Ročník 15 / Číslo 8 - 9/ Srpen - Září 2011
Vážení spoluobčané,
prázdniny uběhly jako voda a my všichni opět naskakujeme
do pracovního kolotoče. Možná trochu kacířsky se mi chce
dodat „konečně“, protože letní období i ve vedení obce
bylo, nikoliv naší vinou, útlumové. Máme rozpracováno
několik projektů, se kterými se nám podařilo postoupit jen
minimálně, pokud vůbec. Pro Vaši informovanost je shrnu:
- kolaudace vodovodu – vázneme na souhlasu
spolumajitelů pozemku vedle Rabbitu, který jsme
doposud nezískali,
- čištění studní – předběžně nasmlouvaná firma
se ukázala jako nesolidní, proto jsme s ní
spolupráci zrušili a nyní jednáme s firmou jinou,
- autobusová zastávka na Chotýšce – čekáme na
vyjádření společnosti Telefonica O2, která má
dodat podklady pro projektovou dokumentaci,
- cesta na Křemení – čekáme, až obec Senohraby
oznámí Ministerstvu pro místní rozvoj, že
o přidělenou dotaci nemá zájem a tyto peníze
dostaneme my,
- územní plán – teprve nyní jsme získali jeho zadání
a čekáme na vyjádření dotčených orgánů,
- sportoviště – alespoň zde pokrok, protože jsme
získali vyjádření plynařů, že na pozemku, pod
kterým vede vysokotlaký plynovod, můžeme
vybudovat hasičskou dráhu.
Výčet je to neradostný, avšak očekáváme, že v září se práce
na všech projektech opět rozběhnou.
Během letních měsíců jsme se však nenudili, zaměstnávaly
nás drobné povinnosti a také příprava oslav 600 let
Městečka. Dnes s odstupem několika dní můžeme
konstatovat (a na oslavě přítomní občané nám to jistě
potvrdí), že akce se zdařila na výbornou. Obec Chotýšany
zajistila oficiální program (bohoslužbu a výstavu), následná
oslava byla dílem Městečských (s částečnou materiální
podporou obce) s přispěním příslušníků společnosti Hare
Krišna. I počasí nám přálo. Všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu slavnosti, jménem vedení obce velice
děkuji.
A o čem se jednalo na zářijovém zastupitelstvu?
Sportoviště – v červenci jsme se sešli se zástupci spolků na
hřišti a navrhli jsme definitivní podobu sportoviště.
Plánujeme zde vybudovat hasičskou dráhu, multifunkční
hřiště na míčové hry, zastřešené posezení u kabin a také cca
300 m dlouhý asfaltový ovál kolem celého pozemku, který
bude vhodný pro in-line brusle, skateboardy nebo pro běh

našich školáků. Do konce září by měla být zpracována
projektová dokumentace a také by v tomto termínu měla
proběhnout směna pozemků s p. Sternbergem (záměr na
směnu je vyvěšen na úřední desce). Poté podáme žádost
o stavební povolení, abychom se v prosinci mohli zúčastnit
výběrového řízení na dotaci.
Územní plán – architekt, p. Maryška, dodal na Městský
úřad v Benešově zadání územního plánu a my jsme oslovili
„dotčené orgány“, aby se k němu vyjádřili. Tuto možnost
máte i Vy. Zadání územního plánu je k nahlédnutí na našich
webových stránkách nebo v písemné podobě na obecním
úřadě. Své připomínky můžete podávat v písemné podobě
do 10. 10. na obecním úřadě. Jedná se zatím o rámcový
dokument, který neřeší konkrétní pozemky, ale pouze
oblasti. Na základě připomínek k zadání bude teprve
zpracován vlastní územní plán, ke kterému se opět budete
moci vyjadřovat. Pro vlastní územní plán je také nezbytné
mít aktuální vektorové katastrální mapy (mají být hotové do
konce září) a pasport komunikací (termín vyhotovení – jaro
příštího roku).
Zvýšení tlaku ve vodovodu – ti z Vás, kteří bydlí „ve
vyšších polohách obce“ jistě vědí, o čem je řeč. Zvýšit
vodovodní tlak minimálně ve škole po nás požadují
i orgány požární ochrany. Zatím sbíráme informace a
cenové nabídky.
Ostatní – vyjadřovali jsme se ke 2 žádostem o zřízení
věcného břemene na elektrickou přípojku, která má vést
pod obecní komunikací. Byli jsme hospodářkou obce
seznámeni s plněním rozpočtu a schválili jsme jeho úpravy.
Také jsme se zabývali nabídkou DZS Struhařov na posílení
vodovodu o vodu ze studní u Takonína, které chce
zakoupit. Vzhledem k předpokládanému rozvoji obce tuto
nabídku vítáme, avšak je třeba, aby nám DZS dodalo bližší
informace.
A co se do programu zastupitelstva nedostalo?
Vstupenky do divadla – obec zajistila autobus a vstupenky
na představení ve Stavovském divadle v Praze na činohru
Kupec benátský s termínem 17. 9. (sobota). Ještě máme
několik volných lístků, takže máte-li zájem, příliš neotálejte
a přijďte si je zakoupit na OÚ.
Nezaplacené poplatky za odvoz odpadu a odběr vody
z obecního vodovodu – někteří z občanů doposud tyto
poplatky neuhradili. Protože obesílání těchto občanů by
bylo administrativně a finančně náročné, využíváme
možnost danou zákonem, tj. vypracování hromadného
předpisného seznamu všech poplatníků, kteří poplatky ještě
nezaplatili. Od 19. 9. do 20. 10. bude tento seznam na OÚ

každému k nahlédnutí (zákon na ochranu osobních údajů
nám neumožňuje seznam neplatičů veřejně vyvěsit).
Nezaplatí-li poplatník uvedený na seznamu (nebo
neprokáže-li, že poplatky již uhradil) stanovené poplatky
v termínu do 4. 11., bude mu zaslán platební výměr, na
jehož základě, v případě nezaplacení, bude možné předat
pohledávku exekutorovi. Nejste-li si jisti, zda máte všechny
poplatky uhrazené, dostavte se, prosím, v úředních
hodinách na Obecní úřad a ujistěte se, zda je ve Vašem
případě všechno v pořádku.
Zahájení školního roku – ZŠ v Chotýšanech přijala
maximální možné množství nových žáků do mateřské i
základní školy a ještě musela některé uchazeče odmítnout.
Je radost vidět, jaký je o naši školu zájem. Dodatečně
přejeme všem novým i již zkušeným žákům nejen naší
školy hodně úspěchů. Stejné přání směřuje i k těm
odrostlejším, tj. studentům.
S přáním krásného období babího léta
Ing. Blanka Bejdáková

Oslava výročí 600 let založení našeho
Městečka
Nápad oslavit tak velké kulaté výročí, bylo to nej, co naše
Městečko v posledních letech potkalo. Byl to čas, který
jsme věnovali hlavně všem, co pocházejí nebo bydlí v
Městečku, co tu mají pár přátel, rodiče nebo své děti i
vnoučata. Nicméně pozváni byli všichni. Byla to oslava, na
kterou budeme velmi rádi a dlouho vzpomínat. Bylo krásné
obdivovat fotografie na výstavě a vidět tváře, které tu žily
svůj život dávno před námi a daly základ našemu dnešnímu
Městečku. Panu Švarcovi, který tuto výstavu připravil,
mnohokrát děkujeme. Oslavy se zúčastnil i bystřický pan
farář, který zde sloužil bohoslužbu věnovanou hlavně
dnešním i minulým obyvatelům našeho Městečka. Byla to
chvíle na zamyšlení a uvědomění si, že Městečko bez lidí,
kteří zde žili a žijí, by byla pouze černá tečka na mapě. To
byla také hlavní myšlenka této oslavy a jsme moc rádi, že
se velmi povedla. Odpoledne přišel kouzelník a děti i
dospělí s úžasem prožívali jeho vystoupení. Poté nám své
umění předvedl i Martin Batha se svou barmanskou show.
K poslechu i tanci hrála kapela Sklepmistři. V průběhu
odpoledne jsme se mohli projet volským povozem, nechat
si namalovat na obličej ornamenty či shlédnout taneční
vystoupení. To vše v režii příslušníků společenství Hare
Krišna. Při jejich večerní fireshow se nám tajil dech. Děti
také využily možnost zaskákat si na trampolíně nebo ve
skákacím hradu a koupit si drobnosti či sladkosti ve
střelnici a ve stánku. Na chvíli jsme všichni spojili své síly
a dali dohromady velkou věc. Že celé velké snažení mělo
cenu, jsme viděli ve tvářích všech zúčastněných. Každému,
kdo přidal ruku k dílu, velice děkujeme. Nám všem zůstane
v srdci vzpomínka na 3. září 2011, kdy jsme se všichni
zastavili a společně oslavili naše Městečko, a to je věc,
která jistě stála za to!
S poděkováním členům zastupitelstva, kteří celou akci
zaštítili
obyvatelé Městečka

ZE ŠKOLY
Zahájení školního roku
Není to tak dávno, co jsme se na zahradě loučili s přáním
krásně prožitých letních dnů. A je tu začátek nového
školního roku, pro ty, kteří zasedli do školních lavic,
o to víc plný očekávání. Ve čtvrtek 1. září přivítala paní
starostka Ing. Blanka Bejdáková 13 nových prvňáčků.
Popřála jim mnoho úspěchů a radosti v cestě
za poznáním....

Poděkování
Na školní zahradu byla na konci prázdnin pořízena nová
sestava pro děti. Tímto bychom chtěli poděkovat SRPDŠ
při MŠ a ZŠ Chotýšany za finanční příspěvek
ve výši 35 000,- korun na její pořízení.

Výsledky sběru papíru
V závěru školního roku 2010/2011 byl vyhodnocen sběr
papíru s těmito výsledky.
Mezi nejlepší sběrače v mateřské škole patří:
Ptáčková V. - 2 330 kg,
Chobotová E. - 2 309 kg,
Ptáčková K. - 898 kg,
Kovář J. - 865 kg.
Knappová E. - 348 kg.
Nejlepšími sběrači v základní škole jsou:
Kuneš V. - 1 110 kg,
Kůrková P. - 701 kg.,
Popelka O. - 620 kg,
Kalinová N. - 410 kg,
Toula P. - 344 kg.
Gratulujeme!
Celkem bylo nasbíráno 13 695 kg starého papíru. Naše
škola se tak umístila na pěkném 7. místě průměrně
se 269, 5 kg na žáka z 88 škol, které se do sběru zapojily.
Velké poděkování a pochvala patří ale všem zúčastněným.
Každý se snažil podle svých možností využít všechny
dostupné zdroje a pod vidinou recyklace plenil koše doma
i sousedům. Sbíráme starý papír dál, a tak – přidejte
se k nám.....
V novém školním roce přejeme všem žákům hodně
úspěchů, nových zážitků a krásných okamžiků, prožitých
nejen ve školních lavicích.
Zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Rozpis fotbalových mužstev Sokola Chotýšany
Chotýšany A
Tupadly
Chotýšany A
Nespeky
Chotýšany A
Jesenice
Chotýšany A
Chocerady
Chotýšany A
Sedlec – Prčice
Chotýšany A

Chotýšany A
Votice B
11. 9.
Chotýšany A
18. 9.
Bílé Podolí
25. 9.
Chotýšany A
1. 10.
Poříčí
9. 10.
Chotýšany A
15. 10.
Kondrac
23. 10.
Chotýšany A
30. 10.
Teplýšovice
6. 11.
Chotýšany A
13. 11.
Sázava
20. 11.

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

Nesperská Lhota B
Chotýšany B
Struhařov B
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Popovice B
Divišov B
Chotýšany B

Chotýšany B
Chotýšany B
10. 9.
Kladruby
17. 9.
Chotýšany B
25. 9.
Soběhrdy B
1. 10.
Chotýšany B
9. 10.
Libež
15. 10.
Chotýšany B
22. 10.
Chotýšany B
29. 10.
Ostředek B
5. 11.

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

SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.
Obec Chotýšany nabízí ještě několik lístků
na činohru KUPEC BENÁTSKÝ ve Stavovském divadle.
Termín konání: sobota 17. 9. od 19.00 hodin,
odjezd autobusem v 17.00 hodin od školy.
Vstupenky v ceně 105 Kč zakoupíte na obecním úřadě.
Výstava o historii Městečka v místním obecním domku je k vidění až do konce
září. V případě zájmu si domluvte její zpřístupnění s p. Miroslavem Švarcem
na tel.: 732 679 358.

Zápis 7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2. 9. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Petr Kuthan, Irena Pošmurná, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Jiří Granát,
Z toho omluveni: Jiří Granát
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel
Hosté: Josef Černý, Tomáš Kouřil, Marie Matoušková

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)
Směna pozemků u hřiště
4)
Projektová dokumentace sportoviště
5)
Územní plán – určení pověřeného zastupitele
6)
Věcné břemeno pro el. přípojku k pozemku parc. č. 228/2
7)
Informace z CHOPOSu
8)
Tlakování vodovodu
9)
Podklady pro zpracování ÚP – aktualizace vektorových katastrálních map, pasport komunikací
10)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• jednání 1. místostarosty s ZDS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studnami –SPLNĚNO
• jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – PROBÍHÁ
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• zabezpečení dopravního značení u školy a v Městečku 2. místostarostou – PROBÍHÁ
• vypracování pravidel pro budování obslužných komunikací a přípojek na veřejnou infrastrukturu
starostkou – SPLNĚNO
• jednání starostky s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace – PROBÍHÁ
• příprava oslav v Městečku 2. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• jednání starostky s majiteli pozemku č. 471 ohledně věcného břemene k vodovodu – PROBÍHÁ
• zajištění cenových nabídek na automatickou tlakovou stanici 1. místostarostou – PROBÍHÁ

3.

Směna pozemků u hřiště
Pro vybudování multifunkčního sportoviště je nutné směnit pozemky u hřiště s panem Sternbergem. Jedná se
o směnu částí pozemků p.č. 287 a p.č. 290/9, která byla již řešena v minulosti a je také vypracován geometrický
plán, a dále nově o pozemky p.č. 285/1 (1 029 m2 ve vlastnictví obce – trvalý travní porost), p.č. 278/1 a 278/2
(dohromady 540 m2 ve vlastnictví p. Sternberga). Pan Sternberg navrhuje, že zajistí a zaplatí veškerou
administrativní činnost spojenou se směnou a rozdíl ve výměře uhradí obci v ceně v místě obvyklé.
Otázka: Kdo je pro směnu pozemků?

4.

5.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Projektová dokumentace sportoviště
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou projektanta na multifunkční sportoviště ve výši 50.000,- Kč.
Zastupitelé si vyžádali konkurenční nabídky.
Územní plán – určení pověřeného zastupitele
Stavební zákon vyžaduje, aby při pořizování územního plánu byl zastupitelstvem jmenován určený zastupitel.
Návrh je, aby určeným zastupitelem byla starostka obce.
Otázka: Kdo je pro návrh?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

Věcné břemeno pro el. přípojku k pozemku parc. č. 228/2
Zastupitelé byli seznámeni s požadavkem na zřízení věcného břemene pro el. přípojku k pozemku
parc. č. 228/2.
Otázka: Kdo souhlasí se zřízením věcného břemene?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Informace z CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu CHOPOS dne 26.8.2011 v Bílkovicích.

8.

Tlakování vodovodu
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou společnosti AQUA SYSTÉM, s.r.o., na tlakování obecního
vodovodu. Zastupitelé si vyžádali další nabídky.

9.

Podklady pro zpracování ÚP – aktualizace vektorových katastrálních map, pasport komunikací
Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací na aktualizaci vektorových katastrálních map a pasportu
komunikací.

10.

Různé
Žádost o věcné břemeno pro el. přípojku k pozemku parc. č. 328/22.
Otázka: Kdo je pro zřízení věcného břemene?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Nabídka DZS Struhařov na možný odběr vody.
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou DZS Struhařov o možnosti odebírat vodu ze studní u Takonína.
Zastupitelé mají o nabídku předběžný zájem a si vyžádali další informace.
Úprava rozpočtu č.2
Úprava rozpočtu v položce č. 4116, § 3314, § 3619, § 3639 položka 2132, § 3722, § 6171 položka 2329, § 6310
položka 2141, § 2212 položka 5021, § 2310 položka 5021, § 3113 položky 5131, 5139 a 5169, § 3314, § 3319
položky 5136 a 5167, § 3619 položka 5163, § 3631, § 3632 položka 5169, § 3639 položky 5169 a 5222, § 3745
položky 5021, 5137, 5139, § 5512 položky 5021 a 5169, § 6112 položka 5162, § 6171 položky 5021, 5139,
5141, 5154 a 5362, § 6409 položka 5363 – podle přílohy.
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu č. 2?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 7/2011 ze dne 2. 9. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
směnu pozemků s panem Šternberkem;
b)
starostku obce jako určeného zastupitele pro zpracování územního plánu;
c)
věcné břemeno pro el. přípojku k pozemku parc. č. 228/2;
d)
věcné břemeno pro el. přípojku k pozemku parc. č. 328/22;

2)

pověřuje
a)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu;
b)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního
sportoviště;
c)
2. místostarostu zabezpečením dopravního značení u školy a v Městečku;
d)
starostku jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace;
e)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na opravu komunikací po přívalových deštích;
f)
starostku jednáním s majiteli pozemku č. 471 ohledně věcného břemene k vodovodu;
g)
1. místostarostu zajištěním cenových nabídek na automatickou tlakovou stanici;
h)
starostku jednáním s panem Sternbergem ve věci směny pozemků;
i)
starostku zajištěním dalších cenových nabídek na projektovou dokumentaci k multifunkčnímu
sportovišti;
j)
2. místostarostu jednáním s DZS Struhařov ohledně možnosti odběru vody;
k)
hospodářku obce úpravou rozpočtu;

3)

bere na vědomí
a)
informace z CHOPOSu;
b)
informace o postupu prací na podkladech pro zpracování ÚP.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 7. 10. 2011 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Onšovice 1
Až do dvacátých let našeho století byl úřední název této osady Vonšovice. Kdy osada vznikla, nepodařilo se
zjistit. Za starých dob patřila k Bílkovicům, které byly tehdy také součástí velkého panství Chotýšanského.
V roce 1844 měla osada 70 obyvatel v 10 domech. Patřil k ní i tak zvaný „Chotýšanský“ mlýn, který měl
popisné číslo 5.
Školou i farností patřila osada Vonšovice do Chotýšan. V 50. letech předešlého století vznikla zde snaha
o připojení osady k Radošovicům. V Chotýšanské farní kronice čteme o tom zajímavou poznámku:
V době, kdy v Chotýšanech působil farář p. Jan Čežík - 1851 – 1864 žádal tehdejší farář v Radošovicích
p. František Kurka, aby celá osada Vonšovice od Chotýšanské farnosti odtržena byla a přidělena pod duchovní
správu Radošovickou. Za tím účelem přijel do Chotýšan krajský komisař Teplý z Tábora a spolu s farářem
Čežíkem a chotýšanským starostou Václavem Vackem z čp. 31 měřili cestu od kostela v Chotýšanech až
doprostřed Vonšovic. Radošovský farář p. Kurka šel také s nimi. Cesta trvala 37 minut. Při té příležitosti byla
svolána schůze Vonšovických občanů a hlasovalo se, kteří z nich se chtějí připojit k Radošovicům, a kteří do
Chotýšan. Aby byla známa vůle občanů.
K žádnému rozhodnutí ve prospěch Radošovic tehdy nedošlo, poněvadž hlasováním se ukázalo, že jen
slabá polovina občanů je pro připojení k Radošovicům. Farář p. Jan Čežík k tomu poznamenává:
„Ukázalo se, že pan farář Kurka příliš spoléhal na to, že všichni občané Vonšovičtí budou pro něho
hlasovat. Dřívějším nadcházením a zdvořilkováním – neboť každému osadníku od nové strany, rozuměj
chotýšanké, říkal: Oni pane, kupř. Matějka ….. byl o tom již téměř přesvědčen!“
Při tom ovšem nezůstalo a za několik let nato v r. 1856 byla část Vonšovic přece jen přifařena
k Radošovicům. Děti tam potom také chodily do školy proto, že je tam schůdnější cesta a je to také trochu blíže
než do Chotýšan.
Na návrh krajské správy Spojů byl v roce 1951 zaveden i do Onšovic telefon, veřejná telefonní hovorna
za roční poplatek 1044 koruny. Stavební náklad byl uhrazen ze státních prostředků.
V letech po II. světové válce projednával MNV v Chotýšanech žádost osady Onšovice. Tamní občané
totiž žádali, aby celá osada byla přidělena a přičleněna do svazku obce Radošovic. Bylo zásadně rozhodnuto,
aby žádosti Onšovic bylo vyhověno, avšak za podmínek, že čp. 5 tj. Váňova usedlost, bývalý „Chotýšanský“
mlýn zůstane ve svazku obce Chotýšan podle výslovného přání majitele Stanislava Váni. Dále, že hranice
katastru nemůže být potok „Chotýšanka“, protože za ním jsou ještě obecní lesy chotýšanské a obec nedopustí,
aby přišly do cizího katastru. Byl dán návrh, aby hranice katastru byla čára, která bude probíhat po hranici lesa
„Vápenka“ a Onšovická stráň. Obec Chotýšany vyhradila si ještě to stanovisko, že výlohy spojené s utvořením
katastrální mapy ponese obec Radošovice.
Tímto rozhodnutím, které schválil i ONV byla osada Onšovice vyjmuta z katastru obce Chotýšan
a přečleněna školou i farností do Radošovic. Jen usedlost Stanislava Váni zůstala i nadále ve svazku obce
Chotýšan a dostala pak popisné číslo 16 po bývalé chalupě Antonína Nováka, hrobaře.
Z nejstarších rodů v Onšovicích je rod Matějků, Zemanů a Semerádů. Zvláště rod Zemanů a Semerádů to
bývaly velké statky a jejich majitelé, hospodáři na těchto gruntech byli v celém kraji známí a vážení. Jak Josef
Zeman, tak i Josef Semerád v letech po I. světové válce řadu let zasedali v obecním zastupitelstvu Chotýšan,
kam Onšovice dříve patřily. Josef Zeman zemřel v září 1944 ve stáří 82 let.
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