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Vážení spoluob ané,

V íme, že tuto záležitost brzy vy ešíme.

ani jsme se nenadáli a máme za sebou první m síc nového roku.
Pro vedení obce to bylo velice hektické období, ve kterém jsme
urychlen dokon ovali úkoly a povinnosti z lo ského roku.
Nejvíce nás zam stnávaly žádosti o dotace. Podali jsme 2
žádosti o dotace na opravu komunikací (od h išt ke K emení a
u Green Valley) a také žádost o dotaci na autobusovou zastávku
na Toulov .

Jako zásadní však musíme ozna it problém s
(ne)dostatkem vody. Podle analýzy eské geologické služby
byla v r. 2009 maximální vydatnost vrt , které slouží
k napájení ve ejného vodovodu, 1125 m³/m síc. Aktuální
spot eba vody nyní (v lednu) se pohybuje t sn pod tímto
limitem. Z uvedeného vyplývá, že v letních m sících, kdy
spot eba stoupá, m že být vody nedostatek. Proto je t eba
tuto situaci ešit a p ijmout ur itá ešení. Již je vytipovaná
lokalita u st elnice, kde by bylo možné ud lat nový vrt a tím
stávající zdroje vody posílit. Budeme proto pracovat na
realizaci tohoto opat ení, které se nám jeví jako nejlevn jší
a, zdá se, i nejsch dn jší. Bohužel to není ešení pro letošní
letní období. Proto p ipravujeme ješt jedno opat ení, a to
zvýšení poplatku za vodu. Zatím jsme ve fázi zjiš ování
podklad , takže se nyní ješt nedozvíte žádná konkrétní
ísla. Již v letošním roce by však poplatky za vodu m ly být
rozd leny do dvou ástí: jako standardní spot eba (tj. na
úrovni pr m rné „zimní“ spot eby na osobu), pro kterou by
se cena vodného nezvyšovala v bec nebo jen málo, a jako
nadstandardní spot eba (tj. veškeré m³ nad stanovený limit),
která bude zpoplatn na více.

V sou asné dob se ješt snažíme dotáhnout ke zdárnému
konci žádost o dotaci na obslužnou komunikaci pro novou
výstavbu „u k ížku“ u h išt . Jednání s žadateli o realizaci a
financování této komunikace prob hlo na za átku ledna a jeho
záv rem bylo rozhodnutí, že obec požádá o dotaci na
vybudování technické infrastruktury, která se poskytuje ve výši
50 tis. K na každou bytovou jednotku, která zde nov vznikne
a bude do 5 let po ukon ení výstavby komunikace
zkolaudována. Výstavba komunikace m že trvat maximáln 3
roky. S žadateli bude proto sepsána smlouva, ve které se zaváží,
že když ve stanovené lh t bytové jednotky nezkolaudují,
uhradí obci náklady spojené s výstavbou komunikace +
p ípadné penále za nespln ní podmínek dotace. Pokud se však
nepoda í do konce února získat stavební povolení na tuto akci a
tím pádem nestihneme o dotaci požádat, budou jednání
Nap . kdyby byl stanoven ro ní limit spot eby vody na 1
s žadateli o dalším postupu pokra ovat. Nicmén tento model osobu na úrovni 40 m³ ro n a dvou lenná domácnost by za
financování výstavby obslužných komunikací bychom rádi rok spot ebovala 100 m³ vody, pak by tato domácnost za 80
používali i v p ípad jiných zájemc o bytovou výstavbu.
m³ (2 osoby po 40 m³) platila nižší cenu a za „nadm rnou
spot ebu“, tj. zbývajících 20 m³ vyšší cenu. Cílem tohoto
Nyní tedy budeme ekat, jak naše žádosti o dotace opat ení je omezit používání obecní vody jinak, než
dopadnou. Mezitím si za neme p ipravovat projekty pro k b žným innostem v domácnosti. P edevším máme na
p ípadné dotace v dalších letech. Také kone n zam íme svoji mysli zalévání zahrádek a trávník a napoušt ní bazén .
pozornost na projekt autobusové zastávky na Chotýšce.
Hlavním tématem zasedání zastupitelstva ovšem byla voda.
Máme za sebou velkou oblevu, která krom toho, že poškodila
cesty (nap . na K emení), zp sobila i „povode “ mezi rybníky
Císa a Prost ední. Budeme proto jednat s majitelem rybník p.
Sternbergem o regulaci hladiny zejména v Císa i v období
o ekávané oblevy. Druhý problém s vodou, máme s Krajskou
hygienickou stanicí, která nás pod hrozbou velkých pokut velmi
tla í ke zkolaudování vodovodu. ešení je již p edb žn
dohodnuté, bohužel se nám neda í zkontaktovat vedení Rabbitu
a tuto dohodu definitivn potvrdit. Poté by již nem l být
problém ást vodovodu p eložit a požádat o jeho kolaudaci.

Nejen z pohledu naší obce, ale i z celospole enského
hlediska je žádoucí, aby lidé neplýtvali pitnou vodou
k t mto ú el m, ale aby si vytvo ili zdroje užitkové vody,
kterou budou na svých zahradách používat.
Mnozí ob ané mají na svých pozemcích staré,
nepoužívané studny a snad všichni jsme schopni zachycovat
deš ovou vodu a tu pak používat minimáln k zalévání.
Bohužel obec nem že finan n p ispívat ob an m ani na
zprovozn ní starých studní ani na po ízení za ízení
k zachycování deš ové vody. Tuto obecnou informaci o

chystaném zvyšování vodného Vám sd lujeme s p edstihem,
abyste m li dostatek asu se na letní období p ipravit, a
v íme, že toto opat ení p ijmete s pochopením. P esné zn ní
dodatku ke smlouv o dodávce vody zve ejníme po jeho
odsouhlasení
zastupitelstvem
(na
konci
února).
P edpokládáme, že za ne platit od kv tna tohoto roku.
A co dalšího se na sch zi zastupitelstva ešilo? Probíhají
celkem bou livá jednání Bene-busu, jehož jsme lenem, se
zástupci Krajského ú adu. Jedná se v zásad o toto: Krajský
ú ad pro letošní rok na dopravní obslužnost vy lenil o cca 180
mil. K mén než loni, což znamená, že je nutné zvýšit cenu
jízdného o 20 % (to jsme mnozí od 1. 1. zaznamenali, i když
reáln to iní tém 30 %), dále zvýšit poplatky obcím ze
sou asných 120 K na obyvatele možná až na 250 K na
obyvatele (zatím nebylo odsouhlaseno) a také zrušit až 25 %
spoj . Podle p edloženého návrhu se nás, díky poloze na
hlavním tahu Vlašim – Benešov, rušení spoj ve všední dny
prakticky nedotkne, m ly by však být zrušeny n které
víkendové linky. Tato zm na m la za ít platit již od února, ale
vzhledem k neshodám k ní dojde z ejm až od b ezna.
Používáte-li ve ejnou dopravu, ve vlastním zájmu proto
sledujte jízdní ády. I my se k informacím dostáváme se
zpožd ním a nejsme schopni Vám je operativn sd lovat.
Obce ve St edo eském kraji opakovan žádají krajské
zastupitelstvo, aby zrušilo p ísp vek na žákovské jízdné
zdarma, na které je letos vy len no cca 100 mil. K , a použilo
je na zajišt ní dopravní obslužnosti.
Také se zabýváme žádostí pracovník z pr myslové zóny,
které trápí neosv tlená komunikace od Šilh . Máme
zpracované cenové nabídky a budeme jednat s firmami o jejich
spoluú asti na osv tlení komunikace. A neosv tlená
komunikace trápila i ob any M ste ka. A koliv jsme okamžit
iniciovali opravu, jednalo se o v tší technickou závadu, jejíž
odstran ní trvalo n kolik dní. D kujeme tamním ob an m, že
toto omezení p ijali s pochopením. Také nejsme zcela
spokojeni s prohrnováním komunikací. Musíme si však
uv domit, že obec nedisponuje vlastní technikou, ale službu si
najímá u DZS Struha ov, které má v daný moment také plno
práce. Pro p íští zimní období se budeme snažit nalézt lepší
ešení zimní údržby.
Dodate n ješt p ipomínáme všem, kte í tak dosud
neu inili, povinnost zaplatit poplatky za odvoz komunálního
odpadu a za psy. Všem ostatním d kujeme.
S p áním klidu, pohody a pevného zdraví v nastávajícím
období ch ipkových onemocn ní

Ing. Blanka Bejdáková

Výlet do Prahy
Po váno ních prázdninách se d ti vydaly za poznáním do
Planetária v Praze. Seznámily se tak nejen s hv zdnou
oblohou a tajemným vesmírem, ale byl pro n p ipraven i
výukový program na téma " Voda kolem nás".
Beseda o v elách
A v ely v tomto období odpo ívají, pan ech - vedoucí
v ela ského kroužku, si pro d ti p ipravil besedu s názvem
"V elí rok". Odpoledne, kterého se také ú astnili žáci ze
školní družiny, v ela ského a turistického kroužku, bylo
zpest eno výukovými filmy. Záv r pat il otázkám, na které
pan ech rád a trp liv odpovídal.
Mašinkový den
V sobotu 15. ledna se d ti z turistického kroužku vydaly na
výlet. Z Benešova jely vlakem do Prahy. Zde navštívily
n která pražská nádraží - Masarykovo, Hlavní a seznámily se
tak s jejich historií i sou asností. Poté vedly jejich kroky do
"Království železnic" - nejv tší modelové železnice v eské
republice. Ze Smíchova se malí turisté svezli tramvají k
Mánesu, kde probíhá inteaktivní výstava "Play". A tak d ti
stav ly, tvo ily, zkoušely, bádaly. Velkým pot šením bylo
pro n "prachové d lo" i "Labirynt smysl ". Výlet v Praze
jsme ukon ili krátkou procházkou podél eky Vltavy. Zp t do
Benešova se vracely d ti op t vlá kem.
Zápis do 1. ro níku
Ve st edu 9. února 2011 od 15:30 - do 18:00 hodin prob hne
v ZŠ Chotýšany zápis d tí do 1. ro níku, v náhradním
termínu ve tvrtek 10. února 2011 po telefonické domluv
(317 796 119). S sebou p ineste rodný list dít te, ob anský
pr kaz zákonného zástupce. T šíme se na Vás!
Zam stnanci ZŠ a MŠ Chotýšany

K Chotýšany
Vás zve na výro ní sch zi,
která se koná 12. 2. 2011 ve
14:00 hodin v hostinci Na
Kope ku.
Všichni jste srde n zváni.

Zápis 1/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 1. 2011 od 1900 hodin
P ítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Ji í Granát, Petr Kuthan, Irena Pošmurná, František Toula,
Vladimír Sysel
Nep ítomni:
Z toho omluveni:
Ur ení ov ovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel
Hosté: Miroslav Švarc, Karel Babka

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném po tu.

PROGRAM
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Dotace na obslužnou komunikaci u k ížku
4) Zásobování vodou z ve ejného vodovodu
5) Zpráva z jednání s Krajskou hyg. stanicí
6) Zpráva z Bene-busu
7) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
8) Nájemní smlouva ke sm rovkám do obce
9) R zné
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•

jednání 1. místostarosty se spole ností Rabbit Trhový Št pánov ohledn p eložení vodovodu – PROBÍHÁ
podání odvolání proti penále u FÚ Benešov starostkou – PROBÍHÁ
zajišt ní cenových nabídek osv tlení ve vybraných lokalitách 1. místostarostou –SPLN NO
provedení inventarizace za rok 2010 inventariza ními komisemi – PROBÍHÁ
sch zka svolaná starostkou ohledn výstavby komunikace na pozemku . 328/10 v k.ú. Chotýšany dne
8.1.2011 – SPLN NO
• jednání 1. místostarosty s DZS Struha ov ohledn zimní údržby obecním komunikací – PROBÍHÁ

3.

Dotace na obslužnou komunikaci u k ížku
Na základ jednání ze dne 8.1.2011 je navrženo vy ešit výstavbu komunikace na pozemku . 328/10 v k.ú.
Chotýšany prost ednictvím žádosti o dataci v rámci Programu rozvoje venkova 2011 - Podpora výstavby
technické infrastruktury.
Otázka: Kdo je pro podání žádosti o dotaci?

4.

5.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zásobování vodou z ve ejného vodovodu

Vzhledem k tomu, že denní spot eba vody v obci je 40 m3, což m sí n p edstavuje tém
obecního vodovodu je nutné zlepšit hospoda ení s vodou.

výt žnost vrt

Zpráva z jednání s Krajskou hyg. stanicí
Zastupitelstvo bylo seznámeno s pr b hem jednání na hygienické stanici ohledn obecního vodovodu a jeho
kolaudace.

6.

Zpráva z Bene-busu
Vzhledem k tomu, že krajský ú ad odmítl p ispívat na dopravu a zasedání svolal na sobotu 29. 1. 2011,
prob hlo jednání na Bene-busu pouze provizorn s tím, že bude nutné se znovu sejít po zasedání kraje.
Ze zatím prob hlých jednání vyplývá, že bude nutné rušení n kterých spoj , naší obce by se to zatím, pokud
jde o pracovní dny, nem lo týkat. Budou rušeny n které sobotní a ned lní spoje.

7.

Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou ze zasedání svazku obcí CHOPOS ze dne 25. 1. 2011. P i zasedání
se zastupitel m p edstavila firma CENTROPOL, zastupitelé byli seznámeni s dotacemi v rámci obnovy
venkova, obsahem návrhu interní sm rnice o postupech p i zadávání ve ejné zakázky, cenovou nabídkou na
rozbory pitné vody od spole nosti Mydlá ka, a.s., a prob hla diskuse ohledn dopravní obslužnosti.

8.

Nájemní smlouva ke sm rovkám do obce
Firma RD Allstav, s.r.o., požádala o umíst ní sm rovek na sloupky v majetku obce. Byla vypracována
nájemní smlouva 600,- K za sm rovku/subjekt ro n .
Otázka: Kdo je pro schválení nájemní smlouvy?

9.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

R zné
Žádost pana Hrstky o prodloužení pronájmu místnosti v hasi ské zbrojnici v M ste ku.
Otázka: Kdo je pro prodloužení pronájmu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

P i oblev došlo k zatopení cesty a pozemk pod rybníkem Císa , je t eba zajistit regulaci hladiny vody
v rybníkách.

Usnesení . 1/2011 ze dne 28. 1. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2011 - Podpora výstavby technické
infrastruktur na výstavbu komunikace na pozemku . 328/10 v k.ú. Chotýšany;

2)

pov uje
a) starostku uzav ením nájemní smlouvy ohledn sm rovek s firmami z pr myslové zóny;
b) 2. místostarostu prodloužením pronájmu místnosti v hasi ské zbrojnici v M ste ku s panem Hrstkou;
c) starostku jednáním s firmami z pr myslové zóny o p ísp vku na vybudování ve ejného osv tlení;
d) starostku vypracováním dodatku ke smlouv o dodávce vody z ve ejného vodovodu;
e) Vladimíra Sysla jako správce vodovodu vypracováním podklad pro dodatek ke smlouv o dodávce
vody;
f) 1. místostarostu p ípravnými pracemi pro zhotovení nového vrtu;
g) 1. místostarostu p ípravou sm rnice o postupech p i zadávání ve ejné zakázky;
h) 2. místostarostu jednáním s Ing. Koreckým ohledn regulace rybník .

3)

bere na v domí
a) zprávu z hygienické stanice;
b) zprávu z Bene-busu;
c) zprávu z CHOPOSu.

Jednání zastupitelstva obce skon ilo ve 2120 hodin.

P íští zasedání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2011 od 1900 hodin.

Dobrovolníci letos op t vy istí eku Sázavu
Dobrovolníci letos op t z lodí a b eh vy istí eku Sázavu. Úklid úseku ze St echova do Pikovic, dlouhého
tém 100 kilometr , tradi n organizuje spole nost Posázaví o.p.s. a uskute ní se od 15. do 17. dubna 2011.
Další úseky eky vy istí místní ak ní skupina Lípa pro venkov a ob anské sdružení Sázava 21, ekla
manažerka projektu Denisa Cibulková.
Patronát nad projektem nazvaným istá eka Sázava p evzala stejn jako loni zp va ka Aneta Langerová.
"Aneta s námi op t jeden den na ece pojede. Velice se t ší a já v ím, že to bude i pro dobrovolníky p íjemné
setkání," dodala manažerka projektu.
Organizace akce se od lo ska nebude p íliš lišit.
mít svého vedoucího a sv j zásobovací tým.

eka bude op t rozd lena na p t úsek , každý z nich bude

V lo ském roce se eka Sázava uklízela už popáté. Více než 1000 dobrovolník tehdy vy istilo úsek eky
dlouhý p es 150 kilometr . Sesbírali p es 37 tun odpadk , p edevším plastových lahví, igelitových obal , ale
také starých lednic, sud , torz rybá ských lodí, kole ek, jízdních kol i pneumatik.
Projekt je nekomer ní aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti všech. Tedy nejen lidí, kte í odpadky
sbírají z lodí a b eh , ale také obcí, m st, sponzor a partner . „Oslovíme obce podél Sázavy, aby poskytly
finan ní p ísp vek, uvítáme i materiální pomoc v podob úklidových prost edk nebo stravy pro dobrovolníky,“
dodala Cibulková. Pomoci m že každý – t eba zasláním drobného p ísp vku na sbírkový ú et íslo 1249326666339/0800.
Organizáto i letos cht jí do úklidu více zapojit základní školy. „D ti by m ly hlavn pomáhat istit eku z b eh ,
loni jich byl nedostatek,“ uvedla manažerka. Všichni dobrovolníci bez rozdílu v ku se mohou hlásit p ímo jí,
a to na telefon 733 710 012 nebo e-mail cibulkova@posazavi.com. Kontaktovat se mohou i p es facebook.
Podrobnosti o celé akci jsou uvedeny na www.posazavi.com.
Jaroslava T mová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava T mová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecn prosp šná spole nost Posázaví – www.posazavi.com

Obecn prosp šná spole nost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v b eznu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí,
orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako
místa s vysokým turistickým potenciálem a zárove místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

S ítání lidu, dom a byt 2011
S ítání lidu, dom a byt se v eské republice uskute ní na ja e 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému s ítání
prob hne, bude p lnoc z 25. na 26. b ezna 2011. Poprvé v historii se budou s ítat všechny zem EU z na ízení
Evropské komise v jeden spole ný rok. Náklady na s ítání lidu jsou v eské republice p ibližn 250 K na osobu
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je p i tomto zp sobu s ítání ástka v Evropské Unii obvyklá).

Novinky s ítání lidu 2011
S ítání lidu, dom a byt v roce 2011 p inese celou adu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informa ní
technologie, ale také se zkušenostmi z p edchozích s ítání:
•

Formulá e pružn reagují na vývoj ve spole nosti a s tím související legislativní opat ení, nov tak p ibude nap .
dotaz na registrované partnerství.

•

eský statistický ú ad p i s ítání lidu 2011 žádným zp sobem nezjiš uje vybavenost domácností ani jejich
p íjmy a výdaje. Ve s ítacích formulá ích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledni ky, automobilu, chaty,
televizoru ani dalších v cí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku d ležitá pouze otázka, zda má rodina
možnost využívat osobní po íta a p ipojení k internetu.

•

Nov bude možné vypl ovat elektronické s ítací formulá e na internetu a odesílat je on-line nebo prost ednictvím
datových schránek. Tento zp sob p edávání informací pat í v sou asnosti mezi nejbezpe n jší v bec.

•

S ítacími komisa i budou asi v 95 % p ípad pracovníci eské pošty.

•

Právnickým osobám bude
schránek.

•

V dob ostrého s ítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kte í budou
p ipraveni pomoci se všemi dotazy o s ítání.

•

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskute nilo tzv. Minis ítání, ve kterém si mohli žáci a studenti
zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užite né a zajímavé.

SÚ ve v tšin p ípad posílat domovní a bytové listy prost ednictvím datových

Generálka na S ítání lidu
V eské republice se letos od 6. dubna do 7. kv tna uskute nilo zkušební s ítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo
možnost odeslat formulá e elektronicky p es internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formulá e komisa m nebo je
posílali poštou.
Pro zkušební s ítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel eské republiky, aby prov ili všechny pot ebné procesy p ed ostrým
s ítáním v p íštím roce, otestovali srozumitelnost a p ehlednost formulá a vyzkoušeli nové techniky skenování dat.
„S ítání lidu se na našem území provádí pravideln od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické
vypl ování s ítacích on-line formulá na internetu, které bude p i s ítání p íští rok úplnou novinkou,“ upozor uje
místop edseda eského statistického ú adu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazník nebyly p i zkušebním
s ítání tím nejd ležit jším, zam ili jsme se hlavn na srozumitelnost otázek a formulá . Výstupem byla zpráva, jaké
procesy je pot eba pro ostré s ítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systém .“

Historie s ítání lidu
S ítání lidu pat í k nejstarším statistickým akcím v bec. Na našem území se soupisy obyvatel tvo ily už ve st edov ku,
kdy sloužily panovník m k vojenským a da ovým ú el m. Zpo átku zahrnovaly pouze ást populace. Za v bec nejstarší
dochovaný soupis na eském území je považován soupis majetku litom ického kostela z roku 1058, který je sou ástí
zakládací listiny knížete Spytihn va II. Za významný mezník pak lze ozna it rok 1753, kdy byl vydán patent císa ovny
Marie Terezie o každoro ním s ítání lidu. Novou kapitolu v historii s ítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo
s ítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo sou asn a jednotn na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se za ala významn zvyšovat od roku 1869, kdy se uskute nilo první moderní s ítání lidu
na našem území. Jediné s ítání, které se v novodobé historii eskoslovenska nekonalo, bylo v roce 1940 kv li 2. sv tové
válce.
Ond ej Kubala
tiskový mluv í projektu S ítání lidu, dom a byt 2011

Hasi ské plesání
Sobota, 29. 1. 2011 byla v Chotýšanech symbolikou prvního plesového ve era, který odstartovalo SDH
Chotýšany. Hudbu, jako již každoro n obstarala kapela CODA Byst ice, která všechny zú astn né hosty
obohacovala svými songy do pozdních ranních hodin. Když se vrátím ke zmín ným host m, ráda bych všem
doty ným pod kovala za ú ast, vytvo ení báje né atmosféry a samoz ejm za mnohé dary do tomboly. I p es
neúprosný mráz byl sál naprosto plný, tudíž co do ú asti – musím jen chválit. Faktem z stává, že letošní rok se
v obci p íliš „nenaplesáme“, proto aktivita lidí v tento den byla na míst . Tane ky na stolech op t nechyb ly,
ženám ze sboru nechyb lo místo na podiu, kde roztleskávaly osazenstvo p i tónech písní – „Sokolíci a hasi ské
hymn – Co jste hasi i“. Ve er hodnotím jako velmi zda ilý, ješt jednou díky všem zú astn ným a za rok
nashledanou!
Pro p ipomínku p edevším všem len m SDH – dne 11. 6. 2011 se uskute ní zájezd do sklípku do Hustope í na
Morav . Prvotní zájem bude p irozen akceptován od len , poté v p ípad velmi rádi doplníme stavy z ad
širšího okolí obce.
Za SDH Chotýšany
Bc. Klára Starostová, DiS.

KARNEVAL
Kdy - v pátek 25. 3. 2011 v 20 hod.
Kde - v Hostinci pod Kostelem
Vstupné - 100,-K
PS: p ísp vky do tomboly m žete p edat v ZŠ Chotýšany,
p ípadn po dohod na tel. 777 242 867 (Stá a Janda ová).
P edem d kujeme SRPŠ

OZNÁMENÍ O P ERUŠENÍ DODÁVKY ELEKT INY
dne 28. 2. 2011 od 11:00 - 15:00 bude p erušena dodávka elekt iny
(dolní ást - bytovky, škola, jídelna, obecní ú ad)

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – ást XI.
Z r zných dob a as – Kapitola 17
Kojetice – Smykov 4
V té dob žila u Toul „Na Smykov “ také matka panímámy Toulové Marie Zemanová z Onšovice. Byla od
roku 1944 vdovou a když v roce 1951 se musel její syn Josef Zeman, hospodá na statku ís. 1 v Onšovicích, u
kterého žila jako vým nká ka z ú edního na ízení i s rodinou z Onšovic a z našeho kraje v bec vyst hovat,
odmítla ona opustit rodný kraj a p est hovala se k Toulov m. Na Onšovice a své bývalé hospodá ství však
zapomenouti nemohla. Každý den k ve eru chodila na silnici na místo, odkud bylo dob e vid t na Onšovice, kde
daleko do kraje prosvítala cementovou bílou krytinou st echa Zemanovy stodoly i ostatní obytné a hospodá ské
budovy, nedávno nov postavené. Tato její každodenní vycházka stala se jí nakonec osudnou.
Mívala vždy jedno p ání: aby, až p ijde její poslední hodinka to dlouho netrvalo, aby to p išlo na ráz! A
to se jí také vyplnilo. Jednoho dne, bylo to v pond lí 18. ervna 1956, když se op t alespo zdálky pohledem
pot šila na známá milá místa v Onšovicích, poklekla u d ev ného k íže, stojícího na okraji silnice a cesty
k Toulov m a vroucn se modlila. Když se za malou chvíli zvedla a cht la odejít, byla zachycena
kolemjedoucím motocyklistou a t žce poran na. Motocyklista, který byl v podnapilém stavu, byl na míst
zjišt n, co to však bylo ale platné, babi ka Zemanová zran ní podlehla. Byla poh bena na chotýšanském
h bitov v pátek 22. ervna 1956. Byla to taková milá, usm vavá sta enka, taková opravdu typická, up ímná a
poctivá eská panímáma. Dožila se vysokého v ku, krátce p ed svou smrtí koncem dubna toho roku oslavovala
své 89 narozeniny.
Karel Toula, poslední soukrom hospoda ící sedlák „Na Smykov “ zem el 6. ledna 1959. Jeho poh bu na
chotýšanském h bitov se zú astnilo velké množství lidu z celého našeho kraje. Bylo mu 70 let.
Pozemky od Toulova statku „Na Smykov “ jsou nyní zahrnuty ve vým e JZD Chotýšany, do kterého
bylo za len no také JZD M ste ko. Jeho leny se stala pak i hospodyn Toulová s dcerou Marií a švagrem
Rudolfem, který z stal svobodným . . .
A tím vlastn kon í zajímavá i pohnutá historie ádkového statku zemanského kdysi rodu TOULOVA
„Na Smykov “.

Kapitola 23
O chotýšanském okolí 1
S historií a osudy bývalého m ste ka a nyn jší nevelké obce Chotýšan jsou t sn spjaty i osudy n kterých
okolních vesnic a osad, které v d ív jších dobách pat ily k velikému panství chotýšanskému. Jsou to v prvé ad
osady K emení, Pa ezí a Onšovice, dv r V žníky a obec M ste ko. I obec Jemništ a m stys Postupice, které
d íve pat ily hrab ti ze Šternberka tak, jako Chotýšany hrály v historii naší vesnice také svoji úlohu. I bývalá
tvrz Krabice pat í k bohaté historii Chotýšan. A kone n i obec Takonín spadající práv tak jako M ste ko pod
farnost chotýšanskou. O Kojeticích je již psáno.
Poda ilo se mi z r zných pramen zaznamenat n které údaje o vzniku a osudu t chto osad, dvor a obcí,
jež dále uvádím. Není toho mnoho. P ece však v ím, že si to také rádi p e tete a že mnohému z Vás vyvstanou
v mysli vzpomínky na doby dávno i nedávno minulé, na události, které jste bu sami prožili, nebo o kterých jste
slýchali vypráv t a mnohé Vám i p ipomenu …
pokra ování p íšt
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