezi ním i věci, které by tam prostě být neměly (zbytky jídla,
použitý olej, někdy i mrtvá kočka nebo pes). Takto znečištěná várka pak celá končí přímo na skládce
(např. z hygienických důvodů). Odpad, který občané odkládají do nádob na tříděný odpad (týká se i skla
a papíru), musí být čistý. Zjistí-li svozová firma, že tříděný odpad v určité obci je opakovaně znečištěný,
může jej převzít a vykazovat jako směsný komunální odpad, za který obec nejen nedostane žádné
peníze, ale naopak za něj ještě zaplatí.
Z plastů, které lze využít k recyklaci, se z dovezeného množství využije jen cca 30 %, ostatní končí opět
na skládce či ve spalovně. Odběratelé totiž mají zájem především o PET lahve, např. kelímků od jogurtů
je tak málo, že se je nevyplatí ze směsného plastového odpadu třídit, natož je odvážet mnoho kilometrů
ke zpracování. Podobně je tomu i u TetraPackových obalů od nápojů (mléko, džusy).
Z výše uvedeného je vidět, že lidé doma pracně vytřídí plastové odpady, aby jich nakonec až 70 %
skončilo na skládce nebo muselo být odváženo za vysokých nákladů na velké vzdálenosti ke
zpracovatelům či do spaloven, protože Ministerstvo životního prostředí si sice vytklo na cíl omezit co
nejvíce skládkování a co nejvíce využívat odpady k recyklaci, jenže současné podmínky tomu v ČR
bohužel vůbec neodpovídají.

Blanka Bejdáková

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 20.
Po druhé světové válce přišli do Chotýšan na četnickou stanici noví lidé, noví četníci. Není tomu sice ještě tak dávno,
avšak o jejich činnosti a působení vůbec zachovalo se nám zatím jen velmi málo, téměř nic. Četnická stanice a četnický sbor byl přejmenován na “Sbor národní bezpečnosti – SNB“ a tak i na domku čp. 54 v Chotýšanech byla tabulka
“Četnická stanice“ vyměněna za tabulku novou s označením “Stanice SNB“. Vedoucím stanice tu byl Josef Nový
z Benešova a to až do 1. června r. 1947.
Před tím a to ještě hned v roce 1945 byl tu jako člen stanice Václav Mařinec, bývalý partyzán. V roce 1948
a krátce také před tím působil tu jako člen SNB František Posejpal, který se potom oženil s Eliškou Svatoňovou, dcerou
chotýšanského občana Antonína Svatoně, tesaře, bydlícího v té době v čp. 51 u Máchů “Na Chotýšce“.
V následujících potom letech ztratila stanice SNB v Chotýšanech mnoho na své důležitosti a zvyšoval se zde
dojem, že ji není nyní už ani zapotřebí. Službu tu zastával jeden nebo nanejvýše dva příslušníci SNB, mezi nimiž byl
také i Jaroslav Bauman, později obecní tajemník v Chotýšanech.
Po krátkém čase podle rozhodnutí z vyšších složek měla být stanice SNB v Chotýšanech zrušena! Z usnesení
rady MNV na schůzi konané 7. února 1949 byla podána potřebná intervence o zachování této stanice v naší vesnici.
Nebyl však na to vzat žádný zřetel a místní stanice SNB v Chotýšanech byla nařízením příslušných úřadů zrušena
v červnu 1950 natrvalo a přemístěna do Vlašimi.
Plných třicet let byla četnická stanice a později stanic SNB v Chotýšanech v činnosti k prospěchu a klidu
všech občanů svého rajónu i naší vesnice samotné. Tím také končí krátké toto vypravování o chotýšanských
četnících, z nichž mnozí žijí u dnešních pamětníků v trvale dobré paměti a kteří svoji činností jako strážci klidu,
pořádku a bezpečnosti přispěli také k obohacení historie naší vesnice Chotýšan!

Z různých dob a časů – Kapitola 21.
Poštovní úřad
Bylo vždy snahou všech pokrokových občanů v naší vesnici, aby byla obec pokud možno vybavena tak, aby po
všech stránkách vyhovovala prospěchu všeho obyvatelstva. Již dávno před první světovou válkou – před rokem 1914 –
usilovalo se o to, aby byl v obci poštovní úřad, četnická stanice, aby byl zaveden vodovod, provedena meliorace polí
i luk. Hlavním pak iniciátorem všech těchto projektovaných podniků byl tehdejší nájemce místního velkostatku
inženýr Bohuš Svoboda, o němž byla také již zmínka na jiných místech této “Chotýšanské kroniky“ a který společně
s dalšími ještě několika místními občany snažil se tyto věci proměnit ve skutek. Třebaže tu bylo zřejmé, že všechno
toto zařízení v prvé řadě by bylo velmi prospělo velkostatku samostatnému, byla tu přece jen i jistota, že všechny
tyto projekty – kdyby se uskutečnily – by v hojné míře prospěly i občanům ostatním, jejich práci usnadnily, zlepšily
a celkový životní úděl na vesnici zpříjemnily. Věc dospěla již tak daleko, že na některé zmíněné projekty byly
vypracovány už potřebné plány, rozpočty a pro poštu vyhlédnut i příslušný dům.
Přišel však rok 1914, světová vojna. Po dobu jejího trvání nemohlo se o připravovaných věcech vůbec uvažovat,
i když na druhé straně nutno přiznat, že inženýr Svoboda měl na příslušných úředních místech i v té době velké
známosti, s jichž pomocí a přímluvou by byl jistě uskutečnění oněch věcí snadno dosáhl. Když se potom po válce
v roce 1919 z Chotýšan odstěhoval, tehdejší obecní zastupitelstvo se k projektovaným podnikům už vůbec nevrátilo
přesto, že po válce byly celkové poměry pro zřizování takovýchto podniků daleko příznivější než před tím. Jediné,
co se potom uskutečnilo, bylo zřízení četnické stanice v Chotýšanech v roce 1920, jak je o tom psáno v předcházející
kapitole.
V obci se vyskytlo mezitím několik opatrníků, kteří příslušné činitele od záměrů uskutečnili chystané projekty
různými pochybnostmi i vědomou oposicí ke všemu novému, úplně odradili. Na věc se úplně zapomnělo a nebylo
o ní pak již po léta vůbec jednáno…
Až teprve v roce 1942 vyskytl se tu nový návrh. Ne sice na uskutečnění všech zmíněných již projektů, nýbrž
jen na zavedení telefonu do Chotýšan a zřízení zde telefonní hovorny. Obecní zastupitelstvo si vyžádalo potřebné
informace od ředitelství pošt v Praze, a to potom oznámilo, že proti zřízení telefonní hovorny v Chotýšanech nemá
námitek.
Snaha o zřízení poštovního úřadu v Chotýšanech projevila se hned po druhé světové válce znovu. MNV
navázal spojení s ministerstvem pošt v Praze, které nemělo proti tomu zásadních námitek. Místní národní výbor
v Chotýšanech byl o tom vyrozuměn přípisem ze dne 15. dubna 1946, ve kterém však bylo zdůrazněno, že náklad
na zřízení musí hradit obec! Rada MNV projednala tuto záležitost ve své schůzi dne 2. května 1946 a všichni

přítomní se usnesli jednomyslně na tom, že se jedná o úřad pro obec velmi prospěšný a že by měl být v obci
zřízen i když to bude spojeno s určitými náklady. A na tom prozatím zůstalo … a kolik dalších let se v tom ohledu
nepodnikalo zase nic…
Začátkem roku 1955 oznámil poštovní úřad v Benešově, radě MNV v Chotýšanech, že doručování pošty se
bude napříště provádět jen v rámci okresů. V důsledku toho odpadne obec Chotýšany od poštovního úřadu v Postupicích, poněvadž tyto jsou již v okrese Benešov. Chotýšany naproti tomu spadaly tehdy ještě pod okres Vlašim.
Na schůzi rady MNV v Chotýšanech konané ve středu dne 23. března 1955 bylo usneseno, zažádat
příslušná místa za zřízení poštovního úřadu v Chotýšanech a to s tímto obvodem: Chotýšany s osadami Křemení
a Pařezí, Městečko, Lhota Veselka, Toulov - Smykov, Onšovice a Takonín. Radou MNV byla žádost vypracována
a podána na krajskou správu spojů v Praze, v opise pak zaslána okresnímu poštovnímu úřadu ve Vlašimi.
Krajská správa spojů oznámila, že se zřízením poštovního úřadu v Chotýšanech souhlasí, ovšem za určitých
podmínek, hlavně pak, aby byla vyhlédnuta vhodná budova a místnosti pro poštu.
Pro poštovní úřad by byly nejlépe vyhovovaly místnosti Kampeličky v domku číslo 54. Byla proto
požádána Státní spořitelna v Praze o přenechání těchto místností a zároveň o povolení k přestavbě, aby plně
vyhovovaly poštovnímu úřadu.
Jednání se Státní spořitelnou nemělo zpočátku valného úspěchu a zbytečně se protahovalo. Bylo proto
uvažováno také o tom, zřídit poštovní úřad v místnostech bývalého zámku, ovšem v tom případě, pakliže by se
tam některé místnosti daly uvolnit a vhodně upravit. Když potom Krajská správa spojů znovu žádala o sdělení,
jak daleko pokročily přípravy pro zřízení poštovního úřadu, bylo navázáno jednání přímo s ředitelem Státní
spořitelny Kudrnou. Toto jednání bylo velmi úspěšné a záležitost byla také vbrzku kladně vyřízena.
Byly dohodnuty podmínky a poštovní úřad v Chotýšanech měl být dán do provozu nejdéle do konce
listopadu 1956. Jednalo se jen o obsazení potřebných dvou funkcí – míst a to přednosty a doručovatele.
MNV v Chotýšanech bylo z nadřízených míst doporučeno, aby tato místa byla pokud možno obsazena z řad
místních k tomu schopných občanů. Místním rozhlasem byli chotýšanští občané několikráte vyzváni, aby se
přihlásili pro uvedené zaměstnání, nikdo však neprojevil zájem ani ochotu některé z těchto dvou míst zastávat.
Za poštmistra se pak přihlásil jeden zájemce z Roudného, kterému nevyhovoval však zase byt, který mu
MNV dával k disposici. Jevila se z toho nutnost, zařídit byt nový a to jak pro poštmistra, tak i pro doručovatele.
Byly prohlédnuty byty v budově zámku v místech, kde dříve bydlel nájemce Žížala a tam byly pak vhodně
upraveny dvě bytové jednotky dobře vyhovující.
Poštovní úřad v Chotýšanech po menší úpravě
dolejších dvou místností v domku číslo 54 byl dán do
provozu dnem 1. července 1957. Bylo to také uveřejněno
v Úředním listě republiky Československé částka 86
ze dne 5. září 1957 s tímto oznámením: “Dne 1. července
úřad v obci Chotýšanech v okrese Vlašim, s názvem
Chotýšany. Do jeho doručovacího obvodu patří obce
a osady: Chotýšany, Křemení, Pařezí, Městečko, Lhota
Veselka a Takonín.“
V dnešní době – 1966 – je na poštovní úřad
v Chotýšanech zapojeno několik telefonních linek a to:
Spoje – poštovní úřad Chotýšany linka 30
Místní národní výbor Chotýšany linka 31
Veřejná telefonní stanice Chotýšany linka 32
Čsl. Škrobárny, n.p., lihovar Chotýšany linka 33
Základní devítiletá škola Chotýšany linka 34
Jednotné zemědělské družstvo Chotýšany linka 35
Jednota, lidové spotřební družstvo v Benešově,
sídlo Vlašim, prodejna Chotýšany linka 36
Dům pekaře Josefa Petra č.p. 50 v Chotýšanech, kde byla
Státní lesy v Praze, lesní závod Vlašim, polesí Domašín,
v roce 1942 zřízena veřejná telefonní hovorna
lesní úsek Chotýšany linka 37
Foto: Josef Šimek
Pařezí číslo 6 linka 38
Psáno r. 1966 většinou podle vlastních pamětí. Josef Šimek

pokračování příště...
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