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Nový povrch dětského hřiště
Na svém únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo obce Chotýšany projekt na vybudování bezpečného
povrchu v prostoru dětských prvků u fotbalového hřiště. Původní travnatý povrch byl za déle trvajícího špatného
počasí promáčený a rozblácený, drobné kamínky z podkladu z lomového prachu se stále nosily na trampolínu.
Na základě požadavků obce vznikl barevný návrh povrchu, který zahrnuje plošné i 3D prvky pro nejmenší
děti od počítání přes abecedu, skákání a prolézání. Celé hřiště je koncipováno tak, aby její povrch zapadl do okolí
s lesem a blízkým rybníčkem, takže tu najdete rybky, vodníka, žáby, lekníny, květiny, vodní plochu, písečnou pláž
i zelené ostrůvky. Dominantním prvkem dětského hřiště se stal prolézací tunel ve formě velkého žabáka a plovoucí
leknínový list s motivem části obecního znaku s lipovou ratolestí. A proč právě žabák? Chotýšákům se totiž
v minulosti říkalo „žabáci“. Chcete-li vědět proč, zaposlouchejte se za teplých večerů v okolí fotbalového hřiště ☺.
Obec se rozhodla pro variantu realizace, kdy
si svépomocí připravila úpravu terénu a přípravu
podkladů, čímž ušetřila část nákladů. Většinu těchto
prací provedli obecní zaměstnanci a navíc osadili i
palisády kolem trampolíny, obrousili a nově natřeli
lavičky. Osadili novou skákací plochu trampolíny,
kterou bohužel v loňském roce někteří návštěvníci
zničili. Odborná firma 4soft, s.r.o., vybraná ve
výběrovém řízení, pak provedla položení povrchu
během několika dnů. Jedná se o polyuretanový,
vysoce bezpečný a extrémně trvanlivý povrch
SmartSoft®, nehrozí zde riziko zakopnutí a úrazu
pádem, výborně tlumí otřesy, je vodopropustný, a
tudíž vždy bez louží, rychle vysychá. Projekt byl
realizován z vlastních finančních prostředků obce ve
výši 522 585 Kč.
Během krátké doby tak vzniklo krásné místo s bezpečným povrchem pro zábavu dětí téměř za každého
počasí. Nyní jen zbývá upravit a zvelebit těsné okolí hřiště, dosypat okraje hlínou, zasadit trávu, květiny a keře.
Jsme rádi, že jsme stihli realizaci povrchu před začátkem letní sezóny a věříme, že bude hřiště plně využité ke
spokojenosti dětí i rodičů. Zároveň doufáme, že se k povrchu i ostatním prvkům jeho návštěvníci budou chovat
ohleduplně a vydrží nám v bezvadném stavu co nejdéle.
Bohuslav Kovář, starosta obce

ZE ŠKOLY
Škola a květen
Člověk nějakých dvacet let pracuje na tom, aby byl moudřejší, vyrovnanější, aby něco mimořádného vytvořil a
pak zjistí, že ke štěstí mu stačí tak málo…být vyrovnaný. Protože jen někteří z nás mají ten vzácný dar, že svět
pozorují očima opravdu otevřenýma, připravenýma dát se stále znovu okouzlovat krásou života, a těžkostem se
dovedou zasmát. Být takovým člověkem je životní výhra….
Konečně jsme se dočkali jara, sice podstatně chladnějšího, než jsme očekávali, ale i tak vám prolítne úsměv na
tváři, když časně ráno slyšíte výrok, JE 31. KVĚTEN A JÁ ŠKRABU OKNO JAKO KRETÉN ☺…to opravdu
nebývá obvyklé. Všechno je tak trochu jinak…chladnější jaro, mrazivější ceny na trhu, otazník u letních
dovolených a není divu, že člověk občas povolí uzdu primitivním pudům a předvede, jak klejí pohané . Pak si
ale uvědomíme, jaké možnosti nám byly po čase vráceny. Můžeme se libovolně navštěvovat, venku dýcháme
bez roušky, můžeme si koupit boty, šaty, plavky, možná se i kulturně zregenerujeme, každopádně žijeme….
Ve škole jsme tento rok experimentovali ve výuce, distanční výuka potrápila děti, učitele, rodiče, ale byla pro
nás výzvou i odhodláním. Mnozí z nás pochopili i další odborné výrazy, například, že chatovací místnost není
žádná kavárna pro mobilem zasažené jedince, ale ICT prostředí, že screening není slupovací pleťová maska, ale
funkce na PC aj.:-) Děti byly po tak dlouhém odloučení od školy ve značně rozloženém stavu. Mnohé měly
navíc pár kil i centimetrů a erupce v chování se blížily katastrofickému scénáři, takže jsme v květnu byly na
stejné metě jako v září. Museli jsme nastavit pravidla chování, sladit si úroveň z distanční výuky a udržet
v sobě víru, že tento rok se už NEBUDE OPAKOVAT. A pokud ano, tak platí odstavec první – budeme se
těžkostem už jen smát.
V příštím školním roce nastoupí do první třídy 18 prvňáčků. Budeme se snažit nepřeplňovat třídy, aby byly
dýchatelné a dalo se individuálně pracovat se žáky. Máme za sebou rok vzájemné spolupráce se ZŠ Kunratice
v rámci projektu PŠÚ (Pomáháme školám k úspěchu z nadace P. Kellnera). Myslím, že si vedeme velmi dobře
a splňujeme nastavená kritéria. To znamená, že rozvíjíme základní oblasti pedagogického rozvoje: 1)
Sledujeme dopad výuky na žákovo učení 2) Integrujeme profesní učení učitele s učením žáka 3) Vytváříme a
obnovujeme profesní učící se komunitu. Naše žáky učíme na cestě za vizí ke kritické gramotnosti a sebeřízení.
Vize pro nás v PŠÚ není to, co na nás někde v dálce hotově čeká, vize je to, co znovu a znovu společně
vytváříme každý den. Velkým přínos vidíme v párové výuce, kterou v příštím šk. roce budeme aktivně
naplňovat.
V mateřské školce máme daleko větší problém – nedostatek prostoru a volných míst. V letošním zápisu jsme
museli odmítnout 17 dětí. Pan starosta slíbil, že bude hledat řešení, jak navýšit kapacitu, abychom mohli vyjít
vstříc všem žadatelům.
Přeji nám všem slunečné léto a doplnění baterií a těším se na každý den, který bude NORMÁLNÍ…

Mgr. Daniela Kalinová
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Skupinový vodovod CHOPOS a další projekty
Projekt, lze popsat, jako časově ohraničenou a ucelenou řadu činností a procesů, jejímž cílem je zavedení,
vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Více jak 22 let se snaží týmy dobrovolného svazku naplňovat definici.
Co ale s definicí, když neznáme její konkrétní obsah. Věřím, že to jednou někdo sečte, ale na to je dost času. Za
námi je dlouhá řada individuálních i společných projektů, se kterými CHOPOS svým členským obcím pomohl,
věřím, že je i řada projektů před námi.

Skupinový vodovod
Není tajemstvím, že aktuálně nejvíce zaměstnává
pracovníky mikroregionu stavba skupinového vodovodu,
která se blíží co do stavebních činností do finále.
V polovině června bude možné začít napouštět vodojem,
provádět tlakové zkoušky přes 42 km dlouhých
vodovodních řadů rozvedených do 7 obcí, 16 osad. Potrubí
je již zavedeno i do Chotýšan. Ještě nějaký čas potrvá, než
poteče do území voda z Želivky, ale už je to téměř na
dohled. Je před námi řada legislativních kroků nezbytných
pro zahájení provozu.
Tím se dostáváme do další fáze projektu a to provozování.
Od první myšlenky postavit v území rozsáhlý vodovod uplynulo 7 let, další část projektu (provozování) bude
pravděpodobně o hodně delší.

Rozhledna Špulka
Špulka je dalším projektem, který po řadu let zaměstnává pracovníky dobrovolného svazku. Od roku 2014 se
rozhledna stala velmi vyhledávaným turistickým cílem. Nestačí jen provozovat prodejní stánek, udržovat stavbu
a naučnou stezku. Je nezbytné také místo vylepšovat. V letošním roce dojde k zatraktivnění rozhledny o stavbu
dvou přístřešků. Přístřešky budou vybaveny stoly a lavicemi s kapacitou min. 60 míst. Návštěvníci se zde budou
moci zdržet, v klidu si odpočinout a občerstvit se. Jestli to letos situace dovolí, tak využijeme přístřešků pro
tradiční srpnový půlnoční výstup.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu
Čtvrtým rokem provádí CHOPOS svoz BRO z území 14 obcí. Prostřednictvím nákladního automobilu,
40 velkoobjemových kontejnerů, štěpkovače a drtiče probíhá kontinuální svoz a zpracování BRO s nižšími
náklady, než nabízí komerční sektor.
Chotýšany patří mezi největší producenty BRO. Množství tohoto odpadu neustále přibývá a pokud by měl skončit
v popelnicích na směsný komunální odpad, došlo by k velkému finančnímu zatížení obce i obyvatel.
Posuďte sami:
množství BRO množství BRO (m³)
(m³) 14 obcí
Chotýšany
2018
435
84
2019
1 252
266
2020
1388
291
Pozn: 291 m³ = 1 212 popelnic o objemu 240 litrů.
Rok

Koordinátor sociální práce
CHOPOS od roku 2019 poskytuje lidem z regionu službu zvanou Koordinátor sociální práce. Koordinátor je
v pravém slova smyslu osoba, která pomáhá občanům v nepříznivých životních situacích. Nová služba se v praxi
velmi osvědčila, což lze doložit minimálně počtem úkonů. V prvním roce fungování využilo služeb koordinátora
více jak 100 osob.
text a foto: Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer

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

8. a 9. června 2021 (úterý, středa) od 800 do 1200 hod, od 1500 do 1900 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – parkoviště u fotbalového hřiště (změna z důvodu
rekonstrukce silnice II/112)

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, v žádném případě neukládat azbest, stavební suť, pneumatiky!!! (od 1.1.2020
je musí občané likvidovat individuálně v místech zpětného odběru)
- akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla

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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech

8. – 9. června 2021 (úterý - středa) od 800 do 1200 hod, od 1500 do 1900 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky

V žádném případě neslouží pro uložení stavebního odpadu, ten musí každý zlikvidovat na
své náklady.

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

Nová možnost pro doručení zásilek
Obec Chotýšany byla oslovena s nabídkou zřízení bezkontaktního výdejního místa, na které si můžete nechat
doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, nabízí společnost Zásilkovna. Umístění
boxu je zdarma. Rádi bychom jej v obci zřídili a nabídli tak občanům novou službu.
Obecní úřad Chotýšany

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 12. června 2021 dopoledne

Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

Usnesení č. 11
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 17. 12. 2020 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) schodkový obecní rozpočet na rok 2021, s tím, že schodek bude hrazen z přebytku roku 2020 a z úvěru a
dále s úpravou položky 5329 paragrafu 2221 Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú.j.n. (Benebus) ze 142
100,- Kč na 143 325,- Kč a položky 5222 paragrafu 3399 Neinvestiční dotace občanským sdružením ze 130
000,- na 135 000,- Kč
b) navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na 800,- Kč od 1.1.2021
c) novou vyhlášku o místním poplatku OZV č. 7/2020 s účinností od 1.1.2021
d) prominutí nájemného za kadeřnictví a kosmetiku v budově obecního úřadu za říjen a listopad 2020 z důvodu
uzavření v době nouzového stavu
e) prodloužení pracovní smlouvy zaměstnankyni paní Ž. od 1.1.2021 do 31.12.2021
f) poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč ČESYK z.s. – sportovně-cyklistický oddíl BB Racing
g) rozpočtové opatření č. 6
2) neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů Benešov – příspěvek projedná SDH Chotýšany
3) pověřuje
a) starostu podpisem prodloužení pracovní smlouvy s paní Ž. od 1.1.2021 do 31.12.2021
b) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
c) místostarostku zajištěním výměny dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
d) starostu podpisem smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú. Městečko
u Chotýšan Osadnímu výboru Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
e) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
f) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
g) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
h) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
i) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
j) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
k) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
l) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
m) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště Křemení“
n) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
4) bere na vědomí
a) informace k opravě komunikace na Chotýšce
b) inventarizaci majetku obce za rok 2020

Usnesení č. 1
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 04. 02. 2021 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) pronájem obecních prostor kadeřnictví na 2 roky

b) pronájem obecních prostor číslo dveří 2 – kosmetika na 2 roky
c) vypracování projektové dokumentace přivaděče a odborného hydrogeologického posudku k projektu
„Chotýšany – posílení vodárenské soustavy v místní části Křemení“ firmou Čistá příroda východních Čech
o.p.s.
d) návrh studie na rekonstrukci hostince a společenského sálu v Chotýšanech č.p. 3
e) úpravu a položení bezpečného povrchu v prostoru dětských prvků u fotbalového hřiště, s tím, že si obec
úpravu terénu a přípravu podkladů připraví sama
f) zpevnění povrchu přístupové cesty na Křemení k nemovitostem č.p. 35 a 8 dle předložené cenové nabídky
od firmy BES s.r.o.,
g) Interní směrnici č. 1/2021 o postupech při zadávání veřejné zakázky
h) uzavření dohod o pracovních činnostech (správa vodovodu, noviny, knihovník, kronikář)
i) odprodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan
2) neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Kutná hora na Ranou péči Na Sioně
3) pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přivaděče a odborného
hydrogeologického posudku k projektu „Chotýšany – posílení vodárenské soustavy v místní části Křemení“
b) starostu zjištěním cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně rozpočtu na
rekonstrukci hostince a společenského sálu v Chotýšanech č.p. 3
c) starostu zajištěním výběrového řízení na dodavatele na úpravu a položení bezpečného povrchu v prostoru
dětských prvků u fotbalového hřiště a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
d) starostu podpisem smlouvy na zpevnění povrchu přístupové cesty na Křemení k nemovitostem č.p. 35 a 8
s firmou BES s.r.o. dle předložené cenové nabídky
e) starostu podpisem dohod o pracovních činnostech (správa vodovodu, noviny, knihovník, kronikář)
f) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
g) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
h) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
i) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
j) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
k) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
l) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
m) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
4) bere na vědomí
a) informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Usnesení č. 2
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 15. 04. 2021 od 1900 hodin
Zahájení provedl starosta obce Bohuslav Kovář s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo v neusnášeníschopném
počtu.
Není přítomná nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo obce není usnášeníschopné. Vzhledem k
tomu prohlásil zasedání za ukončené. Náhradní zasedání zastupitelstva obce bude svoláno do 15 dnů.

Usnesení č. 3
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 22 04. 2021 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Chotýšany za rok 2020
b) rozpočtové opatření č. 1/2021
c) uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě se společností AVE s úpravami v souvislosti s novým zákonem o
odpadech
d) zřízení věcného břemene – služebnosti s Elmoz Czech, s.r.o. pro č. IZ-12-6001874/1 Městečko u Chotýšan
– kNN pro p.č. 954/1 a Hrazdíra – Elektro s.r.o. č. IV-12-6023240/1 Chotýšany – Městečko – kNN – p.č.
181/3
e) finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. ve výši 2.000,- Kč
f) podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací pro dva
zaměstnance
g) zřízení výdejního boxu Zásilkovny na obecním pozemku
h) finanční příspěvek pro Charitu Vlašim ve výši 3.000,- Kč
i) přijetí dotace na hospodaření v lesích ze Středočeského kraje
j) koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
2) neschvaluje
a) prodej části obecního pozemku parc. č. 987/1 a části obecního pozemku parc. č. 954/1 v k.ú. Městečko u
Chotýšan
b) směnu obecních pozemků parc. č. 703/5 a 703/7 v k.ú. Městečko u Chotýšan
3) pověřuje
a) starostu podpisem Dodatku č. 15 ke smlouvě se společností AVE s úpravami v souvislosti s novým
zákonem o odpadech
b) starostu podpisem smluv o zřízením věcného břemene – služebnosti s Elmoz Czech, s.r.o. a Hrazdíra –
Elektro s.r.o.
c) starostu konzultací žádosti o zřízení o věcné břemeno přístupu k chatě v Městečku přes obecní pozemek
parc. č. 334/1 s právníkem
d) starostu podpisem dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bývalé jídelny DZS Struhařov
e) starostu podpisem smlouvy na rekonstrukci cesty na Věžníkách s firmlou BES s.r.o. dle cenové nabídky
f) starostu podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
pro dva zaměstnance
g) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na hospodaření v lesích se Středočeským
krajem
h) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
i) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
j) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
k) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
l) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
m) starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
n) starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové
příjezdové komunikace pro chatovou osadu Albatros
o) starostu zajištěním cenové nabídky na měření intenzity dopravy v Městečku u nemovitosti pana Tomka
4) bere na vědomí
a) informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS
b) nesouhlas majitele pozemku parc. č. 259/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan se směnou části pozemku

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /16./
Menší sedláci si ovšem nemohli dovolit kupovat nové hospodářské stroje a používat umělých hnojiv. Bylo tehdy
málo peněz, obilí málo platilo, to co sedlák pro sebe, svou rodinu a do hospodářství potřeboval, bylo naopak drahé.
A neprodal-li v roce sedlák nějaký ten kus dobytka, byl na tom velmi špatně.
Vše to se však postupem doby zlepšovalo. Staré hospodáře vystřídali mladí, kteří mnohdy ženiným přínosem si
dosti pomohli, hospodářství se více věnovali, a tak se vše potom změnilo do té míry, že si všichni dobře stáli. Hlavně pak
v průběhu let I. světové války. I všechno to staré, byť i dobré a osvědčené hospodářské nářadí nahradily traktory, čistící
mlátičky, naftové nebo elektrické motory, párnice i jiné stroje, takže i původní velká dřina vším tím odpadla.
Lesnímu hospodářství se u
nás dříve žádná zvláštní pozornost
nevěnovala. U některých větších
usedlostí byla i určitá výměra lesa.
Hospodáři podle potřeby jezdili do
lesa, poráželi stromy buď jen na
palivové dříví, nebo pro jiný užitek,
na prkna apod., málo se však starali
o novou výsadbu. Jen tak, co samo
narostlo.
Obec sama lesy nevlastnila
žádné. Podle starých zápisků se
zjistilo, že obecní pastvina nad
Mikoláškovým stavením čp. 35
bývala dříve mohutným lesem, ve
kterém byly silné borovice a smrky.
Tento les užívala tehdejší vrchnost.
Bylo to jistě v době roboty, někdy
začátkem 18. století. Tehdejší
rychtář Matěj Vytlačil vedl s vrchností spor, že les patří obci. Spor se
vlekl několik let, potom se zjistilo,
že část lesa patří k Jemništi.

Takové žně byla událost téměř v každém stavení. Jako na snímku pořízeném
u Kučerů v Chotýšanech při mlácení obilí v období jejich soukromého hospodaření
vypomáhala skupinka přátel a sousedů.

Teprve po II. světové válce dostala naše obec do vlastnictví určitou výměru lesa bývalého panského, což znamenalo
pro obec značný přínos. Byly s tím ovšem také určité starosti, a proto bylo později uvažováno o možnosti vstupu do lesního
družstva. Jednalo se o tom na plenární schůzi MNV konané 18. ledna 1951. V diskuzi se vystřídali všichni přítomní členové
NV se svými návrhy a nakonec bylo ujednáno, aby obec zatím v lesích hospodařila ještě sama.
Když pak bylo po čase zjištěno, že obec nedostane žádný příspěvek na údržbu lesa, bylo rozhodnuto, aby se lesní
majetek předal Lesnímu družstvu lesního společenství ve Vlašimi. Přihláška do tohoto družstva byla pak také hned podána.
Lesní správa lesního společenstva ve Vlašimi žádala potom naši obec o zalesnění pole „V Dolcích“ ve výměře 3 ha
82 a. Tehdejší předseda MNV Josef Jukl - 1954 - jednal o tom na ONV ve Vlašimi a zdůraznil, že nechal toto pole zorati,
aby tam mohl být zaset len. Žádal tehdy, aby ONV upustil od dodávky lnu, pak že ten pozemek bude zalesněn. ONV žádosti
nevyhověl, len se musel zasít. Tak byla potom zalesněna jen menší část zmíněného pozemku.
V průběhu dalších let se potom vše změnilo. Není možno se o tom mnoho rozepisovat, jen je to třeba podotknout,
že na schůzi rady MNV, konané v pátek 15. května 1959, promluvil zástupce ONV Antonín Roh o budoucnosti lesů
a o lesním hospodářství vůbec. Sdělil, že se ruší Lesní družstvo a členské obce se mají přihlásit do svazu Státní lesní správy,
a to dnem 30. června 1959. Rada MNV se proto usnesla zrušit členství dnem 30. června v Lesním družstvu a obecní lesy
zapojit do Státní lesní správy. Do likvidující výroční schůze byl delegován tehdejší tajemník MNV Karel Toula.
V dřívějších dobách, a to až do I. světové války se pěstoval u nás hodně chov ovcí, které mimo velkostatku byly
snad v každém stavení. O tom byla zmínka hned na začátku této části. Dnes chov ovcí u nás vymizel už úplně.
Dobytku, a to jak hovězímu, tak i vepřovému i koním nevěnovali naši hospodáři nějak zvláštní pozornosti. Spokojili
se s normálními, běžnými užitkovými druhy těchto zvířat a stačilo jim to. Jedině rolník Josef Tůma z čp. 29 a Josef Král
z čp. 6 si hleděli poněkud více koní a před druhou světovou válkou měli tyto zapsány v tak zvané plemenné knize.
/Zemská plemenná kniha/

Rybníků je v naší obci několik, ovšem nevelkých. Je to rybník „Trubovník“, oblíbené a také jediné místní
koupaliště, jinak dost skromné. Z tohoto rybníka potrubím čerpala se voda do místního lihovaru, a to až do nedávné doby.
Pod Trubovníkem nachází se rybník zvaný „Císař“, který je hodně zanedbán, snad úplně bez vody. Níže ve vsi je rybník
podle polohy zvaný „Prostřední“ a pod ním na návsi rybník „Židův“. Pojmenování toto vzalo svůj původ pravděpodobně
podle tehdejšího vedlejšího stavení čp. 50, kde před takovými 80. lety bydleli většinou Židé a toto stavení se pak podle nich
jmenovalo „Židovna“.
Dole pod vsí je malý rybník zvaný
„Krabice“, pod ním pak v lukách rybník
„Tlumok“. Na východní straně obce směrem
k Takonínu je rybník „Takonský“. Všechny
tyto rybníky patřily dříve chotýšanskému
panství a byly v poslední době majetkem
hraběte ze Šternberka. Když byl majitelem
chotýšanského panství Adam hrabě z Vrtby,
dával zdejším hospodářům rybník na návsi
zdarma k užívání. Tito však jej odmítli! Po
I. světové válce dostala naše obec jako příděl
rybník „Židův“, ve kterém se chovaly, ovšem
jen s malým úspěchem, ryby. Dnes i všechny
ostatní rybníky jsou v majetku obce.

Koupaliště u rybníka Trubáku v Chotýšanech - asi 40. léta.
Foto: Josef Šimek

Včelařství se v naší obci věnuje celkem
také malá pozornost, ačkoli i tu mívali včely
od pradávna. Mívali je u Šilhů, později
pak u Kuthanů a i ve škole za řídícího učitele
Jana Kadeřábka. Zde je měl i pozdější správce
školy Rudolf Verdán. Mimo toho mívali včely
také u Fialů a u Fulínů na Pařezí. V roce 1962
měli u Šilhů 10 úlů, u Kuthanů 12, na Pařezí
u Fulínů 5 a v JZD 17 úlů.

Rovněž se u nás velmi málo pěstuje
zelinářství a zahradnictví. V některých
staveních mají sice menší zelinářskou
zahrádku, ve které jim během roku vyroste
trochu té zeleniny, potřebné pro kuchyň.
V dřívějších letech si toho ovšem hleděli lidé
daleko více než dnes a není proto divu, že
když v létě přivezou do prodejny JEDNOTY
zeleninu, že je o ni takový zájem. Místní
občané zapomínají, že vše to mohli by si bez
velké práce a námahy vypěstovat sami doma!
V naší vesnici, jak jsem to již
několikrát na jiných místech této „Chotýšanské kroniky“ zdůraznil, se v posledních
asi tak dvaceti letech - možno říci od konce
II. světové války mnoho změnilo. Ve všech
směrech. Nejen tím, že není u nás dnes např.
už ani jednoho soukromě hospodařícího
rolníka, ale i po jiné stránce. Zda je to
k lepšímu či horšímu není možno zde
rozvádět.

Pohled na rybník Židák a stavení čp. 50 – asi 60. léta.
Foto: Josef Sysel ml. zvaný Koršík

Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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