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Vážení spoluobčané,
již druhý měsíc roku 2014 je za námi a s ním i druhé
letošní zastupitelstvo.
Hlavním bodem jeho jednání byly připomínky k návrhu
územního plánu, které vznesli jednak dotčené orgány
a jednak občané. Nejvíce výhrad měl Krajský úřad, který
nám vytýkal zejména velký rozsah zastavitelných ploch
a žádal jejich redukci. Především z tohoto důvodu jsme
proto nevyhověli většině žadatelů z řad soukromých osob,
kteří žádali zařazení dalších svých pozemků do územního
plánu. Všem neúspěšným žadatelům nyní zasíláme dopis
s odůvodněním zamítnutí jejich žádosti. Krajskému úřadu
nejvíce v návrhu územního plánu vadily dvě lokality –
plocha bytové zástavby na okraji obce ve směru na Pařezí,
patřící společnosti Farm Chotýšany a plocha plánovaná již
v minulosti pro „sanatorium“ na Věžníkách. Obě plochy
jsou v územním plánu již od r. 2002, a protože na nich
nebyla v uplynulých letech uskutečněna žádná investice,
rozhodli jsme o jejich vyjmutí. Ve věci připomínek
k návrhu územního plánu jsme schválili usnesení, které je
k nahlédnutí na úřední desce a také na obecním úřadě.
Protože má celkem 11 stran, nedáváme ho do novin.
Usnesení jsme poslali p. architektu Maryškovi, který
zapracuje změny a přepracovaný plán opět pošle ke
schválení dotčeným orgánům. Poté by mělo následovat
jeho projednání s veřejností.
V souvislosti s očekávaným projednáváním návrhu
územního plánu inicioval schůzku s vedením obce jednatel
společnosti Farm Chotýšany pan Picinnini, který
požadoval zachování pozemků této společnosti v územním
plánu. Protože je zároveň jednatelem společnosti Castello
Chotýšany, která vlastní areál zámku, žádali jsme po něm
záruky, že se v nejbližší době stav zámku výrazně zlepší.
Jeho sliby ale neměly reálný základ. Nicméně na schůzce
padla nabídka, že když v územním plánu požadované
pozemky zachováme, bude na obec bezplatně převedena
historická část areálu zámku. Na tuto nabídku jsme však
nepřistoupili. V současnosti údajně p. Picinnini jedná
s rakouským investorem o vybudování zařízení sociální
péče pro seniory v areálu zámku. Pokud se opravdu situace
s místním zámkem v blízké budoucnosti zlepší, bude
možné v horizontu cca 5 let uvažovat o opětovném
zařazení alespoň části pozemků společnosti Farm
Chotýšany do územního plánu. Uvidíme, jak se celá
situace bude vyvíjet.

O pozemcích se mluvilo i v dalších bodech jednání
zastupitelstva:
Někteří občané reagovali na naši výzvu a nabídli nám
k bezplatnému převodu své pozemky pod komunikacemi.
Připravíme darovací smlouvy a celý převod co nejdříve
zrealizujeme.
Také jsme schválili prodej pozemku v osadě Albatros,
proti jehož prodeji nikdo neměl námitky. Směnu obecní
cesty na Věžníkách za sousední pozemek je třeba ještě
projednat s majitelem. Nová cesta by vedla (a v reálu již
vede) po poli, oproti zpevněnému povrchu původní cesty.
Digitalizací pozemků odhalenou chybu v katastrální mapě
u domu p. Trávníčka vyřešíme uznáním vlastnictví formou
notářského zápisu s tím, že p. Trávníček uhradí veškeré
náklady s tím spojené a také zaplatí část převáděného
obecního pozemku, která byla zachována i v původní mapě
(jedná se o 18 m2).
Na základě žádosti p. Pospíšila z Městečka jsme vyvěsili
záměr na prodej obecního pozemku, přiléhajícího k jeho
nemovitosti (jedná se o pozemek u Ovčínku) a také jsme
vyvěsili záměr na směnu pozemků s p. Sternbergem
u rybníka Císař. Touto směnou by měla celá komunikace
ke hřišti vést po obecním pozemku. Na oplátku na
p. Sternberga převedeme část pozemku přiléhajícího
k malému hřišti u Císaře (plocha hřiště zůstane
zachována).
S blížícím se jarem se opět rozběhnou práce na
zvelebování obce. V nejbližších dnech budou odborně
prořezány aleje k Pařezí a ke Křemení, budou také
odstraněny další náletové dřeviny, které hyzdí vzhled obce.
Připravujeme se na úpravu hasičské dráhy, TJ Sokol
opravuje sprchy v kabinách. Zjišťujeme možnosti
zaměstnání sezónních pracovníků přes Úřad práce.
A samozřejmě připravujeme k realizaci všechny akce,
které jsme si naplánovali a vyčlenili na ně v rozpočtu obce
peněžní prostředky.
Velkou radost nám udělal vydařený masopustní průvod
zakončený maškarním plesem. Dík patří všem
organizátorům i účastníkům. Dík chci také vyjádřit všem
spolkům za jejich podíl na společenském dění v uplynulém
roce, tato dobrá spolupráce bude jistě pokračovat v roce
letošním.
S přáním krásných předjarních dnů
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Zápis dětí do ZŠ

Ve středu 29. ledna 2014 proběhl zápis budoucích
prvňáčků. Pohádkovou zemi víl a skřítků navštívilo
24 dětí, z toho jich do školních lavic 1. září zasedne
23. Těšíme se na setkání s novými kamarády v týdnu
předškoláků!

Masopustní veselí
Děti z mateřské školy se sešly v maskách ve čtvrtek
27. 2. 2014. Školičku navštívili malé princezny,
čarodějové, vodníčci a vodnice….. Po celé dopoledne byly
pro ně připraveny zajímavé hry a soutěž o nejvtipnější
masku.

Zimní olympijské hry Chotýšany
Zimní olympijské hry byly odstartovány celoškolním miniprojektem, kde se děti dozvěděly o historii olympijských
her-symboly, přísahou a úspěchy našich sportovců. Ti
nejmenší ze školky vyrobili olympijskou vlajku. Zimní
olympijské hry vyvrcholily sportovním dopoledne
v netradičních disciplínách – skoky na lyžích, štafetou
s olympijským ohněm, biatlonem a souboji v curlingu. Děti
si sportovní dopoledne za pěkného počasí užily.

Krušné hory aneb - jak se lyžuje, když není
sníh
V termínu 18. – 23. 2. 2014 jsme ve škole sestavili zimní
expedici a vyrazili do Krušných hor.
Hory, únor – kdo by předpokládal, že bude 13 stupňů,
rozesmáté sluníčko a zelená tráva? My měli s sebou
lyžařskou výstroj a chuť pokořit svahy při sjezdu. Někteří
vtipálkové nám do batůžků přibalovali plážové boty
a opalovací krémy…. Nakonec se využilo všechno.
Opalovací krém na vycházky, plážové boty do bazénu
a lyže na sjezovky Plešivec a Klínovec.
Sice jsme museli za technickým sněhem 8 km dojíždět, ale
podmínky byly téměř luxusní. Nové lyžařské centrum
Plešivec nabízí spoustu možností, jak pro vyspělé lyžaře,
tak i pro věčné začátečníky, jako jsem já.
Ubytování bylo rodinné a jako velká rodina jsme trávili
i společné večery, které si nejvíce užily děti a maminky.
Byl to opravdu moc příjemný týden a já věřím, že příští rok
24.3 – 1. 3. 2015, si ho zopakujeme…
Horám zdar a Chotýšanům zvlášť 
Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Keltové u nás
V ZŠ a MŠ Chotýšany proběhl v únorovém měsíci projekt

Chotýšany mají talent
Zimní úterní odpoledne bylo věnováno soutěžnímu klání
„Chotýšany mají talent“. Byla to pěkná podívanákouzelníci, baviči ve vyprávění vtipů, malí tanečníci
a tanečnice, soutěžící ve hrách na hudební nástroje, ale
i malí kuchtíci z kroužku kuchyňky. Do finále vybrala
porota ty nejlepší a společně s diváky rozhodla, že
putovního slona „Chotýšany mají talent“ získává taneční
skupina „Black and white“.

Zápis dětí do MŠ

Ve středu 9. dubna 2014 proběhne zápis do mateřské
školy. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.

Velikonoce
V úterý 8. dubna 2014 proběhnou od 10:00 hodin
v mateřské a základní škole tradiční velikonoční dílničky.
V sobotu 12. dubna 2014 od 10:00 – do 15:00 hodin
přijměte pozvání na velikonoční výstavu. Ke shlédnutí
budou výrobky s velikonoční tématikou. Některé dárečky
bude možné si i zakoupit.

Keltové u nás. Sami si sáhněte do hlavy a vybavte si, co si
pamatujete o naší historii, o kmeni Bójů - o Keltech.
Možná, že budete překvapeni, protože se vám nevybaví….
skoro nic 
U kantořiny je pěkné to, že pokud chcete děti něco naučit,
musíte se to nejdříve doučit a to platí i v oboru historie.
Děti se neskutečně dravě pustily do sbírání informací,
pramenů, fakt a …fakt si s tím daly velkou práci .
Vědí, kdy a jak žili, jací byli bojovníci, co jim dávala
příroda, kdo byli druidové, že vynalezli třeba kružítko,
nůžky a kalhoty. Když jsme na závěr byli v Dobšicích,
v muzeu Keltů, ohromovali tam paní průvodkyni svými
neskutečnými vědomostmi a my, učitelky, na ně byly
právem hrdé!
6. 3. 2014 jsme jako takovou tečku za celým projektem,
připravili koncert keltské hudby v zámeckém
přednáškovém sále ve Vlašimi. Vystoupila zde skupina
Gwalarn.
Přišli děti, rodiče, kamarádi a byla tam pohodová
atmosféra, příjemné občerstvení a zážitkový koncert. My
děkujeme za podporu a těšíme na příště….
ZŠ a MŠ Chotýšany, Daniela Bukovská
P. S. Naše škola by dnes mohla z „Keltů“ odmaturovat 

Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Rozlosování II. B třídy – JARO 2014
Chotýšany A
Neveklov
Mezno
Chotýšany A
Struhařov
Chotýšany A
Maršovice
Chotýšany A
Jírovice
Chotýšany A
Popovice
Chotýšany A
Sokol Přestavlky
Chotýšany A

Chotýšany A
Chotýšany A
Vrch. Janovice
Chotýšany A
Jankov
Chotýšany A
Divišov
Chotýšany A
SK Načeradec
Chotýšany A
Dolní Kralovice
Chotýšany A
Pravonín

22. 3.
30. 3.
5. 4.
13. 4.
19. 4.
27. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

15:00
15:00
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Rozlosování IV. třídy – JARO 2014
Chotýšany B
Tichonice B
Chotýšany B
Velíš
Chotýšany B
Libež
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Jankov B
Chotýšany B
Chotýšany B

Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Radošovice
Chotýšany B
Ostředek B
Chotýšany B
Trh. Štěpánov B
Chotýšany B
Nesperská Lhota
Kladruby

5. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.

16:30
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
15:00
15:00
14:00
15:00
15:00

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

MASOPUST 2014
Již podruhé byl v Chotýšanech uspořádán masopustní průvod masek a to dne 1. března ve tři hodiny odpoledne. Tentokrát
oproti loňskému roku se maškarní průvod konal ve větší okázalosti jak ve výčtu masek, doprovodné kapely, tak i délky
trasy s obchůzkou po jednotlivých staveních. Letošním pořadatelem této zdařilé akce bylo Sdružení přátel Chotýšan
a Sdružením rodičů a přátel školy, které večer pořádalo již po šesté maškarní bál pro dospělé.

Foto: Miroslav Švarc

další foto viz. Fotogalerie 2014 na www.chotysany.cz

Sraz masopustních maškar byl naplánován na návsi u rybníka „Židáku“. Tam jejich hlavní mluvčí, nebo-li též
zvaný laufr - alias Petr Čejka, žádá o povolení maškarního průvodu obcí - paní starostku obce Blanku Bejdákovou.
Ta předává symbolický zlatý klíč a svolení k obchůzce. Laufr za maškary slibuje, že se budou dobře chovat a nebudou
škodit. Paní starostka maškary i diváky obdarovává domácími smaženými koblihami. Poté se průvod za hudebního
doprovodu „Veselé čtyřky“ pod vedením Miroslava Budky – trubka, dále Miroslav Srba z Vracovic – baskřídlovka, Josef
Půta z Vlašimi – harmonika a Josef Maďar z Čeliva – bicí, v čele s laufrem vydává na obchůzku obcí. V průvodu nechybí
maska kominíka, ženicha s nevěstou, tanečníka, slaměného, turka, cikánky, smrťáka, vdovy, lékařského doprovodu, žida,
dědka s babkou, kuchaře s kuchařkou, medvídka, koně s žokejem, vodníka a další pohádkové bytosti. Celý průvod
doprovází hojný počet diváků všeho věku, místních i přespolních.
Šlo se tedy směrem od rybníka na návsi k bytovce za prodejnou. Dále se pokračovalo na Chotýšku a zpět
k samoobsluze, odkud se průvod vydal směrem k rybníku „Prostřeďáku“ a po hrázi k novému sídlišti. Pak k hostinci „Na
Kopečku“, a odtud na parkoviště před školou, kde byla vykonána symbolická poprava kominíka a zpětného jeho vzkříšení.
Tímto výstupem průvod maškar zde končí.
Cestou bylo vykonáno mnoho zastávek u jednotlivých stavení – pokud byly maškary vítáni - tam kapela zahrála
a zazpívala. Tanečníci si zatancovali sólo s majiteli domu, kde byli ostatní účastníci průvodu obdarováni domácími
kobližkami, různými pochutinami a převážně alkoholem všeho druhu.
Nekončí ale zábava. Část maškarního průvodu i s doprovodnou kapelou se odebrali naproti do hostince „Pod
Kostelem“. Zde bylo možno ochutnat z nabídky zabíjačkových specialit. Muzika pokračovala až do zahájení večerního
maškarního bálu, o jehož zábavu se už postarala kapela Čejka Band, která k poslechu i tanci vyhrávala téměř do ranních
hodin.
A co dodat na závěr! Nejen to, že se díky přičinění a účasti místních občanů povedlo znovuvzkříšení tradice
Masopustu u nás v obci, ale i doufat, že v dalších letech opět nezanikne!
Za Sdružení přátel Chotýšan - Miroslav Švarc

Medvěd, kobyla, mnich, žid
To jsou jen některé z masek, které v našem masopustním průvodu doposud chybějí. Pomozte nám je vytvořit!!!!
Vlastníte-li šikovné ruce a šicí stroj nebo máte-li doma látky, které neupotřebíte a byly by na masopustní kostýmy vhodné,
budeme velice rádi za Vaši pomoc při přípravě příštího masopustního průvodu. Látku na kostýmy Vám nastříháme
a dodáme.
Chcete-li se na přípravě masopustních kostýmů podílet, kontaktujte, prosím, obecní úřad, vedení školy nebo
M. Čejkovou. Za Vaši pomoc děkujeme.
Sdružení přátel Chotýšan

Zpráva z obecní knihovny
Vážení čtenáři, spoluobčané!
Po delší odmlce Vás nyní chci informovat o stavu naší obecní knihovny. Za loňský rok se návštěvnost naší knihovny
poněkud zvýšila a zaznamenala rekordních 34 registrovaných čtenářů. Zvýšil se i zájem o internet, takže často bývají
obsazené oba počítače. V nabídce pořízených knih z výměnného fondu z knihovny z Benešova máme stále 150 knižních
titulů, které průběžně obměňujeme. Opět na Vás apeluji o včasné vracení těchto knih, aby si je mohlo vypůjčit co nejvíce
čtenářů! Také jsme v minulého roce nakoupili 28 nových knih. Téměř polovina jich byla uhrazena z příspěvků
na provoz knihovny od našich čtenářů. Nejvíce knih jsme obdrželi od dárců. Z těchto darů jsem do knihovny použil
celkem 410 kusů. Přestože jsem za minulý rok vyřadil 260 ks zastaralých, použitých knih, tak naše knihovna celkem
vlastní 3124 knižních titulů. Za hodnotné knižní dary bych především rád poděkoval těmto dárcům: rodině Benákových,
Radku Bílkovi z Vlašimi, rodině Boušových, Miroslavu Budkovi, Janu Holubovi z Prahy, Miladě a Marii Hronkové,
Libuši Hýnové, rodině Jandlových, Petru Klauzovi, rodině Kunešových, paní Marii Kuthanové z Bořeňovic, Marii
Matouškové, Městské knihovně v Benešově, rodině Novákových z Neveklova, Obecní knihovně Struhařov,
Posázaví o.p.s., Jitce Poupětové, Šárce Roštíkové, Václavu Višínovi z Pařezí, Evě Žížalové a dalším. Velmi děkuji
paní ing. Blance Bejdákové za darovaný monitor k počítači a Petrovi Vilímkovi z Vlašimi, který pro knihovnu daroval
kromě několika knih i řezačku papíru a několik různých šanonů. Případné další dary do obecní knihovny uvítáme!
Jejich další použitelnost posoudím na místě. Děkujeme za přízeň a vítám Vás v naší obecní knihovně!
Výpůjční doba pro veřejnost se zatím nemění! Otevřeno je v těchto dnech:

čtvrtek 16°° – 18°°
a
neděle 16°° – 18°°hodin
Stále platí výběr ročního příspěvku na provoz knihovny:
děti do 14 let - 20,- Kč, čtenáři od 15 let - 50,- Kč a důchodci - 20,- Kč
Miroslav Švarc - knihovník

Sdružení přátel Chotýšan
Vás zve na
francouzskou komedii Marca Camolletiho

dne 21. 3. 2014 v 19:00 hodin
v Hostinci Pod Kostelem

SDH Chotýšany

S divadelní hrou

pořádá v pátek 11. dubna 2014
od 1800 hod.

Když ty, tak já taky …

v hostinci Na Kopečku

do Chotýšan zavítá Divadelní soubor Ludvíka
Němce z Bystřice

V. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA
KAPELNÍKA JÁRU SYSLA

V režii Marie Neradové hrají: R. Dvořáková,
R. Hampl, M. Gajdošová, V. Kladiva, D. Maierová,
M. Neradová a V. Švarcbek

Vstupné: 50,- Kč

Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely.
Přijďte si zavzpomínat a poslechnou dobrou
dechovku.

Usnesení č. 2/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 2. 2014 od 1800 hodin
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)

znění připomínek k návrhu územního plánu;
prodej pozemku p.č. 341/12 v k.ú. Městečko – pan Borůvka;
zařazení správního území obce Chotýšany do územní působnosti MAS Posázaví na období 2014 - 2020;
převod obecního pozemku p.č. 72 – pan Trávníček;

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
starostku zajištěním převodu pozemků pod komunikacemi na obec;
starostku jednáním s Ing. Horáčkem ohledně směny pozemků na Věžníkách;
starostku podpisem schvalovacího protokolu pro zařazení obce Chotýšany do území MAS Posázaví;
prvního místostarostu zajištěním prořezu obecních alejí;
starostku jednáním o převodu obecního pozemku p.č. 72 s panem Trávníčkem;

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)
e)
f)

informaci o výběrovém řízení na opravu komunikace Věžníky;
zprávu ze zasedání mikroregionu Chopos;
vyúčtování vodného za rok 2013;
žádost pana Pospíšila o odprodej obecního pozemku p.č. 55 v k.ú. Městečko;
vyúčtování příspěvku na provoz TJ Chotýšany za rok 2013;
vyvěšení záměru na směnu pozemků u rybníku Císař.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 28. 3. 2014 od 1900 hodin.

„Sázava nám za to stojí – bude čistá jako loni?“

11. – 13. dubna 2014

Již podeváté za pomoci dobrovolníku spustí společnost Posázaví o.p.s. projekt
„Čistá řeka Sázava“. Jedná se o generální úklid řeky Sázavy a jejího okolí od Kácova
až do Pikovic. Dobrovolníci z lodí i ze břehu sbírají do pytlů vše, co do řeky a její
blízkosti nepatří, a na nákladních autech odpad odvážejí na skládky.

PŘIDÁTE SE
K NÁM?
Uvítáme
jakoukoli formu
pomoci!

ZAPOJIT SE
MŮŽETE:
•

jako dobrovolník při
úklidu

•

poskytnutím
materiální pomoci

•

finančním příspěvkem

Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800
Přihlášky a informace: Bohuslava Zemanová, 723 881 081
zemanova@posazavi.com, www.posazavi.com

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 18.
Spořitelní a záložní spolek v Chotýšanech – Kampelička
(pokračování)
Byl z toho značný rozruch nejen v samotných Chotýšanech, ale i v celém obvodě působnosti spolku. Jásot
na jedné a rozladění na druhé straně. Nově jmenovanému národnímu správci byla zpráva Kampeličky předána
na schůzi představenstva dne 2. září 1945. Formálně bylo předáno celé zařízení kanceláře i její vybavení, dále
peněžní hotovost v pokladně, obnášející k tomu dni 217.853, 85 Kčs. Zápis o předání jakož i o převzetí podepsali:
vikář P. František Kopecký, Jaroslav Kuthan, Josef Toula a Josef Petr.
Nově jmenovaný národní správce Kampeličky v Chotýšaneh se však ve své funkci, jak se říká, ani neohřál.
Dodatečným šetřením ze strany ONV ve Vlašimi na zásah starého představenstva Kampeličky bylo totiž zjištěno,
že návrh na jmenování P. Františka Kopeckého národním správcem Kampeličky, spořitelního a záložního spolku
v Chotýšanech učinil toliko MNV bez dohody s představenstvem spolku, který k podávání takového návrhu bylo
jedině kompetentní. Proto ONV výměrem ze dne 7. září 1945 č.j. 2910/45 zprostil vikáře P. Františka Kopeckého
zmíněné funkce a žádal jej, aby správu Kampeličky předal dřívějšímu představenstvu. Ke cti pana vikáře budiž
řečeno, že tak učinil ochotně a rád, poněvadž tato funkce, jak konečně sám přiznal, mu ani neseděla! Přijal ji
jedině na návrh a snad i nátlak předsedy MNV, který snad předpokládal, že i v nynější době bude možno obnovit
staré politické čachry. V tom se ovšem zmýlil!
Starostovi Kampeličky Josefu Juklovi byl dán vpředu uvedený výměr ONV na vědomí zároveň se žádostí,
aby byl urychleně podán nový návrh na jmenování nového národního správce, dále sdělení jeho osobních dat,
urychlené předložení posudku od příslušného peněžního svazu o odborné kvalifikaci navržené osoby, prohlášení
MNV o státní a národní spolehlivosti, sdělení působnosti dotyčného společenstva a sdělení, u kterého obchodního
soudu jest chotýšanská Kampelička zapsána.
O všech těchto věcech bylo zevrubně pojednáno na schůzi představenstva a dozorčí rady, která se konala
19. září 1945. Starosta Josef Jukl, který schůzi předsedal, informoval přítomné o rozhodnutí ONV a zároveň požádal,
aby si představenstvo zvolilo svého národního správce. Za souhlasu všech přítomných byl navržen opět dosavadní
pokladník Jaroslav Kuthan, který po potvrzení ONV funkce té se opět ujal a i nadále ji v pořádku každou neděli
dopoledne, je ve své funkci již sběhlý a požívá u představenstva i u všech členů všeobecné důvěry. V jeho funkci
pokladníka mu vypomáhá v několika posledních letech Karel Teska. Spolupracoval s ním vlastně již od roku 1940.
V Kampeličce úřaduje rovněž každou neděli a také i jindy, jeví-li se toho potřeba.
Starostou je také dosud Josef Jukl. A tak chotýšanská Raiffeisenka, nazvaná později Kampelička, spořitelní
a záložní spolek v Chotýšanech plní již pod tímto názvem bezmála padesát let svoje krásné a záslužné poslání:
pomáhat malým a středním rolníkům, zemědělcům, živnostníkům a vůbec všemu pracujícímu lidu pod heslem
„Pracuj a šetři!“ k všeobecnému blahobytu a k zvyšování životní úrovně pracujícího člověka.
Mnoho dobra způsobila naše Kampelička. Prostí, ale poctiví lidé vedli náš spořitelní spolek, který prospíval
a požíval všeobecné důvěry, protože dlužníka neožebračil, ale poctivým a přičinlivým členům pomáhal k blahobytu.
Kampelička v Chotýšanech existovala pod tímto pojmenováním do konce roku 1945. Od 1. ledna 1946
převzala agendu Státní spořitelna ve Vlašimi, která zde zřídila svoji filiálku. Vedoucím zůstal i nadále potom Jaroslav
Kuthan s Karlem Teskou.
V roce 1953 vyzvalo ředitelství Státní spořitelny ve Vlašimi MNV v Chotýšanech, aby pro filiálku v Chotýšanech
byli doporučeni někteří z místních občanů pro funkci účetního a pokladníka. Rada MNV na své schůzi konané 30. dubna
1953 se jednomyslně usnesla na tom, aby zmíněnými funkcemi byli i nadále pověřeni osvědčení v tom směru již
pracovníci a to Jaroslav Kuthan a Karel Teska. Na ředitelství Státní spořitelny ve Vlašimi to bylo oznámeno a oba
jmenovaní pracovníci byli v těchto svých funkcích znovu potvrzeni.
Od 1. července 1957 byl dán do provozu poštovní úřad v Chotýšanech. Úřadující pošmistr převzal potom
také i dosavadní agendu filiálky Státní spořitelny, čímž také skončila i činnost administrativních pracovníků této,
místních občanů Karla Tesky a Jaroslava Kuthana. Oba jmenovaní obdrželi od Státní spořitelny ve Vlašimi písemné
poděkování a uznání jejich poctivé práce.
V dnešní době – 1963 – je to Státní spořitelna Benešov, úřaduje poštovní úřad v Chotýšanech.
Psáno r. 1946 a doplněno v roce 1963 - Josef Šimek /zkráceno/
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