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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou čtvrtinu roku. Hned
v prvním dubnovém týdnu se, sice v malém, ale přesto
usnášeníschopném počtu, sešlo zastupitelstvo obce
a projednávalo následující body:
• Odbor životního prostředí při MěÚ Benešov nevydal
kladné ani záporné stanovisko k našemu návrhu čištění
odpadních vod v Městečku s doporučením, aby sami
občané podávali individuálně žádosti o ČOV. Teprve
pak se tento odbor v rámci každé žádosti k navržené
technologii vyjádří.
• Proběhla veřejná diskuse ve věci návrhu územního
plánu, občané a dotčené orgány mohou do 22. 4.
podávat své připomínky. Nad územním plánem se
všichni setkáme ještě minimálně dvakrát. Majitelé
pozemků by se měli ve vlastním zájmu s návrhem
územního plánu seznámit a případně podávat
pozměňující návrhy. Návrh územního plánu je stále
k nahlédnutí na OÚ a webových stránkách obce.
• Povodí Vltavy dokončilo práce na úpravě koryta
Chotýšanky v Městečku. Výsledek by měl zaručit lepší
průtok zejména při případných povodních.
• Byly vytipovány obecní pozemky, na kterých hospodaří
soukromé subjekty (zejména DZS Struhařov), s nimiž
nyní povedeme jednání o nájemních smlouvách na tyto
pozemky.
• V nové zástavbě na Křemení byly nainstalovány dvě
další lampy veřejného osvětlení.
• Blíží se čas vybírání vodného za uplynulý rok, což nás
vedlo ke zhodnocení příjmů a výdajů na obecní
vodovod. Za elektřinu zaplatíme ročně 140 000 Kč,
dále platíme 26 000 Kč Státnímu fondu životního
prostředí za čerpání podzemních vod, 6 000 Kč správci
vodovodu (ing. Matoušek ze Struhařova) a 5 000 Kč za
rozbory vody. Za poslední známé období (květen 2011
– květen 2012) občané odebrali a zaplatili 12,1 tis. m3
vody. Po propočtech vycházejí náklady na 1m3 vody na
14,60 Kč. Z toho důvodu může cena vody zůstat na
současné výši, tj. 20, resp. 30 Kč (při nadměrném
odběru) za m3. Rozdíl mezi náklady a cenou vody bude
použit na tvorbu fondu oprav (předpokládaná výše cca
65 tis. Kč).

• Dostali jsme zajímavou nabídku na výměnu lamp
veřejného osvětlení za úsporná indukční svítidla.
Předpokládaná investice ve výši cca 600 tis. by se měla
vrátit v horizontu 5 let při životnosti svítidel 25 let.
Nabídku budeme ještě posuzovat.
• Zjišťujeme a diskutujeme možnosti organizace
odpadového hospodářství. Obdrželi jsme nabídky
společnosti AVE, COMPAG a Technické služby
Benešov a vytvořili jsme 3 varianty financování
odpadového hospodářství (viz samostatný článek).
První dvě varianty zafinancují pouze sami občané, třetí
varianta je výhodná pro občany, dopadne však na
podnikatelské subjekty. Bližší informace a dotazy
ohledně odpadového hospodářství můžeme společně
probrat na veřejné diskusi, kterou svoláváme na čtvrtek
2. května od 18 hodin do Hostince Pod Kostelem.
Uvítáme,
když
každá
domácnost
vyjádří
prostřednictvím anketního lístku své preference.
• Proti záměru prodat obecní pozemky manželům
Jiroušovým a panu Kapkovi nikdo nepodal námitky,
proto jim byl prodej požadovaných pozemků schválen.
• Zastupitelé nerozhodli ve věci příspěvku p. Kuthanovi
ml. na vodovodní přípojku, hlasování se bude opakovat
na příštím zasedání.
• Před výstavbou autobusové zastávky na Chotýšce je
nutné nechat přeložit podzemní elektrické vedení, proto
byla schválena smlouva se společností ČEZ distribuce
na tuto akci.
• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele díla na
opravu komunikace od Šilhů ke křížku a nad prodejnou,
do 29. 4. mohou firmy podávat své nabídky.
• Jednáme s p. Kouřilem o odprodeji části jeho pozemku,
který přiléhá k budoucímu sportovišti. Hranice
sportoviště byly zaměřeny geodetem, v nejbližších
dnech bude zaměřena hasičská dráha a poté budou
provedeny potřebné zemní práce.
• Z důvodu nepřítomnosti části zastupitelů bylo odloženo
rozhodování o odprodeji části obecních pozemků
v areálu obalovny společnosti BES.
• Prostor jídelny DZS Struhařov si může obec okamžitě
pronajmout. Zatím zájem projevily pouze ženy, které
chtějí prostor využívat ke cvičení. Bohužel jídelna má

ve velmi špatném stavu okna, takže vytápění by bylo
značně nákladné. O řešení situace bude třeba s DZS
ještě jednat.
• Od 15. dubna musíme opět počítat s mírným zpožděním
autobusů ve směru na Benešov. Od tohoto dne do konce
dubna bude kvůli frézování vozovky platit v Domašíně
střídavý provoz s využitím semaforů. Od 1. do
10. května pak bude osobní doprava a autobusy jezdit
z Vlašimi do Domašína přes letiště Radošovice.
Nákladní doprava by měla jezdit přes Divišov
a Struhařov. Je však třeba počítat s tím, že řidiči
nákladních aut znalí místních poměrů si budou
zkracovat cestu buď přes Chotýšany nebo Býkovice
a Bořeňovice. Další omezení provozu kvůli
rekonstrukci návsi v Domašíně můžeme očekávat
během letních prázdnin.
S přáním krásných jarních prosluněných dnů
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

PREVENCE, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST,
PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM
Máme tady začátek jara, období, kdy se hodnotí, jak jsme
přežili topné období a co je třeba opravit po sezoně.
Prvním bodem musí být nová kominická vyhláška,
která po dlouhých letech přináší něco nového…. Komín si
může každý čistit sám.
Pokud si ovšem nejste jisti, zda to umíte nebo zda
nemáte vhodné nářadí – přenechejte i toto kominíkovi.
Vhodné nářadí je důležité, záleží i na tom odkud se komín
čistí, nejvhodnější je od vršku. Vlastním zájmem každého
majitele je kontrolovat kouřovody, topidla a hlavně stav
komínů.
Hlavní novinkou však je, že povinností každého
majitele je nechat provést 1x za rok odbornou prohlídku,
kontrolu spalinové cesty - komínu, osobou odborně
způsobilou tj. kominíkem s průkazem odbornosti, který
vystaví předepsaný protokol !!!
Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv.

Hasiči s velkým
„H“
Dne 21. února 2013 někteří z nás /7/ složili zkoušky
k získání odbornosti HASIČ.
Zkoušky pro získání odbornosti organizuje a provádí

V dokumentu se stanovují podmínky požární
bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich
kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se
provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze
provádět vypalování komína.
Dále hasiči připomínají, že je stále nutné počítat
s nebezpečím, které nám hrozí při neopatrném zacházení
s ohněm:

Okresní sdružení hasičů v případné spolupráci s Krajským

•

Zákaz vypalování trávy, zákaz pálení sena

sdružením.

•

Pravidelnou kontrolu elektro rozvodů zvláště
u hliníkových vodičů /zde dochází k ohřívání spojů,
zvyšuje se teplota až k zahoření/

•

Kontroly, revize rozvodů plynu, umístění tlakové
lahve

•

Hromosvody - pravidelná revize hromosvodů

•

Lesní požáry - většinou způsobené nedbalostí

•

Velký
důraz klademe na výchovu
k zodpovědnosti při předcházení požárům

Skládaly se písemnou formou – testem a čtyř ústních
zkoušek,

sestavenými

z

oblastí

požární

taktiky,

technických prostředků, technického výcviku a speciálních
zásahů.
Odborností HASIČ II. se může prokázat jediný Radek
Nouza,

který

byl

držitelem

III.

už

několik

let

a odborností HASIČ III. Milena Šíchová, Jan Řezníček
ml., Bohuslav Kovář ml., Stanislav Kůt a Bronislav Škoda.
Školením s námi prošel i Milan Matoušek, ale termín
zkoušek mu z osobních důvodů nevyšel. Absolvovat je
bude v nejbližší době v náhradním termínu.

dětí

Každý požár je výsledkem špatné prevence, lhostejnosti
a nezodpovědnosti. I malý oheň způsobí velké škody
a ani nejlepší technika tomu nezabrání.
Za SDH Chotýšany preventisté obce

Za SDH CHotýšany

Milena Šíchová

Milena Šíchová

Jan Řezníček ml.
Bohuslav Kovář ml.

Varianty odpadového hospodářství
V souvislosti s končící smlouvou se společností AVE již od začátku roku intenzivně zjišťujeme a diskutujeme možnosti
řešení odpadového hospodářství. Do rozhodování chceme zapojit i občany, a proto nyní předkládáme k úvaze možné
modely svozu tuhého komunálního odpadu. V úvahu připadají tři varianty:

Varianta 1: platba za osobu
Tento systém v obci funguje posledních 5 let. Každý občan (poplatník) zaplatí poplatek ve stejné výši a může vyprodukovat
libovolné množství odpadu.
Pro rok 2014 společnost AVE (dle zaslaných nabídek je nejlevnější) garantuje cenu 520,- Kč na poplatníka bez DPH
(včetně DPH se jedná o částku 598,- Kč). Připočteme-li k tomu náklady na tříděný a objemný odpad, činil by poplatek na
poplatníka v r. 2014 Kč 650,- (za těchto podmínek by obec na odpadové hospodářství nedoplácela). Oproti současnosti by
byly vyhláškou od poplatku osvobozeny osoby, které zde odpad prokazatelně neprodukují, lze diskutovat i o jiných osobách
(senioři, domácnosti s ekologickým vytápěním, apod.). Systém zpoplatnění by byl doplněn o motivační složku, která by
spočívala v odměně za tříděný odpad v odhadované výši 2,- Kč za 1 kg plastu a 1,- Kč za 1 kg papíru. Tento sběr by byl
pouze dobrovolný, od přihlášených zájemců by jej vybírali pracovníci OÚ. Nepřihlášení poplatníci by mohli využívat
stávající kontejnery pro tříděný odpad.

Varianta 2: platba za popelnici
Tento systém funguje v různých okolních obcích. Např. společnost Marius Pedersen ve Struhařově sváží komunální odpad
za následujících podmínek (a lze předpokládat, že v Chotýšanech by byly podmínky stejné nebo jen mírně odlišné):
Výše poplatku za
Druh a objem sběrné nádoby
Poznámka
jednu nádobu
Nádoba 110 nebo 120 litrů 1x týdně
2 000 Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů 1x za dva týdny
1 500 Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů kombinovaný
1 750 Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů duben-říjen 1x týdně
1 500 Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů duben-říjen 1x 14 dní
1 150 Kč
samostatně žijící
Nádoba 80 litrů 1x týdně
1 500 Kč
důchodci
samostatně žijící
Nádoba 80 litrů 1x 14 dní
1 000 Kč
důchodci
Nádoba 240 litrů 1x týdně
3 500 Kč
Nádoba 1100 litrů 1x týdně
13 400 Kč
Jednorázový svoz 110 nebo 120 litrů
80 Kč
Vytápění plyn nebo
elektřina
Nádoba 110 nebo 120 litrů 1x měsíčně
1 150 Kč
Nemovitost, kde není
hlášen nikdo k trvalému
pobytu
Součástí systému by byly i stávající kontejnery na tříděný odpad.

Varianta 3: vyšší daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Zákon o dani z nemovitosti (č. 338/1992 Sb.) stanovuje
základní sazbu obou složek daní a umožňuje obcím, aby místním koeficientem daň zvýšily až na pětinásobek. Zvýšení daně
z nemovitosti v naší obci o 100 % (na koeficient 2) by přineslo do obecního rozpočtu dostatek prostředků na pokrytí výdajů
na komunální odpad a občané by již žádný poplatek za komunální odpad neplatili. Většina domácností by na tomto systému
vydělala, ostatním by byla zvýšená daň kompenzována (viz následující příklady).
Modelový příklad A:
Majitel nemovitosti, ve které jsou trvale hlášeny 4 osoby, platí v současnosti daň ve výši 500 Kč. Po zvýšení sazby zaplatí
na dani o 500 Kč víc (nově 1000 Kč). Na poplatku za svoz odpadu (podle varianty 1) by domácnost zaplatila 2 600 Kč
(4 x 650 Kč). Této domácnosti se vyšší daň jednoznačně vyplatí (místo 2600 Kč za odpady zaplatí 500 Kč na zvýšení daně).
Modelový příklad B:
Majitel nemovitosti, ve které jsou trvale hlášeny 2 osoby, platí v současnosti daň ve výši Kč 1000,-. Po zvýšení sazby
zaplatí na dani o 1000 Kč víc (nově 2000 Kč). Na poplatku za svoz odpadu (podle varianty 1) by domácnost zaplatila Kč
1300 (2 x 650 Kč), což je o 300 Kč víc, než činí přírůstek daně. Této domácnosti se vyšší daň také vyplatí (místo 1300 Kč
za odpady zaplatí 1000 Kč na zvýšení daně).
Modelový příklad C:
Majitel nemovitosti, ve které je trvale hlášena 1 osoba, platí v současnosti daň ve výši Kč 1500,-. Po zvýšení sazby zaplatí
na dani o 1500 Kč víc (nově 3000 Kč). Na poplatku za svoz odpadu (podle varianty 1) by domácnost zaplatila Kč 650
(1 x 650 Kč), což je o 850 Kč méně, než činí přírůstek daně. Této domácnosti by byla částka Kč 850,- vrácena z rozpočtu
obce.
Systém svozu by byl stejný jako u varianty 1 (firma AVE) a mohl by být doplněn i stejným motivačním bonusem za
tříděný odpad.
Na přelomu dubna a května budeme všichni dostávat složenky na úhradu daně z nemovitosti, ze které si můžeme
spočítat, zda a jak se nám tato varianta vyplatí. Je však třeba podotknout, že daň z nemovitosti by se všem nezvýšila
o 100 %, ale pouze o menší část, neboť zvýšení daně se nedotkne orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
a trvalých travních porostů (§ 5, odst. 1).
Zvažte tedy, která ze tří navrhovaných variant by Vaší domácnosti nejvíce vyhovovala a svůj názor nám sdělte
prostřednictvím následujícího anketního lístku.

Vyplněný anketní lístek předejte do označeného boxu v prodejně, do schránky OÚ nebo
nejpozději při veřejné diskusi k tématu Odpady, která proběhne ve čtvrtek dne 2. 5. 2013 od
1800 hod. v Hostinci Pod Kostelem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z nabízených variant odpadového hospodářství mi nejvíce vyhovuje (zakroužkujte):
Varianta 1 – osoba

Varianta 2 – popelnice

Varianta 3 – daň

Adresa nemovitosti: ……………………………………………….………………………….

Z Chotýšan přes Špulku
s rádiem Blaník

ZE ŠKOLY
Výstava
Ve středu 20. března 2013 vyvrcholily přípravy na oslavu
svátků jara v projektech a v dílničkách, kde děti zdobily
kraslice voskovou technikou, vyráběly závěsy do oken,
vysévaly osení, pekly a zdobily perníčky…. Tímto bychom
chtěli poděkovat za pomoc maminkám, které nám
v organizaci dílniček pomohly.
V sobotu 16. března 2013 byla škola otevřená všem,
kteří shlédli výrobky a práce dětí na tradiční velikonoční
výstavě.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotýšany

Kde: Chotýšany – školní zahrada
Kdy: 28. 4. 2013 od 13.30 (neděle)
Co: Kulturně - sportovní odpoledne na podporu
rozhledny Špulky

Program:


od 10.00 závod v biatlonu,



13. 30 úvodní slovo paní starostky Bejdákové
a pana Kratochvíla z Choposu



13.40 hudební a taneční vystoupení ZŠ a MŠ
Chotýšany



14.00 hudební kapela Vernissage



14.30 Hare Krišna – taneční vystoupení



14.50 Vyhodnocení biatlonu



15.00 Yellow sisters – hudební vystoupení

pořádá zájezd do Kutné Hory,



15.30 historické vystoupení – pan Pěnkava



15.50 Čejka- band – hudební vystoupení

na který vás všechny srdečně zveme!



16.20 Psí drezúra – Kunešovi



16.35 Štěpán Kojan – hudební vystoupení



17.00 závěr

Klub důchodců Chotýšany
ve spolupráci s obecním úřadem

Kdy: ve středu 15. 5. 2013

Akci zajišťují žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Chotýšany

Motto: I malá škola umí velké věci

Odjezd: v 7:00 hodin od školy
Zájemci se mohou přihlásit v prodejně do 10. 5. 2013!
Záloha 100,- Kč!

Během programu bude na zahradě 10 stánku, oslovili jsme
místní (regionální) umělce a drobné živnostníky a zajistili
si tak prodej - popřípadě výstavu: obrazů, keramiky,
dekorativních předmětů…. Občerstvení.
Také budou probíhat soutěže a zábavný program pro děti

Program:

s vyhodnocením a odměnami.

Prohlídka města s průvodcem – Kostel svaté Barbory,
Vlašský dvůr

Sponzoři:

Prohlídka venkovského muzea na zámku Kačina
Návštěva zahradnictví Starkl a Hortis

Rádio Blaník – aparatura, podium, mediální reklama
VHS Benešov
Benešovský deník – mediální podpora

Vážení spoluobčané,
jistě jste zaslechli o konané akci na podporu rozhledny Špulky. V rámci této akce jsme se rozhodli uspořádat
biatlonový závod pro širokou veřejnost.
Vzhledem k tomu, že ne úplně každý komu se řekne slovo biatlon si vybaví běh a střelbu, mám tady
malé objasnění tohoto sportovního odvětví. Biatlon je sport, který se běhá především v zimě a letní biatlon,
o který se jedná v našem případě, slouží jen jako příprava na zimní matku tohoto sportu. Jedna se tedy o běh,
střelbu a opětovný běh do cíle, délka běhu je určena podle věku závodníka a s tím souvisí i počet střeleckých
položek, které závodník sportovec absolvuje. Jinak nevím, jak mate rozšířené sportovní obzory nicméně naši
čeští biatlonisté a zejména biatlonisty zaznamenávají tuto sezónu výrazné úspěchy na mezinárodní scéně.
Tento závod proběhne pod záštitou obce Chotýšany. Vzhledem k dlouho trvající zimě si myslím, že by
nebylo od věci protáhnout svaly rozhýbat ztuhlé kosti a poměřit síly se svými vrstevníky a k tomu se ještě
výborně pobavit při následném programu. Připraveny jsou hodnotné ceny nejen pro vítěze.
Tímto Vás chci pozvat na společné prožití sportovního zážitku, sezvete rodiny babičky, dědečky, tetičky
strýčky, klidně i další příbuzné, kteří mají zájem zocelit své tělo a přijďte společně 28. 4. v deset hodin na školní
zahradu kde se zaregistrujte a už jen zbývá nahodit úsměv uvázat boty srovnat mušku a směle vyrazit na
zdolávání trati a sestřelovaní statistických terčů.
Zbývá snad už jen orodovat tam nahoře za hezké počasí a přesnou mušku. Doufáme, že se zúčastníte
všichni bez rozdílu věku nebo pohlaví připraveny jsou kategorie od nejmenších až po dospělé účastníky.
Věříme, že nebudete líní a rozhodnete se nedělní dopoledne strávit sportovní aktivitou, posilnit svého
ducha a na chvíli zapomenout na starosti běžného života.
Pod tímto článkem naleznete podrobný rozpis kategorií a trasu, která bude potřeba pro zdolání. Těší se
na Vás Bronislav Škoda, Kristýna Nouzová a samozřejmě tým organizátorů, kteří se budou starat o hladký
průběh závodu.

Kategorie chlapců a dívek:
Věk
2-4 roky
5-7 let
8-10 let
11-13 let
14-17 let
18 a starší

Délka trati
40 m
100 m
1000 m
1500 m
2000 m
3000 m

střelba

1 x 5 ran
2 x 5 ran
2 x 5 ran
2 x 5 ran

Velikonoce 2013
28. 3. 2013 jsme měli možnost se sejít u Velikonočního tvoření v salónku v hostinci Na kopečku. Pletly se
pomlázky, zdobili vajíčka, děti si vyráběly papírové květiny a stojánky na kraslice.
Akce byla vydařená a děti si zpestřily prázdninové odpoledne.
Děkujeme nejen manželům Řezníčkovým za poskytnutí prostoru, ale také všem příchozím za návštěvu a těšíme
se na příště :o))

31. 3. 2013 jsme ozdobily s dětmi velikonoční jívu u nádrže a těšili se na plánovanou procházku. Chladné
počasí nás však rozehnalo zpátky do svých domovů nejen k teplému čaji.
Letošní velikonoce byli „opravdové“ svátky jara..... :o))

mamky z Chotýšan

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt® získalo pivo i loutky
Tisková zpráva ze dne 2. 4. 2013
Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organizací a veřejné
správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® třem dalším výrobkům a
jedné službě. Tuto značku nyní ponesou pivo, textilní výrobky, loutky a ubytování v soukromí.
Značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® zahájila druhý rok své existence udělením dalších
čtyř certifikátů. Ke třinácti výrobkům a dvěma službám se nyní připojují další tři výrobky a jedno ubytování:
Pivo Hubertus - Pivovar Kácov s.r.o.
Stavebnice loutek s příslušenstvím - PhDr. Eva Houdková, Atelier EH Vlašim
Textilní výrobky – patchwork, šité panenky, výšivky - Šárka Roštíková, Chotýšany
Ubytování u rotundy sv. Václava v Libouni – Jana Otradovcová, Libouň
Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří
zejména jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita a ohled na životní prostředí.
Další
zájemci
o
udělení
značky KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, ať už
výrobci nebo poskytovatelé služeb, se mohou
průběžně hlásit do dalšího kola certifikace, které
proběhne na podzim příštího roku.
Doplňující informace:
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt® uděluje od začátku roku 2012 Český svaz
ochránců přírody Vlašim, člen Asociace regionálních
značek ve spolupráci s Posázavím, o.p.s., Správou
CHKO Blaník a dalšími organizacemi.
Značku mohou získat výrobci nebo poskytovatelé
služeb z území MAS Posázaví.
Další informace včetně přehledu všech dosud
certifikovaných produktů lze získat zde:
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickychrytiru/
Mgr. Kateřina Červenková
777 800 461
kbr@csop.cz

Návrh na změnu systému odpadového hospodářství
Vážená paní starostko, zastupitelé, občané,
děkujeme za zveřejnění dalších důležitých informací k systému odpadového hospodářství, neplatičům
a zejména pak ke smlouvě se svozovou firmou AVE. Rovněž děkujeme škole, že se postavila čelem
k problematice třídění odpadu a našla řešení. Přesto je stále dost věcí, které nás zajímají a které bychom rádi
změnili. Chápeme, že rozhodování ve vedení obce není vždy jednoduché a že není možné se zavděčit všem,
ale myslíme, že je třeba se problémy občanů více zabývat a řešit je. Nebylo by špatné se občas projít po celé
obci a přilehlých osadách, zjistit co by se dalo zlepšit, upravit, opravit atd. a promluvit s občany. Vždyť
o jejich názor, náladu a podporu se může zastupitelstvo zajímat i mimo předvolební období.
Jelikož předmětná smlouva s firmou AVE má v letošním roce končit, je ideální příležitost pro nové
zastupitelstvo vše změnit a konečně přizpůsobit potřebám občanů a celé obce. Rádi bychom proto navrhli
a prosadili změnu systému odpadového hospodářství ze solidárního na spravedlivý nebo alespoň
spravedlivější, efektivnější a ekonomičtější než je nastaven v současné době.
V první řadě by nás zajímalo proč a podle čeho je určena částka ve smlouvě se svozovou firmou na
poplatníka bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Dle vašich předchozích informací, kdy celkové
náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2011 činily Kč 440.869,- a v obci se za rok vyprodukuje cca
170-180 tun tohoto odpadu, by činila cena za 1 tunu cca Kč 2.500,-! Za předpokladu, že občané budou
motivováni ke třídění, by se přeci celková produkce netříděného odpadu a potřeba četnosti vývozů snižovala
a obec by stále platila jednotnou částku za poplatníka. Vždyť ani vy v běžném životě nechcete platit za něco
více, než musíte.
Dále bychom tedy rádi věděli, zda jste se zajímali o to a zda je možné, aby svozová firma účtovala obci za
skutečně vyprodukovaný odpad a ne jen dle nějakých tabulek a průměrů na občana. V ideálním případě by to
znamenalo zajistit firmu, která bude schopna realizovat vážení jednotlivých popelnic nebo alespoň celkového
množství odpadu z obce přímo na svozovém voze nebo bude ochotna nechat svozový vůz zvážit před a po
vývozu například na váze u Rabittu (pokud by to umožnili). Obec by tím získala přehled a přesnou evidenci
o produkci odpadu a mohla by tak lépe řešit finanční a organizační stránku celé záležitosti.
Sami jsme na internetu našli několik firem, které dodávají a montují speciální váhy na svozové vozy,
přičemž řidič v kabině má ihned přehled o váze odpadu, může vytisknout vážní doklad na tiskárně, převést
data do počítače k dalšímu zpracování a evidovat odpadové nádoby pomocí čipů a bezdrátové čtečky čipů.
Jestliže ve 21. století existují takové možnosti, ptáme se, zda je dostupná firma, která disponuje takovým
zařízením a je schopna takovou službu poskytnout? Vyplatilo by se spojit sdružení Chopos ve věci investování
do takových nových technologií a svozového systému pro všechny obce?
Také bychom uvítali možnost zvolit si četnost vývozů nádob pomocí známek nebo čárových kódů. Přičemž
by musel být stanoven minimální vývoz např. 1x měsíčně jako hranice a tudíž by si každá domácnost musela
zakoupit na každou ze svých popelnic minimálně dvanáct známek. Ostatní varianty by mohly být 1x týdně,
1x za 14 dní a kombinace 1x za 14 dní v letních měsících a 1x týdně v zimních měsících (topná sezóna).
Neplatičům by tak bez zakoupených známek nebyla popelnice vyvezena a při důsledném vymáhání
pohledávek by si možná rozmysleli, zda je lepší zaplatit za odvoz odpadu nebo několikanásobně víc za
exekuci. Současný vývoz 1x týdně pro všechny po celý rok je podle nás neekonomický, protože každý,
a zejména ti co třídí odpad, nádobu ani za týden nenaplní a vyváží ji poloprázdnou. A opět jsme u toho, aby
nedocházelo k tomu, že lidé budou házet do popelnice vše jen proto, aby jí zaplnili, když už za její vývoz platí
tolik peněz. Vždyť je rozdíl už jen v produkci odpadů v létě a v zimě, kdy převážnou část odpadu občanů tvoří
popel. Ze zvoleného způsobu 1x týdně pro všechny nádoby bez rozdílu je patrné, že se touto problematikou při

uzavírání smlouvy nikdo zřejmě podrobněji nezabýval a působí to jako nejjednodušší způsob. Vy máte šanci
to změnit a ukázat, že to jde i jinak i když to nebude jednoduché.
Další variantou by mohlo být poskytování slev znevýhodněným skupinám občanů např. dětem do 6 nebo
10 let, důchodcům nad 75 nebo 80 let, samostatně žijícím osobám, ekologicky vytápěným domácnostem,
osobám s prokazatelným celoročním pobytem mimo obec (např. LDN, nemocnice, zahraničí atd.).
Hlavní by však měl být především motivační program pro třídění odpadu. Na internetu jsme našli výborný
systém, který využívají i menší obce než jsou Chotýšany a podařilo se jim snížit množství komunálního
odpadu a tím pádem i ceny za svoz odpadu. Jedná se o tzv. pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových
kódů. Občané dané obce se mohou do systému zapojit dobrovolně a každá obec si jej může variabilně upravit
dle svých možností. Systém funguje tak, že poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepicí štítky
pro jednotlivé komodity sběru (plast, papír aj.). Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě,
pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou
informace o sběru prezentovány na internetových stránkách obce. Pytle (vlastní nebo zakoupené na obci)
s viditelně nalepenými čárovými kódy se svážejí např. jednou měsíčně v určené dny přímo od domu, což
zajišťují pověření zaměstnanci obecního úřadu, kteří snímají kódy čtečkou. Plné pytle se poté odvezou do
příslušných organizací. Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi bonusové body, za které
obdrží určitou finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz
popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může být například 5 Kč. Podmínky
k plnění pytlů mohou být variabilní např. pytle o velikosti 110 litrů – u plastů a kartonových obalů musí mít
hmotnost minimálně 2kg=3body, u papíru minimálně 10kg=2body. Při nedodržení stanovené minimální
hmotnosti pytle, při jeho znečištění, nebo když obsahuje špatně vytříděné komodity, se neudělí žádný bod
a chyby jsou rovněž zaznamenány do terminálu a do evidence na internetu. Pro přiznání bodů je také nutné,
aby poplatník včas a v patřičné výši zaplatil poplatky za svoz komunálního odpadu. Celá agenda sběru je
zajišťována speciálním programem v počítači a přenosným datovým terminálem, z něhož se data přetahují do
počítače ke zpracování. Samolepicí štítky se mohou tisknout na laserové tiskárně nebo se použijí štítky odolné
proti vodě. Počty bodů i jejich ceny se dají měnit podle vývoje plateb od odběratelů komodit. Ideální je
v tomto případě návaznost na systém EKO-KOM na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru
a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je
závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna
pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.
Zapojením do systému EKO-KOM obec získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má
možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. Je obec
Chotýšany zapojena do systému EKO-KOM, jak tomu napovídají nálepky na kontejnerech?
Pokud vás zajímá názor občanů, nebylo by špatné vytvořit a požádat o vyplnění ankety (dotazníku),
týkající se průzkumu k problematice odpadů, s několika otázkami, které by měly obci zpřehlednit požadavky
občanů a stávající situaci (např. počet osob v domácnosti, z toho dětí a seniorů, počet popelnic, způsob
vytápění, jaký třídí odpad, požadovaný interval vývozu). Tyto informace by měly být pro obec velmi důležité
při tvorbě nového systému, hledání vhodné svozové firmy a zadávání parametrů smlouvy, neboť se to týká nás
všech. Pokud občanům není tato situace lhostejná, přijdou vyjádřit svůj názor na veřejnou diskusi, kterou
hodláte svolat.
Závěrem bychom rádi podotkli, že nám není lhostejný vzhled a dění v naší obci. Jsme rádi, že existuje
sdružení jako je Chopos, kde si několik malých obcí pomáhá a dokáže se spojit při realizaci různých projektů,
mezi které patří i stavba rozhledny Špulka. Obecně obdivujeme všechny, kteří dokáží pro druhé něco
zorganizovat nebo uspořádat (např. Chotýšanské slavnosti, plesy, akce pro děti atd.) a tyto akce se snažíme
podpořit minimálně svou účastí.

Každému, komu rozhledna Špulka přinese jakýkoliv prospěch a radost, to přejeme. Nevíme však, jestli by
se turistům, přilákaným rozhlednou, líbila například část cyklostezky vedoucí od Šilhů k hřišti přes cestu
v havarijním stavu, která je na rozcestí „u křížku“ označená značkou pohozenou na zemi. A co teprve smutný
pohled na chátrající zbytky a neupravené okolí chotýšanského zámku. Vždyť která obec se může pochlubit
tím, že má ve svém středu zámek z 18. století a zbytky o několik staletí starší tvrze? V této souvislosti nás
napadá otázka, jaká je současná situace zámku? Zajímá se obec intenzivně o jeho zachování nebo jen přihlíží
jeho zkáze? Zaslechli jsme zprávy, že současný majitel prodal většinu polností a lesů za 16 miliónů korun.
Kolik z těchto peněz investuje do opravy zámku? Jako výsměch pak působí maximální uložená pokuta ve výši
1.000.000,- Kč, kterou majitel splácí po 40.000,- Kč měsíčně a která ho tím pádem k ničemu nepřinutí.
Nejspíš jen čeká, až zámek spadne a bude moci prodat pozemek nebo na něm postavit něco jiného. Zajímalo
by nás, jaké kroky obec v současné době podniká, bude podnikat, a co všechno je možné udělat pro záchranu
této, nejen pro Chotýšany a její občany tak vzácné, kulturní památky, na kterou je čím dál tím žalostnější
pohled.
Bohuslav a Jana Kovářovi
Chotýšany 135

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 26. dubna 2013 od 17 hod.
v hostinci Na Kopečku
IV. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKA JÁRU SYSLA
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely.
Přijďte si zavzpomínat a poslechnou dobrou dechovku

SDH Chotýšany
zrealizuje v sobotu 11. května 2013
v dopoledních hodinách sběr železného šrotu.

Zápis 3/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 5. 4. 2013 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková,Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Bc. Irena Pošmurná
Nepřítomni: Petr Kuthan, Vladimír Sysel, František Toula,
Z toho omluveni: Petr Kuthan, Vladimír Sysel, František Toula
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kalina, Jiří Granát
Hosté: Josef Kouřil, Bc. Klára Starostová

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) Vodné
4) Veřejné osvětlení
5) Cenové nabídky na svoz TKO
6) Prodeje pozemků
7) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
8) Zpráva z Benebusu
9) Schválení účetní závěrky za rok 2012
10) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
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 ČOV v Městečku starostkou – SPLNĚNO
zaměření pozemku pro multifunkční sportoviště 2. místostarostou – SPLNĚNO
svolání veřejné schůze k územnímu plánu starostkou – SPLNĚNO
zajištění cenových nabídek svozových firem 1. místostarostou – SPLNĚNO
zaměření pozemku na autobusovou zastávku na Chotýšce 2. místostarostou – SPLNĚNO
posouzení situace stavu Chotýšanky v Městečku 2. místostarostou – SPLNĚNO
identifikace pozemků, na kterých hospodaří soukromé subjekty,1. místostarostou – SPLNĚNO
sjednání schůzky s Bohemia Energy starostkou – PROBÍHÁ
uzavření smlouvy se společností Elmoz Czech, s.r.o., na veřejné osvětlení starostkou – SPLNĚNO
zjištění možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů 2. místostarostou – PROBÍHÁ

3. Vodné
Zastupitelé byli seznámeni s předpokládanými náklady na provoz vodovodu na rok 2013. Vodné ve výši 20,- Kč/m3
platí i pro rok 2013.

4. Veřejné osvětlení

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou společnosti Ekosvětlo s.r.o. na dodávku svítidel pro veřejné osvětlení v obci.

5. Cenové nabídky na svoz TKO
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami tří společností svážejících TKO.

6. Prodeje pozemků

Byl vyvěšen záměr na prodej části obecního pozemku č. 1447/2 v k.ú. Chotýšany. Proti prodeji nebyla vznesena
žádná námitka. Zastupitelé souhlasí s prodejem 28 m2 obecních pozemků v ceně 150,- Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Otázka: Kdo je pro odprodej pozemku manželům Jiroušovým?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Byl vyvěšen záměr na prodej části obecního pozemku č. 708/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan. Proti prodeji nebyla
vznesena žádná námitka. Zastupitelé souhlasí s prodejem cca 320 m2 obecních pozemků v ceně 150,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Otázka: Kdo je pro odprodej pozemku panu Kapkovi?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

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

8. Zpráva z Benebusu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem valné hromady Benebusu a se zprávou o hospodaření za rok 2012.

9. Schválení účetní závěrky za rok 2012

Zastupitelům byla předložena účetní závěrka za rok 2012.
Otázka: Kdo je pro schválení účetní závěrky?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10. Různé
a) Žádost Jindřicha Kuthana ml. o příspěvek na vodovodní řad

Jindřich Kuthan ml. požádal o příspěvek na vybudování vodovodního řadu k cca třem rodinným domům.
Otázka: Kdo je pro příspěvek?

Hlasování: PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE 3

b) Autobusová zastávka na Chotýšce
ČEZ předložil návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky elektrického vedené v místě
autobusové zastávky na Chotýšce – směr Benešov. Předpokládané náklady cca 120.000,- Kč.
Otázka: Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

c) Nabídka odkupu obecních pozemků – obalovna

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou společnosti BES na odkup části obecních pozemků v areálu obalovny.

d) Informace o možnosti využívání jídelny DZS Struhařov

Prostor jídelny je možno předběžně využívat s tím, že v případě dostatečného zájmu bude s DZS Struhařov
uzavřena nájemní smlouva.

e) Odkup pozemku u sportoviště

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou pana Kouřila na odkup části pozemku přiléhajícího k budoucímu
sportovišti.

f) Oprava komunikace od Šilhů ke Křížku

Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla.

Usnesení č. 3/2013 ze dne 5. 4. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) prodej pozemku par.č. 1447/2 v k.ú. Chotýšany manželům Jiroušovým a pozemku par.č. 708/2
v k.ú. Městečko u Chotýšan panu Kapkovi;
b) účetní závěrku za rok 2012;
c) uzavření smlouvy se společností ČEZ ve věci překládky elektrického vedení u autobusové zastávky na
Chotýšce;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
d) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků;
e) starostku sjednáním schůzky s Bohemia Energy;
f) 2. místostarostu zjištěním možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů;
g) 1. místostarostu jednáním s DZS Struhařov ve věci nájemní smlouvy na obecní pozemky;
3) bere na vědomí
a) cenu vodného na rok 2013;
b) zprávu ze zasedání Choposu;
c) zprávu z valné hromady Benebusu;
d) nabídku společnosti BES na odkup části obecních pozemků v areálu obalovny;
e) nabídku pana Kouřila na odkup části pozemku přiléhajícího k budoucímu sportovišti;
f) výběrové řízení na dodavatele díla – oprava komunikace.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 10. 5. 2013 od 1900 hodin.

Památník naší vesnice – Josef Šimek – II. část
Pařezí 16
Z úsporných důvodů byla stavba zadána místnímu rodáku Františku Fialovi, architektu a staviteli
v Praze, který vypracoval příslušný plánek.
Se stavbou kapličky se započalo v létě r. 1933 pod vedením zmíněného již Františka Fialy. Prací na
stavbě se podíleli Jan a Josef Matouškovi a Jan Štěpánek jako zedníci a tesaři, Práci truhlářskou obstaral
Antonín Fulín, pomocné práce pak ostatní sousedé. Po organizační stránce vedl vše František Hašek, který se
ovšem díval na vše příliš růžově...
Na vnitřní a venkovní omítku
pozval stavitel Fiala zedníka z Prahy,
protože domácí nemohli časově stačit.
Bylo to v době žní! Finanční zatížení
bylo dosti vysoké, nějaké peníze se
získaly veřejnou sbírkou v okolí. Hodně
pomohl sám chotýšanský pan farář
P. František Kopecký i důchodní
z postupického
panství
František
Malimánek. Ten nechal mimo jiné
z vlastních pro-středků zhotovit oltářík
u jedné známé firmy v Kutné Hoře,
který byl potom v kapličce umístěn.
Hraběnka Šternberková z Jemniště
darovala cihly na stavbu.
Slavnost svěcení kapličky se
konala v neděli 13. srpna 1934. Ve
Svěcení kapličky na Pařezí dne 13. srpna 1934
2 hodiny odpoledne byl uspořádán
z chotýšanského kostela průvod s hudbou a družičkami, které nesly sochu Panny Marie Lurdské. Ta byla potom
umístěna na oltářík v kapličce a už tam zůstala. Slavnosti se zúčastnili 3 kněží, manželé Malimánkovi
z Postupic, hraběnka Šternberková a větší počet občanů z celé farnosti.
Zmíněný zvonek byl tedy umístěn v nové kapličce. Zvonění třikrát denně obstarával zpočátku Václav
Děd, pak František Rataj. Nakonec se toho musel ujmout Jenda Štěpánek. Zvoní již více jak 30 let. V máji se
u kapličky konají večerní májové
pobožnosti, kterých se zúčastňují
všichni osadníci.
Kaplička je nezměněna
od svého postavení v r. 1933
stojí více jak 30 let. Jen střecha
zlobí. Již podruhé spadl strop,
i když práci pokrývačskou provedl Říha z Milovanic odborně
i svědomitě. Původně chtěl Jan
Štěpánek střechu plechovou.
Nemohl to však tehdy prosadit.
A kdo se bude tedy starat
o opravu dnes...?
O kapličce na Pařezí jsem
zaznamenal toto povídání na
památku budoucím podle vyprávění přímého účastníka celé akce
přítele Jendy Štěpánka z Pařezí
čp. 1.
U kapličky na návsi kolem r. 1947 – foto: Václav Zelený st.

Psáno v roce 1968 – Josef Šimek

Oběť Heydrichiády
V místech pod hrází bývalého rybníka Smykova, zarostlém různým křovím, hlavně vrbami usadil se vždy v létě
a to již po několik let před druhou světovou válkou starý košikář, jménem Josef Dostál. Byl to již starší člověk,
asi padesátipětiletý, který řezal kolem potoka narostlé vrbové proutí, z něhož pak pletl různé košíkářské
výrobky, jako košíky, košíčky, hospodářské koše, ošatky a podobné věci. Takto zhotovené výrobky prodával
pak po okolních vesnicích a i mnozí chotýšanští občané si od něho nějaký ten košík koupili.
Dostál míval s sebou také již nemladou ženu – družku, která s ním žila a při pletení košíků mu
vypomáhala. Mezi vrbami pod
hrází bývalého rybníka měli
postaven menší plátěný stan,
v němž
přespávali.
Chodili
k Toulovům u Smykova pro
mléko,
chleba,
brambory
i jiné věci a tak vždy přes celé
léto mělo zákoutí pod hrází
bývalého rybníka své obyvatele.
Nikomu nepřekáželi, nikdo si
jich celkem ani nevšímal. Jak
začátkem léta přišli, tak na
podzim zase odcházeli. To se
opakovalo již po několik let.
A tak i v oné pohnuté
době za německé okupace,
Pohled na Pařezí od Kojetic v r. 1969 – foto: RNDr. Václav Zelený
v červnu r. 1942 přijel Josef
Dostál s menším žebřinovým vozíkem, na kterém měl složen plátěný stan, sekerku, pilku, nějaké to nádobí
a různé jiné věci ke svému řemeslu i bydlení potřebné.
Usadil se na starém, známém místě nad mostem u Smykova. Řezal vrbové proutí, pletl z něho koše a košíky
a vůbec se nestaral, co se kolem ve světě děje. Tentokrát byl sám, jeho družka pravděpodobně od něho odešla.
Jednoho dne, právě v době po atentátu na Heydricha, kdy bylo vyhlášeno stanné právo, přišel opět
Dostál jako obvykle k Toulovům pro mléko. Rudolf Toula jej při té příležitosti upozornil na stávající situaci,
na povinnost každého hlásit svůj pobyt na příslušném úřadě. ,,To víte dědo“, řekl mu tehdy Rudolf, ,,doba je zlá
někde se přihlásit musíte, jde taky o krk.“ A děda na to: ,,Ale copak já, o nikoho se nestarám, komu může na mě
záležet.“ Přece však se jen sebral a zašel do Městečka na obecní úřad, poněvadž pozemek, na kterém se
u Smykova usadil, patřil do katastru obce Městečko. Tehdejší starosta v Městečku však pravděpodobně
nevěděl, jak se v takovéto choulostivé věci zachovat a poslal jej na obecní úřad do Chotýšan, ke starostovi
Toulovi, s poukazem, že celá záležitost patří do jeho obce. A tak milý košíkář přišel do Chotýšan a hlásil
starostovi Toulovi, že se jde hlásit. Starosta Toula si také nevěděl dobře rady jak postupovat. Podle nařízení měl
by tento případ hlásit nadřízenému úřadu, to se mu však nezdálo. ,,No, nějak to už uděláme.“ To bývalo jeho
obvyklé rčení, málokdy se nechal něčím vyrušit za svého obvyklého klidu. Sebral košíkáře a šel na radu
k Juklovi, na kterého se vždy o podobných věcech obracel. Našli Jukla u holiče Kratochvíla, který tehdy bydlel
v domku čp. 61. Společně se pak radili, jak tuto věc provést a byli by ji už nějak sprovodili ze světa, kdyby se
k tomu byl nepřitrefil tehdejší vrchní strážmistr Moravec. To už se nešlo toho jen tak lehce zbavit, byly tu
paragrafy. Košíkáře Dostála odvedli na četnickou stanici, kde bylo rozhodnuto: Nedá se nic dělat! Dotyčný
totiž neměl žádný osobní průkaz, nic z čeho, by se dala zjistit jeho totožnost. A tak tedy ještě ten samý den
odvedl strážmistr Trachta milého košíkáře do Benešova, kde ho předal tamnímu německému vojenskému
velitelství. A třetí den na to byl Josef Dostál podle tehdejšího stanného práva na dvoře benešovských kasáren
zastřelen… Moc nabyla svého práva.
Josef Šimek - Pamětní kniha obce Chotýšany I. část.
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