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Vážení spoluobčané,
opět po měsíci Vám přináším informace o dění v naší obci.
Začnu nejviditelnější novinkou, a to opravenou komunikací
na Křemení. Tuto akci jsme realizovali za pomoci dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj určené na opravu
komunikací po přívalových deštích. Myslím si, že firma
BES zde odvedla dobrou práci. Na nejvíce poškozených
úsecích je nyní nový živičný povrch, přívalovými dešti
málo poškozená část je srovnaná. Ptáte-li se, proč není
živičný povrch na celém úseku, zde je odpověď: vrchol
kopce přívalovými dešti poškozen nebyl, a proto se s jeho
opravou v projektu nepočítalo. Živičný povrch je možné
kdykoliv na tento úsek položit, ale musíme počítat
s investicí zhruba ve výši Kč 150 000,-, což nepovažujeme
na ekonomické. V obci jsou úseky, které nový povrch
potřebují rozhodně více. A kdy je opravíme? Zatím nás
i Vás nejvíce trápí místa, kde se opravovaly vodovodní
přípojky. P. Komendovi zbývá zrevidovat ještě asi 30
přípojek, z nichž mnohé jsou zcela zakryté asfaltovým
povrchem. Nyní je třeba tyto přípojky najít, odkrýt a opravit
a pak povrch komunikace vyspravit. S celkovou opravou
komunikací okolo nové výstavby se letos v rozpočtu
nepočítalo, rádi bychom tak učinili v příštím roce.
Občané Křemení se dočkali i nového veřejného osvětlení,
stejně jako ti, kdo pracují v průmyslové zóně. Stále se však
nedaří zprovoznit solární lampy veřejného osvětlení u
autobusových zastávek u Městečka. Dodavatel urguje
opravu u výrobce, zatím bezúspěšně.
Mnozí z Vás s potěšením přijali informaci, že by od září
měl v naší obci stavět autobus cca v 7.10 hodin ráno. Po
vznesení dotazu, zda tento spoj bude stavět i v Městečku a
na Křemení, se mi dostalo odpovědi, že dopravce zatím
nemá obnovenou licenci a že pokud ji obdrží, bude autobus
zastavovat i v těchto zastávkách. Nové vedení
Středočeského kraje nyní zrušilo již podané výpovědi
dopravcům (celou kauzu jistě znáte ze sdělovacích
prostředků) a tak se dá předpokládat, že tento spoj zrušen
nebude. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, obec v této
věci víc udělat nemůže, a proto by si každý sám měl na
konci srpna zjistit, zda tento spoj v obci staví či nikoliv.
Zato oprava kanalizace v Domašíně nám bude komplikovat
život až do října. Naštěstí v druhé etapě prací během
uzavírky silnice od domašínského kostela ke konci obce
(u firmy JAF) budou autobusy projíždět staveništěm
a nebudou muset používat objízdné trasy jako všechna
ostatní doprava. Proto budou nabírat jen mírné zpoždění.
Na zajištění údržby veřejné zeleně jsme se rozhodli
zakoupit novou techniku a doufáme, že i Vy jste si všimli
změny k lepšímu. Výjimkou jsou „dálkové trasy“ (např. na
Pařezí), na které si sjednáváme větší techniku.
Připravujeme novou vyhlášku o odpadech, ve které
vymezujeme místa a způsob likvidace komunálního odpadu
(stavební odpad každý likviduje sám a na vlastní náklady).

Největší novinkou je místo určené k odkládání biologického
odpadu ze zahrad, které je na bývalé skládce u autobusové
zastávky na Městečku. Původně jsme předpokládali, že
skládka bude otevřená vždy v určité hodiny v sobotu, avšak
z důvodu malého zájmu občanů o tuto službu jsme rozhodli,
že občan, který bude chtít biologický odpad na skládku
vyvézt, zkontaktuje vedení obce a pověřený pracovník mu
skládku v dohodnutém termínu zpřístupní. Více se dozvíte
poté, co zastupitelstvo novou vyhlášku schválí, což bude na
konci června. Aktuálně také probíhá svoz nebezpečného
a objemného odpadu. Důrazně žádáme všechny občany, aby
odpad ukládali pouze na vymezená místa a nedělali z okolí
obce smetiště.
Bystřická farnost požádala Ministerstvo kultury o dotaci na
opravu klenby chotýšanského kostela a uspěla. Oprava by
měla proběhnout na podzim, a protože církev nemá peníze
na sejmutí a opravu lustru, požádala obec o příspěvek.
Zastupitelé rozhodli, že obec na vlastní náklady zajistí
firmu, která lustr vyčistí a opraví. V kapličkách na Pařezí
a v Městečku již visí opravené zvony s elektrickým
pohonem. Zvon na Pařezí vždy v poledne a v 19 hodin
zvoní, v Městečku je ještě třeba dokončit elektrickou
přípojku.
Na stole máme dva projekty, které se stále nehýbou z místa.
Jedná se revitalizaci Ovčínku v Městečku (projekt stále leží
u ochránců přírody) a projekt sportoviště. Zde nám
projektant neustále slibuje, že doplní projektovou
dokumentaci o protipožární opatření, doposud tak však
neučinil. Proto máme v úmyslu celou věc předat svému
právnímu zástupci.
A na co se můžete v blízké budoucnosti těšit?
- místní spolky ve spolupráci s paní Čejkovou a za
podpory obce připravují na sobotu 4. srpna
„Chotýšanské
slavnosti“
s bohatým
kulturním
a sportovním programem. Podrobnosti se dozvíte
v příštím čísle Chotýšanských novin, už dnes si ale toto
datum zaškrtněte v kalendáři.
- zapojte se do naší fotografické soutěže o nejkrásnější
pohled na Chotýšany či přilehlé osady. Sice již
nestihnete vyfotografovat obec v záplavě kvetoucích
stromů, nadcházející léto ale jistě nabídne jiné krásy.
- pokud byste rádi zorganizovali a provozovali pro sebe
a své spoluobčany nějaké kulturní, sportovní či jiné
aktivity, zkontaktujte nás, neboť DZS Struhařov nám
nabídlo výhodné podmínky pronájmu své závodní
jídelny a s největší pravděpodobností zde od září budete
moci své představy realizovat.
S přáním krásných červnových dnů
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Galapágy
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se v pátek 4. května 2012 vydali
do benešovského kina, kde pro ně byla připravena
projekce s názvem "Galapágy", která byla uvedena
v rámci unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země
3000.

Návštěva na farmě
V pátek 18. května 2012 ukončili žáci 1. ročníku projekt
„Hospodářská zvířata“ na farmě u manželů Pešoutových
na Želichově. Strávili tak příjemné dopoledne na farmě,
kde se seznámili s jednotlivými zvířaty a jejich mláďaty –
krmením a péčí o ně.

Nejen výlety

Ve čtvrtek 10. května 2012 se sešli maminky, babičky,
přátelé a známí v Hostinci Pod Kostelem. Bylo pro ně
připraveno vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v podobě pásma
básniček, pohádky, tanečků či scének z dětského
muzikálu „Ať žijí duchové“.

Členové turistického kroužku se vydávají za poznáním
nejen do přírody a na výlety. Poznávají také Chotýšany
a jejich blízké okolí. V jarních měsících se vydali na
procházky do Pařezí, Křemení. Také se seznamují
s historií Chotýšan a jejich osobnostmi. Mezi ně patří
i pan učitel Jan Navrátil, který je pochován na zdejším
hřbitově. Děti začaly o tento hrob pečovat - vyplely ho,
očistily a osázely novými sazenicemi letniček.

Na návštěvě v České televizi

Dny předškoláků

V sobotu 12. května 2012 se členové turistického kroužku
vydali do Prahy na exkurzi do České televize. Děti
přivítala paní Kopecká, která je seznámila s historií České
televize. Po shlédnutí krátkého filmu o historii
a současnosti ČT se turisté vydali do jednotlivých studií –
a tak se děti podívaly do studií, kde se natáčí jejich
oblíbené pořady – „Kouzelná školka“, „Planeta YÓ“,
seriál „Vyprávěj“ či publicistické pořady. Děti nahlédly
i do světa osvětlení, vzduchotechniky, výroby kulis… Pro
ty šťastnější bylo velkým překvapením setkání
s průvodcem pořadu „Planety YÓ“.

Ve dnech 24. - 25. 5. 2012 se výuky se svými budoucí
spolužáky účastnily děti, které byly přijaty do 1. ročníku.
Společně s dětmi nakoukli do tajů věd čtení, počítání,
psaní. Společně si namalovali obrázek, zazpívali
písničky…V pátek byli pasováni na žáka 1. třídy.

Oslava ke Dni matek

Stále se vzděláváme
Ve dnech 18. – 20. května 2012 se pedagogičtí pracovníci
účastnili vzdělávacího semináře Montessori pedagogiky
zaměřený na matematiku, který se konal v MŠ ve
Vlašimi. Lektorka paní Zdena Čížková v úvodu
seznámila přítomné s pedagogikou Montessori. Po té už
byl seminář rozdělen do jednotlivých oblastí: První
počítání,
Seznámení
s
desítkovou
soustavou,
Matematické operace a Zlomky. Přítomní se seznámili
a naučili s využitím Montessori pomůcek v matematice.
V úterý 22. května pedagogičtí pracovníci využili
ředitelského volna (z důvodu přerušení dodávky
elektřiny) a vydali se na návštěvu Základní školy na
Kladně, kde lektorka Zdena Čížková vyučuje. Seznámili
se tak s využitím Montessori pomůcek nejen v hodinách
matematiky, ale i v ostatních předmětech.

Pečeme pizzu
V pondělí 28. května 2012 se malí kuchtíci a kuchařinky
z kroužku „Kuchyňka“ vydali do Pizzerie RUGARIO
v Praze, kde si sami dle svých chutí, připravili
z připravených surovin pizzu. Pro děti byl připraven stůl
se zábavou v podobě omalovánek. Po upečení pizzy si
děti pohrály v dětském koutku. Ti, co pizzu nedojedli si ji
společně s ochotnou obsluhou zabalili a odnesli domů.

Do Prahy za Karlem IV.
Ve středu 30. května 2012 se žáci 2. ročníku vydali
v rámci ukončení projektu o Karlu IV. na výlet do Prahy.
Prošli se tak Královskou cestou – ulicí Celetnou,
Staroměstské náměstí, Karlův most a Hradčany. Děti se
tak seznámily s historií jednotlivých staveb a životem
v době Karla IV.

Zaměstnanci a děti ZŠ a MŠ Chotýšany

Hasičské soutěžení
Rok s rokem se sešel a naše mužstva se chystala na okrskovou soutěž do Býkovic. Závody se konaly na den
přesně, jako tomu bylo v roce 2007 v Chotýšanech a to 19. května. Tehdy tento datum připsal do hasičských
kronik zlato našemu pánskému mužstvu. Tento rok však bylo de facto týden před soutěží teprve rozhodnuto, že
se opravdu zúčastníme, což po léta nebylo zvykem.. Vzhledem k absenci Irči Touškové a dalších našich kolegyň
jsme se dlouho rozhodovaly, zda se dáme dohromady. Byly chvíle, kdy jsme byly pevně rozhodnuty, že
nepojedeme, ale nakonec vyhrál sportovní a dravý duch v nás a sobotní ráno jsme se připravovaly na odjezd do
nedalekých Býkovic. Počasí nám přálo, podmínky pro soutěžení byly vzhledem k možnostem obce připraveny na
výbornou a tak zbývalo jen pustit se do díla. Začátek v klasické disciplíně pořadová příprava přinesl po dlouhé
době velkou radost, kdy z úst pana rozhodčího Vilímka bylo vyřčeno – „Výborně, bez trestných bodů“. Radost
ihned vystřídala první nervy a v tomto sledu se konal celý den. Jak ženské, tak i mužské družstvo jelo v jiné
sestavě a i přes tyto změny byly výsledky v celku úspěšné. Ženy vybojovaly 6. místo z 9 družstev a pánové místo
5 z celkových 13.
Všem fanouškům a příznivcům našich řad velké díky za účast a podporu a znovu Vás rádi uvidíme
23. 6. v Postupicích, kam se chystáme na další soutěž.
Pro dny následující SDH Chotýšany chystá jako roky předchozí prasečí hody, které letos uspořádáme dne
18. 8. v areálu fotbalového hřiště. Budeme velmi rádi, když si s námi přijdete posedět a užít pohodový letní den.
Za SDH Chotýšany
Bc. Klára Starostová

Vážení spoluobčané,
po dlouhém váhání jsem se rozhodla přijmout nabídku informovat o našem dění obce
v týdeníku „Jiskra“. Budu ráda za každý Váš návrh, dotaz či upozornění na dění
v obci, které by mohlo být zveřejněno pro širší okruh společnosti. Děkuji a těším se
na případné příspěvky.
Klára Starostová

Obec Chotýšany
vyhlašuje fotografickou soutěž na téma

„Nejkrásnější vyhlídka“
Pravidla soutěže:
 Soutěž je určena pro amatérské fotografy.
 Každý účastník dodá maximálně tři fotografie celkového pohledu na Chotýšany, Pařezí, Křemení či Městečko, a to
buď:
- v elektronické podobě e-mailem na adresu: obecchotysany@seznam.cz, nebo
- na CD osobně či poštou na adresu: Obecní úřad Chotýšany, 257 28 Chotýšany 54.
 Termín pro přihlašování a přijímání fotografií je 15. června – 15. září 2012.
 Došlé fotografie veřejně posoudí nezávislá porota a vybere tři nejlepší snímky.
 Pořadatel finančně odmění autory vítězných snímků částkou:
1. místo – Kč 3000,2. místo – Kč 2000,3. místo – Kč 1000,-.
 Dále bude vyhlášen jeden nejlepší snímek dle hlasování veřejnosti, jehož autor obdrží dort.
 Termín a způsob hodnocení došlých fotografií bude stanoven po uzávěrce soutěže.
 Po vyhodnocení soutěže budou všechny došlé fotografie zveřejněny na webových stránkách obce.
 Přihlásí-li se méně než 4 účastníci, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž zrušit nebo upravit pravidla odměňování
vítězných snímků.

Vzpomínka
Dne 31. května 2012 uplynulo 111 let od narození Josefa Šimka.
Narodil se v Chotýšanech čp. 4 (dnes Hýnovi) jako prvorozený syn rolníka
a chotýšanského starosty Josefa Šimka a Marie rozená Pohůnkové ze Sembratce.
Jeho mladšími sourozenci byly Jan Šimek a Isabella, provdaná Tesková.
Josef Šimek byl v Chotýšanech známý hlavně jako zakladatel Čtenářsko –
ochotnické Jednoty v Chotýšanech, ve které působil jako režisér, divadelník
a kronikář.
Je i autorem Chotýšanské kroniky, Pamětní knihy obce Chotýšany, byl
dopisovatelem týdeníku Jiskra a publikoval ve Vlastivědném sborníku Podblanicka.
Jeho Chotýšanská kronika se skládá z 11 částí v sedmi knihách, ze kterých
již sedmým rokem vybíráme kapitoly do chotýšanských novin.
Josef Šimek zemřel v Praze 16. června 1979.
Sdružení přátel Chotýšany

Změna otevírací doby v letních měsících!!!
Vážení čtenáři!
OD 7. června 2012 BUDE KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA
VE ČTVRTEK OD 16:00 – 18:00 HODIN
V NEDĚLI OD 16:00 – 18:00 HODIN
Platí do odvolání!!!
Děkujeme za pochopení.

Tisková zpráva ze dne 3. 5. 2012

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt® mohou získat výrobky
i služby
Český svaz ochránců přírody vyhlašuje druhé kolo udělování značky KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Tentokrát mohou tuto značku získat nejen
výrobky, ale i stravovací a ubytovací služby. Zájemci mohou o značku požádat do
1. 6. 2012.
Regionální značení výrobků nebo služeb je určeno zejména turistům, kterým dovoluje
objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním
obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat své místní výrobce.
Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce. V prvním kole značení získalo značku
13 produktů.
Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské produkty
a přírodní produkty. Značku může získat výrobek jak tradiční, tak i nový, jestliže splní daná
kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Značku mohou nově získat také
ubytovací a stravovací služby. Mezi kritéria pro udělení značky výrobkům a službám patří
vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazba na region.
O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® mohou požádat velké i malé
firmy, živnostníci a dokonce i fyzické osoby nepodnikající z území v hranici působnosti MAS
Posázaví (viz mapka). Podrobné podmínky udělování značky včetně přihlášek jsou ke
stažení na www.csop.cz, www.posazavi.com a www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickychrytiru
Zájemci o značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® se mohou obracet na
koordinátora Český svaz ochránců přírody Vlašim na e-mailové adrese kbr@csop.cz
a telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).
Mgr. Kateřina Červenková
Přílohy:
Mapka území značky
Logo značky
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ze zasedání zastupitelstva obce konané 1. 6. 2012 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel, František Toula,
Nepřítomni: Petr Kuthan, František Toula,
Z toho omluveni: Petr Kuthan, František Toula,
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kalina, Jiří Granát,
Hosté: Miroslav Švarc

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) Obecní vodovod – průběh revize
4) Odpady – obecně závazná vyhláška
5) Interní směrnice k veřejným zakázkám
6) Dotace – Bezpečná cesta do školy – Toulov
7) Nákup komunální techniky – žací stroj
8) Odprodej obecního pozemku – p. Hrstka
9) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
10) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• příprava vyhlášky o odpadech starostkou – PROBÍHÁ
• zajištění cenové nabídky na opravu komunikace ke Kovářovým 1. místostarostou – PROBÍHÁ
3. Obecní vodovod – průběh revize
Revize stále probíhá, současně probíhá výběr vodného.
4. Odpady – obecně závazná vyhláška
Zastupitelé připomínkovali návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech. Připomínky budou zapracovány.
5. Interní směrnice k veřejným zakázkám
Zastupitelé připomínkovali návrh směrnice, připomínky budou zapracovány.
6. Dotace – Bezpečná cesta do školy – Toulov
Obec získala dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt Bezpečná cesta do školy – Toulov.
Otázka: Kdo je pro schválení dotace?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Nákup komunální techniky – žací stroj
Na zajištění údržby veřejné zeleně je potřebné zakoupit odpovídající techniku v předpokládané ceně cca 100.000,Kč.
Otázka: Kdo je pro nákup komunální techniky?

8. Odprodej obecního pozemku – p. Hrstka
Odprodej pozemku bude projednán se zainteresovanými stranami.

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9. Zpráva ze zasedání CHOPOSu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání svazku obcí CHOPOS. Byli informováni o plnění a úpravě
rozpočtu na rok 2012
10. Různé
a) Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2011
Zastupitelstvo se seznámilo se závěrečným účtem svazku obcí CHOPOS za rok 2011, který byl vyvěšen dne
30. 5. 2012
b) Žádost o odprodej pozemku – pí Hrdá, Městečko
Bude vyvěšen záměr na odprodej pozemku.
c) Směna pozemků v rámci komunikace k Pařezí
V pasportu komunikací je komunikace k Pařezí vedena jako místní komunikace. Místní komunikace mají vést
po obecních pozemcích, proto je potřebné směnit pozemky ve vlastnictví Farm Chotýšany a obce Chotýšany
d) Stížnost na hluk v areálu Green Valley
Obec obdržela stížnost na opakované překračování hlukových limitů provozovatelem areálu. Stížnost bude
postoupena přestupkové komisi Městského úřadu v Benešově.
e) Žádost bystřické farnosti o příspěvek na opravu lustru v místním kostele
Bystřická farnost získala dotaci na opravu klenby v místním kostele a žádá obec o příspěvek na opravu
a vyčištění lustru. Obec zajistí opravu a vyčištění lustru na vlastní náklady (odhadovaná cena 30.000,- Kč až
50.000,- Kč) v případě, že farnost bude opravovat klenbu.
Otázka: Kdo je pro zajištění opravy a vyčištění lustru?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 5/2012 ze dne 1. 6. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) dotaci na projekt Bezpečná cesta do školy – Toulov z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
b) zakoupení techniky na údržbu veřejné zeleně
c) zajištění opravy a vyčištění lustru v místním kostele
2) pověřuje
a) starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního
sportoviště
b) starostku přípravou vyhlášky o odpadech
c) 1. místostarostu zajištěním cenové nabídky na opravu komunikace ke Kovářovým a nové zástavby
směrem k hřišti
d) starostku přípravou interní směrnice o veřejných zakázkách
e) starostku jednáním ve věci odprodeje obecního pozemku panu Hrstkovi
f) 1. místostarostu zajištěním směny pozemků – komunikace k Pařezí
g) 2. místostarostu zajištěním odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek
3) bere na vědomí
a) informaci o průběhu revize vodovodu
b) zprávu ze zasedání CHOPOSu

Příští jednání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2012 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 8
Za krátký čas – v r. 1936 – starou chalupu zbourali a postavili si stavení nové, zděné, s taškovou krytinou, dobře
vyhovující a přizpůsobené rozsáhlým plánům dalšího Rudolfova hospodaření. Jak Rudolf, tak i jeho manželka Marie
narozena r. 1910 byli mladí, přičinliví a pracovití, hospodářství a sedlačina vůbec se jim zamlouvala a proto si toho všeho
dobře hleděli. Rudolf si pořídil potom i pár pěkných mladých kobyl a stal se z něho docela slušný sedlák.
Měl ještě starší sestru Annu, ta zemřela
velmi mladá v letech po I. světové válce.
A bratra Josefa, nar. 1900, který se vyučil
řeznictví. V I. světové válce také narukoval
jako 18ti letý, vrátil se však zdráv a ještě pak
nějaký čas sloužil na vojně, to už za
I. republiky. Pak si podal žádost o přijetí
k četnictvu. Byl přijat a sloužil několik roků na
Slovensku v Galantě. Oženil se s Marií
Provazníkovou z Litichovic a začátkem
II. světové války, vlastně po odtržení
Slovenska od republiky byl přeložen na
četnickou stanici do Vlašimi. Zde se stal
velitelem stanice.
Některým veřejným činitelům, kteří se
po válce dostali na čelní místa se najednou
nelíbila činnost Josefa Fulína za války.
Rodina Fulínova s koňským povozem kolem r. 1940.
Byl proto v květnu 1945 zatčen a postaven před
lidový soud. Služby u četnictva byl zproštěn a uznán vinným. Za krátký čas nato se však prokázalo, že domnělé jeho
provinění nepříslušelo k řešení lidovému soudu. Zemské četnické velitelství rozhodlo nakonec v jeho prospěch. Byl
v celém rozsahu obvinění rehabilitován a tehdejší velitel okresní četnické stanice ve Vlašimi mu pak předal nový dekret,
podle kterého měl nastoupit opět službu jako vrchní četnický strážmistr. Mohl si vybrat i stanici, kde měl sloužit, buď
Říčany nebo Kutnou Horu.
V té době byl u svého bratra Rudolfa a u rodičů na Pařezí. Všechny ty události, které do té doby od svého zatčení
prodělal na něj těžce doléhaly a proto, jistě po těžkém duševním utrpení rozhodl se, dobrovolně odejít
ze světa. Na břehu potoka „Chotýšanky“ se ve středu 20. února 1946 pozdě odpoledne zastřelil…
Jeho pohřeb se konal v pátek 22. února na hřbitov do Chotýšan. Zúčastnilo se ho velké množství lidu
místního i z vesnic okolních, chotýšanští hasiči, na poslední cestě zahrála mu i hudba kapelníka Sochůrka z Popovic.
Přijelo také 10 četnických strážmistrů z táborské a vlašimské stanice se rozloučit se svým kolegou Josefem
Fulínem, kterého jsme od dětství mnozí znali a jehož trpkého osudu, jakož i touto těžkou ranou postiženou celou jeho
rodinu každý jistě upřímně politoval. Zanechal tu mladou ženu - vdovu a malou dcerušku.
Celá Fulínova rodina toto neštěstí těžce nesla a zvláště otec Josefův byl tím velmi sklíčen. Nestál od té doby
za nic, stále na syna myslel a jeho náhlého tragického osudu a odchodu velmi želel. Nakonec jej to – jak se říká – utrápilo.
Zemřel 30. listopadu 1946, pohřeb měl do Chotýšan v úterý 3. prosince. Dobrého souseda a dobrého člověka vůbec
Antonína Fulína doprovodilo na poslední cestě na chotýšanský hřbitov velké množství lidu z celého okolí.
Přišli i členové hasičského sboru z Chotýšan, jehož byl zemřelý dlouholetým členem.
Psáno r. 1967 J. Š.

pokračování příště...
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