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Napadl nám letos první sníh a začal krásný
předvánoční čas, čas očekávání - advent. Z
podzimních zahrádek jsme se s brzkým
stmíváním přesunuli do tepla svých domovů.Vy
co topíte tuhými palivy jistě přemýšlíte o tom , zda
Vaše zásoby na letošní zimu jsou dostatečné.
Stav komínů a jeho čištění je pro optimální
spalování a tím maximální účinnost kotle velmi
důležité. Myslím si, že čištění komínů je velmi
zanedbáváno. Dříve byla kontrola a čištění
komínů zajišťováno státem prostřednictvím
preventivních kontrol , členy požárních sborů
obce . Dnes za stav komínů zodpovídá majitel
domu, ten si musí zajišťovat kontroly sám. Komín
by se měl podle normy ČSN čistit šestkrát do
roka . Topit by se mělo především kvalitními
palivy. Dřevo by mělo být vyschlé minimálně 3
roky.Uhlí je doporučováno černé.
Občas někde z komínu stoupá těžký černý
kouř. Pravděpodobně se topí tím, co v žádném
případě do kotle nepatří. Nemluvě o tom, že
takové "palivo" značně zatěžuje životní prostředí ovzduší a případnou kontaminaci půdy našich
zahrádek.
Jako každý rok obecní zastupitelstvo v této
době připravuje obecně závaznou vyhlášku,
kterou stanoví podmínky sběru, odvozu
a zneškodnění komunálního odpadu, netříděného
směsného a tříděného separovaného odpadu.
Důležitá je definice ze zákona o odpadech, že
komunální odpad je veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti fyzických a právnických
osob.
Přeji Vám klidné prožití předvánočního období
a příprav bez hektického shánění dárků a dobrot.
Vzpomeňte na staré dobré úsloví " že méně
znamená více".Někdy je důležitější maličkost s
láskou darovaná a s láskou přijímaná.

Budka Miroslav

Obecní úřad Chotýšany ve spolupráci
se Sdružením přátel Chotýšan
zve všechny spoluobčany na vánoční
koncert do kostela sv. Havla v Chotýšanech
účinkuje Podblanický smíšený sbor a orchestr
z Kondrace
Koncert se uskuteční v neděli 21.12. 2008 v 15.hodin

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat žákům
a personálu naší školy, Stáně Jandačové a
kolektivu jejích pomocníků, kteří se zasloužili o
krásnou vánoční výzdobu naší obce.
Ing. Radek Kalina
místostarosta

________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Náš malý SKORO poslanec
Chci tímto demonstrovat proti všem pochybovačným
lidem, kteří nevěří úrovni naší malotřídní školy.
A mám pádný argument-jen čtěte ,prosím,dál.......

Podzim ukrojil další krajíc svého období a za námi je Ve škole máme 3 "páťáky".Z určité samolibosti jsme je
další měsíc novinek ze života dětí v MŠ ZŠ.
přihlásili do celostátní soutěže , kterou vyhlásila MENSA a
nazvala LOGICKOU OLYMPIADOU PRO 5 TŘ. Emailem
VÝLET – PRAHA
přišlo třístránkové zadání otázek a naši mazáci je bez
O
podzimních
prázdninách
vyrazily
děti jakékoliv pomoci a nervozity vyřešili během hodiny. Poštou
z turistického kroužku do Prahy na filmové jsme výsledky poslali a.....čekali. Jaké bylo naše
představení "Perla oceánu" v kině Flora.
překvapení, když vedení MENSY nás oslovilo,
informovalo,....ohromilo. Naše děti se umístily mezi
DIVADLO – BYSTŘICE
prvními 10% v průměru umístění všech žáků!!!! Z
V pátek 7.listopadu
shlédly děti divadelní celkového počtu 3985 řešitelů Martin Fulín obsadil 183
přestavení v rámci "Pozimního divadelního festivalu" místo,Veronika Pošmurná 411 a Jakub Tůma 659 místo.
v Bystřici.
Martin postoupil do finále,které se konalo v Poslanecké
sněmovně v Praze 14.11.2008 Tolik logických mozků tato
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
budova dlouho nezažila. Sešlo se tam 200 nejlepších žáků
V úterý 12.listopadu jsme s dětmi sešli před školou 5 tříd z republiky.Martin skvěle reprezentoval-v klidu,s
a vydali se v lampionovém průvodu hledat vílu nadhledem vyřešil zadání a....skončil na 35 místě!!!!!!
Zvídalku. - Ta pro děti přichystala nejen hry a Uznejte, něco v těch dětech prostě je....něco je prostě i v
soutěže, ale i sladkou odměnu.
té naší škole....dobrého
(učíme děti správně se
motivovat a sebehodnotit a jak vidíte,skvěle to jde i
SPANÍ VE ŠKOLE
našemu kantorskému sboru
Na lampionový průvod navázalo spaní ve škole. Děti
si večer nejen hrály, ale i si povídaly do pozdních
Mgr. Daniela Gregorová
večerních hodin. Potěšilo nás, že se spaní
zúčastnili žáci, kteří naši školu opustili minulý školní
rok.

***********************************

ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY
Ve dnech 11. a 12.února 2009 proběhne zápis
dětí do školy. Ve středu 11.února bude zápis
probíhat od 15:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek
12.února pouze po telefonické domluvě na telefon.
číslech: 317 796 119, 736 472 792.Zápisu se
zúčastní děti, které dovrší do 31.8.2009 6 let. S
sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
SBÍRKA NA HIPOREHABILITACI
V listopadu proběhla ve škole sbírka na
hiporehabilitaci. Žáci zakoupením
pohlednice
přispěli na výcvik koní, které pomáhají dětem při
rehabilitaci.Na konto jsme odeslali 1 000,- Kč.
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Přijměte pozvání na vánoční posezení, které se
koná ve středu 17. prosince 2008 od 17:00 hodin
ve škole. Přijďte v předvánočním čase posedět a
zaposlouchat se koled, básní ....Po představení vás
zveme na malé posezení u kávy či vánočního čaje.
Malé občerstvení vítáno.
V pátek 19.prosince 2008 v 18:00 hodin přijměte
pozvání na poslední posezení v tomto roce do
restaurace na Kopečku.

Vánoce, vánoce přicházejí ….
Jelikož se blíží vánoční svátky a začíná, hlavně
maminkám a babičkám, každoroční vánoční shon . Chtěli
jsme si (maminky a děti) vyzdobit vesnici do svátečního
šatu, abychom se měli u čeho v tom shonu a běhu zastavit.
Doufáme, že jsme neudělali radost jen sami sobě, ale i
ostatním.
Letos se nám
zdobení stromečku doopravdy
povedlo. Vyšlo na tuto roční dobu celkem přijatelné počasí.
Chybějící teplotní stupně si rodiče doplnily svařáčkem a
děti čajem a lezením na prolejzkách. Na konec jsme si
došli prohlédnout betlém. Chci vyzvat děti, kterým nevyšlo
zúčastnit se zdobení stromečku, ať si tam kdykoliv pověsí
svou ozdobičku sami. Koukala jsem, že jedem čertík nám
tam už přibyl.
Rádi bychom poděkovali všem,
kteří nás podpořili s nápadem udělat
si chotýšanský betlém. Firmě RD
Allstav za materiál, Obecnímu úřadu
a škole za nákup barev a ostatních
potřeb.
Děkujeme a přejeme krásné
svátky všem.
Za SRPŠ Stáňa Jandačová

Zápis 11/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28.11.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, , Ilona Syslová, Jiří Granát
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, , Ilona Syslová
Hosté: p. Mareš, pí Šnytová , pí. Šnytová ml., p. Beran, pí. Beranová, JUDr. Karel Vrzáň zastupující paní Hrdou

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

11)
12)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci
„Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany“
Návrh na řešení požadovaných služeb na svoz TKO, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu pro rok
2009
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany za rok 2008
Žádost o odkoupení celého obecního pozemku parc.č. 692/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan-Jitka
Holubová
Žádost o zajištění přístupu přes obecní pozemek parc.č. 334/2na obecní cestu parc.č. 953 k.ú.Městečko
uChotýšan -Mareš Josef Městečko 21
Žádost o povolení úpravy obecní cesty parc.č. 954 tak, aby byl umožněn příjezd k pozemku parc.č.
315/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan – Mareš Josef Městečko 21
Příprava návrhu rozpočtu na rok 2009
Smlouva o dílo s ČSOP Vlašim k provedení opatření “Obnova stabilizačních prvků v zemědělské
krajině aleje a remízu u Chotýšan“
Žádost paní Naděždy Hrdé o odkup části obecního pozemku 334/2 v kú. Městečko u Chotýšan
Žádost paní Šnytové o směnu pozemků 334/2 a 334/14

12)

Různé

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště ( Šternberk.) – PROBÍHÁ
starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně –
PROBÍHÁ
starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o
územní rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto
projektem. – PROBÍHÁ
starostu jednáním s Kunešovými ohledně porušování vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství SPLNĚNO
starostu jednáním s panem Hrstkou ohledně zaměření jeho pozemků - SPLNĚNO

starostu jednáním s paní Pavlíčkovou o podmínkách pronájmu pozemku – PROBÍHÁ
starostu a místostarostu porovnáním cenových nabídek na svoz TKO - SPLNĚNO

3.

Poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci
„Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany“
Starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy č. 07002183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné
využívání zdrojů
energie (FS), oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
(nepodnikatelské sféry) a s
rozhodnutím o poskytnutí dotace ISPROFIN ev.č. 1152220068
Zastupitelé souhlasí se zněním smlouvy a pověřují starostu jejím podpisem.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy č. 07002183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí ?
Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Návrh na řešení požadovaných služeb na svoz TKO, tříděného odpadu a nebezpečného odpadu pro rok
2009
V podstatě jsou tři možnosti na úhradu likvidace odpadu produkovaného na území obce:
1)
Místní poplatek daný vyhláškou podle §10 zákona o místních poplatcích jehož maximální výše činí 500,-Kč
na osobu(rekreační objekt).
Tato forma poplatku je uplatňována v současné době a je solidární vůči občanům, neboť zbylé náklady na
likvidaci odpadů hradí obec. Občané měli možnost mít za „jeden poplatek“ větší počet nádob s cílem
zamezit vzniku černých skládek. Tato možnost bohužel ze strany TS Benešov v letošním roce zanikla a do
budoucna ji nabízí pouze firma AWE.
2)
Poplatek za komunální odpad – max. výše dle předpokládaných oprávněných nákladů dle §17a zákona o
odpadech, platí každý jehož činností vzniká komunální odpad
3)
Smlouva na úhradu systému - tzv. známkový systém, rovněž dle §17 zákona o odpadech, výše stanovena
smluvně (cca 2000,-Kč / popelnice110-120l /52 svozů)

Porovnání cenových nabídek svozu TKO na rok 2009
firma
popelnice x 52 svozů(156ks)
kontejner x 52 svozů(6ks)

ASP

TS Benešov

AWE

rok 2008

297 024,00 Kč

neomezený počet

326 757,60 Kč

304 044,00 Kč

78 540,00 Kč

neomezený počet

57 121,20 Kč

77 112,00 Kč

celkem TKO

375 564,00 Kč

327 749,80 Kč

383 878,80 Kč

381 156,00 Kč

doplatek obce na TKO
separát
separát x 52 svozů (22ks)

82 564,00 Kč

34 749,80 Kč

90 878,80 Kč

88 156,00 Kč

214,20 Kč

261,80 Kč

240,38 Kč

245 044,80 Kč

241 903,20 Kč

274 994,72 Kč

Cena separátu je čistě teoretická a je uvažována při počtu 52 svozů všech 22ti nádob.
Běžně se roční náklady na svoz separovaného odpadu pohybují okolo 90tis. Kč, nichž se
obci vrací cca 15tis. Kč.
K doplatku obce je tedy nutno ještě připočítat tuto částku ve výši cca 75tis Kč za likvidaci separovaného
odpadu.
Navíc počet popelnic 156ks je rovněž mimo realitu, neboť na letošní rok bylo vydáno více jak 200ks
známek, čímž by doplatek obce za TKO vzrostl více jak o třetinu.
Obec na místním poplatku ročně vybere částku ve výši 293tis Kč, ostatní náklady na likvidaci odpadů hradí
ze svého rozpočtu.
Otázka: Kdo je pro úhradu formou místního poplatku?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelstvo schválilo úhradu formou místního poplatku. Vzhledem k výši cenové nabídky pověřuje starostu
dalším jednáním s firmou AWE ke zjištění smluvních podmínek.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany za rok 2008

5.

-

-

-

Starosta seznámil zastupitele s obsahem zápisu o hospodaření obce Chotýšany za rok 2008 z něhož vyplývají tato
opatření:
Výsledek dílčího přezkoumání obce
Při dílčím přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany byly zjištěny následující chyby a nedostatky –
porušení dále uvedených předpisů:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 119 odst. 3, 4, neboť: Zápisy z kontrolního
výboru nebyly předloženy
ČÚS 501 – 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 501 bod 5.2 a 5.4, neboť: Na
základě kupních smluv a směnné smlouvy nejsou pozemky odepsány a připsány na majetkový účet 031 – Pozemky
ČÚS 521, neboť: Nesouhlasí okruh tř. 0 oproti 901 – fond dlouhodobého majetku
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro
účetní jednotky, které jsou územními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními
složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, § 19b, neboť: V Rozvaze ke dni 31. 10. 2008 je na účtu 321 –
Dodavatele vykázána chybně částka ve výši Kč 1.050.992,50, dle knihy faktur jsou veškeré faktury uhrazeny
§ 7, neboť: V Rozvaze ke dni 31. 10. 2008 je na účtu 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek chybně
vykazován počítačový program ve výši Kč 53.413,00 – mělo být na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
Zastupitelstvo ukládá účetní Marii Matouškové odstranění výše jmenovaných nedostatků do 31.12.2008

6.

Žádost o odkoupení celého obecního pozemku parc.č. 692/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan-Jitka
Holubová
Bude vyvěšen záměr na prodej pozemku parc.č. 692/12 v kú. Městečko u Chotýšan.
Otázka: Kdo je pro vyvěšení záměru?

7.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost o zajištění přístupu přes obecní pozemek parc.č. 334/2na obecní cestu parc.č.953k.ú.Městečko
uChotýšan -Mareš Josef Městečko 21
Celá situace bude řešena místním šetřením dne 7.12.2008 od 10:30 za účasti všech zúčastněných, následně se
provede zaměření na náklady majitelů chat a budou uzavřeny dohody o směně eventuelně prodeji pozemků, s tím,
že zůstane zachován pruh vedoucí od potoka k obecní cestě parc.č. 953 v kú. Městečko u Chotýšan jako obecní.

8.

Žádost o povolení úpravy obecní cesty parc.č. 954 tak, aby byl umožněn příjezd k pozemku parc.č. 315/2
v k.ú. Městečko u Chotýšan – Mareš Josef Městečko 21
Otázka: Kdo je pro povolení úpravy obecní cesty parc. č. 954 v kú. Městečko u Chotýšan panem Josefem Marešem k umožnění
příjezdu k pozemku parc. č. 315/2 v jeho vlastnictví? Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2009
Dne 11.12.2008 od 19:00 hodin proběhne jednání ohledně sestavení obecního rozpočtu.
Toto datum je poslední možností podání návrhu do obecního rozpočtu.

10.

Smlouva o dílo s ČSOP Vlašim k provedení opatření “Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině
aleje a remízu u Chotýšan“
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

11.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost paní Naděždy Hrdé o odkup části obecního pozemku 334/2 v kú. Městečko u Chotýšan
Celá situace bude řešena místním šetřením dne 7.12.2008 od 10:30 za účasti všech zúčastněných, následně
se
provede zaměření na náklady majitelů chat a budou uzavřeny dohody o směně eventuelně prodeji
pozemků,
s tím, že zůstane zachován pruh vedoucí od potoka k obecní cestě parc.č. 953 v kú. Městečko u Chotýšan jako
obecní.

12.

Žádost paní Šnytové o směnu pozemků 334/2 a 334/14
Celá situace bude řešena místním šetřením dne 7.12.2008 od 10:30 za účasti všech zúčastněných, následně
se
provede zaměření na náklady majitelů chat a budou uzavřeny dohody o směně eventuelně prodeji
pozemků,
s tím, že zůstane zachován pruh vedoucí od potoka k obecní cestě parc.č. 953 v kú. Městečko u Chotýšan jako
obecní.

13.

Různé
a) Pan Mareš poukázal na nesplnění bodu z minulé schůze vyčištění strouhy v Městečku
Jedná se o vjezd pod panem Hrstkou ml., kde je zanešený propustek.
b) Pan Mareš poukázal na neutěšený stav návsi v Městečku
Jedná se o neutěšený stav na který bylo již několikrát poukazováno
c) Pan Mareš poukázal na neřešení stavu se zničenou autobusovou čekárnou
Pojišťovna problém s čekárnou uzavřela k 6.10.2008.
Čekárna je ve výrobě a firma Stakov přislíbila její instalaci v prosinci 2008

d) Pan Granát se ohradil vůči článku v minulých novinách
Pan Jiří Granát se ohradil vůči článku v minulých novinách, kde byl nepřímo obviněn z neplnění svých povinností
zastupitele. Vyjádřil svoji nechuť ke spolupráci se zastupitelstvem, pro neplnění úkolů a zdlouhavému řešení
rozdělané práce.
Na závěr složil svůj mandát.

Usnesení č. 11/2008 ze dne 28.11.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) smlouvu č. 07002183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí
b) úhradu likvidace odpadu produkovaného na území obce Chotýšany formou místního poplatku
c) vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.č. 692/12 v kú. Městečko u Chotýšan
d) povolení úpravy obecní cesty parc. č. 954 v kú. Městečko u Chotýšan panem Josefem Marešem
k umožnění příjezdu k pozemku parc. č. 315/2 v jeho vlastnictví
e) smlouva o dílo s ČSOP Vlašim k provedení opatření “Obnova stabilizačních prvků

v zemědělské krajině aleje a remízu u Chotýšan“
2)

pověřuje
a) starostu podpisem smlouvy č. 07002183 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
b) účetní Marii Matouškovou odstraněním nedostatků z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany
za rok 2008 do 31.12.2008
c) starostu jednáním s firmou AWE k zajištění smluvních podmínek svozu TKO

3)

svolává
a) místní šetření na den 7.12.2008 od 10:30 za účasti všech zúčastněných ohledně pozemku 334/2
v kú.Městečko

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 23:15 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 11 .12. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Zastupitelé obce Chotýšany přejí všem
občanům klidné a pohodové vánoční
svátky a v novém roce
pevné zdraví a hodně štěstí.
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Z různých dob a časů - Kapitola 15/1
Zmařená přednáška o Janu Jeníkovi

Byla krásná červnová neděle roku 1902. Ten den byl v nedalekých Třeběšicích uspořádán župní sjezd
hasičstva s veřejným hasičským cvičením. To byla tehdy velká událost. Chotýšanský hasičský sbor se této
slavnosti také súčastnil v plném počtu 22 krojovaných hasičů. S nimi pak vyrukovala i dobrá polovina obyvatel
vesnice.
Hasičský sbor v Chotýšanech byl založen v r. 1897 a proto, když se taková nějaká hasičská akce v okolí
pořádala, vyvolalo to pochopitelně vždy velký rozruch i zájem všeho lidu. Velitelem chotýšanských hasičů
v té době byl Jan Šimek z č. 4. Sborovým trubačem byl Josef Sysel z č. 28 zvaný „Koreš“, který hasičům při
každém takovém „parádním vejšlapu“ pěkně do kroku vytruboval.
Kdo se však tohoto hasičského sjezdu v Třeběšicích tehdy nesúčastnil byl učitel Karel Polák , ač byl v té
době cvičitelem sboru. Ten měl ovšem na ten den vážnější úkol. Asi dva týdny před tím oznámil mu tehdejší
nájemce velkostatku Ferdinand Frankenstein, že vyhověl žádosti organizace české strany pokrokové-realistické
– v Benešově, aby v zámeckém parku chotýšanském byla uspořádána veřejná přednáška o Janu Jeníkovi rytíři
z Bratřic, jehož tělesné ostatky jsou uloženy ve zdejším kostele. Přednáška byla ohlášena na neděli výše
uvedenou a jako hlavní řečník byl určen Dr. Jan Herben z Prahy.
O tomto zájezdu se pochopitelně dověděl i chotýšanský farář P. Schmidt. Došel ihned k Frankensteinovi a
žádal ho, aby svolení ke konání přednášky odvolal. Mimochodem řečeno, nájemce Frankenstein byl žid. Ten však
odmítl tak učinit a tu farář, jak později bylo zjištěno dopsal okresnímu hejtmanovi v Benešově, aby přednáška
byla buď odvolána, nebo zakázána a nebo v opačném případě aby v určenou hodinu odpoledne zmíněnou neděli
bylo do Chotýšan vysláno četnictvo za účelem udržení klidu a pořádku a zabránění výtržnostem. K těm prý by
mohlo dojít, jak lze usuzovat podle nastalého rozrušení občanstva.
Učitel Polák při rozmluvě s mnohými místními občany zjistil, že by si přednášku o Janu Jeníkovi rádi
vyslechli. Ale byl to právě samotný farář , který si toho nepřál, občany od toho zrážel a přímo proti tomu štval.
Umínil si , že stůj co stůj zabrání těm neznabohům přístup do chrámu!

( pokračování příště )
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