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neuspěli a jsme zvědavi, jak komise tyto projekty
zhodnotí tentokrát.

Vážení spoluobčané,
listopadové vydání Chotýšanských novin, které se Vám
právě dostalo do rukou, je tečkou za prvním rokem práce
našeho zastupitelstva, která zároveň vybízí k malému
bilancování. V mém osobním životě mé zvolení
představovalo velkou změnu. Do klasického kolotoče práce
a rodina mi přibyly další starosti a povinnosti. Sluší se tedy
na tomto místě poděkovat všem, kteří mi v tomto náročném
období pomáhali a dodnes mě podporují, ať už je to rodina,
můj stálý zaměstnavatel nebo mí spolupracovníci na
obecním úřadě. Všem za spolupráci děkuji a doufám, že
i v následujících letech mi budou oporou.
A jaké výsledky naší práce jste již mohli zaznamenat?
Bohužel, žádný náš „pomník“ v obci ještě nenajdete (i když
by možná bylo dobré zmínit alespoň prchavé chvíle oslav
600 let Městečka). Úkoly, které jsme si stanovili, a o jejichž
postupu Vás pravidelně informujeme, jsou náročné nejen na
peníze, ale i na čas a administrativu. Mohu Vás však
ubezpečit, že k prodlení vždy dochází vlivem protistrany, ať
už je to úřad nebo firma, která nedodržuje termíny.
V oblasti běžné správy obce (zejména odklízení sněhu
a sekání trávy) jsme pokračovali ve šlépějích předchozího
zastupitelstva a za pochodu zjišťovali, kde není vše zcela
v pořádku. V nadcházejícím roce se budeme snažit tyto
drobné nedostatky odstranit.

•

Na příštím zasedání CHOPOSu nás čeká hlasování
o jeho rozpočtu na příští rok. Protože se zvyšuje
nájemné, je třeba navýšit příjmy mikroregionu
o 60 000,- Kč, což pro Chotýšany představuje částku
Kč 3 500,-.

•

Zastupitelé podpořili společný projekt s Postupicemi při
žádosti o dotaci na opravu komunikace z Chalup na
vlakovou zastávku Věžníky.

•

Máme hotové a schválené zadání územního plánu. Nyní
již p. arch. Maryška pracuje na jeho konkrétní podobě
a zapracovává do něj Vaše požadavky, které jste nám
doposud doručili. První verze územního plánu by měla
být hotová cca za 3 měsíce a každý občan bude mít
možnost se k němu vyjádřit.

•

Zastupitelstvo nemá zájem prodat pozemek, na kterém
se letos konala oslava 600 let Městečka. Na tomto
pozemku se počítá s vybudováním hřiště pro míčové
hry.

•

Na naši výzvu k zabezpečení sekání trávy se přihlásil
zatím jeden zájemce. Není-li tato varianta pro občany
zajímavá, buď bude obec udržovat travnaté plochy na
stejné úrovni jako letos nebo si bude muset najímat
osoby, které s vlastní technikou požadované plochy
upraví, což představuje vyšší náklady. Prozatím
s rozhodnutím vyčkáváme, zda se ještě nějaký zájemce
nepřihlásí.

•

Do poloviny listopadu mělo být hotové veřejné
osvětlení
autobusových
zastávek
v Městečku
a k průmyslové zóně. Ale jak je v naší zemi asi
standardem, ani firma ELMOZ nedodržela termíny
stanovené ve smlouvě. Autobusové zastávky by sice
mohly být osvětlené celkem brzy, ale osvětlení
průmyslové zóny zřejmě nebude dřív než po Vánocích.
Nevím, jestli informace, že budeme po této firmě
požadovat penále za prodlení, alespoň trochu potěší ty,
kteří denně potmě do této části obce docházejí, ale víc
bohužel nemůžeme dělat.

A nyní opět stručné informace o bodech ze zasedání
zastupitelstva.
•

Již
jsme
obdrželi
zpracovanou
projektovou
dokumentaci na sportoviště a zároveň v režii
p. Sternberga probíhá směna potřebných pozemků.
Tento týden máme také mít hotovou dokumentaci na
autobusovou zastávku na Chotýšce. V následujícím
týdnu bychom tedy mohli podat žádost o stavební
povolení na oba projekty.

•

Ve věci opravy komunikace na Křemení jsme vypsali
výběrové řízení, a ze tří došlých nabídek jsme vybrali
firmu BES, která nabídla nejnižší cenu a garantuje
termín dokončení podle požadavků poskytovatele
dotace. Firma by měla v tomto týdnu předložit
k podpisu návrh smlouvy a v závislosti na počasí
a jejích volných kapacitách by pak mohla zahájit práce.

•

Opakovaně jsme podali tři žádosti o dotace z fondu
Středočeského kraje, u kterých jsme v posledním kole

S přáním klidných listopadových dní
Ing. Blanka Bejdáková

Vítání občánků

Výzva spolkům

V sobotu 12. listopadu jsme mezi nás oficiálně
přivítali těchto 12 nových občánků:

Své požadavky na finanční příspěvek

Barbora Čejková, Tereza Kuthanová,

z rozpočtu obce na r. 2012 podávejte,

Aneta Lubasová, Nela Lubasová,

prosím, v písemné či elektronické

Julie Marešová, Ladislav Měchura,

podobě na OÚ do

Matyáš Pošmurný, Štěpánka Poupětová,
Leona Straková, Tereza Šandová,
Miroslav Volný, Daniel Zavadil.
Dětem do života přejeme, aby vyrůstaly
v láskyplném a harmonickém prostředí, rodičům
pak především hodně trpělivosti při výchově a všem
dohromady hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a vzájemné lásky a úcty.

30. 11. 2011.
Uveďte nejen částku, ale i účel,
k jakému budou přidělené prostředky
použity.
Ing. Blanka Bejdáková

Za OÚ Chotýšany
Ing. Blanka Bejdáková

Vážení spoluobčané,
jistě jste v průběhu roku zaregistrovali, že by měly vzniknout nové webové stránky obce.
Chtěl bych vás proto upozornit, že v nejbližších dnech dojde k jejich spuštění. Do obsahu nových webových
stránek můžete nahlédnout na www.chotysany.cz.
Našim cílem bylo vytvořit přehlednější a modernější stránky, které nabídnou uživateli větší komfort
a bohatší obsah a budou obec lépe prezentovat navenek. Jak se nám to podařilo, můžete vyjádřit hlasováním
v anketě, přímo na webových stránkách.
Obsah stránek není pochopitelně ještě kompletní a budeme jej průběžně doplňovat a aktualizovat.
Doufáme, že informace na obecním webu pro vás budou užitečné a že se na stránky budete rádi vracet,
sledovat co je nového.
Ing. Radek Kalina
Správce webu

Máte zájem, aby do vaší domácnosti letos přišel
Mikuláš, Anděl a čerti?
Volejte na tel. číslo 605 018 395 Viktor Orlov

ZE ŠKOLY
Divadlo Ve Tři
V pondělí 3. října navštívilo naší školu divadlo Ve Tři se
svým pásmem, které bylo věnováno prevenci sociálně
patologických jevů. Pořad neprobíhal formou přednášky,
která děti většinou nezaujme. Byl postaven tak, aby je
interaktivní a nenásilnou formou naučil přemýšlet
o různých nástrahách a nebezpečích, se kterými se mohou
setkat. Žáci se formou zábavných modelových situací
naučili, jak se zachovat v daných situacích.
Návštěva Městečka
Ve čtvrtek 6. října jsme se s dětmi vydali na návštěvu
vesničky Městečko. Průvodcem nám byl pan Švarc. První
zastavení bylo na výstavě, která byla věnována historii této
obce. Po svačině vedla naše cesta do trampské osady
Albatros, kde jsme si u chaty Jana Šišky prohlédli jeho
vyřezávané totemy. Podzimní dopoledne jsem ukončili
návštěvou farmy Krišnův dvůr, kde se děti seznámily
s chovem hospodářských zvířat, pěstováním zemědělských
plodin a jejich zpracováním – žáci si prohlédli kamenný
mlýn na mletí obilí.. Tímto bychom chtěli poděkovat panu
Švarcovi za velmi pěkné vyprávění o historii Městečka
a zajímavostech trampské osady Albatros.
Pyžamová párty
Návštěva Městečka nebyla jedinou akcí, která byla pro děti
v tento den připravena - večer vypukla pyžamová párty
s nočním spaním ve škole. Školní budova se proměnila
v jednu velkou módní přehlídku modelů nočních úborů.
Pro děti byly připraveny hry a kvízy. Na dobrou noc
nechyběla ani pohádka. Na pyžamovou párty navázal
v pátek turnaj v deskových hrách. Žáci měřili svou
trpělivost v "Člověče, nezlob se", logické myšlení u her
"Dáma" či "Šachy" a znalosti v kvízech.
Expedice SEVER 2011
O podzimních prázdninách se členové turistického kroužku
vydali do kraje praotce Čecha na „Expedici SEVER 2011“.
Přechodným domovem se jim stala fara v Budyni nad Ohří.
Ve středu byl pro děti připraven výlet do Roudnice nad
Labem s procházkou na Říp. Plány jim překazilo počasí,
které nastavilo svou nevlídnou tvář v podobě zatažené
oblohy s deštěm. Dopoledne se tedy děti prošly Roudnici
nad Labem. Nejdříve se vydaly k přístavišti u řeky Labe seznámily se tak s tímto vodním tokem, kde pramení,
kterými městy protéká, a do kterého moře se vlévá. Malé
turisty řeka zaujala svou masou – množstvím vody, které
tímto korytem proteče. Poté jejich kroky vedly do
Podřipského muzea, kde je praotec Čech seznámil s historií
kraje pod Řípem. Nejvíce děti zaujal model hory Říp, jehož

předlohou se stala známá historická pohlednice
s futuristickou tématikou "Říp budoucnosti" - zajímavostí
tohoto modelu je to, že je celý vyroben ze součástek
proslulé stavebnice Merkur. Na odpoledne si praotec Čech
pro děti připravil prohlídku vodního hradu v Budyni nad
Ohří, kde poklad střeží jeden z alchymistů skřítek
Kvasnička. Alchymii je na hradě věnována expozice
alchymistická dílna, která patří k největším zajímavostem
hradu.
Ve čtvrtek pozval praotec Čech děti do dalšího místa, na
kterém se psaly dějiny českého národa, Mělník, města nad
soutokem Labem s Vltavou. S historií se malí turisté
seznámili v místním muzeu. Děti si zde prohlédly nejen
expozice věnované dějinám města, fauně a flóře okolí
Mělnicka, ale také navštívily interaktivní výstavu
věnovanou CHKO Kokořínsko - a tak se z nich staly
badatelé, kteří zkoumaly horniny, živočichy vodního světa
- ryby, obojživelníky. Poznávaly zvířata, v lese hledaly
hnízda sov, na počítači si ověřovaly své znalosti o přírodě
v připravených kvízech. Na závěr si děti prohlédly výstavu
věnovanou vývoji kočárků. Po té následovala procházka
historickou částí k zámku a soutoku Labe s Vltavou.
Návštěva města Mělník byla ukončená v pekařství, kde si
malí turisté vybrali pečivo dle jejich chutí. Na základnu se
vraceli všichni unaveni. Únavu po zaslouženém odpočinku
vystřídala společná večeře a s ní i povinnosti v kuchyni
v podobě mytí a utírání nádobí. Večer jakoby po únavě
nezbylo ani stopy a tak děti společně hrály nekonečný
turnaj v Člověče, nezlob se.
V pátek nadešel jeden z posledních dnů naší výpravy.
Praotec Čech přichystal pro děti pěší výlet do nedalekých
Libochovic, které se nacházejí v malebné krajině podél
řeky Ohře. Nedaleko tohoto městečka se na jednom
z čedičových návrší Českého středohoří tyčí hrad
Hazmburk, který malí turisté společně s další známou
horou - Milešovkou, mohli cestou shlédnout.
V Libochovicích děti shlédly v zámku akci "Zámek plný
kouzel" - v sálech na ně čekaly postavy z jejich oblíbených
pohádek. Na nádvoří probíhal historický jarmark, kde
turisté nakoupili dárečky. Děti se prošly také francouzskou
zahradou a v rozsáhlém parku poznávaly a určovaly
některé známé druhy dřevin.
Po večeři byla pro děti připravená závěrečná společná hra,
kde luštily zprávu skřítka Kvasničky. Odměnou jim byl
zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou. Večer děti
nemohly usnout, byl to večer poslední. Bylo smutno nejen
jim, ale i nám dospělým. A tak mi dovolte pár vzpomínek jedné z vedoucích turistického kroužku: turistický kroužek
má ve škole svou tradici. Letos začínáme již jedenáctý rok
svého trvání. Za tu dobu se tu vystřídalo bezpočet dětí.
Někteří přišly, po roce odešly, jiní vydržely celých pět let.
Jsou i tací, kteří se k nám, byť už k nám do školy nechodí,
vrací stále a společných akcí se účastní s námi - dnes již
jako ti skvělí kamarádi, kteří pomohou s plnou polní těm

mladším, zavážou tkaničku, vymyslí hru, když je dlouhá
chvíle, pofoukají odřená kolena, otřou slzičku.. I to ke
společným akcím turistického kroužku patří. Za sebou
máme nejen společné procházky, ale i výlety, víkendové
akce - mezi dětmi velmi oblíbená "vánoční Praha", letní
prázdninové tábory - Karlovy Vary, Třeboň.... Podzimní
prázdniny patří expedicím, v předchozích letech trávené
v Jizerských horách, letos v kraji praotce Čecha.
K závěrečným akcím patří tajné výpravy, trávené
v místech, které jsou rodičům do poslední chvíle neznámé..
Ráda bych chtěla připomenout i účast v přírodovědné
soutěží "Indiánská stezka", kde malí turisté obsadili pěkná
místa i v celostátním kole.... Ubytování děti nacházejí ve
školních třídách, tělocvičnách, farách a také pod stanem.
Poznávají neznámá místa, objevují přírodu, hrají hry, učí se
tábornickým dovednostem, ale společně nakupují, vaří,
myjí nádobí... Ráda bych touto cestou poděkovala vedení
školy, které činnost kroužku podporuje. Velký dík patří
i rodičům, bez jejichž důvěry by se tyto akce nemohly
uskutečnit, také za upečené moučníky, teplý čaj (když
v zimě marně čekáme na Chotýšce na autobus) a přepravu
zavazadel.....
"Expedice SEVER 2011" skončila a my se společně
s dětmi těšíme na akci další, kterou je v sobotu
12. listopadu návštěva divadelního představení v Divadle
v Celetné v Praze.
Lampionový průvod s vílou Zvídalkou
Tímto přijměte pozvání na lampionový průvod s vílou
Zvídalkou, který se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2011.
Sejdeme se před školou v 18:30 hodin. Těšíme se na Vás.
Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Klub důchodců Chotýšany
Klub důchodců Chotýšany byl založen v r. 1996.
V současné době má 85 členů. Jsou zde organizováni
občané Chotýšan (54), ale i okolních osad a vesnic.
(Křemení 6), Pařezí (8), Městečko (2), Býkovice (6),
Bílkovice (1), Takonín a Bořeňovice (4), Domašín (2),
Třeběšice (2).
Činnost klubu je zaměřena hlavně na organizování různých
společenských a kulturních akcí. Některé se staly již
tradicí. Jedná se hlavně o Hudební večírek s tombolou,
pořádaný vždy o Velikonoční neděli. Příprava večírku
a tomboly je celkem náročná, ale díky příspěvkům od OÚ,
sponzorů, návštěvníkům večírku a obětavé práci členek
výboru nakonec všechno dobře dopadne k oboustranné
spokojenosti. O večírek je vždy velký zájem. Další tradicím
jsou zájezdy na výstavy do Českých Budějovic (HOBBY,
Země živitelka) nebo Litoměřic (Zahrada Čech). Během
roku jsou organizována ještě různá posezení s hudbou
a tancem. Tady je už návštěvnost menší, ale doufáme, že
i tak se všichni dobře baví. Členky výboru navštěvují
s dárky a přáním jubilanty a také navštěvují nemocné
a staré občany, kterým pomáhají s různými nákupy, atd.
Podařilo se nám vybudovat klubovnu v místnosti, kterou
nabídl OÚ. Scházíme se zde celkem pravidelně. Dáme si
něco dobrého, popovídáme, probereme dění v rodinách,
v politice, atd. a jdeme domů. Je jen škoda, že se nás schází
tak málo, no třeba se to zlepší.
No a to je asi všechno. Pokud nám dovolí zdraví a síly,
budeme dále pokračovat v tomto duchu.
V. Višín, předseda

Hostinec pod Kostelem

Vánoční výstava u Syslů

pořádá tuto akci:

3. 12. - 23. 12. 2011

Disco + Elektro
dne 26. 11. 2011 od 21:00
Akce vodka + juice 25,- Kč
vstupné:

do 22:00 za 40,- Kč
od 22:00 za 60,- Kč

Otevřeno:
soboty a neděle 09.00 - 17.00
všední dny
16.00 - 19.00
Kromě keramiky je možno prohlédnout
i zakoupit svíčky, vánoční dekorace, kanafas,
proutí, hry a plyšové hračky, bižuterie a další
drobnosti pro radost.
Srdečně zve Ivana Syslová
Chotýšany 123
tel. 605 217 328

Zápis 9/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 4.11.2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Irena Pošmurná
Z toho omluveni: Irena Pošmurná
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Vladimír Sysel
Hosté: Bohumila Kočová, Zdeněk Janáček

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení
2)
Kontrola usnesení
3)
Vyhodnocení cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích
4)
Žádost o dotace ze Středočeského kraje
5)
Žádost o odprodej pozemku v Dubinách – pí. Kočová
6)
Informace z CHOPOSu
7)
Žádost o dotace na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti
8)
Územní plán
9)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
a) starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu
multifunkčního sportoviště - PROBÍHÁ
b) starostku jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace - PROBÍHÁ
c) 1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích SPLNĚNO
d) starostku jednáním s panem Sternbergem ve věci směny pozemků - SPLNĚNO
e) 1. místostarostu jednáním se společností Aquasystém ohledně tlakování vodovodu - SPLNĚNO
f) starostku přípravnými pracemi na dotaci na opravu místních komunikací - PROBÍHÁ

3.

Vyhodnocení cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích
Zastupitelé posoudili tři cenové nabídky. Byla vybrána firma BES, s.r.o., která nabídla nejnižší realizační cenu.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky firmě BES, s.r.o.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé pověřují starostku uzavřením smlouvy s firmou BES, s.r.o.
4.

Žádost o dotace ze Středočeského kraje
Obec opakovaně podá žádost o dotaci na následující projekty:
a) Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Dotační titul: Podpora obnovy techniky,
výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů
b) Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence Dotační titul: Podpora volnočasových
a sportovních aktivit
c) Dotační titul: Bezpečná cesta do školy – Autobusová zastávka Toulov
Otázka: Kdo je pro podání výše uvedených žádostí o dotaci?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Žádost o odprodej pozemku v Dubinách – paní Kočová
Paní Kočová přednesla opakovanou žádost o odprodej pozemku pod chatou Opatia.
Bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku 473/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan.

6.

Informace z CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s programem schůze svazku obcí.
Z jednání svazku vyplynul požadavek na navýšení příspěvku obcí do rozpočtu Choposu na rok 2012 o 5%.
Otázka:Kdo je pro navýšení příspěvku o 5% ?

7.

Žádost o dotace na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na
komunikaci parc. č. 902/1 a 913 v k. ú. Městečko u Chotýšan.
Otázka: Kdo je pro podání žádosti?

8.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Územní plán
Zastupitelům bylo předloženo konečné znění zadání ÚP obce Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení zadání?

9.

Hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
a) Žádost pana Pučalíka z Městečka na odkoupení části návsi v Městečku.
Obec má s pozemkem jiné záměry.
b) Úprava veřejné zeleně – sekání trávy
Zatím se přihlásil pouze jeden zájemce

Usnesení č. 9/2011 ze dne 4. 11. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
realizaci zakázky na opravu komunikací parc. č. 1396/2, 1419/2, 368/17, 368/12, 1419/1 a 1417
v k.ú. Chotýšany poškozených přívalovými dešti z fondu MMR na odstranění škod po přívalových
deštích, I.č. EDS 217D117006660, firmou BES, s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku;
b)
podání žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření
Středočeského kraje na rok 2012 na projekt: Bezpečná cesta do školy (lokalita Toulov) a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce;
c)
podání žádosti o dotaci z fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na rok
2012 na projekt: Dovybavení jednotky SDH Chotýšany a zavazuje se ke spolufinancování projektu
z rozpočtu obce v daném roce;
d)
podání žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na rok
2012 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbavu a zavazuje se ke
spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce;
e)
navýšení příspěvku obce do rozpočtu Choposu na rok 2012 o 5%;
f)
podání žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na komunikaci
parc. č. 902/1 a 913 v k. ú. Městečko u Chotýšan;
g)
zadání územního plánu obce Chotýšany

2)

pověřuje
a)
starostku uzavřením smlouvy s firmou BES, s.r.o. na opravu komunikací poškozených přívalovými dešti;
b)
starostku přípravnými pracemi na dotaci na opravu místních komunikací
c)
starostku jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace
d)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního
sportoviště
e)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na realizaci projektu: Bezpečná cesta do školy –
Autobusová zastávka Toulov

3)

bere na vědomí
a)
žádost paní Kočové, bude vyvěšen záměr;
b)
informace z Choposu

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 2. 12. 2011 od 1900 hodin.

MUZEUM PODBLANICKA
Zámek 1, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 927
E‐mail: muzeumvlasim@iol.cz, muzeumvlasim@seznam.cz
Web: http:/ www.muzeumpodblanicka.cz

Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v prosinci 2011
Zámek Vlašim
otevřeno úterý ‐ neděle, 9‐12, 13‐16
24. 11. – 30. 12.

vánoční výstava

Betlémy skleněné i jiné

Vernisáž ve čtvrtek 24. 11. v 17 hodin.
Betlémy jsou převážně z oblasti sklářského Železnobrodska. Budou zastoupeny také betlémy
tvůrců z Vlašimska.
8. 12. čtvrtek v 19 hodin

koncert

„Šťastné vánoce“
Jakub Pustina – baryton
Michal Španko – klarinet
Richard Pohl – klavír

V předvánočním čase potěší naše publikum svým zpěvem oblíbený operní zpěvák Jakub Pustina.
Jako host vystoupí klarinetista Michal Španko a na klavír je opět doprovodí Richard Pohl. Skladby
programu: Šťastné vánoce, Rolničky, Ave Maria, Tichá noc, Feliz Navidad, Purpura, Koledy aj.

13. 12.

17.00

přednáška

Vlašim mezi světovými válkami
PhDr. Ivana Preislerová

15. 12.

16.00

Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Malujeme s muzeem

Pobočka Benešov, Malé náměstí 74
otevřeno úterý – sobota, 9‐12, 13‐16
Otevřené expozice
Historie města Benešova a okolí
Náš pluk
24. 11. ‐ 7. 1. 2012 výstava
Vánoce v muzeu
Betlémy a vše co s nimi souvisí. Ukázky tvorby betlémů z vizovického těsta.

Změna programu vyhrazena.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Onšovice 3
Na statku čp. 4 v Onšovicích hospodařil pak jeho syn František s rodinou. Usedlost tu koupili od předešlého jejího
majitele Šulce. František se stal potom i členem JZD v Radošovicích, rovněž tak i jeho manželka. Do Chotýšan potom on i
žena a děti často docházeli, i když to bylo trochu dále než z Pařezí nebo do Radošovic. František měl i jinak Chotýšany
velmi rád a i potom, když už byli v Onšovicích se snažil dosíci toho, aby jej JZD v Chotýšanech přijalo za člena, a že by
se do Chotýšan přestěhoval. Potíž byla zde ovšem s ubytováním a tak k tomu stále nedocházelo, nehledě k tomu, že i
příslušní činitelé v chotýšanském JZD a také na MNV nebyli proti tomu. Velmi často chodil na Pařezí, kde se narodil a
navštěvoval tu sousedy, se kterými udržoval stále dobré styky, hlavně pak Rudolfa Fulína.
V srpnu 1964 byl také na jedné takové návštěvě u Fulínů. A tam ho najednou z ničeho nic klepla mrtvička.
Odvezli jej ihned do vlašimské nemocnice, kde však v sobotu 22. srpna 1964 zemřel. Pohřeb měl na hřbitov do Chotýšan
v úterý 25. srpna. Jeho dlouholetému přání přestěhovat se do Chotýšan bylo přece jen na konec vyhověno – on sám o tom
už ale nevěděl. Byl to dobrý člověk …. Dožil se 48 let.
Jeho manželka s dětma se potom z Onšovic odstěhovala – jsou nyní v Chrastovicích u Čechtic. Jejich bývalé
stavení v Onšovicích je nyní také úplně prázdné.
Za našich dnů nemá už osada Onšovice k naší vesnici Chotýšanům po úřední stránce žádný bližší vztah. Tím byly
také jaksi ukončeny i všechny ostatní styky onšovických občanů – po úřední stránce – s obcí Chotýšany. Sem tam sice
některý občan z Onšovic ještě do Chotýšan zajde, hlavně někdy do kostela a na hřbitov, kde jsou pochováni dřívější
občané z Onšovic. I to však přestává a ubývá tak čím dále tím více veřejných i osobních vztahů a pout osady Onšovice
k Chotýšanům, které ještě před několika desítky let bývaly velmi čilé.
I v Onšovicích však ubývá obyvatel. Jak vpředu uvedeno, byli v roce 1890 v 11 staveních 54 obyvatel. V roce
1921 už jenom 48 obyvatel a v roce 1930 jen 44 obyvatel.
Ze starých rodů v Onšovicích jsou v paměti ještě tato jména: Matějka, Petera, Hronek, Pěnkava, Zíval, Remek,
Sysel, Houra, Mikeš, Votruba, Semerád a Zeman – z nichž do našich dnů zachoval se jen rod Matějků a Semerádů.

Pařezí 1
Osada Pařezí patří do svého vzniku školou, farností i katastrálně k obci Chotýšanům. Byla založena na pustých gruntech
v době, kdy panství chotýšanské vlastnil Adam František hrabě z Vrtby, to jest asi kolem roku 1770. Asi v 70 letech
minulého století čítala 69 obyvatel v 9 staveních.
Pařezí je výhradně osadou zemědělskou, všichni její obyvatelé bývali menší zemědělci, kteří obdělávali svá pole a
políčka, aby uhájili skrovné živobytí. Někteří z nich měli mimo toho i řemeslo, kterým si vypomáhali.
Všechna stavení na Pařezí bývala dřevěná, s kamennou podezdívkou, šindelem nebo slaměnými došky kryta.
Jedině stavení č. 1 a č. 7 se vyznačovala větší výstavností a tvrdou krytinou a zděná.
Po I. světové válce, když se parceloval chotýšanský velkostatek dostali i občané na Pařezí určitou část těchto
panských polí a tím se i celkové poměry zde poněkud zlepšily. Dostal každý nějaký ten hektar pole nebo louky, rozmnožil
potom chov dobytka i drůbeže, pořídil různá hospodářská nářadí i náčiní a ze všech stali se najednou dobří hospodáři. Na
č. 4 a 6 si pořídili hospodáři potom i koňské potahy a stali se z nich velcí sedláci. Některé dřevěné chalupy postupně
mizely, byly nahrazeny obytným stavením novým, zděným, s tvrdou krytinou, účelně a prakticky vybaveny. Tak se stalo,
že po I. světové válce a v letech následujících se nejen životní podmínky v osadě Pařezí změnily k lepšímu, ale že se
zlepšila a nové tvářnosti nabyla i celá osada. V 33 roce našeho století postavili si tu občané i menší kapličku se zvoničkou,
v posledních letech pak usilují o zřízení tak potřebné a žádoucí silnice, aby bylo i po této stránce lepší spojení s ostatním
světem.
pokračování příště
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