Ročník 12 / Číslo 7/ Červenec 2008
Žně a senoseč pokračují v plném tempu. Plechová
kavalerie kombajnů a doprovodných vozidel, těžkých
náklaďáků a traktorů projíždějících obcí vozí
sklizené obilí a seno do skladů. Nejezdí zrovna
pomalu a ohleduplně. Především úsek vjezdu do
obce od hlavní silnice po parčík s památníkem
padlých je velmi nebezpečný. I pro zkušeného řidiče
osobního auta může nastat problém při střetu
s těmito rozměrnými vozidly. Takže řidiči pozor
a znovu POZOR!
Pouťová bohoslužba ke Svaté Marii Magdaléně
proběhla za minimální účasti farníků. V sobotu byla
zábava na několika místech v obci. Jistě bylo všude
veselo, chyběl však duch té staré pouťové zábavy,
kdy se sešlo společně více generací dohromady,
jak u tance, sportovního utkání, tak u střelnice
a houpaček. A tak nejen malé děti byly kráceny na
zážitku z poutě. Snad to skloubení akcí vyjde příští
rok.
Znovu se vracím ke spotřebě vody z obecního
vodovodu. Může nastat situace, kdy po několika
slunečných, tropických dnech budeme mít prázdný
vodojem. Například spotřeba vody za 24 hodin,
z pondělí na úterý (z 28. na 29. července) byla
neuvěřitelných 55 metrů kubických. Domácí bazény
v naší obci přibývají. O různých objemových
rozměrech až po současně poslední bazén 30
kubíkový. Jak jsem již minule uváděl jsme na hraně
ve spotřebě vody. Pokud bude nutné, bude se tato
skutečnost řešit opatřením zákazu zalévání.
A je to opět tady. Darebáci křižují naší
krajinu,snaží se něco dále prodejného ukrást.
V Chotýšanech letos 2 auta a technické a zahradní
zařízení. My občané jsme bezmocní, je to daná
bolestná skutečnost. Přitom nový trend Policie ČR
je Pomáhat a chránit a Policie a občan. Zamysleli
jste se někdy nad těmi slovy? Naplní se tyto
prohlášení někdy ke spokojenosti nás občanů?Nebo
sami sebe budeme muset chránit před těmi , kteří
nás napadají, poškozují a kradou naše
majetky.Vyřeší to zabezpečovací systémy, bojová
plemena psů, zbrojní pasy? V tomto směru nevidím
naši budoucnost růžově.
Není to nic povzbudivého, že ?...
Budka Miroslav

MS DIANA CHOTÝŠANY A HONEBNÍ
SPOLEČENSTVO CHOTÝŠANY
Zvou všechny děti z tohoto okolí
na
DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA STŘELNICI
DO CHOTÝŠAN
V sobotu 30.8. 2008 od 14.00 hod

III. sraz rodáků z Pařezí
Pozvání je pro místní rodáky, jejich potomky,
obyvatele všech Pařezí v ČR, pařezské chataře a
všechny kdo mají Pařezí rádi a jejich rodinné
příslušníky. Vstupné je přinesený historický materiál
z dob minulých, jako fotografie a dokumenty. A to
buď kopie, nebo originály ( ty budou okopírovány a
vráceny ). Prosíme o potvrzení účasti na tel.:
602317310.
Srdečně Vás zvou organizátoři, Obecní
úřad Chotýšany , Posázaví o.p.s.
…………………………………………………………….
KDE:
V Restaurantu Na Pařezí
KDY:
23.8.2008
Program :
09.00
Prezence
09.30
Zahájení
10.00
Ukázky starých dokumentů
12.00
Mše u kapličky
13.00
Oběd
15.00
Historické vzpomínání
17.00
Večeře
21.30
Ohňostroj
Z historie:

Osada Pařezí
Byla založena na pustých gruntech kolem r. 1780
tehdejším majitelem chotýšanského panství Adamem
Františkem hrabětem z Vrtby při staré formanské
cestě vedoucí od Benešova přes Chotýšany k
Domašínu, Vlašimi a dále k Jihlavě. Původní jméno
osady bylo Pařezy, jak je ještě dochováno na starých
mapách. Podle pařezského kronikáře Františka Fialy
se týkalo pařezů dubů, z nichž poslední byly
vykáceny ve válce prusko-rakouské v roce 1866.

V roce 1869 - 61 obyvatel, v roce 1950 - 29 obyvatel, v
roce 1970 - 21 obyvatel, v roce 1980 - 18 obyvatel.
I. sraz rodáků osady Pařezí se konal dne 17. října 1997 v
hostinci pana Brunče na Pařezí. Tohoto srazu se
zúčastnilo 48 osob. O něco méně se jich sešlo na II. srazu
dne 16.8. 2003, který se konal v hostinci Na Kopečku.

(Pohled na Pařezí z paseky nad hájovnou)

Pod Pařezím se jezdilo přes Chotýšanku po
kamenném mostě, jehož německé jméno Brücke bylo
lidově zkomoleno na Bruk. Tímto jménem byla
označována i myslivna u mostu, za niž byla vrata
uzavírající vstup do panského lesa. Formanské vozy
nejezdily přes "Hory" po stále stejné cestě, a tak jsou
za dnešní pařezskou
hájovou souběžné úvozy
několika starých cest zvané rokličky. Tyto cesty
ztratily význam vybudováním nové silnice r. 1805 na
(Pohled na Pařezí – září 1938)
trase Benešov - Vlašim.

Svěcení kaple na Pařezí

(Most přes Chotýšanku směrem k hájovně)

Malá osada Pařezí vystavěla svým nákladem a za
přispění dobrodinců kapličku se zvoničkou, zasvěcenou P.
Marii Lurdské. Žádný neopomenul přispět: jeden dal kus
zahrady pro stavební místo, druhý krytinu, jiný plánek
stavby, všichni pak zdarma práci. Vzácní dobrodinci
pomohli: patronka chotýšanského kostela, komtesa
Gabriela Šternberková, stavební materiál a sochu P.
Marie Lurdské. Hodně pomohl sám chotýšanský farář P.
František Kopecký, který obstaral do kapličky zvonek, i
duchodní z postupického panství František Malimánek.
Ten nechal mimo jiné z vlastních prostředků zhotovit
oltářík, který byl potom v kapličce umístěn. Kapli vysvětil
P. František Kopecký dne 13. srpna 1933.

Rodiny žijící na Pařezí měly vesměs mnoho dětí,
které malá políčka, louky a lesy sotva mohly uživit a
tak odrostlejší děti odcházely za prací jinam, někdy až
do Prahy. Řada z nich se tam dobře uplatnila,
navzdory chudým poměrům z nichž vyšly. Všechna
stavení tady byla dřevěná, s kamennou podezdívkou,
šindelem nebo slaměnými došky krytá. Pouze stavení
čp. 1 a 7 se vyznačovala větší výstavností, která byla
zděná a s tvrdou krytinou. Nejdéle se dochovala
dřevěná, došky krytá Ratajova chalupa.
Další historické údaje:
Pařezí, víska o 69 duší v 9 domech. Víska povstala v
nynějším století (19 . století) na pustých gruntech.
/Vlasák, A.N.: Okres Vlašimský, Praha 1874, str. (Svěcení kaple na Pařezí 13.8.1934)
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Zápis 7/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 25.7.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, Ilona Syslová, František Toula
Nepřítomni: Jiří Granát, Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Jiří Granát, Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, František Toula
Hosté - manželé Beranovi, p. Mareš, pí. Šnytová, p. Matoušek, pí. Granátová, manželé Višínovi, p. Petlan, p. Hrstka, p. Vojta, p.
Innemann, pí. Bejdáková, p. Švarc

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Požadavek na zvýšení příspěvku na činnost v roce 2008 Klub důchodců , Sokol, Červený kříž.
Smlouva o výkonu stavebního dozoru k zajištění akce-Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ
Chotýšany
Smlouva na Rekonstrukci budovy obecního úřadu
Výměna pozemku PK č.parc. 276- pí. Marie Paťkové - návrh smlouvy
Obecní pozemky obhospodařované DZS Struhařov nájemní smlouva
Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 334/2 v osadě Albatros Městečko- manželé Beranovi
Vlašim
Žádost o finanční příspěvek na zkolaudované stavby domovních ČOV , manželé Kovářovi čp. 135,
Luxa Ladislav čp. 136, manželé Lubasovi čp. 139, Sysel Ladislav č.e. 068 vše v Chotýšanech
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Kontrola usnesení
starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na
pozemku p.č. 1412 v k.ú. Chotýšany - SPLNĚNO
starostu jednáním s Marií Paťkovou ohledně výměny pozemku parc.č. 276 - SPLNĚNO
starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Kůtová, Paťková, Šternberk.) - PROBÍHÁ

3.

Požadavek na zvýšení příspěvku na činnost v roce 2008 Klub důchodců , Sokol, Červený kříž
Výbor klubu důchodců požádal o projednání neproplacení faktury na kulturní akci do Prahy.
Starosta zdůvodnil neuhrazení nedostatkem finančních prostředků a odložil uhrazení na pozdější dobu.
Předseda Petlan uvedl, že zájezd na kulturní akci nebyl pro klub důchodců, ale pro všechny občany, tudíž nechápe,
proč by měl zájezd platit klub důchodců. Klub důchodců je schopen a ochoten pomoci obci organizovat společenské
a kulturní akce, ale nemíní tyto akce sponzorovat. Tato spolupráce byla navázána již za fungování minulého

zastupitelstva. Klub důchodců nepožaduje navýšení finančních prostředků a bohatě jim dostačuje roční příspěvek ve
výši 5.000,-Kč, který od obce dostává.
Záležitost neproplacené faktury vznikla nedorozuměním a nepochopením. Noví členové zastupitelstva neměli
ponětí o výše zmiňované spolupráci a chápali tento požadavek jako navýšení finančních prostředků pro klub
důchodců a proto nesouhlasili s uhrazením dané faktury obcí.
Bude provedena změna rozpočtu obce a faktura bude uhrazena.
Na navyšování příspěvků na činnost spolků nejsou v současné době prostředky a tudíž dojde pouze k vyplacení
příspěvků schválených v rozpočtu.

4.

Smlouva o výkonu stavebního dozoru k zajištění akce-Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ
Chotýšany
Na tuto akci byl zajištěn stavební dozor od firmy Sládek, konkrétně p. Ing. Daniel Kukura, který připravil smlouvu
s cenovou nabídkou 26.400,-Kč.
Vzhledem k výši ceny a pokročilosti stavby zastupitelstvo neodsouhlasilo tuto nabídku.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

5.

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL 0 SE

Smlouva na Rekonstrukci budovy obecního úřadu
Byla uzavřena smlouva se stavební firmou Křeček, vzhledem k objemu nabízených prací na rozpočet této
rekonstrukce a vzhledem k dobrým zkušenostem z loňského roku při rekonstrukci budovy pod OÚ.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy ?

6.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Směna pozemku PK č.parc. 276- pí. Marie Paťkové - návrh smlouvy
Je připravena směnná smlouva řešící směnu pozemků 276 PK a 716 PK ve vlastnictví paní Paťkové a pozemků 262
PK a 263 PK ve vlastnictví obce vše v k. ú. Chotýšany. Rozdíl 190m2 v neprospěch obce doplatí paní Marie
Paťková na účet obce za cenu 20,- Kč/m2.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy ?

7.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Obecní pozemky obhospodařované DZS Struhařov nájemní smlouva
Do současné doby nebyla uzavřena nájemní smlouva mezi obcí a DZS Struhařov na užívání obecních pozemků.
Zastupitelstvo chce tento stav narovnat a předalo potřebné podklady na DZS Struhařov.
Po zpracování podkladů a zjištění skutečného stavu bude uzavřena nájemní smlouva.

8.

Žádost o odkoupení obecního pozemku č.parc. 334/2 v osadě Albatros Městečko- manželé Beranovi
Vlašim
Tato záležitost se řeší již delší dobu společně s paní Šnytovou a paní Hrdou.
Rozpoutala se vášnivá debata, mezi přítomnými jichž se daný problém týká, kterou nebylo možno
zaznamenat.
Daná situace se bude dále řešit podle nového zaměření, které by mělo osvětlit sporné umístění staveb na
tomto pozemku.
Pan Mareš s panem Vojtou žádají, aby v případě prodeje daného pozemku byla zachována obecní
komunikace, která je jedinou přístupovou cestou k ostatním pozemkům.

9.

Žádost o finanční příspěvek na zkolaudované stavby domovních ČOV , manželé Kovářovi čp. 135, Luxa
Ladislav čp. 136, manželé Lubasovi čp. 139, Sysel Ladislav č.e. 068 vše v Chotýšanech
Podle pravidel o vyplácení příspěvků na ČOV bude vyhověno pouze žádostem, které byly podány v loňském roce
a tudíž prošly rozpočtem obce a dále byly doloženy příslušnými doklady.
Tyto příspěvky budou vyplaceny všem žadatelům ve výši jejich nároku, s výjimkou manželů Lubasových, kteří
mají nárok na výplatu až v příštím roce, neboť žádost podali v letošním roce a tudíž neprošli rozpočtem obce.
Otázka: Kdo je pro schválení výplaty příspěvku na ČOV: manželé Kovářovi čp. 135, Luxa Ladislav čp. 136, Sysel

Ladislav č.e. 068?

10.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Různé
a) Setkání Pařezáků
Dne 23.7.2008 se uskuteční 3.setkání Pařezáků. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci, která byla schválena
pouze ve výši 5.000,-Kč, dalších 5.000,- Kč poskytne obec.
b) Aleje a remíz u Chotýšan
Jedná se o obnovu stabilizačního prvku v zemědělské krajině po původní cestě z Chotýšan do Městečka na
pozemcích p.č. 150, 160, 161, 1374/1, 1443 v kú Chotýšany a 956 v k.ú. Městečko u Chotýšan.
Cena akce 274.961,-Kč, výše přiznané dotace 90% (247.464,-Kč)
c) Čekárna u Městečka
Bude provedena demolice čekárny z důvodu narušení statiky vlivem dopravní nehody. Bude provedeno náhradní
řešení do doby realizace projektu Bezpečná cesta do školy.
d) Vyčištění strouhy proti p. Bartákovi
Pan Hrstka žádá o vyčištění strouhy proti p.Neradovi č.p.5, která je zanešena.

Usnesení č. 7/2008 ze dne 25.7.2008:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) uzavření smlouvy s firmou Křeček na rekonstrukci budovy OÚ 4. etapa
b) uzavření smlouvy na směnu pozemků s paní Marií Paťkovou(276 PK a 716 PK 262 PK a 263 PK v k. ú. Chotýšany)
c) výplatu příspěvku na ČOV: manželé Kovářovi čp. 135, Luxa Ladislav čp. 136, Sysel
Ladislav č.e. 068 ve výši jejich nároku

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy na směnu pozemků s paní Marií Paťkovou(276 PK a 716
PK - 262 PK a 263 PK v k. ú. Chotýšany)

b) starostu zajištěním vyčištění strouhy v Městečku přes SÚS Benešov, jakožto
správce dané komunikace

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 23:30 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29.8. 2008 od 19:00 hodin

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.

Z různých dob a časů - Kapitola 14/8
Bradavice byly dotýkány kolínky ze žitných stébel a Šimek přitom cosi říkal, pravděpodobně nějakou
zaříkávací formuli. Kolínka byla pak uložena pod nějaký těžký předmět, kámen nebo cihlu pod okap a musela
shnít! Dokud neshnila, bradavice nezmizely. Bylo-li deštivo nebo vlhčí počasí, kolínka shnila poměrně brzy,
bylo - li sucho, trvalo to déle. Třeba až půl roku.
Po provedené proceduře žena z Chalup odešla. Uplynulo pár měsíců a jednou o nějakém jarmarku
v Benešově ji tam Šimek náhodou potkal. A hned se jí ptal: „Tak co dělají bradavice?“ Žena rozradostněna
ukazovala mu ruce, po bradavicích zůstala jenom světlá místa, jinak byly ruce čisté. S pohnutím mu vypravovala,
jak bradavice postupně mizely, že to skoro ani nepozorovala. Radostí se tehdy až rozplakala, neboť mnoho tím

trpěla.
Jan Šimek „lekoval“ bradavice až do svého stáří. Byl tím znám široko daleko v celém kraji a lidmi, tímto
neduhem postiženými velmi často vyhledáván. Bradavice zaříkával nejen u lidí, ale i u dobytka, hlavně pak u
krav v těch případech, kdy se jim vyskytly na strukách vemen, takže se potom špatně dojily. A on dovedl
pomocí tohoto jakéhosi tajemného kouzla tak asi půl roku, v některých případech i dříve tyto srostliny nebo
zrůdy bradavic skutečně odstranit tak, že se dotyčnému ztratily, aniž by byl tento něco zpozoroval. I v mnoha
případech kdy ani lékaři si tím nevěděli rady, Šimek pomohl. Bradavice „zalekoval“ a ty se ztratily.
I v takových lehčích případech musel být ovšem zachován určitý postup. Prsty pravé ruky přejížděl
Šimek zlehka postižené místo, říkal neslyšně jakousi formuli zaříkávání – čarování. Po skončení zaříkávání
nesměl však dotyčný za provedený úkon děkovat. Jinak by to bylo vše marné, ba zbytečné! Mnohokrát jsme se jej
jako děti ptali: „Dědečku, povězte nám, jak to děláte? Naučte nás to!“ Nepověděl však, ani nenaučil. Když se
blížil již k sedmdesátce sliboval, že mě to naučí. Zemřel však, když jsem byl mimo domov, na vojně. S ním
zmizela i ona kouzelná kniha a s ní celé toto tajemství. Je možné, že ji také spálil, ačkoliv, nevím ani proč, měl
jsem vždycky dojem, že ji předal své dceři Marii, provdané v čísle 35 u Mikolášků. Pokud však je mi známo, tato
ji nikdy nepoužila!
V dnešní době jistě už v naší vesnici žádné takové čarodějné a tajemné knihy nejsou a také nikdo ze
zdejších občanů se takovými věcmi nezabývá. A proto také už nikde nestraší! A jistě také ani žádnému v hlavě ne

Psáno 1957 –
podle vyprávění mého otce Josefa a strýce Rudolfa Šimka, i podle vzpomínek bývalého chotýšanského učitele
Karla Poláka.

( pokračování příště )
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