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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou další měsíc
práce. A červen byl, věru, hektický. Kdo by ještě
v sobotu 1. června předpokládal, že se o pár hodin
později rozvodní Chotýšanka a budou přetékat místní
rybníky. Tato událost prověřila naši připravenost na
podobné případy a ukázala slabiny nejen
v komunikaci, ale i v materiálním vybavení pro
zvládání povodní. Stejné nedostatky se však projevily
i v okolních obcích a na okresní úrovni krizového
řízení. Např. krizová linka začala fungovat až
v pondělí, manuál pro zvládání povodní byl zveřejněn
dokonce až ve středu.
Naštěstí se nepotvrdily informace o protékajících
rybnících na Chotýšance, takže velká voda způsobila
sice materiální škody, nikoliv však škody na životech
či zdraví občanů. Pouze jedna nemovitost v Městečku,
ve které žijí osoby s trvalým pobytem na území obce,
byla zaplavena i v obytné části, a to do výše 40 cm,
v jiných domech byly zaplaveny sklepy nebo garáže.
Škody na neobydlených objektech nebo objektech
určených k rekreaci zmapovány nemáme, největší
újmu na svém majetku zřejmě utrpěli chataři v osadě
Slunečná.

se i zde projevila ve sklepech mnoha domů, největší
problémy však měli obyvatelé domů pod hrází
Prostředního rybníka. Život téměř poloviny obyvatel
Chotýšan byl nepříjemně ovlivněn mikrobiální
kontaminací vody v obecním vodovodu, kdy bylo
povoleno používat tuto vodu pouze ke splachování.
Dokonce musela být na dva dny uzavřena škola.
Naštěstí nikdo neměl z kontaminované vody zdravotní
problémy. Vodu se podařilo poměrně rychle vyčistit,
avšak z důvodu čekání na výsledky rozboru vody
(trvá minimálně 72 hodin), byl zákaz používání vody
z obecního vodovodu odvolán až po týdnu, kdy
rozbor ukázal, že voda má opět svou původní kvalitu.
A jaké jsme z povodně vyvodili důsledky? Nelze se
spoléhat na to, že podobná nebo ještě větší živelní
katastrofa již nepřijde. Musíme zpracovat povodňový
plán, ustanovit povodňovou komisi a vybavit jednotku
sboru
dobrovolných
hasičů
prostředky
k protipovodňovým
opatřením.
Protipovodňová
opatření typu úpravy koryta Chotýšanky jsou plně
v kompetenci správce toku, tj. Povodí Vltavy.
Zástupce této společnosti, stejně jako zástupce
společnosti Rybářství Líšno (spravující rybník
Smikov) a p. Sternberg (vlastník rybníků Císař
a Prostřední) budou vyzváni k projednání situace.
Termín schůzek zatím není stanoven. Je však třeba
mít pochopení pro jisté prodlení, protože ve srovnání
s tím, jakou škodu napáchala velká voda na Blanici,
Sázavě a dolním toku Vltavy, nemůžeme čekat, že
zástupce Povodí Vltavy bude řešit nejprve
Chotýšanku.

Škodu na obecním majetku odhadujeme ve výši
2 miliony korun. Nejvíce poškozená je přístupová
komunikace do osady Albatros, povodeň též spláchla
vloni upravenou náves v Městečku. Další škody byly
způsobeny nikoliv samotnou povodní, ale přívalovým
deštěm: vymletá strouha v Městečku, přístupová cesta
ke statku Věžníky (zde dokonce v neděli z důvodu
zanešení trati vykolejil vlak), popadané stromy
v obecním lese. V rámci svých možností pracujeme
na odstraňování škod a děkujeme všem, kteří se na
obnově obecního majetku aktivně podílejí. Mám na
mysli zejména chataře z osady Albatros.

Obnova poškozeného obecního majetku bude stát
určité peníze. Doufejme, že stát uvolní dostatek peněz
nejen na uvedení obecního majetku do původního
stavu, ale i na další opatření, např. kvalitní odvodnění
problematických oblastí.
Budeme-li muset vyjít
pouze s obecními penězi, nebude možné kvalitní
a komplexní opravu realizovat.

Chotýšany a ostatní přidružené osady přestály deštivé
období bez větší újmy. Vysoká hladina spodní vody

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat členům
zásahové jednotky SDH Chotýšany za jejich obětavou

činnost v průběhu povodní. I v situaci, na kterou
nebyli připraveni, pomáhali všem s maximálním
nasazením. Ještě jednou jim proto děkuji.
A ještě jeden osobní dovětek. Doba povodně byla
poznamenaná i emocemi. Chci ubezpečit ty, kterým
jsem během povodně nevěnovala osobní pozornost, že
jsem byla o situaci všech trvale žijících osob
informována a vedení obce bylo připraveno
poskytnout jim veškerou potřebnou a dostupnou
pomoc. Také jsem byla ve stálém kontaktu se zástupci
chatových osad. Jsem starostka neuvolněná, tzn. mám
stále svůj hlavní pracovní poměr a pracovní
povinnosti, při jejichž plnění mě v čele obce plně
a kompetentně zastupují místostarostové. Ostatně za
výkon funkce pobíráme všichni tři i stejnou odměnu.
Tímto způsobem funguje vedení obce již tři roky
a pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti,
zůstane to tak až do konce volebního období.
Přeji vám všem krásné léto plné pohody a bez
extrémních výkyvů počasí.

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Pro období
červenec - srpen 2013
se ruší sobotní úřední
hodiny obecního
úřadu.

ZE ŠKOLY
Den dětí
Na tento den byl v sále HOSTINCE POD
KOSTELEM pro děti připraven hudební program
v podání pana Tomana. Hudební představení plné
písniček ze známých pohádek bylo doplněné hrami
a soutěžemi.

Pizzerie
Děti z kroužku "kuchyňka" zakončily činnost
v Pizzerii Rugantino v Praze. Po příchodu do pizzerie
dostali malí kuchtíci zástěrku a pod odborným
vedením si vytvořili vlastní pizzu z libovolných
surovin.

Mrákotín 2013
Měsíc červen patřil stejně jako každým rokem
přípravám na vícedenní výlet. Po týdnu plném
sluníčka a veder se vydali do Indiánské osady
v Mrákotíně, kde na ně čekal týden dnů plný
dešťových kapek. Ani to nezkazilo nikomu náladu
prožít tyto dny s Velkou Bouří a radou starších
v duchu indiánských zvyků a tradic. Po večerech se
četlo a vyprávělo o indiánských zvycích, kmenech,
symbolech a písmu... zpívalo a tancovalo.. A ve dne
byl pro malé Indiány připraven program v podobě
her-kimovek,
hledání
ztraceného
pokladu
a zašifrovaných zpráv, výroby indiánských masek
a totemů. Nechyběl ani výlet-ve středu se malí Indiáni
vydali do Telče, kde navštívili výstavu JAK SE BUDÍ
PRINCEZNY aneb ZÁMKEM PO STOPÁCH
FILMOVÉ POHÁDKY, která dětem ukázala zákulisí
natáčení této pohádky. Ve čtvrtek se malí Indiáni
sbalili, osadu Mrákotín vyklidili a vydali se zpět - ke
svým domovům.

Hurá prázdniny!!
Se školním rokem jsme se rozloučili slavnostním
předáním vysvědčení. Tímto bychom chtěli popřát
všem příjemné letní dny naplněné sluníčkem
a chvílemi odpočinku.

Na setkání po prázdninách se s Vámi těší
zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany.

Ani obyvatelům Chotýšan se záplavy dne 2. 6. 2013 nevyhnuly.
Foto: Klára Starostová

Naše zásahová jednotka SDH je v plné pohotovosti

Ani přepad z Prostředního rybníka nestíhá

Nejvíce byli ohroženi obyvatelé pod Prostředním rybníkem

Fotoreportáž ze záplav na Chotýšance a okolí dne 2. - 6. června 2013.

Městečko – dětské hřiště před obecním domkem

Pohled ze železničního mostu v Městečku

Městečko – chatová osada Albatros

Zaplavená louka pod Lhotkou

Městečko – pohled na náves od Marešů

Foto: Blanka Bejdáková, Josef Bejdák, Bohuslav Kovář, Věra Marešová

Městečko – pohled na Chotýšanku od Marešů

Smikov – posezení pro rybáře

Chatová osada Slunečná

Pařezí – rozvodněná Chotýšanka

Městečko – cesta do chatové osady Albatros

Osada Albatros - hřiště

Šachový kroužek ve škole.
Začátkem školního roku 2012 jsem založil v chotýšanské škole šachový kroužek. Přihlásilo se deset dětí, ale
koncem školního roku zůstalo pět dětí, které odehrálo první šachový turnaj o přeborníka školy. Dá se říci, že 50%
je poměrně slušný výsledek. Šachy jsou dost náročným koníčkem pro začátečníka, zejména co se týká trpělivosti,
soustředěnosti a prostorového vidění v neposlední řadě matematických schopností. Šachisté tohoto věku se
docela rychle především učí sebekázni a šachovému prožívání svých prvních úspěchů či neúspěchů. Tyto
zkušenosti se jim jistě promítnou do jejich budoucího života.
Závěrem několik slov k samotnému turnaji. V něm probíhaly urputné souboje, které se střídaly s kvalitní
hrou i s hrubkami. Ovšem ty se objevují i v dospělých soutěžích. Takže úroveň hry určitě odpovídá půlročnímu
tréninku.
V neděli 26. 5. 2013 v Benešově pořádala šach. škola „ Stamat“ turnaj pro děti do 14 let. Žák naší
školy Martin Dumský se také zúčastnil. Mohu konstatovat, že reprezentoval dobře a z 72 účastníků skončil na 5O
místě ziskem 3 bodů. Škoda, že rodiče neberou tyto aktivity vážněji, neboť doprovod rodičů na tyto začátky je
velmi důležitý. Samozřejmě, že při úspěchu či neúspěchu se potřebují rozdělit o slzy, ale i radost s někým
blízkým.
Od 3. 8. do 10. 8. 2013 se koná šachový tábor v Růžené u Milevska, kterého se zúčastní dva naši šachisté
Šimon Pěnkava a Martin Dumský. Přejeme jim pěkné počasí, neboť tábor je sportovním ( atletika, kopaná,
koupání, výlety). Po prázdninách zvažuji rozšíření kroužku o malé šachisty od čtyř let. Ovšem dle zájmu rodičů.
František Innemann
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S dru e ní p áte l C hotý an po ádá v prostorách fotbal ové ho are ál u

v sobotu 13. ervence 2013

e pr o d t i, lout kové divadlo - Pohádky z ko íku

2.Chotý anské slavnosti
St ar t ve 13h - f ot balové zápas y, s out

N a p ó d i u se v yst í d a j í
ka p ely r zných á nr :

Dopr ovodný pr ogr am: mini jar mar k , pou , hodnot ná t ombola, pr ojí k a k o ár em t a ený k o mi, s t r eet dance,
s out v p et ahování lanem, dr a ení obr azu malí e a r odák a Old icha H oluba,
s out v pit í piva na as , vyhlá ení nejlep ího t r dlu , s t ánek VZ P,
zp ís t upn ní v e k os t ela s výk ladem his t or ie - vyhlídk a na obec a ok olí (ot ev eno od 13- 15h)
ek á na vás pivo n k olik a chut í, k lobás k y, gr ilovaná k ýt a, uzené s pecialit y a dal í . . .

Ob er s t vení zaji t no:

o b e c Ch o t ý a n y

P ij t e s i ud lat pohodové odpoledne a ve er s celou r odinou.
T í s e na vás r ealiza ní t eam s dr u ení p át el C hot ý an : - ) Vs t upné je dobr ovolné !
B en e o v

Zápis 5/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 21. 6. 2013 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Jiří Granát, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Petr Kuthan, František Toula, Ing. Radek Kalina
Z toho omluveni: Ing. Radek Kalina
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Vladimír Sysel
Hosté: Josef Kouřil, Tomáš Kouřil, Bohuslav Kovář ml., Josef Mareš, Miroslav Švarc

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) Povodně
4) Smlouva na svoz TKO
5) Žádost o prominutí poplatku za TKO
6) Pozemek před bytovkou č.p. 73
7) Vyúčtování vodného za rok 2012
8) Interaktivní tabule pro ZŠ
9) Nájemní smlouva – jídelna DZS
10) Odkup pozemku – sportoviště
11) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
12) Závěrečný účet obce Chotýšany 2012
13) Rozpočtové opatření
14) 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 veřejného osvětlení dle požadavků občanů 2. místostarostou – PROBÍHÁ
jednání s DZS Struhařov ve věci nájemní smlouvy 1. místostarostou – SPLNĚNO
uzavření smlouvy se společní BES, s.r.,o. na opravu komunikací – od Šilhů ke Křížku
a nad obchodem starostkou – SPLNĚNO
• zpracování podkladů pro prominutí poplatků za TKO starostkou – SPLNĚNO
• zjištění cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného osvětlení 1. místostarostou –
PROBÍHÁ

•
•
•
•
•
•
•

3. Povodně
Byly diskutovány návrhy, jak zabránit dalším povodním. Hasiči zajistí písek a pytle a bude svolána
schůzka s občany, na které se projedná uložení protipovodňového materiálu. Na tuto schůzku bude
pozván i zástupce Povodí Vltavy, který navrhne řešení úpravy toku Chotýšanky v Městečku.
Pan Mareš požaduje: uvedení břehu od lávky k mostku v Městečku do původního stavu, zvednout lávku
a vyčistit koryto Chotýšanky od lávky k rybníku Smikov.
Pan Mareš poděkoval hasičům, Ing. Kalinovi a panu Granátovi za pomoc při povodni.
Pan Kovář upozornil na poškozenou cestu po přívalovém dešti od Holubů k panu Hrubešovi.

4. Smlouva na svoz TKO
Vzhledem k tomu, že obec nemůže uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, bude smlouva na svoz TKO se
společností AVE pokračovat i v následujících pěti letech. Pouze se změnou článku 8.2 týkajícího se doby
platnosti smlouvy – „Výpověď musí být učiněna písemně s odůvodněním a doručena druhé smluvní
straně. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a začíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.“
Otázka: Kdo souhlasí s prodloužením platnosti smlouvy se společností AVE včetně uvedené změny článku 8.2
smlouvy?
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5. Žádost o prominutí poplatku za TKO
Dle právního rozboru zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění, není možné
poplatek prominout. K připomínkám žadatelů zastupitelé přihlédnou při sestavování nové vyhlášky
o poplatku za svoz TKO na rok 2014.

6. Pozemek před bytovkou č.p. 73
Zastupitelé obdrželi návrh na odkup pozemku před bytovkou čp. 73 od MUDr. Bořkovce. Obec má
o pozemek zájem, bude učiněna konkrétní cenová nabídka.

7. Vyúčtování vodného za rok 2012
Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním vodného a stočného za rok 2012. Vyúčtování je vyvěšeno
na úřední desce.

8. Interaktivní tabule pro ZŠ
ZŠ a MŠ Chotýšany podala žádost o zakoupení interaktivní tabule. Byly vyžádány cenové nabídky,
nejlepší produkt nabízí firma BOXED s.r.o. v ceně 56.672,- Kč včetně DPH.
Otázka: Kdo je pro zakoupení interaktivní tabule?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9. Nájemní smlouva – jídelna DZS
DZS Struhařov předložilo návrh smlouvy na pronájem jídelny. Zastupitelé navrhují uzavřít smlouvu
od 1. 9. 2013.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10. Odkup pozemku – sportoviště
Zastupitelé mají zájem o odkup části pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany pro sportoviště od pana Kouřila
za cenu 200,- Kč/m2 o výměře cca 400 metrů dle původní nabídky.
Otázka: Kdo je pro odkup části pozemku č. 271 od pana Kouřila?

Hlasování: PRO 3 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

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

12. Závěrečný účet obce Chotýšany 2012
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce za rok 2012.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu obce 2012?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

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

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

14. Různé
a) Smlouva o nájmu zemědělských pozemků
Zastupitelé seznámeni s návrhem smlouvy DZS Struhařov o nájmu obecních pozemků, na kterých
hospodaří. Smlouva se uzavírá na 10 let, nájemné činí 2.300,- Kč/ha/rok.
Otázka: Kdo je pro uzavření nájemní smlouvy?

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b) Oprava obecní studny u Starostů
Bude zjištěn technický stav pumpy a proveden rozbor vody.

Usnesení č. 5/2013 ze dne 21. 6. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) prodloužení platnosti smlouvy se společností AVE;
b) nákup interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ Chotýšany;
c) uzavření nájemní smlouvy na jídelnu DZS;
d) odkup části pozemku č. 271 od pana Kouřila;
e) závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou;
f) rozpočtové opatření;
g) nájemní smlouvu na obecní pozemky s DZS Struhařov;
2) 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 obecných pozemků;
e) 2. místostarostu zjištěním možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů;
f) 1. místostarostu zjištěním cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného
osvětlení;
g) starostku svoláním schůzky s občany v Městečku z důvodu protipovodňových opatření;
h) starostku jednáním s MUDr. Bořkovcem o prodeji pozemku před bytovkou čp. 73;
i) starostku podepsáním nájemní smlouvy na jídelnu DZS Struhařov;
j) starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
k) starostku uzavřením smlouvy o nájmu obecních pozemků s DZS Struhařov;
l) 1. místostarostu zjištěním technického stavu obecní studny u starostů;
3) bere na vědomí
a) požadavky pana Mareše na protipovodňová opatření;
b) vyúčtování vodného za rok 2012;
c) zprávu ze zasedání Choposu.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 30. 8. 2013 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 20
V Chotýšanech u Šimků v čísle 4 čistili v té době ve stodole na mlatě na větrném mlýnku žito. Dopoledne forku vymlátili,
potřebovali dovézt žito do mlýna a vyměnit za mouku, protože staré zásoby byly již vyčerpány.
Vymlácené žito čistil na větrném mlýnku hospodář Šimek, který byl v té době obecním starostou se svými syny,
starším Josefem a mladším Janem. Žito se dobře čistilo, bylo vyzrálé i dosti sypalo, hospodář byl spokojen. Když byli asi
v polovině, přiběhl najednou za nimi do stodoly celý uřícený a udýchaný Jan Remta …“pane starosto, pojďte honem,
stalo se neštěstí!“ A v rychlosti rozechvělým hlasem vypravoval, co se vlastně stalo a čeho byl svědkem.
Jakmile závodčí Petrů začal neznámého pod silnicí u Jemniště vyslýchat, poznal tento, že je zle! Jeho oči neklidně
zatěkaly ze strany na stranu, trochu se poohlédl a najednou se prudce obrátil – a pryč! Vozovou cestou utíkal co mu nohy
stačily k Jemništi.
Petrů, poněkud překvapen tímto nečekaným útěkem tuláka, neztratil ovšem duchapřítomnost a rychle se za ním
rozběhl. Jenda Remtů zneklidněn a značně rozrušen náhle se vyvinuvší nepříjemnou situací stál na silnici držel kolo
a díval se znepokojeně, co se děje. Kolo závodčího Petrů stálo vedle opřeno o patník.
Neznámý tulák seč mohl utíkal k Jemništi. Na konci vozové cesty uhnul náhle doleva, vyšplhal se v rychlosti po
vysoké mezi na panské pole, na kterém stály řady žitných panáků a těmito se proplétaje, hleděl zmizet. Závodčí Petrů,
kterému značně v chůzi bránila výstroj i těžká karabina, kterou držel v pravici byl hezký kus za ním. Několikrát zavolal
stát! – ovšem marně a celkem i zbytečně!
Když se oba dostali na žitné strniště zdálo se, že neznámý v útěku poněkud ochabl. Několikrát se ohlédl po
četníkovi a když byl Petrů za ním asi na deset kroků vzdálen, a dvakrát na závodčího vystřelil. Ten, jak byl rozeběhnutý
udělal v setrvačnosti ještě dva tři kroky, načež rozpřáhl v bezmocnosti ruce a padl na záda do žitného strniště.
Neznámý pachatel prchal z místa činu přes pole, louku a dostal se až na dvůr jemnišťského velkostatku právě ve
chvíli, kdy tamní jeden kočí zapřáhal koně do žebřiňáku. Jak potom tento člověk vyprávěl, byl prchající tak rozčílen
a znervózněn, že se mu ve spěchu zapletl přímo do koňských opratí, pohozených na zemi. Dotyčný kočí ovšem nevěděl,
co se vlastně stalo, jinak by se byl snažil jej zadržet. Takto jen mrzutě něco zabručel a podíval se za prchajícím, jak mizí
na cestě. Nahoře “U Kaple“ odbočil z cesty do panského ovsa a stále utíkaje mířil do lesa “V Dubinách“.
Když Jan Remta starostovi Šimkovi toto vše v rychlosti vypověděl, nechal tento mlýnkování a ihned se vydal na
místo činu. Zastavil se ještě na četnické stanici, kde však nikoho nenašel. Vrchní strážmistr František Novák byl rovněž
někde na obchůzce, druhý strážmistr Karel Teska byl v té době na soustředění na Podkarpatské Rusi.
Mezitím se seběhli lidé z okolních polí, z Křemení i z Jemniště. I z Chotýšan se starostou jich přišlo několik.
Závodčímu Petrů však už nikdo z nich pomoci nemohl. Ten ležel klidně mezi
řadami panáků na žitném strništi, ruce rozpřaženy, v pravé držel stále ještě
nabitou karabinu, z které vůbec nevystřelil. Levou nohu měl v koleně trochu
pokrčenou. Čapka od stejnokroje, která při pádu mu spadla z hlavy, ležela
opodál. Rozepnutým límcem u blůzy bylo na krku vidět malou krvavou
skvrnu, způsobenou zákeřnou střelou. Na záchranu nebylo ani pomýšlení,
vše bylo marné, rána byla smrtelná. Ladislav Petrů také již nedýchal. Široce
rozevřené modré oči jakoby nechápavě skelným pohledem upíraly se do
modravého jasného nebe.
V tom také přiběhl již, celý udýchaný vrchní strážmistr Novák,
který se o tragedii náhodou dověděl a který také ihned energickým
zákrokem zařídil potřebné. Byl vypraven rychlý posel na okresní četnickou
stanici do Benešova, odkud také zakrátko přijela celá komise. Nastalo
vyptávání a podrobné vyšetřování všech, kdož mohli podat o věci sebemenší
zprávu. První byl samozřejmě na řadě Jan Remta, který také pravdivě členům
komise celou událost vypověděl. Přihlásili se ještě další svědci, kteří
utíkajícího vraha viděli, například zmíněný kočí z jemnišťského velkostatku,
Četnický závodčí Ladislav Petrů
který potom našel na zemi pohozený nebo ztracený revolver, z kterého byly
v
Chotýšanech
působil od 15.2. 1920
dva náboje vystřeleny. Nikdo ze svědků však nemohl bohužel, podat žádnou
do
28.7.
1921,
kdy byl zavražděn.
určitou zprávu, nic konkrétního, nic, co by pátrající přivedlo na stopu vraha.
Vše se odehrálo příliš rychle, nikdo nemohl ani pořádně vypovědět,
jak pachatel vypadal.
Po lékařském dobrozdání a ohledání odvezli tělo Ladislava Petrů do Chotýšan, kde jej uložili na četnické
stanici. Pohřeb četnického závodčího z Chotýšan Ladislava Petrů se konal v úterý 26. července 1921 na chotýšanský
hřbitov. Přijeli staří rodiče Ladislava i jeho bratr obchodník z Ratibořských Hor, všichni zdrceni tragickou událostí.

Pohřbu se zúčastnilo na třicet četníků z celého okresu, místní hasiči, hudba, družičky i mládenci a hodně
občanů místních i z vesnic okolních. Závodčí Ladislav Petrů byl v celém okolí dobře znám i oblíben.
Událost tato vyvolala pochopitelně v celém našem kraji velkou pozornost
a příslušně úřady vynaložily všemožné úsilí, aby pachatel tohoto zákeřného činu
byl dopaden. Bylo zatčeno mnoho podezřelých osob a podrobeno přísnému
výslechu. Jan Remta, tehdy studující benešovského gymnasia, který byl přímým
svědkem tohoto případu byl mnohokráte předvolán k okresnímu soudu do
Benešova i ke krajskému soudu v Táboře ke konfrontaci zatčených podezřelých
osob. Nikdy nikoho ze zadržených osob však nepoznal, což ostatně ani
nepřekvapilo. Tehdy v tu osudnou sobotu odehrálo se vše tak rychle a za tak
vzrušujících okolností, že nebylo opravdu možno, aby si tvář pachatelovu mohl
zapamatovat tak, aby mohl nyní bezpečně a s jistotou říci: to je on! A ani
zmíněný již kočí z jemnišťského dvora, který měl ostatně více času i možností
si dotyčného blíže prohlédnout a který byl též několikrát k soudu předvolán,
nemohl říci nic určitého. A tak tento zlý čin do dnešního dne zůstal nevyjasněn
a bez potrestání. Jen prostý černý železný kříž na mezi panského pole při cestě
do Jemniště připamatovává kolemjdoucím, co se tu přihodilo v sobotu
dne 23. července roku 1921.
Asi za čtyři týdny po pohřbu Ladislava Petrů byla z úředního nařízení
provedena exhumace, tj. vynětí mrtvoly z hrobu a její pitva. Okolnosti případu
to vyžadovaly. Rakev byla z hrobu vyzvednuta, otevřena a tělo Ladislava Petrů
Litinový zrezivělý kříž na stráni
podrobeno pitvě. Dodatečně totiž bylo upozorněno, že z revolveru útočníkem
v Jemništích - foto: M. Švarc
odhozeného nebo ztraceného bylo dvakrát vystřeleno. A při prohlídce zastřeleného
závodčího upoutala pozornost jedině rána na krku, po dalším se ani nepátralo.
Až teprve nyní při pitvě bylo zjištěno, že Petrů byl zasažen ještě druhou střelou do břicha. Obě rány byly stejně smrtelné.
Exhumaci z úředního nařízení prováděl policejní okresní lékař z Benešova, rakev vykopal hrobař Antonín Novák.
Asistoval při tom obecní starosta Josef Šimek a vrchní četnický strážmistr
František Novák. Pitva se prováděla na provizorním stole za hřbitovní zdí v rohu
zámecké zahrady za sochou sv. Jana Nepomuckého.
Rodiče Ladislava Petrů nechali potom postavit u jeho hrobu pěkný
náhrobek s jeho fotografií. Všem návštěvníkům chotýšanského hřbitova pak
dlouhá léta připomínal vkusný památník onu smutnou událost.
A za 38 let nato pochován byl do stejného hrobu bývalý kolega
Ladislava Petrů, rovněž bývalý četnický strážmistrem se kterým na chotýšanské
četnické stanici svou službu začínali chotýšanský občan Karel Teska.
Několik týdnů po smrti Ladislava Petrů byli na stanici jenom dva strážmistři,
vrchní František Nováka a druhý strážmistr Karel Teska. Až teprve 15. září 1921
přibyl k nim další a to strážmistr Karel Rychna. ten měl již v té době známost
s Annou Hruškovou z Divišova, s níž se pak za krátko oženil.
Jak už bylo řečeno, všichni četničtí strážmistři byli v naší vesnici
i v celém okolí velmi oblíbeni, každý je rád viděl a s nimi pohovořil. Toto
přátelství se po čase projevilo a utvrdilo i tím, že strážmistr Teska učinil si
známost s Isabelou, dcerou tehdejšího starosty obce Josefa Šimka, s kterou
se pak v lednu 1924 oženil. Mladí manželé bydleli pak v domku číslo 54
Náhrobek strážmistra Ladislava
u Kačmáčků.
Petrů na hřbitově v Chotýšanech
František Novák jako vrchní strážmistr působil na chotýšanské stanici
Foto: Josef Šimek
do 9. září 1924. Pak byl přeložen na jinou stanici a místo něho sem přišel vrchní
strážmistr Ladislav Gaudl a to 25. září zmíněného roku. S manželkou Elenorou děti neměli a bydleli rovněž ve dvoře.
Zmíněná Eleonora, manželka pana vrchního byla Němka, česky uměla jen velmi málo, pár slov. Přesto však jak
sám pan vrchní – tak se všeobecně vrchní četničtí strážmistři u nás nazývali – tak i jeho paní se lidem nevyhýbali, naopak
snažili se s nimi co nejdříve a nejvíce spřátelit.
Psáno r. 1967 J. Šimek

pokračování příště...
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