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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového roku, pojďme se
tedy podívat, co nového nám přinesl.
Především zase řešíme problematiku zásobování obce
vodou. Zkušební natlakování vodovodu ukázalo,
v jakém stavu jsou některé vodovodní přípojky. Po
jejich 25letém provozu se jistě není čemu divit. Před
plánovaným stálým zvýšením tlaku ve vodovodní síti
je proto vhodné vodovodní přípojky zkontrolovat
a případně opravit (více viz úvod k dotazníku pro
majitele přípojek). Tyto opravy by měl realizovat
a financovat každý odběratel vody sám, ale protože
hromadná oprava bude levnější a také proto, že
bychom později neradi ničili nový povrch komunikací,
které jsou v blízké budoucnosti určeny k opravě (jedná
se zejména o komunikaci nad obchodem a mezi
Šilhovými a křížkem u hřiště), nabízíme majitelům
přípojek hromadnou opravu. Dotazníkem se snažíme
zjistit, jaký způsob proplacení opravy své přípojky
jednotliví odběratelé vody preferují. Mnozí
z odběratelů také mají neplatné smlouvy o dodávce
vody. Jedná se o případy, kdy se např. změnil majitel
nemovitosti připojené k vodovodu. Budeme jim proto
smlouvy aktualizovat.
Zřejmě již brzy zkolaudujeme vodovod (pokud se
nevyskytnou nějaké nečekané komplikace). To však
znamená, že budeme muset plnit řadu nových úkolů.
Rozhodně budeme muset vyřešit nadlimitní hodnoty
radonu v naší vodě. Na zařízení, které radon z vody
odstraní, poskytuje Státní ústav pro jadernou
bezpečnost dotaci až ve 100%ní výši. Již nyní se na
tuto situaci připravujeme a zjišťujeme firmy, které se
odradonováním vody zabývají.
K poslednímu dni loňského roku vypršela platnost
nájemní smlouvy se společností BES, která si
pronajímá obecní pozemky pod obalovnou. Návrh
prodloužit stávající smlouvu o dalších deset let jsme
neakceptovali. Souhlasili jsme s jejím prodloužením
pouze o rok, a proto v průběhu letošního roku BES
připraví a předloží zastupitelům ke schválení návrh
nový.
V minulém roce jsme nevěnovali žádnou pozornost
projektu obnovy rybníka Ovčínek v Městečku vedený

pod názvem „Revitalizace LBP Chotýšanky“. Nyní se
snažíme situaci napravit a začali jsme jednat s ČSOP
Vlašim, které pro nás již jednou podalo neúspěšnou
žádost o dotaci na tuto stavbu. Zatím máme jejich
příslib, že žádost o dotaci zopakují.
Až to počasí dovolí, konečně bude opravena
komunikace na Křemení. Ještě před tím však máme
v úmyslu nechat pod ní uložit kabel pro veřejné
osvětlení nové zástavby. Proto zjišťujeme cenové
nabídky jednotlivých dodavatelů.
Zlobí nás chování nějakého vandala, který opakovaně
odstraňuje dopravní značení začátku a konce obce
v Chotýšanech. Značení je majetkem Správy a údržby
silnic. Ta již podala na Policii ČR trestní oznámení na
neznámého pachatele a policie tuto záležitost vyšetřuje
jako trestný čin obecného ohrožení, za který může
hrozit až nepodmíněný trest odnětí svobody. Obracíme
se proto na ty z Vás, kteří k této věci mají co sdělit,
aby kontaktovali okrskové oddělení Policie ČR ve
Vlašimi.
I v letošní velmi mírné zimě jsme zaznamenali drobné
výhrady občanů k zimní údržbě komunikací. Na
problematické úseky upozorníme dodavatele služby,
tj. DZS Struhařov.
Jak je vidět, leden otevřel celou řadu úkolů, kterými se
budeme v nadcházejícím období zabývat. Kromě výše
uvedeného pak ještě sbíráme podklady pro podání
žádosti o územní rozhodnutí na autobusovou zastávku
(chybí nám ještě jeden souhlas) a na sportoviště (zde je
problémů více). V únoru by nás měl také navštívit
architekt s návrhem územního plánu.
Než se s Vámi rozloučím, ještě připomenu, že do
konce ledna je třeba zaplatit poplatky za svoz
komunálního odpadu. A do konce února nám ještě
můžete předat své nápady na to, co by se mělo v naší
obci v budoucnu realizovat.
Přeji Vám poklidné únorové dny.
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
U

Zápis do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy v Chotýšanech se koná
ve středu 11. 4. 2012 od 15 - 16:30 hodin.
Po telefonické domluvě ve čtvrtek 12. 4. 2012.
Africká pohádka
Ve středu 11. ledna 2012 se malí diváci vydali na
výpravu do daleké Afriky. S kamarády z "Africké
pohádky" prožili zajímavé chvíle plné napětí
a dobrodružství.
Kouzelná baterka
V pondělí 23. ledna 2012 proběhlo ve škole setkání
s herci Lenkou Janíkovou a Lukášem Hejlíkem na
podporu čtenářské gramotnosti s názvem "Kouzelná
baterka". Cílem tohoto představení - povídání nad
knihou O. Černé a M. Kukovičové Kouzelná baterka
bylo hravou formou probudit v dětech zájem
o čtení..
Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Hostinec na Chotýšce si vás dovoluje
pozvat na:
____________________________________________________

Víkendové hody:
U

3.-5.2. - UZENÉ HODY - z domácí udírny- pravé domácí klobásky, bůček, krkovička,
uzená kolínka a další dobrůtky připravené z domácího uzeného masíčka
10.-12.2. - RYBÍ HODY - ochutnejte speciality z českých řek a rybníků
17.- 19.2. - KANČÍ HODY - těšte se na kančí gulášek, svíčkovou a minutky či speciality dle vybraných receptů
24.- 26.2. - KACHNÍ HODY - tradiční pečená kachýnka na medu či pivě, pečená kachní prsa na pomerančích,
pikantní stehna s brusinkovou omáčkou a jiné speciality z kachniček.

Speciální akce: vstup zdarma!
U

15. února - Obsluha nahoře i dole bez - od 19-ti hod. - POZOR to tu ještě nebylo!!! Nenechte si ujít.
17. února a 2. března - Taneční zábava „Na Chotejšce“ - k poslechu a tanci hraje živá hudba - výběr
z celé škály stylů i na vaše přání
Dále vám nabízíme polední menu (polévku dle denní nabídky a výběr ze dvou jídel) a to za pouhých 59,- Kč.
Podmínkou je předplatné alespoň deseti obědů předem. Můžete se těšit na kachničky, řízečky, gulášky a další
tradiční pokrmy české domácí kuchyně. Věrnostní karta pro stálé zákazníky. Informace a rezervace v restauraci,
nebo na tel. 603 960 062. Těšíme se na vaši návštěvu!

Zápis 1/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 1. 2012 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, František Toula, Vladimír Sysel, Irena Pošmurná
Nepřítomni: Petr Kuthan
Z toho omluveni: Petr Kuthan
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Vladimír Sysel
Hosté: Miroslav Švarc

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Kontrola usnesení
Obecní vodovod – oprava vodovodních přípojek
Obecní vodovod – radon
Nájemní smlouva – obalovna
Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zajištění přípravy návrhu na financování opravy vodovodu starostkou a 2. místostarostou – PROBÍHÁ

3.

Obecní vodovod – oprava vodovodních přípojek
Některé vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu. V dubnu se předpokládá posílení tlaku ve vodovodu, což
může způsobit poruchy na vodovodních přípojkách. Z tohoto důvodu proběhne v únoru (podle počasí) výměna
většiny vodoměrů a revize funkčnosti domovních uzávěrů. Jelikož vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví majitelů
nemovitostí, je třeba rozhodnout o způsobu financování a realizace jejich oprav. V průběhu výměn vodoměrů bude
zjišťováno, jakým způsobem budou majitelé domů financovat případnou opravu své vodovodní přípojky. Také
budou aktualizovány smlouvy o dodávce vody.

4.

Obecní vodovod – radon
Voda v obecním vodovodu má nadlimitní hodnotu radonu. Po zkolaudování vodovodu bude nutné tuto situaci řešit.
Proto budou na žádost zastupitelstva vyžádány nabídky od dodavatelů zařízení na odstranění radonu.

5.

Nájemní smlouva – obalovna
Společnost BES s.r.o. předložila návrh na prodloužení nájemní smlouvy na rok 2012 za stejných podmínek jako
v roce 2011 s tím, že v průběhu roku předloží návrh na dlouhodobou smlouvu o nájmu.
Otázka: Kdo je pro prodloužení nájemní smlouvy se společností BES s.r.o. na rok 2012?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání svazku obcí CHOPOS.

Různé

7.

Informace o stavu projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“
Probíhá jednání s Ing. Křížem z ČSOP Vlašim ohledně podání žádosti o dotaci.
Žádost o pronájem nebytového prostoru – garáž velká Městečko.
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem velké garáže p. Hrstkovi na rok 2012.
Otázka: Kdo souhlasí s pronájmem velké garáže – Městečko?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Pan Kučera a pan Seemann předložili geometrický plán č. 386-36/2011, na základě kterého bude obecní pozemek
p.č. 1450/1 rozdělen a jeho části prodány dle záměru vyvěšeného dne 30.4.2011, a to 80 m2 panu Kučerovi a 54 m2
panu Seemannovi za cenu 150,- Kč/m2.
Otázka: Kdo je pro prodej částí pozemku?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Na pozemku p.č. 1446, který je ve vlastnictví obce, bude zřízeno věcné břemeno pro vedení elektrické přípojky
k parcelám č. 201/5 a č. 201/6.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost o vyřazení knih z obecní knihovny
Knihovník navrhuje vyřadit z knižního fondu 259 kusů knih dle předloženého seznamu.
Otázka: Kdo je pro vyřazení knih?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Veřejné osvětlení na Křemení
Zastupitelé zvažují možnost uložit do země kabel pro veřejné osvětlení na Křemení před položením nového
povrchu místní komunikace. Budou vyžádány cenové nabídky.
Krádež dopravního značení
Policie ČR řeší opakovanou krádež dopravního značení začátku a konce obce.
Zimní údržba komunikací v obci
Na základě stížností občanů je třeba upozornit dodavatele služby na problematické úseky.

Usnesení č. 1/2012 ze dne 27. 1. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

2)

schvaluje
a)
prodloužení nájemní smlouvy se společností BES s.r.o. na rok 2012;
b)
pronájmem velké garáže v Městečku;
c)
prodej pozemků panu Kučerovi a panu Seemannovi;
d)
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.;
e)
vyřazení knih z knižního fondu obecní knihovny;
pověřuje
a)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu

multifunkčního sportoviště;
b)
c)
d)
e)
f)

starostku a 2. místostarostu přípravou návrhu na financování opravy vodovodu;
starostku přípravou aktualizovaných smluv o dodávce vody;
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na odstranění radonu;
starostku a 2. místostarostu jednáním s ČSOP Vlašim o projektu „Revitalizace LBP Chotýšanky“;
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na veřejné osvětlení na Křemení;

3)

g)
2. místostarostu jednáním s dodavatelem služeb na zimní údržbu komunikací;
bere na vědomí
a)
stav obecního vodovodu – vodovodní přípojky a radon;
b)
zprávu ze zasedání CHOPOSu;
c)
informaci Policie ČR o krádeži dopravního značení.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 2. 3. 2012 od 1800 hodin.

Z důvodu revize vodovodu nepoteče voda od
pondělí 6. února 22.00 hodin do úterý 7. února 4.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Hostinec pod
Kostelem
pořádá

Valentýnskou zábavu
dne 11. 2. 2012
od 2100 hodin

MS ČČK Chotýšany
zve své členy na výroční
členskou schůzi,
která se koná 18. 2. 2012 v 1500
hodin
v hostinci „Na Kopečku“

Přednášející:
Mudr. GOZON ze záchranné
služby nemocnice Benešov

SRPŠ Chotýšany
pořádá
dne 19. 2. 2012 od 1400 hodin

Dětský karneval

TISKOVÁ ZPRÁVA

Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, vyjádřit se k ní může každý
Kudy se bude ubírat rozvoj Posázaví po roce 2013? Jaké bude mít priority? Do jakých oblastí budou
směřovat dotace ze státních i evropských fondů? Na tyto, ale i další otázky by měla odpovědět
aktualizovaná strategie regionu, kterou začala připravovat místní akční skupina Posázaví. Nepůjde
přitom o dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet z přání obyvatel. Pokud tedy máte nějaké
připomínky ke kvalitě života v místě svého bydliště, nebojte se to dát najevo. Hlavně na vás totiž
záleží, zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či
ubytovací zařízení. Nebo snad postrádáte v obci stacionáře pro děti či seniory, spolkové prostory nebo
více sportovních a společenských akcí? Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi
zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“. Lístek s písemnou odpovědí pak vhoďte
do některé z krabic, které jsou na veřejně přístupných místech, například obecních úřadech,
v knihovnách, školách. Svá přání nebo nápady můžete tímto způsobem vyjádřit do konce února 2012.
„Chceme, aby obyvatelé sami řekli, co chtějí v obci změnit, jestli opravit náves nebo pořádat víc akcí
pro děti,“ říká odborný konzultant společnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Vítány jsou také hlasy
spolků, neziskových organizací, sdružení i podnikatelů.
Anketní lístky se během března a dubna 2012 vyhodnotí na úrovni obcí, mikroregionů a místní akční
skupiny. Obce a mikroregiony by je pak měly využít při svých komunitních plánováních, která budou
vyhodnocena během března až července 2012. Na to by pak měly v září až prosinci 2012 navázat
SWOT analýzy a jejich vyhodnocení na úrovni zastupitelstva obcí, spolků, podnikatelů, mikroregionů a
MAS. Výsledkem budou Integrované plány rozvoje na úrovni mikroregionů, který stanoví hlavní trendy
a témata. Na úrovni celého regionu budou z podkladů stanovena hlavní témata, která budou
projednána na oborových a regionálních setkáních. Integrovanou strategii regionu pak projedná v
dubnu 2013 celoregionální konference Posázaví a v květnu 2013 by ji měl schválit Programový výbor
MAS. Následně by ji pak do konce září 2013 měla schválit také zastupitelstva obcí regionu. Podrobné
dílčí kroky a harmonogram aktualizace strategie rozvoje regionu jsou zveřejněny na
leader.posazavi.com v sekci Strategie rozvoje regionu, kde také můžete vložit svá přání nebo nápady
elektronicky.
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007.
Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013.
Vizí strategie je zlepšení kvality života v regionu Posázaví. Zaměřuje se na zachování a zhodnocení
přírodního a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho
obyvatel do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže.
K jejímu naplnění výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž
„přitekly“ do regionu desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit
kapličky a hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky.
Podle ředitelky společnosti Posázaví o.p.s. Bohunky Zemanové je důležité nejen znát přání obyvatel.
„Musíme je také seznámit s výstupy, tedy s tím, jak s jejich přáními naložíme, zda je dokážeme splnit,
nebo na ně peníze neseženeme,“ řekla Bohunka Zemanová. Informace se budou postupně
zveřejňovat v obecních zpravodajích a na webových stránkách obcí, měst a místní akční skupiny
Posázaví.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci
se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o
rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty
Zviditelnit místní výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového projektu
společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním podnikatelům spolupráci při propagaci jejich produktů.
Informovat o nich bude nejen na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím stálé expozice
vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v Benešově. Výrobce bude
také zvát na regionální trhy a jejich výrobky bude propagovat na svých akcích.
„Podpora místních regionálních výrobků a služeb Posázaví je důležitá pro posílení lokální identity a
patriotismu. Projekt by měl přispět ke zvýšení soudržnosti obyvatel, zachování tradic a upevnění
mezilidských vztahů. Jeho cílem je také podpora venkovské turistiky a usměrnění služeb cestovního
ruchu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Celkové náklady projektu jsou téměř 420 000 korun, z toho zhruba 294 000 korun pokryje dotace
ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu budou propagační materiály regionu Posázaví
zaměřené na podporu místní produkce a venkovské turistiky, na propojení místních výrobků, řemesel
a tradice. Počítá se také s vydáním dalšího dětského časopisu Posázavské kukátko aneb …, tentokrát
zaměřeného na regionální výrobky. Nakoupí se vitríny pro prezentaci místní produkce, které budou
umístěny v zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s.
Informace o regionálních výrobcích jsou na www.posazavi.com v rubrice Tržiště. Zájemci je tam
mohou vkládat sami, nebo prostřednictvím zaměstnanců společnosti Posázaví o.p.s. Stačí doplnit
název a stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu, telefon, e-mail a popis jednotlivých výrobků
včetně fotografií. Své místo v Tržišti mají řemeslné výrobky (například ze dřeva, slámy, keramiky),
potraviny a zemědělské produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso, ovoce, nápoje, med) i přírodniny
(léčivky, bylinné čaje, kompost apod.).
Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, který od
letošního roku koordinuje na území Místní akční skupiny Posázaví regionální značení výrobků a
služeb pod názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Výrobci z regionu mohou o
novou značku požádat do konce ledna 2012. V budoucnu se o certifikaci budou moci ucházet také
poskytovatelé služeb, zejména ubytovacích a stravovacích.
Potraviny vyráběné v daném kraji podporuje také ministerstvo zemědělství, a to prostřednictvím
soutěže Regionální potravina. Letos se uskuteční už potřetí. Z regionu Posázaví už tento titul získal
Pivovar FERDINAND pro světlé speciální pivo d’Este a polotmavé speciální pivo Sedm kulí a
společnost Pinko a.s. pro Kopečkovou zmrzlinu čokoláda.
Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci
se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o
rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 4
Vojtěch Červenka byl vyučen tesařem, k Syslovým na Pařezí se přiženil a řemeslo také zde provozoval. I u této chalupy
byl jen malý kousek pole, k jehož obdělání stačily ženské, a tak se Vojtěch mohl více věnovat řemeslu. Měli dceru
Barboru, nar. 1896, která se potom provdala za Františka Rataje, nar. 1894 v Pecínově. Na Pařezí se přistěhoval
z Buchova a tak dostala potom Červenkova chalupa nového majitele a osada Pařezí nového občana. Mimo práce doma při
hospodářství, které se trochu zvětšilo hned po I. světové válce přídělem ode dvora, chodil také na práci k chotýšanskému
velkostatku. Měli dvě dcery: Božena nar. 1926 zůstala doma. Provdala se 5. února 1955 za Josefa Bohuslava ze Lhoty
Hrazené, který je zaměstnán u n. p. Stavby silnic ve Vlašimi. Bydlí na Pařezí.
Druhá Ratajova dcera se provdala za Všetečku do Prahy, měli tam menší tiskárnu. Po čase se s ním rozvedla, je
nyní znovu provdána za J. Petržilku, bydlí v Praze.
Ratajovi mají ještě
syna Oldřicha, je
ženatý v Domašíně
ve vlastním domku.
Výše uvedená rodina Syslova byla
velmi rozvětvena,
její ostatní příslušníci se usadili
většinou ve Vídni.
Vojtěch Červenka
se dožil poměrně
vysokého
věku.
Zemřel v 83 letech
26. února 1930.

Bývalá Ratajova chalupa čp. 3 v únoru 1969
Foto – V. Zelený

Stejně
vysokého
věku se dožila
i jeho manželka
Kateřina, zemřela

15. prosince 1935. Oba jsou pochováni na hřbitově v Chotýšanech.
I František Rataj se stal potom členem chotýšanského JZD se svými 4,91 ha pozemků a nějakým kusem dobytka.
Vše mu bylo odhadnuto částkou 12 570 korun. Oba pracovali potom v novém družstvu, v posledních několika letech však
začal František už vynechávat. Na lecos si potom postěžoval, zanaříkal, v úterý 7. ledna 1964 zemřel. Pohřeb měl ve
čtvrtek 9. ledna na chotýšanský hřbitov. Bylo mu 70 let.
Ani Ratajova chalupa na Pařezí nedoznala v posledních letech podstatné změny. Je polodřevěná a je to vedle
chalupy Fialovy č. 2 pravděpodobně jediné takové stavení, které bylo postaveno v době, kdy osada tato byla založena.
Psáno r. 1967 J. Š.
pokračování příště
Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E-10740.
Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz. Šéfredaktorka: Ing. Monika Matoušková.
Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na www.chopos.cz.

