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Vážení spoluobčané,
jak už se stalo pravidlem, vždy po zasedání zastupitelstva
Vám přinášíme zprávu o činnosti vedení obce. Tentokrát
jsme jednali o následujících bodech:
• Máme výsledky výběrového řízení na opravu
komunikací. Nejnižší cenu, přibližně 1,2 mil. Kč
včetně DPH, nabídla společnost BES. Oprava
komunikací by měla proběhnout v červnu,
předcházet jí bude odkrytí posledních nefunkčních
vodovodních přípojek.
• Nabídku na hromadnou výměnu lamp veřejného
osvětlení nevyužijeme, nabízená úsporná svítidla
vyzkoušíme v počtu asi třech kusů a budeme-li
s nimi spokojeni, budeme stávající svítidla
postupně obměňovat. Vzhledem k tomu, že se nám
podařilo jednáním se společností Bohemia Energy
snížit sazby za silovou elektřinu, očekáváme již
nyní úsporu ve výši přibližně 15 tis. Kč ročně.
• Ankety a veřejné diskuse na téma Odpady se
zúčastnilo málo domácností (obdrželi jsme celkem
30 anketních lístků) a zájem o jednotlivé varianty
byl velice rovnoměrně rozložený. Proto jsme se
rozhodli
neměnit
stávajícího
dodavatele
a prodloužit smlouvu se společností AVE, která
nabízí služby ve vysoké kvalitě za nejnižší cenu,
a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců. S velkou pravděpodobností nebudeme
měnit ani systém zpoplatnění svozu. O tom však
budeme jednat až na podzim.
• Pravidelná kontrola hospodaření z krajského úřadu
skončila s dobrým výsledkem, byly zjištěny pouze
malé nedostatky formálního charakteru (málo
podrobný inventurní soupis).
• Od Pozemkového fondu jsme dostali nabídku na
provedení komplexní pozemkové úpravy, která
spočívá v tom, že pozemky jednotlivých vlastníků
budou vzájemnými směnami scelovány a bude
k nim vybudována přístupová cesta. Tento proces
bude trvat přibližně 3-5 let, nejprve v katastru
Chotýšany, poté v katastru Městečko. Veškeré
náklady budou hrazeny z fondů EU. Komplexní
pozemková úprava již proběhla v Postupicích
a nyní se realizuje ve Struhařově.

•

•

Odmítnutím požadavku p. Kuthana ml. na
příspěvek na vybudování vodovodní přípojky byla
nastavena pravidla pro všechny další stavebníky.
Veškeré sítě ke stavebním parcelám si, stejně jako
doposud, bude budovat stavebník na vlastní
náklady.
Na zasedání CHOPOSu jsme byli seznámeni
s možností zapojení domácností do elektronické
aukce na dodavatele elektrické energie, podobně
jako v Říčanech (viz samostatný příspěvek). Aby
byla aukce přínosná pro domácnosti i dodavatele,
je potřeba, aby se jí zúčastnilo co nejvíce
domácností. Proto by se odehrála na úrovni
mikroregionu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že
aukce dokáže domácnostem uspořit v průměru
jednu měsíční částku ročně. Pokud by občané
projevili o aukci zájem, je možné uspořádat diskusi
na toto téma.
Nelehké rozhodování nás čeká ve věci žádostí
o prominutí poplatku za svoz odpadu. Musíme si
ještě upřesnit, jaké možnosti nám dává zákon.

A co v zápise nenajdete?
- čekáme, až hasiči pod vedením pana B. Kováře ml.
vyměří v terénu budoucího sportoviště hasičskou
dráhu, abychom ji mohli nechat srovnat a upravit,
- nechali jsme si vytýčit kabel podzemního
elektrického vedení na autobusové zastávce na
Chotýšce a doufáme, že se ČEZ kladně vyjádří
k naší žádosti o nepřekládání tohoto vedení, což by
nám ušetřilo jednak čas a jednak nemalé peníze,
- úřad práce nám nabídl peníze pro pracovníky na
veřejně prospěšné práce, proto hodláme od června
posílit tým našich pracovníků a více se věnovat
údržbě obecních prostranství a budov,
- podali jsme žádost o kolaudaci autobusových
zastávek na Toulově,
- společně s ostatními starosty mikroregionu
CHOPOS jsme položili základní kámen rozhledny
Špulka u Lbosína. Realizace stavby již započala,
dílo by mělo být hotové v říjnu letošního roku.
Přeji Vám příjemné jarní dny a dodatečně všem
maminkám k jejich svátku všechno nejlepší.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Noc s Andersenem
V pátek 5. dubna 2013 proběhla ve škole Noc
s Andersenem. Letos se nočního spaní s knihou účastnilo
31 dětí a 5 dospěláků. Nejmladším účastníkem se stala,
dnes již čtyřletá Kačenka.
Noc s Andersenem jsme věnovali ilustrátorce Heleně
Zmatlíkové. Pátečnímu večeru předcházel celoškolní
projekt věnovaný této malířce. V projektu se děti
seznámily s jejím životem a dílem – kde se narodila,
studovala. Děti hledaly, co je charakteristické pro její
postavičky. Nechyběla ani výstavka knih, které žáci našli
ve svých knihovničkách.
Noc s Andersenem byla zakončením příjemným putováním
dílem této autorky. Celý večer jsme četli z knih, které paní
Zmatlíková ilustrovala. Čtení bylo prokládáno soutěžemi
a kvízy.
Čím byla tato noc pro všechny zajímavá? Byla plná
překvapení, her, soutěží a byť byla tato akce naplánovaná,
žádný z účastníků netušil, jak večer dopadne. Velké
překvapení přišlo v podobě zmrzlinové pochoutky pro
všechny účastníky, které nám přinesla paní Irena
Toušková. Touto cestou bychom jí rádi poděkovali.

Turnaj v kopané

Poděkování všem …..
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli
28. 4. 2013 na kulturně sportovní akci, kterou pořádala ZŠ
a MŠ Chotýšany.
Ne nadarmo se říká, že zákon schválnosti funguje 100%.
Jestliže konec dubnového měsíce byl ve znamení
tropických veder, tak na naši dlouho připravovanou akci se
nebe tvářilo jako dva dny před výplatou. Zataženo,
sychravo, nevlídno – ani psa by ven nevyhnal, …. ale Vás
ANO.
Zahaleni do nepromokavých bund, s kulichy na hlavách
jste přišli a moc jste nám pomohli. Vaše přítomnost pro
nás byla pohlazením a výplatou za vynaloženou práci.
Myslím, že každý z Vás si v programu našel kus radosti,
děti vysportovaly nádherné ceny, žaludky jste si potěšily
originální cukrárnou nebo pikantní klobásou a celé
odpoledne bylo jiné, než na gauči u televize. Pomohli jste
škole,
sjednotili
CHOTÝŠANSKOU
HRDOST
a pochopili, že v jednotě je síla …
Na příští rok máme připravenou další podobnou akci. Včas
Vás budeme informovat. Věříme, že se opět sejdeme
s úsměvem na tváři a snahou být chvíli spolu, potřást si
rukama, povzbudit se a užít si vzájemné sounáležitosti.
S Vaší podporou se nebojíme ničeho.
Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Vystoupení ke Dni matek

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se děti naší školy zúčastnily
fotbalového turnaje o pohár Mc Donalds Cup, kde se
s velkým úsilím postavily proti borcům z vlašimských
škol. Děti si zaslouží velké uznání a pochvalu za to, že se
každým rokem poháru účastní a nikdy se nevzdají!

Výlet do Bukové - Čechova stodola
Svátek pálení čarodějnic si dětí zpříjemnily výletem do
Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Výstavou plnou
obrazů a figurín provedla děti jedna z čarodějnic. Děti si
prohlédly expozici věnovanou oslavám svátkům jara
s povídáním o jarních tradicích a zvycích. Na zahradě si
opekly špekáčky a prohlédly si mláďata některých
hospodářských zvířat. Z výletu si odvážely nejen hezké
vzpomínky, ale i malý dárek, který si vyrobily v dílničce.

Dnes jsem navštívil v hostinci Pod Kostelem vystoupení
dětí z naší školy, které bylo uspořádáno u příležitosti Dne
matek.
Vystoupení věnované maminkám, bylo velice hezké
a vnímám ho, jako jedno z nejlepších za poslední dobu,
které paní učitelky s dětmi nacvičily. Patří jim všem za to
opravdu velký dík a obdiv.
O to víc mne ovšem zaráží a je mi smutno z toho, že
někteří rodiče pojali toto setkání jako debatní kroužek a to
bohužel i během vystoupení dětí. Přijde mi to opravdu
velice neslušné a bezohledné k ostatním, ale hlavně vůči
dětem a učitelkám, které nácviku věnovaly mnoho času
a sil.

Radek Kalina
Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Výzva zaměřená na podporu výměny domácích kotlů bude otevřena v červnu
Nedávno proběhlo společné jednání Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje o tzv. ,,kotlíkových
dotacích“. Jak uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Marek Semerád, zástupci obou stran se dohodli na otevření
výzvy obdobné jako v Moravskoslezském kraji zaměřené na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za
modernější kotle produkující méně emisí.
„Prostřednictvím tohoto dotačního programu bude poskytována dotace domácnostem ve Středočeském kraji, které
vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu
(peletky) nebo jejich kombinaci,“ upřesnil náměstek Semerád s tím, že předpoklad otevření výzvy je v červnu 2013.
Příspěvek z dotačního programu bude cca 50% a maximální výše dotace pak bude činit 40 000 Kč na jeden kotel.
V současné době je na území Středočeského kraje podle Českého statistického úřadu, který vychází z výsledků sčítání
lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca 115 870 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo).
Předpokládaný dotační program se pak bude vztahovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za
nové nízkoemisní kotle s automatickým plněním.
Novým kotlem se rozumí kotel:
•

nízkoemisní splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s max.
výkonem 50 kWt

•

na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy)

•

s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání

•

kotel na tuhá paliva, který splňuje alespoň třetí emisní třídu, stojí minimálně 80.000 Kč.

Levnější energie lze vysoutěžit v e-aukci, využívají to firmy, obce i domácnosti
Elektronické aukce energií jsou fenoménem, o kterém se v poslední době mluví stále častěji. Využívají je podniky,
kraje, obce pro své úřady nebo nemocnice a teď i domácnosti, které se sdružily například v Říčanech u Prahy.
Už název, tedy e-aukce, naznačuje, že jde o soutěž v internetovém prostředí.
Právě tím se liší od klasické aukce, kde jsou zájemci v jedné místnosti a přímo podávají své nabídky. Obchod také hned
uzavřou. To platí i například na elektronických tržištích.
Ovšem v případě e-aukce energií to funguje tak, že organizátor aukce nejdříve shromáždí zájemce, tedy budoucí
zákazníky dodavatelů, a jejich očekávané podmínky. Pak osloví případné dodavatele. Pro ně je vždy zajímavé, když
mohou dodávat většímu množství odběratelů.
Aukce se účastní jen oslovení dodavatelé. To znamená ti, kteří jsou schopni dodávat energii v příslušné kvalitě,
požadovaném množství a v dohodnutých termínech. A samozřejmě ti, kteří projeví zájem. Jiní nemají do aukce přístup.
Zájemci o dodávky se v předem určeném čase se připojí k internetové aukční síni. Dodavatelé vidí pouze nejnižší
nabídnutou cenu, nevidí ale jednotlivé nabídky ostatních dodavatelů ani názvy dodavatelů, kteří se do aukční síně
připojili. Když se rozhlédnou, mohou snížit cenu, kterou nabízí.
Aukční kolo probíhá obvykle 30 minut. Pokud se v posledních dvou minutách sníží nabídková cena, automaticky se
aukční kolo prodlužuje o stanovený čas, což je obvykle pět minut.
Zákazníci tak mají velkou šanci, že získají nižší cenu dodávek elektřiny nebo plynu. Ale pozor - nejedná se o celou cenu
pro konečného odběratele. V aukci se nabízí jen cena za komoditu. Ta může být nižší, než jsou takzvané ceníkové
sazby.
Součástí celkové ceny, kterou platí zákazník, jsou ještě takzvané regulované platby, což jsou náklady za distribuci, za
dopravu, za systémové služby a také DPH. A mohou tam být také různé poplatky - například za vyúčtování.

Vážení spoluobčané,
jsem velice rozhořčena, pohledem ostatních generací na nás mladé. Žádám Vás tímto článkem o hlubší zamyšlení
nad tím, co vy jste v našich letech dělali, zda jste byli o tolik jiní, jak nám předkládáte. Myslím, že je čas si uvědomit
podstatné věci, které nejsou na povrch tolik vidět a nejsou po veřejnost natolik zajímavé, aby se „drbaly“.
Nechceme se vychloubat, jen chceme trochu spravedlnosti a zamyšlení. Ale abych přešla k jádru věci. V poslední
době se ke mně dostávají informace značně zkreslené, až nepravdivé. Uvědomte si Vážení, že nejsme jen, jak se říká
vandalové, ale že máme i značný podíl na bohatém kulturním životě v naší obci. Jedním z příkladů je příprava
Chotýšanských slavností, na kterých se Vám všem tolik líbilo. Věřte, že ač se to možná zdálo být jednoduché, tak rozhodně
nebylo, samozřejmě hlavní zásluha je na straně rodiny Čejků. Ani prvomájová hranice, májka a vše co s tím souvisí, se
samo neudělalo. Dalším příkladem je organizace biatlonového závodu a nemálo dalších věcí, které jsme udělali, jen nejsou
bohužel tak výrazné, pro Vás, jako naše prohřešky.
K tématu Velikonoce se také musím vyjádřit. Pro informaci rýpavých občanů naší obce, nikomu jsme
nevyhrožovali smrtí ani jsme nezdemolovali půl obce, jak jsem se doslechla. Nicméně za naše prohřešky, které nebyli
závažné do té míry, že by nikoho ohrožovali, jsme dostali trest v podobě zvelební autobusové zastávky na Chotýšce a to
podotýkám zcela zdarma a ve vlastním volném čase. Tuto věc řeší dvě strany, jednou z nich jsme my a druhou stranou
činnou v této věci je obecní úřad Chotýšany, nikoli další občané prosím uvědomte si to. Avšak i z naší strany došlo v této
věci k pochybení, jelikož jsme pod tíhou okolností nekřivě obvinili pana Granáta a tímto se mu veřejně a hluboce
omlouváme za nepravdivé nařčení.
Sáhněte si do svědomí a uvědomte si, že i vy jste byli mladí a přestaňte jen kritizovat. My si za své chovaní
dokážeme nést následky tomu přiměřené.

Kristýna Nouzová

Srdečně zveme všechny děti a příznivce dobré zábavy na
Dětský den alias Olympiáda v Chotýšanech,
která se koná v neděli 2. 6. 2013 od 14h
v prostorách fotbalového hřiště v Chotýšanech.
S sebou si vezměte dobrou náladu, kamarády a hlavně kola,
motorky na vlastní pohon, odstrkovadla a jiná podobná vozidla.
Občerstvení zajištěno
Hurá na hřiště!!!
Těší se mamky Chotýšan

Vážení spoluobčané,
jistě si někteří z Vás bez pochyb všimli, že se na přelomu měsíce dubna a května přesněji v termínu 28. 4. 2013
konal biatlonový závod. Nebyl to první závod z tohoto sportovního odvětví, který se konal na území naší obce,
navázali jsme na takzvaný Velikonoční závod, kterému se pomalu ale jistě dostávalo popularity.
Protože si myslím, že se závod ale i následná akce s rádiem Blaník se moc povedly, bylo by vhodné tuto akci
přiblížit těm, kteří neměli tu možnost se zúčastnit.
K samotnému závodu. Start byl naplánován kolem jedenácté hodiny, nicméně my organizátoři jsme byli na
nohou již v časných ranních hodinách, abychom vše stihli patřičně připravit a dostat do stavu dokonalosti. Což se
nám prakticky povedlo a hodinu před polednem mohla nejmenší kategorie na trať. Děti od dvou do čtyř let běželi
trať dlouhou 50 m bez problému a za mohutného povzbuzování všech okolo doběhli úspěšně jak dívky, tak
i chlapci.
Teď však už nastane opravdový závod.
Všichni závodníci se přesunuli do prostoru startu a zde pod dohledem Bronislavi Škodové byli vypouštěni na trať
postupně po půl minutových intervalech, když zdolali část trati tak se závodníci a závodnice dostali na střelnici,
kde na ně čekali zkušení rozhodčí Vladimír Škoda mladší a starší, Kristýna a Pavla Nouzovi. Otočkou kolem
Jakuba Štourala opět závodníci vybíhají zpět na trať. Někteří sportovci běželi až nahoru a otáčejí se kolem tria
Kačka Nohova, Adéla Nouzová a Lenka Marušáková. Když se nám do cíle dostali všichni zástupci juniorské
kategorie, připravili se na start dospělí, kteří již běhají 3000 m což je slušná dávka takhle v neděli po ránu.
Dospělí běželi opět krátce po startu na střelnici a hurá do zámeckého parku kde se pod dozorem Tomáše Fulina
a Viktora Orlova otáčí a běží zpět na další střeleckou položku po odstřílení se směle a už bez obav vrhají do cíle,
kde jim Jaroslava Kolínská zapíše výsledný běžecký čas.
Všechny výsledky se poté byly důkladně sečteny Monikou Matouškovou a Marií Čejkovou, a zbývá už "jen"
uklidit a sbalit všechny věci s čímž nám pomáhali Robert Žarnecky, Martin Fulín a Denisa Marešová. O památku
v podobě fotek se nám postarala Alice Roštíková. Těmto všem patří obrovské poděkování nejen za čas, který
věnovali přípravě závodu, ale i za nervy které bezpochyby vložili do závodu.
Vyhlašování výsledků proběhlo v rámci akce pořádané místní školou na přilehlé zahradě, kde samozřejmě byli
oceněni vítězové ale nejen ti, ocenili jsme i nasazení s jak se někteří sportovci vrhli do závodu. Náš závod byl
ryze amatérský a velmi nás potěšilo, že se nezřídka stalo, že se nám účastnili i celé rodiny.
Poděkování a velký respekt patří také všem naším závodníkům, kteří se i přes nepřízeň počasí dostavili
a dokázali, že Chotýšany nejsou jen vesnice plná gaučových povalečů.
Nejen organizátoři a sportovci jsou však potřeba k uspořádání sportovní akce ale také sponzoři, z nichž největší
podíl na financování závodu měla obec Chotýšany, která nám poskytla finanční dary na tuto volnočasovou
aktivitu proto bych jí chtěl tímto vyjádřit velký dík. Veliký dík patří také Chotýšanskému Rabbitu, dobrovolnému
sdružení obcí Posázaví, České poště a společnosti PASS, kteří nám s ochotou darovali věcné ceny pro vítěze.
Zvláštní poděkování patří paní Jarce Štouralové, jejíž zásluhou jsme nejedou neskončili jak se říká "v louži".
Závěrem snad jen ještě jednou poděkovat všem ať už aktivním nebo pasivním účastníkům závodu, protože
podmínky nebyli jednoduché. Vím, že se říká, samochvála nevoní, ale myslím, že organizace byla zvládnutá na
jedničku až na drobné chybky, které však do příštího roku doladíme. Těšíme se na příští rok a s biatlonem opět za
rok nashledanou.

SPORTU ZDAR!!!!
Bronislav Škoda, Kristýna Nouzová a tým organizátorů

Dopolední závod v biatlonu

Kulturní odpoledne s rádiem Blaník na školní zahradě

Návrh na změnu systému odpadového hospodářství
(reakce na článek)

Vážení manželé Kovářovi,
v prvé řadě bych Vám chtěl poděkovat za Váš názor, Vaši kritiku i Vaše připomínky, které jste uvedli v článku
v minulém výtisku novin, ale každopádně je potřeba některé věci uvést na pravou míru.
Určitě s Vámi musím souhlasit v tom, že rozhodování na obci není mnohdy jednoduché, a že není možné se
zavděčit všem. Rozhodně ale nemohu souhlasit s tím, že se nezabýváme problémy občanů a jejich řešením a už
vůbec ne s tím, že jejich názory nás zajímají pouze v předvolebním období.
Kupříkladu, kdyby nás nezajímaly názory občanů na organizování svozu komunálního odpadu, tak bychom
neobesílali svozové firmy, ani neiniciovali anketu a debatu na toto téma.
Bohužel výsledky nejsou nikterak povzbudivé. Vzhledem k rychlosti, s jakou oslovené firmy reagovaly, nevidím
ani žádný velký zájem, protože z šesti oslovených firem odpověděly v termínu pouze tři. Zbylé nabídky došly
postupem času, nicméně současná firma AVE s nabídkou 520,-Kč/os. bez DPH je stále nejlevnější firmou.
Navíc ani zájem občanů není nikterak valný, jak jsme si mohli všimnout při čtvrtečním (2. 5.) sezení v hostinci
Pod Kostelem a svědčí o tom i množství odevzdaných anketních lístků.
Uvádíte, že současný systém je podle Vás neekonomický, že se frekvencí svozů při uzavírání smlouvy patrně
nikdo nezabýval a že jsme volili nejjednodušší způsob. Rozhodně tomu tak není, ale v r. 2008, kdy se uzavírala
smlouva se společností AVE, se vycházelo z problémů, které vznikly za působení Technických služeb Benešov.
V té době běžně docházelo k výpadkům svozů, popelnice a kontejnery byly přeplněné a nebylo odpad kam
ukládat.
Tážete se, podle čeho je určena částka na poplatníka a v další části článku si zároveň odpovídáte, že se jedná
o tabulkovou hodnotu. Je to skutečně tak, ale jak ukázalo kontrolní vážení, které jsme prováděli v nedávném
období, tato tabulková hodnota se v postatě neliší od reality. Souhlasím s Vámi, že by rozhodně bylo spravedlivé,
aby každý zaplatil pouze za odpad, který vyprodukuje, tzn. očipované popelnice, které se budou při každém
vývozu vážit, ale to je bohužel hudba daleké budoucnosti. Uvádíte, že jste našli na internetu několik firem, které
montují na svozové vozy speciální váhy, ovšem já jsem nenašel jedinou firmu, která by tuto váhu na svozovém
voze měla namontovanou. Podle potvrzení společnosti EKO-KOM v našem regionu nepůsobí žádná firma, která
by nabízela tyto služby a v celé republice je to velice ojedinělá služba, kterou poskytují pouze některá města
provozující technické služby.
Co se týče neplatičů, je potřeba říci, že v současné době jich evidujeme opravdu velice málo a že díky
důslednému vymáhání poplatků se platební morálka občanů velmi zlepšila, tj. že většina poplatníků platí
v termínu, bez upomínek a platebních výměrů.
Pokud jde o poskytování slev „znevýhodněným“ skupinám, tak je fakt, že v uplynutých letech nebyla příliš velká
vůle ze strany zastupitelstva tyto slevy poskytovat, a to i vzhledem k doplácení obce na likvidaci odpadů.
Pokud ovšem zůstaneme u stávajícího systému, budeme se na podzim zabývat i touto otázkou, neboť se dá
uplatnit celá řada slev, které je možno upravit novou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále bychom se měli
zabývat i možností posunutí termínu platby, či rozdělením poplatku na dvě splátky v průběhu roku, neboť
jednorázový termín splatnosti do 31. ledna daného roku mnohým občanům také nevyhovuje.
Na otázku, zdali je obec zapojena do systému EKO-KOM, odpovídám, že samozřejmě ano.
Je to patrné i z každoročně zveřejňovaného rozpočtu obce, který se v aktuálním období objevuje na vývěskách, je
tištěn i v novinách. Na webových stránkách je k nahlédnutí trvale za několik let zpátky v ostatních příjmech
v položce 3722 2111 – za tříděný odpad. Každoročně od EKO-KOMu dostáváme okolo 60 tisíc ročně.

Pokud se týká dotazníku, který by zjišťoval, jak uvádíte, počet osob v domácnosti, seniorů, dětí…, tak tyto údaje
má obec k dispozici ze své evidence. Počet popelnic není evidován, protože firma je povinna odvézt veškerý
komunální odpad, to znamená, že domácnost může mít i více popelnic. Pokud obsluha svozového vozu
v popelnici objeví biologický odpad, který do komunálního odpadu rozhodně nepatří (tráva ze zahrad, listí,
apod.), může se stát a stává se, že tuto popelnici nevyveze.
Z čeho se skládají náklady na odpad?
Pro ilustraci jsem si vyžádal vyúčtování nákladů od společnosti AVE:
-

47% nákladů tvoří poplatky za uložení odpadu, z toho 17 % (330,-Kč) činí vlastní skládkování a zbylé
dva poplatky jsou dány ze zákona, základní 25% (500,- Kč) a zákonné rezervy 5% (100,-Kč), patřil by
sem ještě poplatek za ukládání rizikový, který nám ovšem firma AVE neúčtuje, neboť jsou rovněž
provozovateli skládky.

-

-

zbylých 53% tvoří provozní náklady (16% mzdy a poplatky, 11% PHM, pojistné havarijní a zákonné,
silniční daň, 5% náhradní díly, pneu a opravy) a režijní náklady (21% GPS, STK, leasing, nájemné,
odpisy a ostatní režie) a zisk firmy, který v současné době v našem případě firma nevytváří.

Z těchto hodnot potom svozová firma udělá kalkulaci na jednoho poplatníka /rekreační objekt a výslednou
částku potom účtuje obci dle počtu obyvatel/rekreačních objektů.
K této částce musí ještě obec připočíst náklady na svoz nebezpečného, objemného a tříděného odpadu, odečte
částku, kterou jí vrátí EKO-KOM za tříděný odpad a dostáváme se ke skutečným nákladům, ze kterých se
vypočítá výše poplatku za likvidaci odpadu.
Otázka odpadů je skutečně složitá a nemá jednoznačné řešení. Bylo by dobré, kdyby skutečně všichni lidé odpad
poctivě třídili, aby se náklady na odpady minimalizovaly, ovšem ne každý je tak ukázněný a navíc v současnosti
není možné domácnosti k třídění nutit. Na druhou stranu, budou-li nastaveny nějaké přísnější mantinely, lze
očekávat i vznik černých skládek, tak jak tomu bylo v minulosti a jejich likvidace stojí vskutku nemalé peníze.
Myslím, že i Vy, pane Kováři, byste mohl zpytovat své svědomí a zamyslet se, zdali jste vždycky likvidoval
odpad tak, jak je to správné.
Ještě bych se rád vyjádřil k dalším Vašim připomínkám. Cituji:
„Dále je tu objemný odpad. Jak často potřebujete vyhodit něco objemného? Jednou za rok, vůbec? Kolik
kontejnerů se tedy naplní? A kolik stojí jeho odvoz a likvidace, 2.000,- - 5.000,-? Jak velká je to položka
v rozpočtu obce oproti např. příspěvku na rozhlednu ve výši "královských" 100.000,-?

Zamyslete se tedy, zda si tak malá obec jako jsou Chotýšany, může skutečně dovolit dát tak velkou částku na
stavbu rozhledny (která ani nebude stát na území obce), když nemá ani na investice a opravy v obci? Pak se
nedivíme, že peníze v rozpočtu chybí a musí se zvyšovat poplatky. (citace z článku manželů Kovářových
z únorového čísla: Ročník 17, číslo 2, únor 2013)
Vyplatilo by se spojit sdružení Chopos ve věci investování do takových nových technologií a svozového systému
pro všechny obce?... 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. (citace z článku manželů Kovářových z dubnového čísla:
Ročník 17, číslo 4, duben 2013)“,
V únoru tedy kritizujete obec, že vynakládá takové prostředky na stavbu rozhledny Špulka, která ani nebude stát
na území obce a v dubnu píšete, jak je fajn, že existuje sdružení Chopos, kde si několik malých obcí pomáhá
a dokáže realizovat tak velké projekty, jako je třeba právě zmiňovaná rozhledna.
Je pravdou, že se jedná skutečně o vysokou částku, ale rozhodně ne nejvyšší a mnoho obcí investuje do tohoto
projektu daleko více finančních prostředků. Navíc je potřeba chápat, že jsme součástí sdružení a nemůžeme se
distancovat od společných projektů, které mají napomoci rozvoji celého mikroregionu. A taky je potřeba si
uvědomit, že bez svazku obcí Chopos bychom sotva kdy dosáhli na více jak polovinu dotací, které se podařilo
během uplynulých let získat a které výrazně napomohly k rozvoji naší obce, tudíž máme svým způsobem i co
vracet!
Myšlenka, že by Chopos investoval do Vámi zmiňovaných technologií a založil tak v podstatě svozovou firmu
pro mikroregion, je sice hezká, ale nevěřím, že bychom se dostali cenově někam níže, než jsou ostatní firmy, spíš
naopak. O problémech s tím spojeným ani nemluvě. O hromadný svoz na úrovni mikroregionu např. svozová
firma AVE vůbec nemá zájem, protože už nemůže nabídnout výhodnější cenu, než máme my.
Co se týče narážky na stav komunikace od Šilhů k hřišti, tak to mi přijde vyloženě nefér, protože o této
problematice se mluví již delší dobu. Už proběhly i přípravy spočívající v revizi a opravě vodovodních přípojek
a zbývá ještě výměna hlavních uzávěrů jednotlivých větví vodovodního potrubí. Na opravu komunikace již
proběhlo výběrové řízení a akce by měla být realizována v červnu.
A pokud se týká zámku, tak jeho stav je rozhodně žalostný a už vůbec se nejedná o chloubu obce. Faktem ovšem
je, že obec nemá žádné páky, jak přinutit majitele, aby danou situaci řešil. Vše je v kompetenci památkové péče,
ale ani tam se kromě uložení pokuty nedají vynutit nějaké termíny oprav apod. Může se ovšem stát, že z přemíry
aktivity obce, může nám památková péče nařídit, abychom zámek opravili na své náklady a příslušnou částku
pak vymáhali po majiteli nemovitosti.
Rozhodně nemám nic proti Vám, ale chtěl jsem jenom ukázat, že kritizovat je velmi snadné a také, že není
všechno tak jednoduché a jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Chápu Vaše rozhořčení i potřebu
změnit systém, tak aby byl z Vašeho pohledu spravedlivější, i to že zvýšení poplatků daleko více zatíží
u početnějších rodin rodinný rozpočet, obzvláště tam, kde jeden z rodičů čerpá rodičovskou dovolenou.
Na druhou stranu je potřeba chápat, že obec by měla jednat pokud možno hospodárně a dotování likvidace
odpadu z obecního rozpočtu rozhodně hospodárným jednáním není.
Každopádně Vám děkuji za názor, který jste se nebáli uveřejnit.
Ing. Radek Kalina, místostarosta
P.S.: Tento článek není určen pouze manželům Kovářovým, ale je reakcí na jejich předešlé články a věřím, že
otázky, které vznesli, zajímají i ostatní občany.

Vážená paní starostko, zastupitelé, občané,
z minimální účasti na veřejné schůzi, týkající se odpadů, dne 2. 5. 2013, jsme získali dojem, že většina občanů Chotýšan
a přilehlých osad je spokojená se současným systémem svozu odpadů v obci a s účtovanou cenou. Škoda, že víc názorů
člověk zaslechne spíš u piva v hospodě nebo na ulici a když je potřeba je vyjádřit před zastupitelstvem, aby se něco
změnilo, tak se mlčí. Možná to plyne z nezájmu nebo z nepochopení variant nabízených obcí. Ti odvážnější se přišli
pobavit nejen o odpadech, ale i o jiných problémech, které je zajímají.
Ankety, uveřejněné v Chotýšanských novinách, se zúčastnilo dle našeho odhadu asi 25-30 rodin, což je velmi málo, proto
také doufáme, že nebude brána za směrodatnou. S minimální převahou byli občané zřejmě pro variantu č. 1, tj. ponechat
současný stav s cenou 650 Kč na osobu na rok 2014 garantovanou od společnosti AVE + motivační program na třídění
odpadů. Proč? Vždyť ze všech tří variant je tato právě pro většinu domácností nejdražší a vůbec nic neřeší! Možná, že obec
nebude muset nic doplácet, ale my budeme platit nesmyslně za vyvážení popelnice 1xtýdně, když to mnozí z nás ani
nepotřebují. Tato varianta může být výhodná maximálně pro 1-2 osoby v domácnosti, pro které je nejlevnější. Ale pro
rodiny o 3 a více členech (zejména s malými dětmi) už je to varianta dražší. Vždyť si to spočítejme: průměrná čtyřčlenná
rodina by příští rok při platbě za osobu firmě AVE zaplatila 4x650,-= 2600,-Kč a při platbě za popelnici 110(120) litrů při
zachování současného svozu 1xtýdně by zaplatili firmě Marius Pedersen 2000,- Kč nebo ještě méně při nižší četnosti svozu.
Navíc v nejbližších letech zřejmě podraží ukládání odpadu na skládkách. Připravuje se totiž nový zákon o odpadech, který
má obce i společnosti motivovat k tomu, aby více recyklovaly nebo odpad spalovaly ve spalovnách. To povede ke zvýšení
poplatku za skládkování, který v současnosti činí 500 Kč za tunu. V roce 2014 by mohla tato cena stoupnout z 500 Kč na
1200 Kč a do roku 2025 by se mohla zvýšit až na 2900 Kč. V současné době mohou obce vybírat na poplatku za svoz
odpadu od jednoho občana až 1000 Kč, takže se dá předpokládat, že tento poplatek opět mnohonásobně vzroste. Skutečně
i pak budete chtít platit za odpad, který nevyprodukujete např. 1500 Kč na osobu? Znovu opakujeme, to chcete opravdu
platit za něco víc, než musíte a bez možnosti zvolení způsobu vyvážení? Zastupitelstvo zřejmě považuje tuto variantu
platby za osobu za nejvýhodnější, ale s čím ji porovnává, když platba za popelnici je úplně něco jiného, navíc by se mělo
vždy vybrat dost, aby obec nedoplácela. Jak můžete něco porovnávat, když jste nevyzkoušeli jinou možnost a neznáte
skutečné náklady? To je jako byste porovnávali hrušky a jablka. Komu tedy tato varianta vlastně nejvíc vyhovuje a pro
koho je nejlevnější, když vše zaplatí jednotliví občané a pro rodiny o 3 a více členech je to naopak dražší?
Podle varianty č. 2, kterou nabízí firma Marius Pedersen, s platbou za jednotlivé popelnice, by si každý mohl zvolit velikost
popelnice a četnost svozu, která mu vyhovuje a vyvážel by popelnici až když by to bylo nutné, tudíž bychom se přiblížili
skutečnosti, že budeme platit jen za odpad, který sami skutečně vyprodukujeme. Každý by si zaplatil svou popelnici, takže
obec by neměla nic doplácet. Nemůžeme si pomoci, ale tento způsob nám připadá pro většinu rodin finančně nejvýhodnější.
Někdo může namítnout, že bude dražší pro samostatně žijící osoby, ale ti přeci nevyprodukují zase tolik odpadu jako
početnější rodiny a proto nebudou potřebovat tak často popelnici vyvážet. S motivační částí za sběr tříděného odpadu
považujeme tuto variantu za nejschůdnější a smysluplnou do budoucna.
A komu by „ublížila“ varianta č.3? Navýšení daně z nemovitosti sice vůbec neřeší problém s odpady, tříděním
a nastaveným systémem odpadového hospodářství, ale sama o sobě by byla zajímavým finančním přínosem pro obec.
S návrhem, že by z těchto financí byl hrazen svoz odpadu firmě AVE dle současných podmínek, však nemůžeme souhlasit.
To by bylo vyhazování peněz z okna. Obec by mohla z těchto prostředků financovat například výstavbu komunikací a jiné
potřebné projekty v obci, na které v rozpočtu nezbývají finance. Dle paní starostky by se za rok vybralo zhruba 500 až 600
tisíc korun, takže například za dva roky by obec mohla sama financovat opravu komunikace stejného rozsahu jako
plánovaná rekonstrukce od Šilhů ke křížku. Máme za to, že běžných občanů by se toto navýšení až zase tak moc nedotklo
(my platíme asi 400,-, takže bychom platili 800,-). Pocítili by to zejména firmy v našem katastru (mimo jiné firma, vlastnící
zámek), od kterých by to vlastně byla taková kompenzace za „opotřebení“ obce, způsobené jejich provozem (kamionová
doprava, znečištění ovzduší, atd.) nebo naopak nečinností v případě zámku.
I když tedy veřejná diskuze na téma odpady nepřinesla žádné zásadní závěry, pevně doufáme, že zastupitelstvo obce učiní
rozhodnutí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem na nás na všechny, na životní prostředí a hlavně na
budoucnost našich dětí, které tu budou žít. My rozhodně příští rok nehodláme znovu platit nehoráznou částku 750,- ani
650,- Kč na osobu při třídění odpadu a ekologickém způsobu vytápění a jsme odhodláni pro to udělat maximum. Stále však
doufáme ve spravedlivou změnu vyhlášky, systému a objektivní přístup zastupitelstva.
Bohuslav a Jana Kovářovi, Chotýšany 135

Zápis 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 10. 5. 2013 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
František Toula
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel,
Hosté: Josef Kouřil, Tomáš Kouřil, Miroslav Dědek, Jindřich Kuthan ml., Miroslav Švarc, 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) Výběrové řízení na opravu komunikací
4) Prodej pozemků – obalovna
5) Veřejné osvětlení
6) Smlouva na svoz TKO
7) Přezkoumání hospodaření obce
8) Komplexní pozemková úprava
9) Vodovodní přípojka – J. Kuthan ml.
10) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
11) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 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
sjednání schůzky s Bohemia Energy starostkou – SPLNĚNO
zjištění možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů 2. místostarostou – PROBÍHÁ
jednání s DZS Struhařov ve věci nájemní smlouvy na obecní pozemky 1. místostarostou – PROBÍHÁ

3. Výběrové řízení na opravu komunikací

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na opravu komunikací. Nejnižší cenu nabídla firma
BES, s.r.o., se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.

4. Prodej pozemků – obalovna

O prodeji pozemků bude rozhodnuto do konce roku 2013

5. Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení bude postupně obměňováno.

6. Smlouva na svoz TKO

Zastupitelé vyhodnotili nabídky čtyř svozových firem, společnost AVE nabízí nejnižší cenu a kvalitní služby.
Zastupitelé navrhují prodloužení smlouvy se společností AVE na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.
Otázka: Kdo je pro podepsání smlouvy na svoz TKO se společností AVE ?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Přezkoumání hospodaření obce

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2012, které
provedl Krajský úřad Středočeského kraje.

8. Komplexní pozemková úprava
V katastrálním území Chotýšany bude zahájena komplexní pozemková úprava.

9. Vodovodní přípojka – J. Kuthan ml.

Žádost J. Kuthana ml. o příspěvek na vodovodní přípojku ve výši 20.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro poskytnutí příspěvku?

Hlasování: PRO 2 PROTI 5 ZDRŽEL SE 0

10. Zpráva ze zasedání CHOPOSu

Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu.

11. Různé
a) E-aukce na elektřinu

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou společnosti eCENTRE, a.s., na uspořádání elektronické aukce na
dodávku elektřiny pro domácnosti.

b) Žádosti o prominutí poplatku za TKO.

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o prominutí poplatků za svoz TKO od občanů s trvalým pobytem
Městečko 1 (farma Krišnův dvůr) a paní Dagmar Wingfield z Městečka. Zastupitelé žádají dodatečné
informace.

c) Nákup mulčovače

Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o pořízení mulčovače na údržbu veřejné zeleně v hodnotě cca 25.000,Kč.
Otázka: Kdo je pro nákup mulčovače?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

d) Opakovaná žádost p. Hrstky o odprodej části obecního pozemku parc. č. 987/1

V zápisu z místního šetření ze dne 23. 6. 2012 je uvedeno, že zastupitelstvo rozhodne o prodeji na základě
vyjádření stavebního odboru MěÚ Benešov. Do dnešního dne nebylo vyjádření předloženo, z tohoto důvodu
o odprodeji nebylo jednáno.

Usnesení č. 4/2013 ze dne 10. 5. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření dodatku ke smlouvě na svoz TKO se společností AVE na dobu neurčitou;
b) nákup mulčovače pro údržbu veřejné zeleně;
2) neschvaluje
c) příspěvek na vodovodní přípojku;
3) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební 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) 2. místostarostu zjištěním možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů;
f) 1. místostarostu jednáním s DZS Struhařov ve věci nájemní smlouvy na obecní pozemky;
g) starostku uzavřením smlouvy se společností BES, s.r.o., na opravu komunikací – od Šilhů ke Křížku
a nad obchodem;
h) starostku zpracováním podkladů pro prominutí poplatků za TKO;
i) 1. místostarostu zjištěním cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného osvětlení;
4) bere na vědomí
a) výsledek výběrového řízení na opravu komunikací;
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012;
c) informaci o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotýšany;
d) zprávu ze zasedání CHOPOSu;
e) žádost pana Hrstky o odprodej části obecního pozemku par.č. 987/1.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 21. 6. 2013 od 1900 hodin.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 10. 6. 2013 (pondělí) proběhne svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)!!!!!,
Městečko – u kapličky, Pařezí – náves, Křemení – autobusová zastávka

ODPAD, KTERÝ JE MOŽNO ODEVZDAT: vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize,
rádia, PC,..), barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností,..), akumulátory,
monočlánky, staré léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů, …

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech 7. - 10. 6. 2013 (pátek-pondělí) bude přistaven kontejner na svoz
objemného odpadu

Svozová místa:

Chotýšany – na plochu před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)!!!!!,
Městečko – náves

Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech pan Dědek:

Pátek

1600 - 1800

Sobota

900 - 1100

Neděle

900 - 1100¨¨

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa
a nečinili tak rovněž po stanoveném datu svozu a mimo
stanovené hodiny.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 20
Četnická stanice v Chotýšanech.
Od roku 1912 až do roku 1919 měl velkostatek Chotýšany, patřící tehdy bývalému hraběti ze Šternberka
pronajatý inž. Bohuš Svoboda. Byl to ještě, velmi podnikavý a pokrokový to člověk, který měl zájem uskutečnit
v té době několik dobrých a celé naší vesnici i okolí prospěšných věcí. Možno docela dobře říci, že se to z velké
části vůbec nepodařilo. Prosazoval již tehdy zřízení poštovního úřadu, zasazoval se o vybudování nové vozovky
ve směru Chotýšany-Bořeňovice, doporučoval melioraci pozemků v chotýšanském katastru, snažil se získat
obecní zastupitelstvo, aby schválilo zavedení projektovaného vodovodu pro celou obec, a mimo ještě jiných
věcí snažil se docílit toho, aby v naší obci byla zřízena také četnická stanice.
Nutno zaznamenat, že členové tehdejšího obecního zastupitelstva nejevili pro všechny tyto inž.
Svobodou navrhované a doporučované a jistě i prospěšné věci velký zájem, a tak se z těchto plánů neuskutečnilo tehdy nic. Snad to bylo také i tím, že inž. Svoboda se krátce po první světové válce z Chotýšan
odstěhoval, a vše co doporučoval, vzato bylo z programu. Je skutečně zajímavé, že ke zřízení nové vozovky
Chotýšany – Bořeňovice došlo až téměř za třicet let, zřízení poštovního úřadu se dočkalo uskutečnění až za více
jak čtyřicet roků. Meliorace pozemků se prováděla v našem kraji také až koncem padesátých let. Ke zřízení
vodovodu, tak potřebného pro celou obec nedošlo dodnes, ačkoliv v posledních několika letech se dostala tato
záležitost znovu na program MNV. A tak z návrhů inž. Bohuše Svobody dočkal se uskutečnění po první
světové válce jen jeden a to – zřízení četnické stanice.
Četnická stanice v Chotýšanech byla dána
do provozu dne 15. ledna 1920. Byla zřízena
v prvním patře domku číslo 56, kteréžto místnosti
tehdejší majitel řídící učitel Longin Fous pro
tento účel pronajal. Několik týdnů byla četnická
stanice prázdná, bez členů. Ti se nastěhovali
později.
Prvními členy této nové stanice se stali:
vrchní četnický strážmistr František Novák
z Přelouče. Do Chotýšan se přistěhoval 25. února
1920 s manželkou a dvěma malými dcerkami.
Bydleli u Josefa Máchy „Na Chotýšce“. Dále to
byl strážmistr Karel Teska, rolnický syn z obce
Uzenic v okrese Blatná. Bylo mu tehdy 22 roků.
Z první světové války se vrátil jako italský
legionář. Do Chotýšan přišel 15. února 1920.
Třetím ze členů četnické stanice byl Ladislav Petrů, syn obchodníka z Ratibořských Hor u Tábora. Byl to
veselý a čilý mladý muž, něco přes dvacet let. Ten se přistěhoval zároveň s Teskou 15. února 1920.
To byla tehdy první posádka četnické stanice
v Chotýšanech. Starostou obce byl tehdy Josef Šimek,
rolník z čísla 4 a tomu také se zřízením četnické stanice
nastala velká starost. Úřadovna stanice byla, jak již řečeno
v domku č. 56, kde také oba mladí četníci se ubytovali.
Horší to bylo ovšem s jejich stravováním. Po kratší úvaze
se dohodli s paní starostovou, která se uvolila, že jim bude
vařit. A oba dva, Teska i Petrů chodili tedy na stravu
k Šimkovým. Třeba zdůraznit, že byli plně spokojeni.
Panímáma Šimková byla dobrou kuchařkou a hlavně, talíře
vždycky plné a moc to nestálo. To ovšem nebylo možno
trvale provádět a proto asi tak po ročním stravování
odkázala je paní starostová na jinou kuchyň. Chodili potom
na stravu do hostince „Na Kopečku“ k paní Vackové.
Vrchní četnický strážmistr František Novák s rodinou
Četnická stanice v Chotýšanech v bývalém Kačmáčkovým
domku čp. 54 před přestavbou v r. 1933 – Foto: Jos. Šimek

působil zde jako velitel stanice v letech 1920 - 1924

Všichni tři četníci v Chotýšanech brzy zdomácněli. Byli to lidé velmi společenští, kteří nalezli
u místních občanů i u sousedních vesnic, kam byli službou přiděleni, plného pochopení i přátelského
a kamarádského vždy přijetí. Jak Teska, tak i Petrů byli svobodní, rádi tancovali, rádi se bavili a proto byli také
všude srdečně a přátelsky přivítáni a rádi viděni.
Zřízení četnické stanice přineslo naší vesnici mnoho dobrého.
Zavládl nejen zde, ale možno říci i v celém tom rajónu potřebný klid
a pořádek. Téměř nadobro zmizely tak často opakované krádeže, o nichž
je zmínka ve 14. kapitole této části „Chotýšanské kroniky“, přestalo, nebo
alespoň omezilo se potulování různých nebezpečných individuí a lidí,
práce se štítících. Uplatnila se řada i jiných prospěšných a dobrých věcí.
V těch letech pečovaly o bezpečnost a pořádek na vlašimském
okrese tyto stanice: Vlašim, Louňovice, Načeradec, Zdislavice, Trhový
Štěpánov, Divišov a Chotýšany.
Z domu číslo 56 stěhovala se četnická stanice po několika letech
do čísla 1., ve dvoře, do místností pod panským špýcharem, kde před lety
bývala fara, a kde potom od roku 1934 bydlel správce místního
družstevního lihovaru Martin Kolář s rodinou. Zde byla stanice asi osm
roků, načež se pak přestěhovala do čísla 54, už natrvalo.
Zmíněný kolektiv prvních tří četníků na stanici v Chotýšanech se
dlouho pohromadě neudržel. Strážmistr Karel Teska byl skoro stále pryč,
jezdil hodně na služební cesty, na různá soustředění po celé republice až
někam na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Takže doma na stanici býval
Četnický strážmistr Karel Teska
po většině jen závodčí Petrů a vrchní strážmistr Novák. A bylo souzeno
v Chotýšanech působil
závodčímu Ladislavu Petrů, aby první ze zmíněných tří četníků tento
v letech 1920 - 1930
kolektiv opustil nadobro ...
Bylo parné letní odpoledne, sobota 23. července 1921. Žně byly v plném proudu. Na polích stálo již žito
v panácích, sekala se pšenice a v některých staveních se už i mlátilo, aby bylo žito do mlýna na novou mouku.
Na návsi před „Starou hospodou“ projížděl se na kole syn místního učitele Jan Remta, studující
benešovského gymnázia. Užíval pěkné pohody letních prázdnin a jeho nejmilejší zábavou bylo jezdit na kole.
Byl v tom směru pravým akrobatem. Přejel od „Staré hospody“ po dláždění kolem hřbitova a u četnické
stanice, která byla v té době ještě v domku čp. 56 se zastavil. Měl s četnickým závodčím Ladislavem Petrů na
to odpoledne ujednáno, že si společně někam vyjedou. Ten právě vycházel ze dveří domku, také s kolem. Jel na
obchůzku někam ke Křemení. Nasedli tedy oba na kola a jeli zvolna po návsi dolů k „Židovému“ rybníku. Před
stavením Františka Hronka s kola slezli a pomalu toto tlačili až nahoru na státní silnici. Tam opět nasedli
a pokračovali zvolna v jízdě k osadě Křemení.
Ten den bylo úmorné vedro. Jan Remta jel jen na lehko, bez kabátu i klobouku, takže mu to celkem
nevadilo. Hůře bylo ovšem závodčímu Petrů. Upjatý v četnické uniformě, přepásán řemeny od poboční zbraně
i od brašny. Přes rameno na řemeni těžkou karabinu. No dobře mu v tom zrovna nebylo. Udělal si trochu
pohodlí tím, že si rozepnul límec u blůzy.
Přejeli kolem osady Křemení a na rovince proti Jemništi v místech, kde vedla ze státní silnice vozová cesta
k Jemništi zmírnil náhle Petrů jízdu a po chvilce zastavil. V té době tam nebyla ještě dnešní silnice, nýbrž jen úzká
vozová cesta. Náspem státní silnice v těch místech vedl kanál, kterým protékal malý potůček. Vedle toho potůčku na
náspu silnice v bujné trávě hověl si jakýsi tulák. Ležel, ruce za hlavou, ušpiněnou čepici na očích, aby naň slunce
nesvítilo a zdálo se, že spí.
Závodčí Petrů, který tuláka ze silnice uviděl – tehdy se jezdilo ještě po levé straně – ihned zastavil, slezl z kola,
které opřel o nejbližší patník a chvilku pozoroval ležícího tuláka. Pak zakýval hlavou, podíval se s úsměvem na Jana
Remtu a už sestupoval ze silnice po náspu k ležícímu tulákovi. Ten vyrušen blížícími se kroky sundal si čepici z očí
a rychle se posadil. Vida četníka, neochotně vstal, čepici si dal na hlavu a drze si závodčího prohlížel. Ten ve své,
poněkud zbytečné úřední horlivosti hned na něj zhurta: co je zač, odkud jde, co tu hledá a aby se legitimoval ...
Psáno r. 1960 – J. Šimek

pokračování příště...
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