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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku je vždy vhodné trochu se zastavit
a bilancovat, co se v uplynulém období podařilo či nikoliv a
jaké úkoly nás čekají v období příštím. Do mého života rok
2010 přinesl velkou změnu, když jsem dostala Vaše hlasy a
ujala se řízení obce. Zvládat tuto novou roli souběžně se svým
zaměstnáním na plný úvazek bylo pro mě velice náročné, a
proto musím poděkovat svým spolupracovníkům, své rodině i
všem ostatním, kteří mi v tomto nelehkém období pomáhali a
podporovali mě. Od nového roku jsem své pracovní povinnosti
zredukovala a budu tedy mít větší prostor a více času věnovat
se „starostovským povinnostem“.
Prosinec mi přinesl řadu příjemných zážitků a milých
setkání s mnohými z Vás. Ráda si vzpomenu např. na výroční
schůzi hasičů, na vánoční besídku školy, na adventní koncert
nebo na rozsvěcení vánočního stromku na Pařezí. Všem, kteří
tyto akce připravovali, děkuji.

vybavení školy. Vzhledem k tomu, že ke konci roku má
obec na svém účtu poměrně vysoký přebytek, bylo možné
požadavky školy profinancovat. V příštím roce bude škola
opět řešit závažný problém, a sice prostory pro vyučování.
Obecní úřad proto škole přislíbil možnost výuky v přízemí
své budovy. Žáci by mohli tuto místnost využívat již od
února.
A co nás čeká na začátku nového roku? V lednu
proběhne pravidelná inventarizace obecního majetku. Proto
se obracím na všechny, kteří mají půjčené knihy z obecní
knihovny, aby je co nejdříve vrátili. Také se budou vybírat
poplatky za tuhý komunální odpad (splatnost do konce
ledna) a za psy (splatnost do konce března). Platit je možno
osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo
složenkou či převodem z účtu. V tomto případě je nutné,
abyste na složence či příkazu uváděli jako variabilní symbol
číslo svého domu a ve zprávě pro příjemce i své jméno a
adresu. Jinak je velmi obtížné dohledat, od koho platba
přišla. My si jako hlavní úkol stanovujeme zmapování
situace v zásadních projektech (tj. autobusová zastávka na
Chotýšce a obchvat Chotýšan) a zahájení kroků k jejich
úspěšné realizaci. O postupu v těchto záležitostech Vás
budeme pravidelně informovat.

Prosinec však (bohužel) není jen adventní a vánoční čas, ale
je to i období, ve kterém je třeba vykonat spoustu práce.
Věnovali jsme např. velké úsilí zpracování 5 žádostí o dotace
(viz zápis z listopadového zastupitelstva). Bohužel již dnes
víme, že nezískáme dotaci na rekonstrukci komunikace od
Šilhů ke hřišti, protože tato komunikace nesplňuje parametry
Přeji Vám úspěšné vykročení do nového roku 2011 a
dané Středočeským krajem. Proto jsme operativně připravili v něm hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
další projekt, na který bychom dotací získat mohli, a to
autobusovou zastávku na Toulově.
Ing. Blanka Bejdáková
Dále jsme připravili a posléze i schválili rozpočet obce na
r. 2011. Připomínku k rozpočtu vznesly pouze 2 subjekty. P.S.
Jednak škola, která žádala navýšení příspěvku obce škole o Ještě musím připojit pár slov jedné naší spoluobčance, která
40 000 Kč oproti r. 2010 (zastupitelstvo žádost akceptovalo) a poslala na obecní úřad anonymní dopis s žádostí o jeho
farní úřad, který žádal o spoluúčast na opravě kostela, kterou zveřejnění.
hodlá realizovat v případě, že získá na tuto akci dotaci. Psát anonymní dopisy je zbabělé a pokrytecké. Slušní lidé je
Zastupitelstvo v tomto případě přislíbilo částku 10 000 Kč. nepíší, nezabývají se jimi a slušné noviny je nezveřejňují.
Naše škola již jednu výraznou finanční pomoc od obce letos Máte-li jakékoliv výhrady, otázky či podněty, obracejte se
získala. Jednalo se o částku 250 000 Kč, za kterou bylo s nimi přímo na kompetentní osoby nebo na zastupitele (tak,
obnoveno vybavení mateřské školy, školní jídelny a šaten tak, jak to bez obav činí mnozí Vaši spoluobčané). My se jimi
aby byly splněny požadavky Krajské hygienické stanice. Část určitě budeme zabývat a bude-li to v naší moci, jistě Vám
peněz šla i na rozšíření prostor pro výuku o jednu učebnu, vyjdeme vstříc. Nechceme si hrát s nikým na schovávanou a
protože počet žáků ve škole se neustále zvyšuje. A právě podepsané příspěvky občanů do novin rádi zveřejníme
z důvodu zvyšujícího se počtu žáků se v příštím roce (nebudou-li vulgární nebo jinak urážlivé).
předpokládají vyšší náklady např. na učební pomůcky a další

ZE ŠKOLY

.

Poslední měsíc v roce, byl pro děti v očekávání a těšení
se na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Začal mikulášskou nadílkou ve škole, kdy mezi děti
přišel čert a Mikuláš. Odměnou za projevenou statečnost
jim byl balíček s ovocem a malou sladkostí.
Ve čtvrtek 9. prosince si děti i dospělí zpříjemnili
vánoční čas v dílničkách, kde si mohli ozdobit perníček,
vyrobit svícen, ozdobu na vánoční stromeček, ale také,
naučit se dělat nepečené cukroví a svíčku z včelího
vosku. Poděkování patří paní I. Syslové a manželům
Čechovým.
V sobotu 11. prosince byla škola otevřena všem, kteří
si přišli předvánoční čas zpříjemnit návštěvou vánoční
výstavy. Ke shlédnutí byly výrobky s vánoční tématikou,
keramiky a ukázky prací v centrech aktivit. Některé
dárečky bylo možné si i zakoupit.

Srdečně zveme všechny členy a příznivce
SDH Chotýšany na

Hasičský ples
Kde? Hostinec pod Kostelem

Vánoční besídku tentokráte neohrozily nemocné děti
Kdy? 29. ledna 2011
(ti se včas uzdravily a nácvik besídky se povedl), ale
počasí. Přestože silnice pokryla velká vrstva sněhu, sál
V kolik? V 19:30
hostince Pod Kostelem se zaplnil a vánoční besídka
mohla začít. Ke shlédnutí bylo vystoupení tanečního
K poslechu a tanci hraje CODA BYSTŘICE
kroužku, pohádka o Ježíškovi, přání Apoštolů a také
pásmo básniček a písniček v podání těch nejmenších.
Vstupné: 100,-- Účast ve stejnokrojích vítána.
20. prosince žáci 2. a 3. ročníku navštívili v zámku ve
Vlašimi vánoční výstavu a před kavárnou „Žirafa“
nazdobili vánoční stromeček.
V úterý 21. prosince děti zazpívaly koledy a předaly
přáníčka s malým dárečkem při tradičním zpívání
osamělým spoluobčanům.
Dny ve školních lavicích před Vánocemi ukončila
vánoční nadílka u společného stromečku ve škole. A tak
se děti radovaly z nových her a stavebnic.

Ve středu 9. února 2011 se od 15:30 hodin
uskuteční zápis dětí do 1. ročníku. V náhradním
termínu ve čtvrtek 10. února 2011 po
telefonické domluvě (317796119, 736942792).
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský
průkaz.

Předem děkujeme za ceny do tomboly.

Výroční členská schůze
TJ Sokol Chotýšany
která se koná dne 21. ledna 2011
v Restauraci na Chotýšce
od 1800 hod.
Všichni jste srdečně zváni.

Zápis 9/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 12. 2010 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Irena Pošmurná, František Toula, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Petr Kuthan
Z toho omluveni: Petr Kuthan
Určení ověřovatelé zápisu: Jiří Granát, Ing. Radek Kalina
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., RNDr. Budková, p. J. Kuthan, p. J. Kuthan ml., p. Vitner, p. Švarc

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Schválení obecního rozpočtu
Směrnice o místních poplatcích
Směrnice o rozpočtových výdajích
Inventarizace za r. 2010
Místní poplatky v r. 2011
Různé

Ing. Kalina navrhl jako bod č. 8) Úprava obecního rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
bod č. 9) Odměny zastupitelů
bod č. 10) Dotace
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně přeložení vodovodu – PROBÍHÁ –
čeká se na vyjádření vedení společnosti
• starostku k podání odvolání proti penále u FÚ Benešov - PROBÍHÁ
• 1. místostarostu a 2. místostarostu k zajištění podání schválených dotací - SPLNĚNO
• 1. místostarostu k zajištění cenových nabídek k osvětlení výše uvedených lokalit - PROBÍHÁ
•

3.

Schválení obecního rozpočtu
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011 dle návrhu s dodatkem v paragrafu 3113 položka 5331
příspěvek obce do školy ve výši 500 tis. Kč, dále v paragrafu 3399 položka 5222 příspěvek občanským
sdružením ve výši 10 tis. Kč jako příspěvek na opravu kostela v případě schválení dotace na opravu.
Otázka: Kdo je pro schválení obecního rozpočtu na rok 2011?

4.

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Směrnice o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č 1/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních
poplatcích ze dne 3. 8. 2007.
Ke změně dochází z důvodu, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním
související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
V důsledku přijetí uvedených právních předpisů dochází k některým zásadním změnám, jež se na poli
samostatné působnosti obcí dotknou především stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
Otázka: Kdo je pro schválení znění vyhlášky ?

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5.

Směrnice o rozpočtových výdajích
Zastupitelstvo stanovuje maximální limit pro samostatné rozhodování starostky či místostarosty ve výši
20.000,- Kč. O výdajích, které přesáhnou tuto částku, bude rozhodovat zastupitelstvo.
Kdo je pro?

6.

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Inventarizace za r. 2010
Starostka vydala příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce se jmenováním
jednotlivých komisí.
Hlavní inventarizační komise „HIK“ ve složení:
Ing. Kalina Radek
Granát Jiří
Pošmurná Irena

předseda
člen
člen
Dílčí inventarizační komise „DIK“ v tomto složení:

I. Správa obce
Ing. Kalina Radek
Granát Jiří
Kuthan Petr
III. Knihovna
Pošmurná Irena
Bc. Matoušková Monika
IV. Sportovní areál
Toula František
Holejšovský Josef
Sysel Vladimír

předseda
člen
člen

II. JSDH obce Chotýšany
Sysel Vladimír
Matoušek Milan
Nouza Radek

předseda
člen
člen

předseda
člen

V. Pokladní hotovost
Kuthan Petr
Dessová Jana

předseda
člen

předseda
člen
člen

VI. Materiálové zásoby
Granát Jiří
Ing. Kalina Radek
Toula František

předseda
člen
člen

Provedení inventarizace a odevzdání inventarizačních zápisů do 31. 1. 2011.

7.

Místní poplatky v r. 2011
Upozorňujeme občany na poplatky v r. 2011:
Poplatek za TKO, 500,-Kč za trvale žijící osobu, 500,- Kč za rekreační objekt, podnikatelé 2.300,- Kč.
Splatnost poplatku je do 31. 1. 2011
• hotovostní platbou do pokladny OÚ Chotýšany
• bezhotovostní platbou na účet obce Chotýšany č. 0320091319/0800, variabilní symbol - číslo
nemovitosti, nebo složenkou na účet obce Chotýšany č. 0320091319/0800, variabilní symbol - číslo
nemovitosti, ve zprávě pro příjemce se uvede „ Poplatek za komunální odpad od (jméno, příjmení a
adresa trvalého bydliště poplatníka)
Poplatek za psa, 100,- Kč za psa, 150,- Kč za každého dalšího psa, důchodci platí poloviční sazbu.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2011.

8.

Úprava obecního rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 4 obecního rozpočtu k 31. 12. 2010 dle návrhu hospodářky obce
v příloze.
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu?

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Odměny zastupitelů
Odměny zastupitelů schválené v bodě č. 5 usnesení č. 8/2010 ze dne 29. 11. 2010 budou sníženy o 5 %
v souladu s nařízením vlády ze dne 7. 12. 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2011.
Otázka: Kdo je pro?

10.

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Dotace
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní
opatření Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Bezpečná cesta do školy (lokalita Toulov) a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

11.

Hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
Žádost o projednání výstavby komunikace na pozemku č. 328/10 v k.ú. Chotýšany bude projednána
samostatně za účasti zainteresovaných osob dne 8. 1. 2011 v 11 hodin na obecním úřadě.
Stížnost občanů na špatné odhrnování sněhu z obecních komunikací. Obecní úřad zajistí nápravu u dodavatele
služby DZS Struhařov.

Usnesení č. 9/2010 ze dne 27. 12. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) obecní rozpočet na rok 2011 s dodatkem dle bodu 3;
b) úpravu obecního rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4 k 31. 12. 2010 dle návrhu hospodářky obce;
c) snížení odměn zastupitelů o 5 % v souladu s nařízením vlády ze dne 7. 12. 2010, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1. 1. 2011;
d) podání žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření
Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Bezpečná cesta do školy (lokalita Toulov) a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce;
e) OZV č.1/2010 o místních poplatcích;
f) maximální limit pro samostatné rozhodování starostky a místostarosty ve výši 20.000,- Kč;

2)

pověřuje
a) 1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně přeložení vodovodu;
b) starostku k podání odvolání proti penále u FÚ Benešov;
c) 1. místostarostu k zajištění cenových nabídek k osvětlení výše uvedených lokalit;
d) členy inventarizačních komisí provedením inventarizace za rok 2010;
e) starostku svoláním schůzky ohledně výstavby komunikace na pozemku č. 328/10 v k.ú. Chotýšany
a projednáním této věci dne 8. 1. 2011;
f) 1. místostarostu jednáním se DZS Struhařov ohledně zimní údržby obecním komunikací.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28. 1. 2011 od 1900 hodin.

Máte zájem dostávat Chotýšanské noviny jako první?
Objednejte si jejich zasílání elektronickou cestou na svůj e-mail.
Kromě novin Vám mohou být zasílána např. i upozornění na kulturní akce, svoz nebezpečného
odpadu, atd.
Pro objednávku použijte kontakt: matouskovam1@seznam.cz

Naučná stezka s rozhlednou
v mikroregionu CHOPOS
Jde o projekt, který si myslím, nemá co do
obsahu a vzájemné spolupráce z hlediska
území mikroregionu obdoby. Pokud vše
dobře dopadne, vznikne zde velmi zajímavé
atraktivní místo, kterým se bude moci
pochlubit každá obec sdružená ve svazku
obcí CHOPOS. Ale nejen to. Tím, že
hodláme do projektu zapojit i všechny
školy,
přírodovědné
organizace
a
v neposlední řadě i všechny podnikatele
působící či žijící v mikroregionu, stane se
(pevně v to věřím) rozhledna s naučnou
stezkou v očích všech lidí významnou
dominantou, která se dlouhodobě zapíše do
historie území ležícího mezi Benešovem a
Vlašimí. Pro realizaci záměru byla vybrána
nejlépe situovaná lokalita v katastrálním
území Lbosín. Jde o nejvyšší bod uprostřed
mikroregionu, který svou polohou splňuje
požadavky pro zrealizování projektu. Navíc
se jedná o území, které je ve vlastnictví
jedné ze sdružených obcí, se záměrem
souhlasí, a tudíž nic nebrání tomu, aby
mohl být zdárně zrealizován. V současné
době, jak už bylo řečeno, se projektuje a je
za námi řada přípravných fází plných
jednání vedoucích snad již ke zdárnému
konci. Na celém konceptu intenzivně
spolupracuje velmi úspěšná projektantka
Ing. arch. Iveta Torkoniaková, která má
bohaté zkušenosti s výstavbou staveb vyžadujících vysoké nároky na estetiku a statiku.
Co je smyslem projektu?
V prvé řadě dlouhodobě poskytovat informace všem návštěvníkům o našem rodném území.
Vytvořit volnočasový prostor pro prezentaci soustředěných informací o celém mikroregionu.
Nenásilnou, přesto atraktivní formou informovat o obcích sdružených v CHOPOSu.
Seznámit návštěvníky s historií obcí, ale i se současností. Vzbudit zájem o území u mladších generací, které
v důsledku současného, velmi konzumního a uspěchaného života se nezajímají o dění v místě, kde žijí, natož
v sousedních obcích, které leží takříkajíc za humny.
Umístěním informací v blízkosti rozhledny doplnit pak následný rozhled do okolní krajiny. Návštěvníku
vyhlídky nabídnout výhled do krajiny plné jasných identifikačních prvků, o kterých se dozví v blízkosti
rozhledny či podél stezky (dominantní objekty okolních, ale i vzdálených obcí). Jako na dlani bude i okresní
město Benešov.
K nalezení zde budou jednak nadčasové informace, ale i pravidelně aktualizované.
Stezka vedoucí ze Lbosína na vrchol Březák (tak se mimochodem kopec jmenuje) by měla nabídnout malým
návštěvníkům zábavu v podobě drobných dovedností (chůze přes lávku, přeskakování z kamene na kámen, ale i
třeba naučných kvízů, apod.).
Podél naučné stezky je záměrem vytvořit zajímavá zastavení, která poskytnou informace o okolní přírodě
(výskyt různých druhů fauny a flóry), neměly by zde chybět informace o geologii, zeměpisné poloze, podnebí,
apod.
Nabídka letáků, brožur a další tiskových materiálů z regionu a blízkého okolí samoobslužným způsobem bude
samozřejmostí.
Ztvárněním rozhledny nabudit myšlenku pevného či křehkého spojení obcí do jednoho svazku (CHOPOS). Tím

už poodkrývám samotný vzhled rozhledny. Z několika návrhů byl vybrán tvar stavby připomínající špulku.
Představa špulky přináší do projektu jasnou indicii, která vybízí k využití určité symboliky projektu. Obyčejně
byla špulka vytvořena k navinutí něčeho dlouhého, pevného, někdy i křehkého. Tato symbolika trefně vystihuje
spojení obcí do svazku s cílem spolupráce na rozvoji celého území.
Jak je patrné, stojí před námi velmi pěkný, ale nesnadný úkol. Přejme si, aby se plánovaný záměr vydařil a
přešel z papírové podoby do reality. Pokud bude v CHOPOSu vládnout přátelství a dobrá vůle řešit i nelehké
otázky jako doposud, věřím, že vše dobře dopadne.
Miroslav Kratochvíl

Petr Kumšta radí
Leden na zahradě
Uskladněné hlízy jiřinek, mečíků, begónií apod. pravidelně kontrolujeme z hlediska výskytu skládkových
chorob (plísně, hniloby). Můžeme rychlit některé venkovní druhy cibulovin (hyacinty, tulipány, narcisy).
Pokojové květiny zaléváme jen střídmě a téměř nepřihnojujeme. Kontrolujeme výskyt chorob a škůdců.
V bytech se sušším vzduchem nezapomeneme na zvlhčování okolního prostoru pomocí odpařovačů a rosičů.
Substrát u přezimujících kbelíkových rostlin (fuchsie, oleandry, fíkovníky, durmany apod.) udržujeme
sušší, aby nedocházelo k zahnívání kořenů. Nezapomínáme na občasné vyvětrání celého prostoru. Teplotu
udržujeme od 5 do 10 °C. U neopadavých druhů je nutný přístup světla (citrusy, myrty, oleandry).
Mezi převisle rostoucí pokojové květiny patří voděnky. Rod zahrnuje řadu různě zbarvených druhů a
hybridů. Rostliny vyžadují dostatek světla a chladnější místnost, především přes zimu. Nevýhodou těchto rostlin
je krátkověkost, takže je u nich nutné časté přemnožování a zmlazování. Řízky výborně zakoření i v nádobě s
vodou.
Odstraňujeme sníh a námrazu na stálezelených keřích, případně koniferách, aby se nerozlomily, u
sloupových forem je dobré větve svazovat. Sníh může poškodit i dřeviny v nádobách na terase nebo balkóně,
také holomráz citlivé dřeviny silně poškozuje, proto je třeba vědět, které rostliny je vhodné na zimu umisťovat
do bezmrazých prostor s dostatkem světla.
Za bezmrazých dnů můžeme začít s průklestem u okrasných dřevin, ale pozor, u keřů kvetoucích na jaře
odstraňujeme pouze suché a odumřelé výhony, pokud si nejsme jisti, je vhodné počkat s řezem až na předjaří.
Přihnojujeme kompostem, rozleželým hnojem, popřípadě průmyslovými hnojivy. Pokud močůvkujeme, pak na
sníh, nikoli na zmrzlou holou půdu.
Odstraňujeme starou odumřelou borku, mechy a lišejníky na kmenech a kosterních větvích na předem
připravenou plachtu, odstraněný odpad spálíme.
Můžeme začít s řezem starších stromů jabloní a hrušní, které jsou zanedbané nebo které mají malé
přírůstky. Odstraňujeme hlavně křížící se, zahušťující, převislé a odumřelé větve. U stromů, které vykazují větší
roční přírůstky než 30 cm, ponecháme provádění řezu na období dubna. Případné brzké provádění řezu u těchto
stromů v období ledna až března vede k malé plodnosti, vyprovokování velkých přírůstků v následující vegetaci
a fyziologických poruch u plodů.
Pravidelně kontrolujeme stav oplocení, případně opravíme zjištěné závady.
V bezmrazých dnech můžeme odebírat rouby z jižní části zdravých stromů. Na odebírané rouby
nesaháme v žádném případě holou rukou. Rouby označené jmenovkou zakládáme do vlhkého písku v chladném
sklepě, nebo je můžeme uložit na severní straně budov.
Přikrmujeme užitečné ptactvo, které mimo jiné plní v zahrádce funkci regulátora hmyzích škůdců. Mezi
nejužitečnější patří všechny druhy sýkor, které za vegetace v době krmení mláďat sesbírají takovou hmotnost
hmyzu, kolik samy váží. Ke krmení sýkor je velmi vhodné slunečnicové semínko.
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Kojetice – Smykov 3
Za poměrně krátký čas se Karel Toula z toho dostal, od té doby však stále klempíroval. Více času pak strávil
jen na loži, byl jak se říká „trefen na půl těla“. A ani ne za rok po tom stihla rodinu Toulovu další pohroma . . .
Ve večerních hodinách dne 29. května 1952 – bylo to právě ve čtvrtek – rozlétla se po Chotýšanech
zpráva, která nikdo, kdo ji uslyšel, nechtěl uvěřit a které také každý jakoby ani nerozuměl. A cožpak bylo také
možno věřit tomu, že Josef Toula ze Smykova je mrtev, Josef Toula, ten, který ještě v neděli byl v Chotýšanech
v kostele, poseděl se sousedy a známými v hospodě „U Matoušků“, ten, kterého ještě předevčírem, ba snad
dokonce ještě včera mnozí viděli a s ním i mluvili?! To přece nebylo možné a proto tomu také žádný zprvu ani
věřiti nechtěl.
Pravda to však, bohužel přece jen byla! Smutná a krutá – pravda! Mladý Josef Toula ze Smykova zemřel
v benešovské nemocnici v pozdních hodinách odpoledních ve čtvrtek 29. května 1952 po krátké, těžké chorobě,
pravděpodobně jakési mozkové chřipce, několik hodin po té, co jej tam jeho strýc Rudolf dovezl. Byla to těžká
rána pro jeho staré rodiče, kteří tak ztratili jediného syna, oporu a zajištění v jejich stáří.
Pohřeb Josefa Touly se konal v neděli 1. června 1952 na chotýšanském hřbitově. Byla krásná letní
neděle, hod Boží svatodušní. Z celého širokého okolí přišlo mnoho lidí doprovodit Josefa Toulu, mládí, staří,
dlouhá řada mládenců a družiček i hasiči z Městečka a z Chotýšan, přišli všichni, kdož jej znali, poněvadž ho
všichni měli rádi a všichni upřímně litovali ztráty jeho mladého života. Přišli v hojném počtu i chotýšanští
divadelní ochotníci, aby svého přítele a kamaráda doprovodili na jeho poslední cestě do Chotýšan, kam on mezi
ně tak rád chodíval. Na této poslední cestě doprovodila Josefa Toulu smutečními pochody i dechová hudba
kapelníka Jaroslava Sochůrka z Popovic.
Byl to krásný, jinak však velmi smutný pohřeb. Jako vždy, zemře-li mladý člověk. Smutno bylo při
pohledu na starého otce kráčejícího za rakví s hlavou sklopenou, který bolestí a žalem zdrcen ničeho kolem sebe
takřka nevnímal. Nad hrobem zesnulého promluvil velmi pěkně chotýšanský ředitel školy R. Verdán. Vřelými
slovy vzpomněl mladého Josefa Touly jako dobrého člověka, hodného syna a kamaráda a přítele, vzpomněl jeho
nezištné práce v hasičském bratrstvu Městečském i jeho veliké lásky k chotýšanskému ochotnickému divadlu.
Nikdo z přítomných neubránil se pohnutí a zvláště potom, když nad otevřeným hrobem se loučil se synem starý
otec s matkou. Je to vždycky smutné, dívají-li se rodiče do hrobu svých dětí.
Josef Toula byl členem hasičského sboru v Městečku a také i členem Čtenářsko-Ochotnické Jednoty
v Chotýšanech. Stal se z něho nadšený ochotník a dobrý herec i velký milovník našeho ochotnického divadla.
Pro divadlo by byl udělal vše možné. Na jevišti byl jako doma, hrál velmi rád, spokojil se s každou i sebe menší
úlohou a nevynechal ani jedinou zkoušku na divadlo za každého počasí přesto, že musel, jak se říká chodit přes
pole! Blížil se již třicítce, věku to, kdy každý hoch na vesnici pomýšlí již dávno na ženění a kdy i jeho rodiče
byli by rádi viděli, kdyby se byl po nějaké nevěstě poohlédl. Ale milý Josef pořád nic! A kolikrát večer, když se
oblékal, že půjde do Chotýšan zase na zkoušku na divadlo, říkával mu otec: „Kdybys místo divadla hledal raději
nevěstu!“ Josef však nedbal a bylo to snad i lepší. OSUD rozhodl jinak. Josef zůstal svobodným a tak se stalo,
že byl posledním mužským potomkem zemanského kdysi rodu Toulova „Na Smykově“, jehož vznik, jak vpředu
již poznamenáno datuje se v našem kraji ze století patnáctého.
Odešel mladý Josef Toula ke svým předkům, odešel v květu mladosti dobrý člověk, upřímný přítel a
kamarád. Škoda ho!
Hospodář „Na Smykově“ Karel Toula od smrti syna Josefa jakoby o vše ztratil zájem. Stal se potom i
členem JZD v Městečku, které se krátce nato zde založilo, jinak však stále víc a více chřadl a polehával. Nemoc
se nelepšila, naopak rychle horšila. Pak už z postele vůbec nevstal, ležel úplně bez vlády, i krmit ho museli,
nemohl sebou ani hnout . . .
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