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Vážení spoluobčané,
začátkem října 2018 proběhly volby do zastupitelstva
obce a zároveň volby do Senátu Parlamentu ČR. V těch
komunálních podalo kandidátku pouze sdružení
nezávislých kandidátů Nový směr, které se dostalo do
vedení obce před čtyřmi roky. Ač se zdá, že nebylo na
výběr, bylo možné dát svůj hlas až 7 z 8 kandidátů
uvedených na hlasovacím lístku a určit, kdo získá
mandát do zastupitelstva obce na příští čtyři roky.
Na základě výsledků voleb, ve kterých jste dali své
hlasy buď celému sdružení, nebo jednotlivým
kandidátům, jste do zastupitelstva obce zvolili
Bohuslava
Kováře,
Ing.
Miroslava
Lubase,
Ing. Moniku Matouškovou, Jiřího Kunovského,
Františka Toulu, Milenu Šíchovou a Bronislava Škodu.
Tímto za sebe i za celé sdružení velmi děkuji všem,
kteří se zúčastnili voleb a dali nám své hlasy.
V úterý 30. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Chotýšany, kde jsem byl
Ing. Lubasem navržen znovu do funkce starosty, návrh
jsem přijal a byl jednohlasně zvolen. Do funkce
místostarostky jsem poté navrhl Milenu Šíchovou, která
návrh na funkci rovněž neodmítla a byla zvolena. Dále
byli zvoleni předsedové jednotlivých výborů.
Před čtyřmi lety jsem přebíral úřad, aniž bych tušil, co
vše starostování obnáší. Nyní vstupuji do nového
volebního období s nabytými zkušenostmi a se stejným
elánem do nových projektů a plánů na rozvoj obce.
Věřím, že Vaší důvěru a důvěru zastupitelů nezklamu
a ve spolupráci s nimi, hospodářkou obce a dalšími
pracovníky dokážeme obec dále zvelebovat a rozvíjet.
Protože se blíží konec roku, bude určitě jedním z našich
prvních a nejdůležitějších úkolů sestavit rozpočet na
rok 2019. Největší položkou bude investice v podobě
stavby a napojení vodovodu na přivaděč pitné vody
z Želivky, kterou budeme realizovat ve spolupráci
s dobrovolným svazkem CHOPOS a dalšími šesti
zapojenými obcemi. V rámci realizace nebude obec
příliš zatížena stavebními pracemi, neboť napojení
proběhne výkopem podél silnice z Bořeňovic ke
stávajícímu vodojemu odkud již voda poteče do
současného veřejného vodovodu a nemusíme již řešit
žádné přípojky. O dalších plánech a projektech se
zmíním příště.

Rád bych Vás také informoval, že jsem během října
požádal o státní dohled nad chátrajícím Chotýšanským
zámkem, který se ani přes opravu havarijního stavu
části střech nedočkal dalšího zájmu majitelů o údržbu
a záchranu. Navíc v poslední době stav některých částí
zámku, zejména hospodářské budovy u hasičské
zbrojnice a pošty, ohrožují zdraví občanů i majetek
obce (padající tašky apod.). Ač se jedná o národní
kulturní památku zapsanou mezi nejohroženější
v republice, nekoná majitel ani úřady, proto je na obci,
aby se pokusila osud zámku zvrátit. Na základě
upozornění na stav zámku, zaslaného stavebnímu
i památkovému úřadu, byla věc postoupena dohledu
architekta a proběhne místní šetření za účasti všech
stran. Stále věřím a doufám, že se pro zámek najde
řešení a jednou snad bude zase pýchou obce.
Rád bych také zmínil Oslavu 100 let od založení
republiky, kterou obec uspořádala při této příležitosti
přímo ve sváteční den 28. 10. 2018 odpoledne. I když
nám počasí příliš nepřálo, u pomníku padlých se sešlo
mnoho účastníků, se kterými jsme nejprve uctili
památku padlých vojínů v 1. světové válce. Po položení
věnce místními hasiči, přednesla báseň Modlitba od
J. V. Sládka Natálka Kalinová, které tímto velmi
děkuji. Díky patří také Petru Čejkovi, který se postaral
o zahrání státní hymny. Po slavnostním projevu
starosty obce jsme společně vysadili strom svobody,
lípu, na návsi na nově vybudovaném odpočinkovém
místě pod hasičskou zbrojnicí. Při těchto slavnostních
chvílích jsem cítil hrdost a pospolitost všech
zúčastněných a věřím, že i oni vnímali ten okamžik,
kdy mohli přispět k vysazení nového stromu svobody
přisypáním hlíny k jeho kořenům, jako událost, na
kterou budou vzpomínat. Toto místo bude doplněno
o lavičky k posezení a odpočinku. Po vysazení lípy se
oslava přesunula na Kopeček, kde bylo pro účastníky
připraveno drobné pohoštění a živá hudba. Rád bych
touto cestou poděkoval našemu kronikáři, panu
Miroslavu Švarcovi, za obsáhlou výstavu s fotografiemi
a dobovými dokumenty, kterou připravil ve spolupráci
s knihovníkem Petrem Klauzem a která je umístěna
v salónku hostince Na Kopečku až do 15. 11. 2018.
Děkuji také dalším pomocníkům při organizaci této
akce a také manželům Řezníčkovým za přípravu
salónku, občerstvení a poskytnutí prostor pro výstavu.

V předvánočním čase nás čeká opět několik tradičních
akcí jako je rozsvěcení stromečku, vánoční výstava ve
škole, hasičská výroční schůze s rozsvěcením hasičské
zbrojnice a adventní koncert, který se letos bude konat
před Štědrým dnem v neděli 23. 12. 2018 v kostele

sv. Havla. Se svým programem tradičně vystoupí
seskupení Prskavka. Budu se těšit na setkání s Vámi na
některé z těchto akcí.
Bohuslav Kovář

Foto: Jana
Kovářová

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení požadavků na finanční prostředky z rozpočtu obce
na rok 2019.
Žádosti zašlete písemně na adresu obecního úřadu nebo e-mailem nejpozději do 29.11.2018.
Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních prostředků.

ZE ŠKOLY
Je listopad a nezbývá než konstatovat… TO TO, ALE LETÍ….
Školní rok začal tentokrát v klidu, byl čas na rozjezd, na přípravy, na plánování a myslím, že všichni to ocenili.
Dnes už jedeme na plný výkon a připravujeme vánoční program.
Letos bude trochu jiný. Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce máme 195 žáků v základní škole a 50 dětí
v mateřince, bylo by organizačně dost náročné, udělat besídku pro rodiče v dvouhodinovém bloku. Proto jsme zvolili
formát jednoho odpoledne, kdy dozajista dorazíte, po obědě, s dobrou náladou – užít si PŘEDVÁNOČNÍ ČAS. Během
tohoto odpoledne uvidíte naplněný program: živý betlém, ovečky, divadlo, koledy, recitaci, pantomimu, tanečky, vokální
skupinu, prodejní výstavu, vánoční cukrárnu…a zdaleka jsem nevyčerpala všechno…. Můžete ochutnat zaručeně domácí
cukroví, ovoněný svařák, pánskou specialitu „ jehličí v lese“, punč, čajík s ovocem a kávu minimálně v trojím provedení:
s mlékem, s cukrem, s logrem .
Snad vás upoutávka oslovila, snad uznáte, že udělat si ČAS na ČAS vánoční je správně investovaný ČAS… A MY SE
NA VÁS MOC TĚŠÍME…..1.12. 2018 od 13 do 17 hodin v ZŠ a MŠ Chotýšany.
Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Výsledky voleb 2018
Výsledky hlasování Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
dne 5.10. – 6.10.2018

Obvod: 41 – Benešov

Obec: Chotýšany

Výsledky hlasování – Obec Chotýšany – souhrnné informace
-

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
počet zprac. v %
Okrsky

1. kolo 1
2. kolo 1

1
1

100,00 435
100,00 435

201
48

46,21
11,03

201
48

197
47

98,01
97,92

Výsledky hlasování – Obec Chotýšany
Kandidát
číslo

% hlasů
Navrhující Politická Počty hlasů
strana
příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

1
Šveda Martin Ing.
2
Švadlena Jiří Ing.
3
Radoměřská Terezie Mgr.
+4 Kozák Jiří Mgr.
5
Borguľa Jan Ing.
6
Křeček Miroslav
7
Cinka Ivan Mgr.
8
Hemer Aleš Mgr.
*9 Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D.
10 Petržílek Petr JUDr. Ing.(ekon.) Ph.D.
11 Chaluš Petr Mgr.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

NK
ANO
TOP 09
ODS
KDU-ČSL
SPD
KSČM
Soukromníci
STAN
ČSSD
Piráti

NK
ANO
TOP 09
ODS
KDU-ČSL
SPD
KSČM
Soukromníci
STAN
ČSSD
Piráti

BEZPP
ANO
TOP 09
ODS
KDU-ČSL
SPD
KSČM
BEZPP
BEZPP
ČSSD
BEZPP

5
43
8
14
61
15
7
1
15
7
21

X
X
X
15
X
X
X
X
32
X
X

2,53
21,82
4,06
7,10
30,96
7,61
3,55
0,50
7,61
3,55
10,65

Výsledky voleb Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Zastupitelstvo obce Kraj: Středočeský kraj Okres: Benešov Obec: Chotýšany
Výsledky voleb – Obec Chotýšany – souhrnné informace
Počet
Okrsky
Počet
volených
volebních
členů
obvodů celkem zpr. v %
zastupitelstva

Voliči
Volební
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
hlasy
obálky
obálky
seznamu
%

7

435

1

1

1

100,00

222

51,03

222

1 103

Výsledky voleb – Obec Chotýšany
Kandidátní listina
číslo

1

název

Hlasy
abs.

v%

Přepočtený
Počet
základ
Přepočtené % Počet
Podíly
kandidátů dle počtu platných hlasů mandátů hlasů
kandidátů

Nový směr 1 103 100,00 8

1 103,00

100,00

7

X

X
X
X
31,91
X
X
X
X
68,08
X
X

Jmenné seznamy Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku, Zastupitelstvo obce,
Kraj: Středočeský kraj, Okres: Benešov, Obec: Chotýšany
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
číslo

1
1
1
1
1
1
1

název

Nový směr
Nový směr
Nový směr
Nový směr
Nový směr
Nový směr
Nový směr

Kandidát
poř.
číslo

1
3
7
6
2
4
5

příjmení, jméno, tituly

Kovář Bohuslav
Lubas Miroslav Ing.
Kunovský Jiří
Matoušková Monika Ing.
Šíchová Milena
Toula František
Škoda Bronislav

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
příslušnost
strana
zvolení
věk
abs. v %

43
40
56
31
43
49
24

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

168
159
158
154
131
141
130

15,23
14,41
14,32
13,96
11,87
12,78
11,78

1
2
3
4
5
6
7

Sdružení přátel Chotýšan
Vás zve na představení

TENKRÁT V DALASTOWNU
zahraje Divadelní spolek Zornice Maršovice

v pátek 23.11.2018 v 19:30
sál hostince Pod Kostelem
vstupné: 70 Kč

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ SCHŮZI SPOJENOU S „ROZSVÍCENÍM HASIČÁRNY“
dne

24. listopadu 2018 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
Účast ve stejnokrojích vítána.

Sdružení přátel Chotýšan
Vás srdečně zvou na

„Rozsvícení stromečku“
dne

1. 12. 2018 v 17:00 u nádrže
Již tradičně ochutnáme vánoční cukroví a svařáček.
K poslechu zazpívají naše děti.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne a načerpat
trochu vánoční atmosféry.
Těšíme se na Vás.

Masáže Chotýšany
Provozní doba v pondělí dle předchozí domluvy na obecním úřadě

V prodeji vánoční poukazy.

Vážení Chotýšáci a další čtenáři,
závodní sezóna je již za námi a tak vám nabízím malé ohlédnutí.
Biatlon Chotýšany se účastnil celkem 11 závodů.
Základní kvalifikační závody byly absolvovány 15.4. Kapslovna (Praha), 21.4. Beroun, 28.4. Boletice,
6.5. Strakonice, 19.5. Kosmonosy, po letní závodní pauze 26.8. Jilemnice. Kvalifikační kritéria pro účast v (ČP)
Českém poháru splnila Eliška Hrstková a mohla tedy dále závodit na vyšší úrovni. 9.6. ČP Letohrad – 7. místo,
dále 8. - 9.9. ČP Jilemnice 24. místo a 19.místo.
Eliška se sezónními výsledky dokázala probojovat až do nejvyšší soutěže a to na Mistrovství České republiky
v letním biatlonu.
Vrcholný závod absolvovala 21. - 23.9.2018 - Staré Město pod Landštejnem. Výsledek prvního závodu ve
sprintu byl ovlivněn chybou po střelbě a tím přidělenou časovou přirážkou jedné minuty k výslednému času,
výsledek 28.místo. Náladu si Eliška spravila druhý den při hromadném startu (sprint), výsledné 16. místo již
reprezentuje její dosaženou výkonnost v tomto roce.
Eliška Hrstková je tedy 16. nejlepší letní biatlonistka v republice v kategorii žákyně A.
V obrovské konkurenci, která panuje na závodech, je již účast na Mistrovství České republiky velkým
úspěchem! Za vším stojí soustředěnost a odpovědnost, kterému se ve sportu učíme.
Závody nám přinesly mnoho zážitků z různých míst naší země a také nové zkušenosti, které přeneseme do
dalšího rozvoje dětí.
Nyní nám nastala zimní příprava, kterou začínáme s lehkostí a uvolněním po náročné sezóně. Je zde čas se
věnovat důsledně technikám potřebným k vypilování střeleckých dovedností a také těm běžeckým. A protože
pracujeme s dětmi, je také čas na volnější a zábavnější tréninkové metody. Rádi tedy využíváme volnočasové
hřiště, kde je nejoblíbenější trampolína a panák.
Střeleckou část tréninku jsme přesunuli na brokovou střelnici mysliveckého sdružení Diana Chotýšany. Za
poskytnuté reprezentativní zázemí mysliveckému sdružení velice děkujeme! Na této krásné střelnici provádíme
výcvik střelby větrovek. Velké oblibě se zde těší střelba s větrovkou ve stoje, ačkoliv tento postoj je součástí
závodů až od dorostu. Již nyní má mnoho co nabídnout. Pro ilustraci foto na konci článku.
Samostatnou kapitolou je výcvik střelby s malorážkou. Nejbližší místo, které splňuje zákonné požadavky, je za
městem Vlašim. Jednání s místním střeleckým klubem SSK Vlašim byl nenáročný a přívětivý. Stačila jedna
návštěva, jeden rozhovor a místní klub nás přivítal na své střelnici. Nyní zde provádíme výcvik s naší první
dorostenkou a brzy začneme i s dalšími dívkami tak, aby se dokázaly včas seznámit s náročnější střelbou.
Nejtěžší je právě přechod ze střelby větrovkou na malorážku. Váha zbraně, chování zbraně při střelbě,
vzdálenost, střelba ve stoje. Zde se při trénincích setkáváme s mladými střelci SSK Vlašim. Je zajímavé
sledovat jejich klidnější přistup ke střelbě. Přesto je vidět, že smyslem střelby je u obou přístupů zklidnění
mysli. Jde o schopnost, která dokáže život ulehčit v mnoha situacích.

Rozvržení tréninků dělené do Chotýšan a Vlašimi zvyšují náročnost na organizaci tréninku, ze strany SSK
Vlašim konkrétně pana předsedy Ing. Bohumila Raka je však skvělý přístup a tedy po telefonické domluvě je
možné vybrat vhodné tréninkové termíny. Proto se velice těšíme na další spolupráci v rozvoji sportu dětí.
Zázemí a tréninkové možnosti se tímto oproti minulému roku výrazně posunuly k lepšímu. Běžecké tréninky
jsou absolvovány při střeleckých trénincích poblíž střelnic a také samostatně v místních lesích dle technického
stavu cest. Nejčastěji nás můžete vidět v lesích nad fotbalovým hřištěm a u Takonína. Les v Dubinách je
dlouhodobě nepoužitelný.
Přes mnohá omezení poskytujeme dětem maximální možnosti vyžití a seberozvoje. Do budoucna se
nevzdáváme myšlenky na organizování aktivního pohybu, který bude přístupný všem, kteří budou chtít aktivně
běhat. Úspěšným pokusem o zpřístupnění aktivního pohybu bylo pořádání Chotýšanského Kopcováku, který
byl přes krátké trvání velmi oblíben u běžců Podblanicka. Základem je zpřístupnit a udržet běžecké trasy pro
každoroční pořádání této akce. Jednání o možnostech využití lesa v Dubinách pro tyto účely probíhají
dlouhodobě.
Nyní máme 5 svěřenkyň, které jsou rozděleny od přípravky až po dorostenky. Obnova vybavení je v plném
proudu, máme vyměněny všechny větrovky za nové. Disponujeme větrovkou Steyr, dvěma větrovkami CZ200,
jednou větrovkou Haman. K dispozici máme také malorážku Baikal, dědictví po Svazarmu. Byl pořízen stojan
na dalekohled a zajištěn kvalitní dalekohled Meopta. Finance od obecního úřadu byly tedy plně využity na
obnovu základních potřeb klubu. Do budoucna počítáme s další obnovou zastaralého vybavení.
Výsledky jednotlivých závodů a fotografie které vás dokáží vtáhnout do dění zpřístupňujeme na našich
facebookových stránkách BIATLON CHOTÝŠANY a na nástěnce u č.p.18.
Děkujeme za přízeň a protože jsme součástí obce Chotýšany, zveme vás na ples, který pořádáme společně s
ČČK Chotýšany dne 2. února 2019, od 19:30 v hostinci Pod kostelem.
Závěrem patří velké poděkování trenérům za jejich práci pro klub.
Michal Bula, místopředseda biatlonového klubu Chotýšany

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne dne

26. listopadu 2018 (pondělí)
Svozová místa:

Chotýšany – plocha před bytovkou č.p. 73 (u obchodu)
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – autobusová zastávka směr Vlašim

Odpad, který je možno odevzdat:
- vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, …),
- barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, …), hadry od barev
a olejů,
- akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, svítidla

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

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 30. 10. 2018 od 1900 hodin
Návrhová komise ověřila platnost voleb do obecního zastupitelstva obce a neshledala závad.
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje:
a) do funkce starosty obce Chotýšany Bohuslava Kováře
b) do funkce místostarostky obce Chotýšany Milenu Šíchovou
c) do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Miroslava Lubase
d) do funkce předsedy finančního výboru Ing. Moniku Matouškovou
e) funkce starosty bude uvolněná, funce místostarostky bude neuvolněná
f) odměny členům zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
v maximální výši od 1.11.2018.
g) Bohuslava Kováře a Milenu Šíchovou jako zástupce obce Chotýšany do výboru svazku obcí CHOPOS na období
2018-2022
h) plán společných zařízení KoPÚ Chotýšany
i) rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy
2) pověřuje
a) starostu s uzavřením pachtovní smlouvy s DZS Struhařov a. s.

Příští jednání zastupitelstva obce bude ve čtvrtek 29.11.2018 v 1930 hodin.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /1./
Od starých až do roku 1850 patřily Chotýšany do kraje Kouřimského, později do kraje Táborského.
Krajina naše v těch starých dobách vypadala ovšem zcela jinak než dnes. Všeobecně panuje názor, že po celou dobu
pravěku byla zdejší krajina, to jest Benešovsko a Vlašimsko buď vůbec neobydlená, nebo osídlena jen velmi zřídka.
Přirozená toho příčina bylo silné zalesnění. Vrchy byly porostlé pralesy a orné půdy bylo jen velmi málo. Toto se ovšem
postupem doby velmi a také rychle měnilo. Vykácená místa lesů byla přeměněna v pole, lidí přibývalo a v 11. a zejména
pak ke konci 12. století patří zdejší končiny mezi kraje trvale a poměrně hustě osídlené.
Jak už pověděno pěstovalo se také u nás hodně i pastýřství a to ještě ve druhé polovině minulého století i v prvních
letech století našeho. V létě se pásla prasata v místech u rybníka zvaný „Prostřední“ a na podzim, kdy bylo sklizeno obilí
a svezeny otavy, vyháněl se na pastvu i hovězí dobytek, krávy a telata i koně. Páslo se většinou na obecních pozemcích
zvaných „Na občinách“. Ty se prostíraly od rybníka „Císaře“ až nahoru ke státní silnici a k obrázku „U sv. Anny“.
Pásávalo se taky na takzvaných „ouhorech“. Bývalo zde totiž ustáleným zvykem, jak už vpředu bylo uvedeno, že se
všechna pole neosívala, ale že část těchto se nechávala ležeti ladem, neboli ouhorem jak se tehdy říkalo, na kterém rostl
a také se množil jen plevel.
Jedinou snad výhodou těchto ouhorů bylo to, že se na nich mohla pásti stáda dobytka i ovcí. Chov ovcí v těch starých
dobách byl v naší vesnici hodně rozšířen. V každém statku a i v menších usedlostech bylo větší nebo i menší stádo těchto
užitečných zvířat.
Dobytek i ovce, co se týče pasení, měl na starosti obecní pastýř, všeobecně zvaný „Obecní slouha“. K bydlení mu
vykázali obecní pastoušku, stavení bez podlahy, pokryté šindelem, jednoduchých malých okének. Živ byl z toho, co
dostal od sedláků, dostával obilí, od větších více, od menších méně a ti nejmenší ho odbývali už všelijak. Užíval kousek
obecního pole, přidali k tomu nějakou mez, takže si mohl držet krávu i kozu a za to pásl dobytek celé obci od jara do
zimy. Takové hromadné pasení dobytka se udrželo u nás až do prvních let I. světové války.

Pohled přes rybník „Na Krabici“ kolem r. 1920

Foto: Ing. Emil Brauner

Ovce chované u velkostatku byly
ustájeny v Kojetickém dvoře, a to až
do roku 1886, kdy dvůr ten vyhořel.
Pak byly ovce přemístěny do dvora
v Chotýšanech a zde se jejich chov
udržel také až do roku 1914 a 1915.
Ve dvoře měli vlastního ovčáka,
který za pomoci dobře cvičeného
ovčáckého psa den jak den od
časného jara do zimy a někdy i
v zimě, byla-li mírnější, vháněl
stádo, čítající tři až čtyři sta ovcí po
návsi na panskou louku „U
Tlumoka“ nebo na některé jiné
místo, obvykle pole ladem ležící. Za
suchých letních dnů doprovázela
toto stádo ovcí běžících po návsi
vždy oblaka prachu, který pro
obyvatele zvláště hořejší části obce
býval pravým utrpením.

Dobu chovu ovcí u Chotýšanského dvora připomíná nám ještě dnes část bývalých dvorských budov zvaných „Ovčín“.
Na vesnici tehdy málo rozuměli hospodářskému pokroku, málo se ovšem také dovídali, neboť robota po staletí tomuto
nohy podrážela. Na druhé straně také hospodáři samotní neradi odvykali starým zvyklostem, nechtěli, a nebo také ani
nedovedli se hned přizpůsobit novotám. Oralo se mělko, lpělo se na staré soustavě. Po žitě musel přijít oves, po něm
brambory nebo jetel ke krmení, po tom zase žito, někdy i pšenice. Žito, oves, brambory a jetel, to bývaly tak ty

nejhlavnější plodiny i v našem kraji. Ještě tak kousek ječmene, aby byla mouka na lívance a ječná sláma pro koně na
zimu. Ani pšenice se u nás dříve tak nesela jako dnes, peklo se většinou z vejražky a potom - bílá mouka se koupila. Za
starého Rakouska se hodně k nám dovážela z bývalého Uherska, dnešního Maďarska ta známá dvounulka „Uherka“.
A když se začala propagovat racionalizace zemědělské půdy, našlo se sice dost pokrokových hospodářů, kteří
pochopili, že dobře pohnojená a osetá půda více vynese, než pole ležící ladem. Poznali také, že hluboká orba dává také
předpoklady větších hektarových výnosů. Jednotliví hospodáři však přesto udržovali, i když potom už jen v malém
měřítku, ouhorování ještě dále a byli i takoví, že ty druhé zle pomlouvali:
„Kdo to jaktěživ viděl a slyšel, orat víc než na čtyři prsty, vždyť pod tím už ta zem nic není...“ Anebo: „Vidíte, už
nenechává ouhor! Pole si musí přece také odpočinout, zrovna tak jako člověk nebo hovado...“
V těch starých dobách a ještě tak koncem minulého století mívali také hospodáři skoro všichni alespoň jeden pár koní.
Poněvadž se všechna pole, jak už řečeno neosívala, nebyli tito koně ani náležitě využiti. A proto nastalo ve vsi
povozničení. Tehdy nebyly ještě dráhy, a tak bylo povozničení i na naší vesnici dosti rozšířeno. Jezdilo se až do Prahy,
protože Praha, důležitá křižovatka prastarých obchodních cest a stezek byla středem hospodářského života a vůbec
veškerého hospodářského dění. Tyto obchodní stezky spojovaly význačná střediska zemí a krajů. Při nich vznikaly osady.
Z deseti hlavních stezek zemských hlavních cest šly dvě naším krajem: Linecká - která vedla z Prahy přes Poříčí nad
Sázavou, Benešov, Votice, do kraje Bechyňského a Jihlavská, jdoucí do Benešova přes Chotýšany na Vlašim, Želivo a
dále až na Moravu. Tyto cesty
udržovali domácí lidé, neboť si
byli vědomi jejich důležitosti pro
styk s cizími obchodníky.
Dopravu mezi Vlašimí a
Benešovem a také i Prahou
obstarávala jednak pošta, jednak
formani. Jak pošta, tak i formani
jezdívali pravidelně. Nejrychleji
z Vlašimě do Benešova bylo
možno
dostat
se
lehkým
poštovním vozem, tak zvaným
„Kariolkou“, či jak se tenkrát
všeobecné říkalo
„Karlíkem“.
Byl to malý vozík na způsob
dnešních
bryček.
Kariolka
dopravovala nejen osoby, ale i
Západní pohled na zájezdní hostinec „Chotýška“ kolem r. 1960
Foto: Miroslav
poštu listovní. Jízda Kariolkou Paleček
byla sice rychlá, ale také na
tehdejší poměry i drahá. Jedna jízda z Vlašimě do Benešova stála dva zlaté. Mimo to jezdila pravidelně i pošta poselná či
jízdní, žlutý a vysoký to vůz s dveřmi po obou stranách a vzadu s kufrem pro dopisy a menší balíky, napřed s vysokým
kozlíkem. Větší zavazadla byla dávána na střechu, Tažena byla dvěma a případně i třemi koňmi a hlahol poštovské trubky
„Jede, jede poštovský panáček...“ přinášíval do dědin, jimiž pošta projížděla, trochu osvěžení.
Nechtěl-li kdo jet poštou ani jít pěšky, mohl se svésti s formany. Formani, u nás všeobecně nazývaní „Vovesáci“
jezdívali pravidelně každý týden do Prahy, dovážejíce tam různé náklady, ponejvíce obilí, oves. A od toho také
„Vovesáci“ a přivážejíce z Prahy pak sousedům a obchodníkům různé potřebné věci a různé zboží, hlavně pak všelijaké
to koření, které se na vesnici v těch dobách dostalo jen velmi málo, lépe řečeno nic!
Náklady z Prahy i do Prahy vozili povozníci na těžkých formanských vozech, zvláště k tomu stavěných, krytých
plachtou a tažených párem silných koní. Tehdy bylo na venkově hojně rozšířeno i řemeslo kolářské. Poněvadž potřeba
takových formanských vozů byla dosti značná nehledě k tomu, že tyto vozy potřebovaly i časté opravy.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /zkráceno a upraveno/
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