Ročník 17 / Číslo 8 – 9 / Srpen – Září 2013
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a nyní se již všichni vracíme do
běžného pracovního tempa. Stejně je tomu i na
obecním úřadě, i když se nedá říci, že bychom během
prázdninových
dní
zaháleli.
Nejviditelnějším
důkazem je jistě nový asfaltový povrch komunikace
od Šilhů v podstatě až na Křemení a také úsek nad
obchodem. Mnohé jistě překvapilo, že jsme oproti
plánům vyasfaltovali také prašnou cestu mezi
Chotýšany a Křemením a cestu za rybníkem Císař
(k chatě p. Holuba). Důvod je ten, že celková cena za
opravu plánovaných úseků byla v reále cca o 225 tisíc
levnější než jsme předpokládali a schválili. Protože
jsme s vynaložením těchto peněz počítali v rozpočtu,
rozhodli jsme se je využít na jiné úseky. Byla to akce
velice rychlá, proto jsme neopravili např. větší část
komunikací na „sídlišti“, kde je třeba před položením
nového povrchu ještě upravit vodovodní přípojky.
Během září se snad už konečně dočkáme i opravených
děr po revizi vodovodních přípojek.
Další akcí, ze které máme radost, byly Chotýšanské
slavnosti, opět pod taktovkou paní Čejkové.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci slavností
podíleli. Obec přispěla finančně a zabezpečila
zpřístupnění věže chotýšanského kostela. Zájem byl
veliký, na dobrovolném vstupném se zde vybralo
1350 Kč, které byly předány farnosti a podle
dostupných informací budou použity na naladění
varhan.
Velkou péči věnovali a věnují naši pracovníci údržbě
veřejné zeleně a jsme rádi, když od návštěvníků obce
slyšíme chválu.
Pomalu likvidujeme následky červnových povodní,
mnohdy za vydatné pomoci majitelů postižených,
zejména rekreačních, objektů. Podali jsme žádost
o dotaci na opravu komunikací, tj. na vymletou
strouhu v Městečku u Kuličků a na cestu vymletou
přívalovým deštěm na Věžníkách a čekáme na
výsledek. Proběhlo místní šetření v Městečku za
účasti pracovníka Povodí Vltavy. Hlavní závěr je ten,
že je třeba nejprve vyčistit rybník Smikov a potom

teprve čistit koryto řeky v Městečku. Majitel Smikova
– Rybářství Líšno však s námi zatím nekomunikuje,
hledáme cesty, jak ho ke spolupráci přimět. Také si
necháváme zpracovat povodňový plán, což je
povinnost daná vodním zákonem. Tento plán bude
jakýmsi manuálem pro případ příštích povodní,
rozhodně nás však před velkou vodou neuchrání. Ta
prostě přijde a musí odtéct, jde jen o to,
minimalizovat škody. Proto ve spolupráci s SDH
Chotýšany koupíme protipovodňové pytle, které
budeme distribuovat do ohrožených oblastí (viz
samostatný příspěvek).
Povodně také zbrzdily náš úmysl opravit mostek
v Městečku a vyspravit cestu od Toulů do Albatrosu.
Na tuto akci jsme schválili cenovou nabídku a měli
bychom ji na podzim zrealizovat.
Během září bychom také měli zpracovat žádost
o dotaci na autobusovou zastávku na Chotýšce.
Konkurence žadatelů sice bude velká, ale byla by
škoda se o to nepokusit. Výsledek bude známý do
konce roku, což znamená, že i tuto zimu budeme na
zastávce vystaveni nepřízni počasí a vodě od
projíždějících aut. Věřte, že mě to velmi mrzí
a že v příštím roce zastávku opravdu postavíme. Jsme
na to připraveni a pokud nedostaneme dotaci,
vezmeme si úvěr.
Zdržení očekáváme i u procesu schvalování nového
územního plánu, jehož návrh nám krajský úřad zamítl
s odůvodněním, že v něm máme velké množství
rozvojových obytných ploch (až na 400 rodinných
domů), přičemž při optimistickém vývoji se dá
předpokládat potřeba cca 50 stavebních parcel.
Musíme proto návrh územního plánu přepracovat
a množství ploch určených pro zástavbu redukovat.
A na závěr ještě pár dobrých zpráv:
- začala stavba rozhledny Špulka u Lbosína. Jsou
hotové základy a na začátku listopadu by
rozhledna mohla být slavnostně otevřena.
Uvažuje se o tom, že se tohoto otevření zúčastní
všichni, kdo na výstavbu rozhledny přispěli. A je

jich pěkná řádka, na kontě od dárců je již více než
700 tisíc korun. Mnozí přispívají i tím, že přiloží
ruku k dílu. Aktivní jsou zejména školy (včetně té
naší)
a
jednotky
dobrovolných
hasičů
z mikroregionu. Pokud byste se i vy chtěli nějak
podílet na stavbě naší „zlaté kapličky“, veškeré
informace najdete na webových stránkách
mikroregionu (www.chopos.cz),
- v průběhu září by měla být zprovozněna a obci
pronajmuta jídelna DZS Struhařov. Cvičenky se
jistě již těší na nové prostředí, stejně jako paní
učitelky a žáci naší školy. Pokud i někdo další má
nějaký nápad na využití tohoto prostoru, bude
vítán,
- začal nový školní rok. Do první třídy nastoupilo
osm prvňáčků a celá základní i mateřská škola má
stoprocentně vytíženou kapacitu. Přejeme všem
pracovníkům školy i žákům, aby jim optimismus,
kterým byla škola prostoupena první školní den,
vydržel minimálně až do příštích letních
prázdnin.

S přáním příjemných zářijových dní

Žádáme zájemce o dodávku protipovodňových pytlů,
aby si na obecním úřadě do 20. září 2013 požadovaný
počet pytlů objednali.

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
starostka

ZE ŠKOLY
Hurá, konec prázdnin……
Možná, že úvodní výkřik vás trochu zaskočil, ale my,
učitelky, se opravdu těšíme na začátek školního roku.
Dokonce jsme se tajně o prázdninách scházely
a ujížděly do školy, kde jsme laminovaly kartičky,
malovaly
po
stěnách,
vymýšlely
projekty
a připomínaly si „ ty naše (vaše) děti“. Jak asi zase
vyrostly, dospěly, zmoudřely… Jako kvočny si je
přepočítáme, pomačkáme a nenápadně násilnou
formou do nich budeme pouštět informace
a vědomosti, protože výchova dětí je činnost, při níž
rády obětujeme čas, abychom ho opět získaly….:-)

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

V rámci protipovodňových opatření plánuje Obec
Chotýšany ve spolupráci s SDH Chotýšany nakoupit
protipovodňové tandemové pytle, které budou po
naplnění pískem distribuovány do nemovitostí
v záplavovém území.
Majitelům nemovitostí v záplavovém území, které
jsou trvale obývány (jsou v nich přihlášeny osoby
k trvalému pobytu) budou tyto pytle bezplatně
zapůjčeny.
Při této příležitosti nabízíme i ostatním zájemcům
(majitelům objektů užívaných k rekreaci a majitelům
nemovitostí ohrožených přívalovým deštěm) odprodej
naplněných protipovodňových pytlů za pořizovací
cenu, která činí cca 25 – 30 Kč/kus.
Jeden protipovodňový tandemový pytel má rozměry
cca 60 x 80 cm, naplněný pískem má hmotnost
cca 30 kg. Na jeden běžný metr hráze o základu dvou
pytlů a výšce zhruba metr se spotřebuje přibližně
30 ks tandemových pytlů. Více informací naleznete na
www.fokus-h.cz.

Máme nádhernou školu v krásném prostředí a tím
máme i optimální podmínky ke vzdělávání. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, kteří zde žijí
a spolurozhodují o životě školy. Za přispění
Obecního úřadu v Chotýšanech jsme získali další
interaktivní tabuli do III. třídy. Všichni se moc těšíme,
protože práce s touto didaktickou pomůckou je nejen
zábavou, ale i zdrojem poznání a technického
zdokonalování.
To, že jsme školou otevřenou všem, stále platí.
Přijměte pozvání a přijďte se podívat, jak to u nás
chodí. My budeme potěšeni a Vy příjemně
překvapeni, jak šikovné děti v Chotýšanech máme….

Za všechny pedagogy ZŠ a MŠ Chotýšany

Mgr. Daniela Bukovská

Ohlédnutí za dětským dnem 16. 6. 2013 v Chotýšanech-alias Malá Olympiáda...

Olympiády se zúčastnilo 46 závodníků ve čtyřech kategoriích.
Museli zvládnout 12 disciplín, jako byl například rybolov, běh, jízda na kole a tak podobně

…. 12 oceněných, kteří se postavili na stupínek vítězů....

…“horký“ průběh závodu nám ochladili místní hasiči ….Díky
Za rok nashledanou....:o))

mamky z Chotýšan

Prasečí stolování
Druhá polovina prázdnin s datem 17. 8. 2013 s sebou přinesla již tradiční hasičské prasečí hody. Od samého rána
nám bylo počasí pozitivně nakloněno. Sluníčko pálilo, jak se s létem sluší a patří a my mohli zahájit přípravy na večerní
menu. Během dne jsme zaznamenaly mizivou účast, která však s příchodem pozdějších hodin vzala za své
a v konečném počtu si troufám říci, že přinesla nejvyšší účast za léta pořádání prasečích hodů. Pevně věřím,
že jste si každý odnesl příjemný pocit v příjemně strávené společnosti.
Chvály je všeobecně málo, tudíž když je proč, není třeba jí šetřit. Veliký dík za organizaci tedy patří pro
Slávka Kováře, Jeníka Řezníčka, Vlastíka Klauze, manžele Hesovi, Martině Klauzové a Irče Pošmurné.
Ostatním členům (ač jich tentokrát moc nedorazilo) a našim příznivcům z řad široké společnosti
(od juniorů po „dorostence“) díky za účast a za rok opět naviděnou u prasečího stolu…
Za SDH Chotýšany Klára Starostová

Cvičební víkend v Kácově
Víkend 23. - 25. 8. se dalo dohromady 17 žen z Chotýšan a Takonína a odjely za hranice všedních dní do
nedalekého sportovního areálu v Kácově. Páteční den patřil výšlapu na Český Šternberk, který jsme zdolaly se
vší parádou a zpáteční výpravu absolvovaly místním kolejovým pacifikem. Samotná sobota už patřila jen
a jen cvičební jednotce, která začala v dopoledních hodinách. Po dobu 90 minut nás sluníčko řádně trestalo
svými paprsky, což si některé z nás vynahradily šipkou do bazénu. Po-obědový klid či snad možná neklid
uspal nejednu z nás, ačkoliv se našly i dámy, které se vydaly na pěší výlet do okolí. V 15:15 začala cvičební
část II. a to více či méně svižnější formou. Krokové variace střídaly kruhový trénink, kdy tepová frekvence
stoupala do maxima svých hodnot. Až závěrečné relaxační cvičení bylo úlevou a srovnáním mysli nejedné z nás.
Neděle byla dnem odjezdu a tedy rozloučení.
Návrat domů přinesl nové myšlenky, pocity
a přání zároveň…věřím však, že si každá z řad
účastnic pobytu našla své a užila si víkend podle
svých představ a možností. Osobně jsem velmi
poctěná značným počtem zúčastněných žen a do
budoucna budu jen a jen ráda za každou osobu,
která by se přidala a jela strávit pár nevšedních
dní za hranice svých časových, fyzických
a každodenních možností…
Všem díky za účast a sportu zdar!

Za spolek cvičících dam v obci Klára Starostová

Požár na poli v Borku
V sobotu 7. srpna v 15,30 byl vyhlášen zásahovým jednotkám alarm na požár slámy na posečeném poli mezi obcí
Chotýšany a osadou Pařezí – zvaném „V Borku“. Požár nahlásili náhodní houbaři z vrchu Kalamajky, kteří viděli
na protějším kopci nad Pařezím hořící strniště s mnoha balíky slámy z posečeného obilí. Jelikož vanul teplý východní
vítr, plameny se šířily rychle směrem k Chotýšanům. První se na místo dostavila zásahová jednotka
hasičského sboru z Chotýšan s automobilovou cisternou. Úkolem posádky naší jednotky ve složení Radek Nouza,
Milan Matoušek, Broňa Škoda a Mirek Filip bylo zabránit rychlému šíření plamenů. To se podařilo díky příjezdu dalších
posil hasičských zásahových jednotek s cisternami z Benešova, Vlašimi, Zdislavic, Postupic a Struhařova. I když
někteří z nich se dostavily, když už naši hoši měli vše zcela pod kontrolou. Což se podařilo asi během půl hodiny.
Ohnisko požáru vzniklo na balícím lisu slámy do kulatých balíků zadřením a přehřátím ložiska, od kterého se
vznítila sláma. Tento lis loňské výroby v hodnotě za téměř 1,5 milionu zcela vyhořel. Škoda na poli, patřícího ZD
Struhařov o rozloze 6 ha, kde se vznítilo asi 100 balíků slámy, činila 35 tisíc Kč.

Text i foto: M. Švarc

Na pomoc přijeli hasící cisternové vozy i okolních zásahových jednotek

Hasiči už mají vše pod kontrolou a zkoumají příčinu požáru na zcela vyhořelém lisu

i zemědělské technika je v plné pohotovosti, aby zabránila dalším škodám

Chotýšanské slavnosti podruhé!
Téměř po roce, tentokrát již 13. července jsme se opět mohli setkat v prostorách chotýšanského sportovního areálu,
pobavit se s přáteli a vypnout tak od každodenních starostí. Z bohatého programu, který zahájila Marie Čejková –
manažerka celé akce, bylo co vybírat! Bylo připraveno několik atrakcí pro děti, jako skákací hrad se skluzavkou,
střelnice, houpačky, malování Hennou, stánek VZP, stánky s občerstvením apod. Nechyběli ani různé soutěže,
které připravili členové různých spolků. Zpestřením dne byla jízda kočárem taženým koňmi Romana Míky
ze Zdislavic. Zájemci se mohli svézt k obchůdku s keramikou paní Ivany Syslové nebo ke kostelu sv. Havla,
kde byla zpřístupněna prohlídka věže vyhlídkou na krásná panoramata i s výkladem o historii kostela.
Od druhé hodiny odpolední se odehrávalo přátelské utkání ve fotbale mezi Sokolem Chotýšany a FK
Bílkovicemi s vítězstvím domácích 5:3. Poté následovala dechová hudba Vranovanka, vyhlášení soutěže o nejlepší
štrůdl – tentokrát pouze ze dvou přihlášených soutěžících obdržela cenu za vítězný štrůdl paní Marie Juklová,
losování hlavních cen tomboly, soutěž v pití piva na čas pro muže i dámy. Pro děti bylo připraveno loutkové
divadlo – Pohádky z košíku v podání Marie Neradové z Divadelního souboru Ludvíka Němce z Bystřice.
Po tomto vystoupení následoval Break dance a dražba obrazu akademického malíře Oldřicha Holuba. Obraz byl
vydražen za částku 2.500,- Kč. Výtěžek byl věnován pozůstalým synem Janem Holubem ve prospěch akce.
Hudební večer k poslechu i tanci započal Peter Nagy revival, hudební skupina Čejka band a nakonec punk –
rocková skupina The Clippers, která tento hudební maratón v pozdních nočních hodinách zakončila.
A co dodat na závěr! Slavnosti se vyvedli též dobře jako ty loňské, rozhodně i účast byla díky skvělé
propagaci větší – téměř 500 účastníků. Samozřejmě největší zásluhu a na této vydařené akci mají opět Marie
a Petr Čejkovi, kteří nejen zajišťovali, ale i celý kulturní program moderovali. Velký dík patří celému
realizačnímu týmu této akce - Sdružení přátel Chotýšan, Mysliveckému sdružení Diana Chotýšany, Sokolu
Chotýšany, SDH Chotýšany,
nejen za podanou ruku, připravené soutěže pro děti, pořadatelům stánků
s občerstvením apod. Dále děkuji Obecnímu úřadu Chotýšany za finanční podporu, jejich zaměstnancům za
úklid kostela a věže, ale i úklidu celého sportovního areálu. A kdo opět nezklamal, byl tým „chotýšanské
omladiny“, kterým obzvláště děkuji za super organizaci a nasazení! Hlavně děkuji všem sponzorům bez nich
by se slavnosti nekonali!! Jedná se převážně o Středočeský kraj, který tuto akci podpořil finanční částkou 15.000,-Kč
a další, kteří věnovali ceny - Obec Chotýšany, fy Lumial, Planeo Elektro Benešov, Snickers workwear, rádio
Sázava 89,3fm, pivovar Ferdinand Benešov.
Celá akce vyšla na 65.443,- Kč, včetně nákupu stanů a pivních setů, které jsou k dispozici všem místním
občanům! / Pozn.: možno k zapůjčení za mírný poplatek po dohodě se starostkou Blankou Bejdákovou/. Po pokrytí
výše uvedené částky nám na příští Chotýšanské slavnosti zůstává jako základ 14 tisíc korun.
A budeme se těšit příští rok na 3. Chotýšanských slavnostech a to v termínu poutě 26. 7. 2014. Doufám,
že nám bude opět přát počasí tak jako letos!
Za realizační tým Sdružení přátel Chotýšan - Miroslav Švarc

Dechová hudba Vranovanka

Pohádky z košíku - Marie Neradová z Bystřice

The Clippers

Foto: Miroslav Švarc, Tomáš Sysel z Prahy

Hudební skupina Čejka band

Zápis 6/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 8. 2013 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná
Nepřítomni: Vladimír Sysel, František Toula
Z toho omluveni: Vladimír Sysel, František Toula
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Petr Kuthan,
Hosté: František Hrstka, Josef Kouřil, Tomáš Kouřil, Josef Mareš, Bohuslav Kovář ml., Marie Matoušková

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) Povodňový plán obce
4) Pozemek před bytovkou čp. 73
5) Rozpočtové opatření č.3
6) Oprava mostu a komunikace v Městečku
7) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
8) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

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

zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – SPLNĚNO
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
zjištění cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného osvětlení 1. místostarostou –PROBÍHÁ
svolání schůzky s občany v Městečku z důvodu protipovodňových opatření starostkou – SPLNĚNO
jednání starostky s MUDr. Bořkovcem o prodeji pozemku před bytovkou čp. 73 – SPLNĚNO
podepsání nájemní smlouvy na jídelnu DZS Struhařov starostkou – PROBÍHÁ
realizace odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany starostkou – PROBÍHÁ
uzavření smlouvy o nájmu obecních pozemků s DZS Struhařov starostkou – SPLNĚNO
zjištění technického stavu obecní studny u Starostů 1. místostarostou – SPLNĚNO

3. Povodňový plán obce
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou pana Habermanna na zpracování povodňového plánu
obce ve výši cca 30.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení cenové nabídky?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Pozemek před bytovkou čp. 73
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou na odkup pozemku před bytovkou čp. 73 par. č. 190/4
v k.ú. Chotýšany v ceně 125,- Kč/m2 o výměře 795 m2. Odkup pozemku obec bude realizovat v roce
2014.
Otázka: Kdo je pro odkup pozemku par. č. 190/4 v k.ú. Chotýšany?

Hlasování: PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

5. Rozpočtové opatření č.3
Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření (viz příloha).
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6. Oprava mostu a komunikace v Městečku
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou firmy BES s.r.o. na opravu cesty do chat a povrchu mostu
v Městečku ve výši cca 100.000,- Kč.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky na opravu mostu a komunikace v Městečku.?
Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

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

8. Různé
a) Příspěvek na financování MAS Posázaví v roce 2014
Zastupitelé byli seznámeni s požadavkem na financování MAS Posázaví v roce 2014 ve výši 50,- Kč
na obyvatele. Pro schválení příspěvku požadují analýzu hospodaření za rok 2012.

b) Územní plán
Zastupitelé byli seznámeni se zamítavým stanoviskem krajského úřadu k návrhu územního plánu,
bude probíhat jednání s architektem a odborem výstavby MěÚ Benešov.

c) Autobusová zastávka na Chotýšce
Jako podklad k žádosti o dotaci na výstavbu aut. zastávky je třeba doložit Smlouvu o výpůjčce části
pozemku parc.č. 1427 v k.ú. Chotýšany, za účelem realizace stavby, s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje. Po dokončení stavby bude vypůjčený pozemek převeden na obec.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

d) Připomínky pana Mareše, Městečko čp. 21
-

odstranit navážku z návsi
postup obce v případě povodně, která by současnou navážku na návsi splavila
vyčištění koryta Chotýšanky

e) Požadavek pana Hrstky na odprodej pozemků par. č. stav. 2, 158/1, 158/2 a parc. č. 40,
954/1, 987/1, (PK 987), vše v k.ú. Městečko u Chotýšan
Panu Hrstkovi byla učiněna cenová nabídka na odprodej ve výši 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 6/2013 ze dne 30. 8. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) zadání zpracování povodňového plánu obce panu Habermannovi;
b) odkup pozemku par. č. 190/4 o výměře 975 m2 před bytovkou čp. 73 od MUDr. Bořkovce
v částce 125,- Kč/m2;
c) rozpočtové opatření dle přílohy;
d) zadání zakázky na opravu mostu a komunikace v Městečku;
e) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 1427 v k.ú. Chotýšany s Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje;
2) pověřuje
a) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek;
b) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
c) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
d) 2. místostarostu zjištěním možností veřejného osvětlení dle požadavků občanů;
e) 1. místostarostu zjištěním cenové nabídky na nákup úsporných lamp veřejného osvětlení;
f) starostku podepsáním nájemní smlouvy na jídelnu DZS Struhařov;
g) starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
3) bere na vědomí
a) požadavek MAS Posázaví na příspěvek na financování v roce 2014;
b) stanovisko Krajského úřadu k návrhu územního plánu;
c) připomínky pana Mareše;

Příští jednání zastupitelstva obce dne 4. 10. 2013 od 1900 hodin.

!!! SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Ve dnech 27. - 30. 9. 2013 (pátek-pondělí) bude přistaven kontejner na svoz
objemného odpadu
Svozová místa: Chotýšany – na plochu před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)!!!!!
Převzetí odpadu zajistí v Chotýšanech pan Dědek:
Pátek – 16:00 – 18:00
Sobota – 9:00 – 11:00
Neděle – 9:00 – 11:00
Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po stanoveném datu
svozu a mimo stanovené hodiny.

!!! SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Dne 30. 9. 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.

Střelby na baterii
Myslivecká honební společnost Diana Chotýšany uspořádala v sobotu 31. srpna na myslivecké střelnici
v Chotýšanech tradiční veřejný závod ve střelbě na asfaltové terče. Závodu se zúčastnilo celkem 39 střelců,
z toho tři ženy. Z Chotýšan soutěžili Roman Hýna /8. místo/, Jaroslav Poupě /12. místo/ a Šárka Hýnová
/28. místo/.

Text i foto: Miroslav Švarc

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 20
Navštěvovali místní taneční i jiné zábavy, ochotnická divadelní představení a snaha paní Gaudlové projevila se potom
aktivně i v účinné a skutečně nezištné spolupráci s našimi divadelními ochotníky. Hrála totiž velmi pěkně na klavír a když
se dověděla, že ochotníci studují jakousi divadelní hru se zpěvy, ochotně se jim
nabídla ke spoluúčinkování. Měla vlastní pianino, které se potom přeneslo do
hostince “Na Kopečku“, kde s nimi nacvičila potřebné zpěvy a při představení
potom společně s Janem Remtou, který hrál velmi pěkně na housle, obstarali
hudební doprovod. Bylo to jednak na silvestrovském večeru v roce 1925,
potom při divadelním představení “Panenka pro štěstí“, “Tulácká krev“ a ještě
i jiné. Na její skutečně velmi dobrou spolupráci v tomto směru bylo mnohdy
s uznáním vzpomínáno.
Vrchní strážmistr Ladislav Gaudl byl pak z Chotýšan přeložen
a 1. července 1927 se odtud stěhoval. Dva měsíce potom starší strážmistr Karel
Rychna. S ním tu byl ještě Karel Teska. Teprve 1. října 1927 sem přišel nový
pan vrchní a to Jan Vávrů, který měl manželku z Onšovic, Antonii
Pěnkavovou. Působil tu do 10. července 1932. Byl to člověk jinak možno říci
dobrák, jako četník a k tomu vrchní strážmistr rozhodně však žádný velký
respekt na nikoho neučinil. Měl však někde “nahoře“ velkou protekci, jak se
proslýchalo, hlavně ze strany jeho paní a to tehdy hodně platilo.
Strážmistr Karel Rychna se
tu také zdržel jen několik málo let.
Neboť již 25. září 1927 se odtud
stěhoval, byl přeložen na jinou
stanici. Jak Rychna sám, tak i jeho
paní byli lidé velmi společenští, rádi
Vrchní strážmistr Ladislav Gaul
se pobavili, mezi lidi a na zábavy
s manželkou Eleonorou
v místě pořádané často chodili a byli
vůbec velmi družní.
Po odchodu strážmistra Karla Rychny zůstala pak chotýšanská četnická
stanice několik let opět jen o dvou lidech. Byl tu tehdy stále ještě strážmistr
Karel Teska a jeho nadřízený vrchní strážmistr Jan Vávrů.
V letech těch, z takzvané “první“ republiky nemohli se např. příslušníci
četnického sboru veřejně hlásit k žádné politické straně, ani projevit svou
příchylnost nebo sympatii k některým pokrokovým spolkům nebo zájmovým
kroužkům. V naší vesnici v té době byla na určité výši Čtenářsko-Ochotnická
Jednota, divadelní a pokrokový spolek, který si získal i sympatie všech členů
místní četnické stanice i jejich manželek. Více však než kdokoliv jiný projevoval
Četnický štábní strážmistr Karel
místním ochotníkům své sympatie strážmistr Karel Teska, již také
Rychna s manželkou Annou,
i z toho důvodu, že jeho manželka Isabela osvědčila se jako velmi dobrá
roz. Hruškovou z Divišova
a schopná herečka i výborná zpěvačka. Karel Teska pak sám byl ochotníkům
hned při zakládání jejich spolku v roce 1925 dobrým rádcem a nezištným podporovatelem jejich snah. A protože bylo
všeobecně známo, že i četnický strážmistr Karel Teska patří mezi tyto pokrokáře, stal se nakonec i on terčem těch
nepěkných útoků.
Výsledek toho byl, že strážmistr Karel Teska byl v roce 1930 z Chotýšan přeložen na četnickou stanici do
Načeradce. Z Chotýšan se stěhovali Teskovi 15. dubna 1930 – to už měli asi pětiletého syna Oldřicha – tedy do
Načeradce, kam byl Teska služebně určen. Nebyli tím nijak nadšení, protože z poměrně rušných Chotýšan a snáze
přístupným okresním městům Benešovu i Vlašimi a i Praze přesídlit do celkem odlehlého kraje je nijak nepotěšilo.
Celkem však vzato, mělo toto Teskovo přeložení i určitou výhodu. Našel se na druhé straně zase někdo vlivnější, jehož
přímluvou byl potom strážmistr Karel Teska po šestiměsíčním působení v Načeradci dnem 15. září 1930 přeložen na
četnickou stanici do Vlašimi. Shodou různých okolností i událostmi života běhu stěhovali se pak Teskovi po letech zase
zpět do Chotýšan. Ale to už je zas jiná kapitola.
Za přeloženého Karla Tesku dosazen byl na četnickou stanici v Chotýšanech strážmistr Karel Dvořák, který tu
působil od 10. dubna 1930 do 2. února 1934. Dva a půl roku byla tehdy četnická stanice opět jen o dvou lidech, neboť již
5. srpna 1934 byl přeložen jinam. Ten samý den jej tu vystřídal nový strážmistr Arnošt Fischer. Ten tu byl však jen

2 měsíce. 4. října 1934 se totiž zase stěhoval. A 10. října toho roku nastoupil tu strážmistr Oldřich Bittner, který však již
20. prosince toho samého roku byl zase přeložen na jinou stanici.
Dne 28. prosince 1934 přišel sem mladý tehdy ještě strážmistr František Procházka. Ten tu zůstal poměrně déle
než několik jeho kolegů předcházejících a do historie naší vesnice zapsal se tím, že se zde hodlal usadit natrvalo. Koupil
totiž bývalou hrobařovu chalupu číslo 16 a hodlal si na této parcele postavit nový domek. Měl mladou ženu, rodilou
Němku a malou dcerušku. Bydlel v čísle 31 spolu se svými starými rodiči. Okupace naší vlasti Němci v roce 1939
a vypuknuvší potom druhá světová válka plány strážmistra Procházky překazila. Pod vlivem své ženy, která, jak již
řešeno byla Němka ze Sudet, se přihlásil k Němcům. Musel pak na vojnu, kterou někde za větrem celkem bez úhony
přežil. Konec této se jej však hluboce dotkl. Uvědomil si, ovšem poněkud již pozdě, že je rodilý Čech a když viděl, jak to
na konec všechno dopadlo – ženu, dcerku i sebe zastřelil…
Vrchního četnického strážmistra Jana Vávrů po jeho odchodu z Chotýšan vystřídal nový pan vrchní Václav
Padrta. Do naší vesnice se přistěhoval 1. listopadu 1932 s manželkou Marií a synem Bohuslavem, tehdy asi desetiletým.
I o Václavu Padrtovi je možno více i blíže v historii naší vesnice se zmínit. Jako vrchní četnický strážmistr
působil tu do 16. října 1939. Byl rodákem z Mladé Vožice, ruským legionářem z první světové války a jako všichni
legionáři, kteří byli v té době ve veřejných nebo státních službách, byl za německé okupace předčasně pensionován.
Nebylo mu tehdy ještě ani padesát let.
V Chotýšanech se Padrtovým líbilo. Nestěhovali se odtud a protože se jak Padrtovi samému, tak i jeho manželce
zamlouvalo sedlačení a zemědělská práce vůbec, pronajali si menší hospodářství číslo 5 od Karla Kůrky na šest roků.
Celkem to bylo asi 11 korců polí a luk.
A tak se z bývalého pana vrchního stal sedlák a chotýšanský občan. Václav Padrta byl člověk značného rozhledu, velmi
společenský, který se nijak veřejnosti a společnosti nestranil, naopak rád se mezi lidmi pohyboval. Uplatňoval i zde svoje
zkušenosti z první světové války i z několika let prožitých mezi legionáři na Rusi a nalezl vždy hodně vděčných
posluchačů. I jeho žena Marie byla velmi společenské a milé povahy, byla též členkou našeho ochotnického spolku ČOJ,
a i divadlo si s našimi ochotníky několikráte zahrála. Vynikla např. jako “Kněžna“ v Jiráskově “Lucerně“.
Po převratě v roce 1945, kdy bývalý Škvorův statek číslo 5 se stal vlastnictvím Františka a Boženy
Provazníkových, zanechal Václav Padrta sedlačení a odstěhoval se do pohraničí. Po několika letech se však zase do
Chotýšan vrátil a bydleli potom na Pařezí v čísle 5 u Hašků. On sám zaměstnání žádné nehledal. Pobíral slušnou pensi
a také se vyprávělo, že za svého pobytu v pohraničí si nějakou tu tisícovku také našetřil.
V místnostech bývalého chotýšanského zámku, který po únorových událostech roku 1948 se stal majetkem obce,
byla zřízena svatební – oddávací – síň, kde se od 1. ledna 1950 odbývaly občanské sňatky. Tehdy byl Václav Padrta
pověřen MNV funkcí obecního matrikáře. V únoru 1953 se pak přestěhoval z Pařezí do Chotýšan, kde mu byl v zámku
zřízen a upraven vhodný byt o kuchyni a pokoji. Václav Padrta, zastával mimo toho ještě i jiné veřejné funkce a byl
osobou chotýšanskému veřejnému životu hodně prospěšnou.
Na podzim v roce 1954 se Padrtovi z Chotýšan stěhovali. V Kácově Lhotě koupili menší rodinný domek a dne 25.
října toho roku opouštěli Chotýšany nadobro. Strávili tu s menší přestávkou více jak dvacet let svého pohnutého života…
10. listopadu 1939 přistěhoval se do Chotýšan nový vrchní četnický strážmistr Josef Moravec s manželkou
a třemi dětmi. Bydleli v nástavbě domku číslo 54, který se mezitím stal majetkem místní Kampeličky, jejímž nákladem
byl také adaptován. V přízemí domku toho byla četnická stanice.
Tehdy po odtržení Slovenska od republiky a po obsazení naší vlasti Němci v roce 1939 byli přiděleni na
četnickou stanici do Chotýšan ještě dva noví strážmistři a to: Karel Kuklík, působící do té doby ve Chtelnici na Slovensku
a Josef Heyduk, sloužící před tím v Kraslicích. Vrchní strážmistr Josef Moravec byl až do odtržení Slovenska na četnické
stanici v Košicích. Karel Kuklík byl ženat, bezdětný, Josef Heyduk svobodný.
Vrchní četnický strážmistr Josef Moravec působil na četnické stanici v Chotýšanech do 24. srpna 1945, kdy byl
dán do výslužby. Za jeho služby a působení v naší vesnici vystřídalo se tu několik mladších i starších četnických
strážmistrů, o nichž se nám však nezachovalo nic pozoruhodného. Nic, co by nějak přispělo k obohacení historie naší
vesnice, a činnosti zdejší četnické stanice vůbec. Jen to nutno poznamenat, že jak vrchní strážmistr Josef Moravec, tak
i ostatní příslušníci zdejší četnické stanice, z nichž v našem kraji usadili se potom trvale, ovšem už jen jako civilisté Josef
Bolen a Josef Trachta. Chovali po celou dobu německé okupace a druhé světové války slušně a loajálně ke všem
občanům a že nepodnikali nic, co by bylo nějak rušivě nebo snad dokonce i škodlivě zasahovalo do jinak celkem klidné
hladiny života naší vesnice. Chodili sice stále na obchůzky, přijímali různá hlášení, nařízení a různá hlášení zase podávali,
kde bylo zapotřebí zamhouřili ne jedno, ale obě oči a svým včasným mnohdy upozorněním nebo varováním předcházeli
mnohému, co jinde třebas dopadlo tragicky. Na to by obec Chotýšany nikdy neměla zapomenout!
Psáno r. 1967 J. Šimek

pokračování příště...
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