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Vážení spoluobčané,
jak je obvyklé, i dnes, krátce po posledním zasedání
zastupitelstva, vám předávám informace o dění v obci. Na
programu zastupitelstva nedošlo k žádným zásadním
rozhodováním, veškeré body jednání jsme pouze „brali na
vědomí“ a diskutovali o nich. O kterých konkrétně:
- obecní pozemky v areálu obalovny jsou pro letošní rok
společnosti BES pronajaty a na konci roku bude nejspíš
nájemní smlouva prodloužena. S pozemkem v areálu
společnosti RABBIT je situace složitější. Ani nové
vedení společnosti nereagovalo na naši výzvu
k odprodeji či pronájmu obecního pozemku uvnitř
areálu a proto jsme nuceni k řešení problému přizvat
právního zástupce obce. Doufejme, že dospějeme
k dohodě, abychom nemuseli podávat žalobu na
vyklizení pozemku a vyvolávat tak další soudní spor,
- špatná zpráva přišla ze Středočeského kraje, který
definitivně zamítl naši žádost o dotaci na autobusovou
zastávku na Chotýšce. Důvodem je, že stavba nebude
realizována na vlastních pozemcích obce. Tím cizím
sporným pozemkem je komunikace II/112, která je ve
vlastnictví Středočeského kraje, se kterým máme
podepsanou smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku s tím,
že po dokončení stavby bude tento krajský pozemek
bezplatně převeden na obec. Jednoduše řečeno:
zvelebujeme krajský pozemek a proto na tuto akci
krajské peníze nedostaneme (?!). Co k tomu dodat?
Bohužel budeme muset na stavbu vynaložit vlastní
prostředky. Jaká část bude financovaná z naší hotovosti
na účtu a jaká z úvěru, ukáže teprve vývoj situace. Od
našeho bankovního ústavu máme přislíbený úvěr za
velmi výhodnou úrokovou sazbu. Momentálně
vypisujeme výběrové řízení, a když nenastanou žádné
komplikace, do konce května bychom dodavatele díla
měli znát,
- z firem, které nabídly realizaci chodníku na Křemení
byla sice vybrána nejlepší nabídka, ale na zastupitelstvu
od přítomných obyvatel Křemení zazněl názor, že
žádný chodník nechtějí, že jim vyhovuje současný stav
a dostačující by bylo pravidelné sekání trávy. Proto
musíme před zadáním zakázky prověřit, zda se opravdu
jedná o názor většiny obyvatel Křemení,
- obdrželi jsme jednu cenovou nabídku na vybudování
veřejného osvětlení „u křížku“ za cca 200 tis. Kč

(včetně projektové dokumentace a schvalovacího
řízení). Ještě si necháme zpracovat konkurenční
nabídky od firem, které pouze realizují stavbu,
a administrativní záležitosti bychom si v tom případě
zabezpečili sami,
- p. Pospíšil z Městečka, kterému jsme na posledním
zastupitelstvu schválili prodej obecního pozemku
u rybníka Ovčínek, nabídl obci své pozemky
u autobusové zastávky Městečko, po kterých by mělo
vést veřejné osvětlení (v nejbližších dnech na něj bude
vypsáno výběrové řízení), jako směnu za zmiňovaný
obecní pozemek s tím, že rozdíl ve výměře doplatí. Je
vyvěšen záměr na tuto směnu,
- Nejvyšší soud ČR zamítl naše dovolání ve věci
vydržení pozemku p. Tomkem, proti kterému není
možné se odvolat. Tím je celý spor definitivně ukončen
a nyní pracujeme na realizaci převodu vydrženého
pozemku,
- do konce května je otevřen dotační program na pořízení
úklidové techniky pro obce (zametací vůz). Jedná se
o univerzální malý traktor, na který lze připojit různá
přídavná zařízení a takováto technika je v obci velmi
potřeba. Proto co nejrychleji posoudíme podmínky
dotace a rozhodneme o případném pořízení tohoto
stroje.
A co v zápise z jednání zastupitelstva nenajdete?
Jako každé jaro, i letos, tráva roste velmi rychle. Vlivem
mírné zimy možná o měsíc dříve než loni a já poslouchám
výtky, že nesekáme nebo špatně sekáme. Podávám tedy
vysvětlení. V loňském roce jsme údržbě veřejné zeleně
věnovali „nadstandardní“ pozornost, protože jsme z peněz
úřadu práce platili pět osob a jejich zaměstnávání obec
v podstatě nic nestálo. Letos je situace jiná. Pracovníky,
kteří se loni osvědčili, nám úřad práce odmítl přidělit.
S odkazem na zákon na ochranu osobních údajů nám
odmítl sdělit, kdo z naší obce je v evidenci úřadu práce
(chtěli jsme si vhodné pracovníky vybrat) a očekává od
nás, že na úřad práce podáme žádost o pracovníky a úřad
nám bude posílat adepty dle svého uvážení. Tyto „zajíce
v pytli“ jsme však odmítli my a uzavřeli jsme smlouvu
s dvěma spolehlivými pracovníky, které budeme platit
z prostředků obce. Smlouva s nimi je uzavřená na období
květen – listopad 2014. Takže shrnuto: v dubnu jsme
nesekali (a byl to problém nebo malichernost?), protože
jsme nezaměstnávali žádné pracovníky a jednali jsme

s úřadem práce o jejich přidělení. Od května již bude
údržba obce probíhat běžným způsobem, tj. možná
o trochu hůře než loni, protože 2 osoby nezastanou práci
loňských 5 osob, ale každý pracovník stojí obec peníze,
které se snažíme šetřit. Pokud tedy někomu vadí hrouda
hlíny nebo trs kopřiv na obecním pozemku u svého domu,
mohl by udělat dobrý skutek a nedostatek odstranit bez
hlasitého vykřikování svých zásluh o vzhled obce.
Takových, kteří bez řečí a nároku na odměnu udržují
i obecní pozemek kolem svého domu, je naštěstí podstatně
více a tímto jim všem děkuji.
Krásné májové dny přeje
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Finanční úřad pro Středočeský kraj,
územní pracoviště Benešov
v souladu s ust. § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů
zpřístupnil hromadný předpisný seznam k dani
z nemovitosti k nahlédnutí poplatníkům,
a to od 30. dubna 2014 do 2. června 2014.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu bude
daňovému subjektu sdělena jeho daňová povinnost.
Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům
zasílány na adresu trvalého bydliště nebo doručovací
adresu.

Eurovolby 23. a 24. května 2014
Letošní rok nás čekají dvoje volby, na podzim do obecního
zastupitelstva a za pár dní do Evropského parlamentu.
Zatímco voleb do poslanecké sněmovny či obecního
zastupitelstva se účastní více než polovina oprávněných
voličů, o volby do Evropského parlamentu je zájem voličů
podstatně menší.
Prý je Brusel daleko a europoslanci akorát berou velký
plat. Pravda je však taková, že ovlivňují české zákony více
než poslanci tuzemští. Tři čtvrtiny zákonů, které schvaluje
český parlament, vycházejí z iniciativy Evropské unie. A to
už stojí za zamyšlení nad tím, zda k volbám do Evropského
parlamentu jít a komu dát svůj hlas.
Tak vám i celé republice přeji šťastnou volbu.
Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
17. 4. 2014 zúčastnili veřejného setkání na téma: přístavba
školy.
Setkání bylo komorní, pohodové a přínosné. Zástupci
rodičů, hasičů, sportovců a důchodců kladně reagovali na
návrh nové přístavby Základní a Mateřské školy
v Chotýšanech. Svými připomínkami a názory pomohli
zformulovat myšlenkovou mapu pro realizaci projektu.
Ověřila jsem si na MŠMT informaci, v jakém rozsahu
budou granty limitované. Paní Kurfiřtová (vedoucí odboru
grantů) mi řekla, že peněz bude dost a samotnou realizaci
vidí tak do dvou let. To jsou dost povzbudivá slova….
Jestliže je šance zvelebit školu, která je přínosem jak pro
obec, tak pro okolí, z peněz, které nejdou z obecní
pokladny, ale z fondů EU, tak proč to nevyužít? Věřte mi,
nemusíte se bát, že nebude zájem o naší školu. Naopak.
Tvrdím, že jsme jediná škola ve zdejším kraji, která musí
odmítat děti. Nemá prostě volnou kapacitu. Také bych
chtěla podotknout, že občané Chotýšan rozhodně
nedoplácejí na děti, které do zdejší školy dojíždějí – a je
jich téměř polovina. Za každým žákem, ať z MŠ nebo ZŠ,
jde tzv. státní normativ na dítě, který je přibližně 40 000,-.
To nejsou malé peníze. Zjednodušeně řečeno, z nich je
placena výuka.
Pro Chotýšany tady jednou bude komplexní budova, která
bude takovou stanicí „Mir“ – pro vzdělání, kulturu,
zábavu, sport a veškeré aktivity sloužící pro rozvoj obce.
Dneska už nejsou žádné brigády, kdy se lidé sešli
a postavili si např. „Jednotu“ nebo mateřskou školku. Dnes
musíme využít takové zdroje, které nezatíží obec a její
obyvatele a přitom povedou k rozvoji. Na žádný grant není
100% jistota úspěšnosti, ale 80% je slušný odhad, jaký
tento projekt má šanci na samotnou realizaci. A povídat si
coby, kdyby a nic nezkusit – tomu já říkám „prázdná
slova“. Když máme chuť, snahu a víru, je naší povinností
„jít do toho“ 
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Klub důchodců v Chotýšanech
děkuje všem sponzorům a občanům za
příspěvky do tomboly na Hudební večírek

„Požární poplach“ ve škole
Požární poplach ve škole, naštěstí jen cvičný, si vyzkoušely děti v ZŠ Chotýšany v pondělí
28. 4. 2014. V rámci protipožární prevence byli žáci i učitelský sbor nuceni opustit uměle
zakouřenou školní budovu. Velitel hasičského sboru Bohuslav Kovář, oblečen v zásahové
výbavě, vyvolal poplach výkřiky
„HOŘÍ, OPUSŤTE BUDOVU“ a nic
netušící děti, většina v domnění,
že opravdu hoří, se pod vedením
učitelského sboru evakuovaly
před budovu školy. Někteří si
stihli vzít dokonce i tašky
a
připravené
učebnice,
aby
náhodou neshořely.
Po návratu do tříd následovala
přednáška o požární ochraně
s ukázkou
hasičské
výstroje,
doplněná
živou
diskusí
a všetečnými dotazy dětí. Největší
zájem byl opět o vyzkoušení zásahového kompletu a „osahání“ a vyzkoušení výstroje na
vlastní kůži.
Chválím děti i učitelský sbor za spořádanou a rychlou evakuaci a budu se těšit na příští
setkání. Děkuji Petru Čejkovi za věrohodně vytvořenou kouřovou kulisu.
za SDH Chotýšany
Bohuslav Kovář

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
připravuje kroužek a družstvo mladých hasičů
- vhodný pro děti od 6 do 15 let
- konat se bude 1x týdně v areálu hřiště nebo prostorách jídelny JZD (dle počasí) pod dohledem vedoucího
kolektivu a velitele SDH Chotýšany Bohuslava Kováře ml. a za pomoci kolektivu z řad hasičů
Náplň:
- děti se seznámí s hasičskou technikou, výzbrojí, výstrojí a prací hasičů
- teorie a praktický výcvik požárního sportu s možností vytvoření družstva mladých hasičů a účastí na
soutěžích a jiných akcích
- děti získají znalosti o požární ochraně, ochraně lidských životů, první pomoci, orientaci a chování
v přírodě, vázání uzlů aj.
- své znalosti si děti ověří plněním odznaků odborností, které jsou součástí hry Plamen
- vedení kroniky kroužku, různé soutěže, hry, odměny, procházky, výlety

Vážení rodiče,
pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo tento kroužek, kontaktujte Bohuslava
Kováře na tel. 777 277 896 nebo e-mailu kle.po@seznam.cz
Dle zájmu se uskuteční informační schůzka, kde budou sděleny podrobnosti o zahájení a vedení kroužku.

Klub důchodců Chotýšany
ve spolupráci s obecním úřadem

pořádá zájezd do Českého Krumlova,
na který vás všechny srdečně zveme!
Kdy:

ve středu 28. 5. 2014

Odjezd:

v 7:00 hodin od školy

Zájemci se mohou přihlásit v prodejně
do 25. 5. 2014!!!
Záloha 100,-Kč!!!
Program:

Prohlídka města s průvodcem
Prohlídka zámku

VAKCINACE PSŮ
1. června 2014
u školy na parkovišti
Vezměte sebou očkovací průkaz psa!!!
Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě proti vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na odčervení psů a koček,
přípravky proti klíšťatům a blechám, další vakcinace psů a koček apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
OÚ Chotýšany a
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil:603484964

Chotýšany
1. 6. 2014 od 14.00 na fotbalovém hřišti

Zveme všechny děti i rodiče
Občerstvení zajištěno
Sdružení přátel Chotýšan
„mamky“

Usnesení č. 4/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2. 5. 2014 od 1900 hodin
1) pověřuje
a) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
b) starostku zajištěním převodu pozemků pod komunikacemi na obec;
c) starostku podpisem schvalovacího protokolu pro zařazení obce Chotýšany do území MAS Posázaví;
d) starostku realizací výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Chotýšany v termínu květen 2014;
e) druhého starostu zajištěním výměny části veřejného osvětlení a instalace veřejného osvětlení u Becků;
f) starostku vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby autobusové zastávky na Chotýšce;
g) starostku jednáním s obyvateli Křemení ve věci chodníku;
h) prvního místostarostu vyžádáním cenových nabídek na veřejné osvětlení „U Křížku“;
2) bere na vědomí
a) žádost pana Pospíšila na směnu pozemků;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu Chopos;
c) nabídku na pořízení úklidové techniky;
d) rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci vydržení pozemku panem Tomkem.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 23. 5. 2014 od 1900 hodin.

Vize se stala skutečností, rozhledna Špulka je otevřená
Když jsem na podzim r. 2010 poprvé přišla na zasedání mikroregionu CHOPOS, nesměle se tam probírala myšlenka na
realizaci nějakého společného projektu - snad rozhledny a o necelé čtyři roky později, v sobotu 26. 4. 2014, jsem stála na
vrchu Březák u Lbosína a účastnila se slavnostního otevření rozhledny Špulka. Je až neuvěřitelné, že se v době
hospodářské krize a „blbé nálady“ podařilo spojit síly a nadšení jednadvaceti obcí, jejich obyvatel, spolků a spousty
nadšenců, sponzorů a dobrovolníků k vytvoření společného díla takového rozsahu.
Zájem o rozhlednu předčil veškerá očekávání. Již v době její výstavby přicházely na vrch Březák hloučky
zvědavců a množství lidí, které v poslední dubnovou sobotu a následujících dnech přišlo rozhlednu otevřít, si ani
netroufám odhadovat. Pod rozhlednou mají umístěné své vizitky jednotlivé obce a také ti, kteří na výstavbu rozhledny
přispěli.

K panelu Obce Chotýšany se podařilo sezvat téměř všechny účastníky slavnostního otevření z Chotýšan (velké
zastoupení zde má i Křemení) a pořídit tak foto do obecní kroniky.
Součástí projektu je naučná
stezka, kterou vybudovaly
a udržují školy z mikroregionu.
I naše škola zde má své
stanoviště, které v sobotu
26.
4.
2014
slavnostně
otevírala.
Přijďte se na rozhlednu podívat
i Vy, je otevřená nepřetržitě.
Bližší podrobnosti najdete na
webu www.rozhlednaspulka.cz
nebo www.chopos.cz.
Nebo navštivte fotogalerii na
webových stránkách obce.

Blanka Bejdáková
Foto: Miroslav Švarc

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 19.
Pomník vojínům z obce Chotýšan padlým v první světové válce – 1. díl
V neděli dne 26. května 1929 konala se v Chotýšanech slavnost odhalení pomníku vojínům z obce Chotýšan, padlým
v první světové válce. K doplnění historie naší vesnice je třeba blíže se zmínit i o této události, na tehdejší poměry
skutečně pozoruhodné.
V letech po první světové válce začaly se všude a to jak ve městech, tak i na vesnicích stavět pomníky vojínům
ve válce padlých nebo zemřelých. V okolí Chotýšan měli už takový pomník v Domašíně, v Postupicích, v Bořeňovicích,
v Divišově i jinde a tu vznikla snaha postavit takový pomník i v naší vesnici. Nebyla to ovšem jen tak snadná věc
a musela mít předem jakési finanční zajištění. V těch letech byla v naší obci založena Čtenářsko - Ochotnická Jednota,
spolek to, který v poměrně krátké době získal značnou popularitu. A tu se asi v roce dvacátém sedmém vyskytl návrh
a vůbec názor mnohých, že vybudování pomníku takového by si mohla vzít na starost právě Jednota.
Bylo to dosti lákavé, přesto však
příslušní činitelé ve výboru Jednoty
pohlíželi na věc střízlivě a správně
uvažovali, že je naprosto vyloučeno, aby si
ochotníci, sdružení v uvedeném spolku
vzali takovouto věc sami na starost. Nebyli
v té době ještě tak finančně silní a nezávislí
k uskutečnění takového podniku a potom
poměry v naší vesnici tehdy nebyly ještě tak
příznivě utvářeny, aby to každý chápal z té
dobré stránky a tudíž na nějakou finanční
pomoc od občanů nebylo možno spoléhat.
Jinak se ochotníci neodříkali, budovali tomu
poměry v obci vyhovovat přispět finančně
krásného díla. Při tom prozatím zůstalo.
Nezapomnělo se však na to a jedním z těch
chotýšanských občanů, kteří usilovali
o uskutečnění této věci byl Josef Bořkovec,
místní občan z čísla 13. Nebyl chotýšanPomník padlým vojínům z I. sv. války z obce Chotýšany – Foto pořídil
ským rodákem, přiženil se sem v roce 1900,
krádce po odhalení dne 26. května 1929 Karel Starosta ze Lhoty Veselky
kdy si vzal za manželku Marii, dceru
místního hospodáře a koláře Josefa
Doležala. V té době, do které spadá toto vypravování o postavení pomníku padlým však zde už nehospodařil. Asi před
deseti lety zanechal sedlačení a odstěhoval se s rodinou – manželkou, dvěma dcerami a synem – do Prahy, kde si zařídil
jakýsi obchod, takové menší komisionářství. Do Chotýšan však stále pravidelně dojížděl, kupoval zde od hospodářů obilí
a obstarával jim zas různé jiné věci, pro domácnost i hospodářství potřebné, jako uhlí, umělá hnojiva apod.
A tento Josef Bořkovec přišel jednoho dne, bylo to v neděli 15. dubna 1928 do hostince „Na Kopečku“, kde měli
právě místní ochotníci výborovou schůzi. Mimochodem řečeno - Josef Bořkovec byl také řádným členem zmíněné
Jednoty. Po vyčerpání programu schůze požádal o slovo a připomněl, že by bylo záhodno postavit v naší obci pomník
vojínům, padlým ve válce, jelikož každá pokroková obec, jak výslovně podotkl, takový pomník již má!
Po delší debatě bylo usneseno, že se zvolí zvláštní jakési komité, se zastoupení místní i politické obce i ostatních
místních korporací. Toto komité mělo za úkol opatřit potřebný kapitál pomocí sbírek a různých příspěvků, postarat se
o úpravu obce v místech, kde pomník měl stát, zadat zhotovení pomníku a vůbec získat pro tuto věc všechny místní
obyvatele.
Bylo dále dohodnuto, že v případě, kdyby někdo z jmenovaných členů komitétu funkci nepřijali, bude se
pokračovat bez ohledu na instituci nebo korporaci, kterou měl zastupovat. Nebyli totiž všichni výše jmenovaní na oné
schůzi přítomni. Částečná příprava k uskutečnění tohoto velikého díla byla teda hotova. Bohužel však, že v praxi dopadlo
to vše jinak, jak dále poznamenáno…
Nebyli totiž všichni občané tak pro věc zaujati jak těch několik zmíněných již nadšenců a byli to zejména
a možno říci výhradně tehdejší členové místní organizace lidové strany, kteří popichování některými jednotlivci dělali vše
možné, aby se věc neuskutečnila. Byl to např. sám starosta obce Josef Toula a tehdejší předseda lidové strany Jan
Holejšovský, kteří funkci a zastoupení v přípravném komitétu nepřijali.
Komité však bez ohledu na to pilně a důsledně se o vše staralo. V sobotu dne 9. června 1928 o půl deváté hodině
večerní konala se „Na Kopečku“ ustavující valná hromada „Spolku pro uctění památky padlých vojínů ve světové válce
z obce Chotýšan“. Zahájil ji řídící učitel Emanuel Remta přivítáním všech přítomných a předal pak slovo předsedovi

přípravného výboru Josefu Bořkovcovi. Ten vzpomněl v prvé řadě vřelými slovy památky všech zdejších padlých
a zdůraznil, že oni zajisté nešli s láskou do boje, který našemu národu neměl přinést nic dobrého. „Avšak spravedlivá věc
nakonec přece jen zvítězila a nám, kteří jsme hrůzy světové války přežili, dostalo se plné svobody a ulehčení v každém
ohledu. Je tedy naší povinností, abychom nějakým vhodným způsobem uctili památku našich drahých spoluobčanů, kteří
byli obětí, jež však přece jen nebyla marnou. A nejlépe uctíme památku jejich tím, když jim postavíme v jejich domově –
naší obci – důstojný památník, jenž ponese společně jejich jména na paměť pokolením budoucím. Za tím účelem“,
zdůraznil Josef Bořkovec, „byly podniknuty již všechny přípravné kroky a práce a jest již jen na veřejnosti, aby nás
v našich upřímných snahách podporovala hmotně i morálně!“
Řeč tato byla přijata s plným porozuměním ode všech přítomných, kteří tak projevili úplný souhlas s postupem
spolku, nově se tvořícího. Po té oznámil Josef Bořkovec, co bylo dosud vykonáno za účelem uskutečnění myšlenky
o utvoření spolku. Bylo to zejména vypracování stanov, které pak přečetl pan řídící Remta, zemskou správou politickou
již schválené a potvrzené.
Pak bylo přistoupeno k přijímání členů spolku. Přihlásili se všichni na chůzi přítomní a to: Josef Bořkovec,
Emanuel Remta, Josef Sysel č. 5, František Tůma, Josef Král č. 6, František Sysel č. 57, Josef Král č. 10, Josef Jukl, Josef
Sysel č. 28, Josef Šimek, Jaroslav Kuthan, František Zrno. Dále: František Sysel č. 26, Jan Jelínek, František Hronek,
Josef Mareš. Dodatečně se pak přihlásili Jan Matoušek, hostinský a František Hašek z Pařezí.
Všichni pak jednomyslně zvolili:
Předseda – Josef Bořkovec, který se
o uskutečnění myšlenky postavení pomníku
nejvíce přičinil. Místopředseda – Josef Jukl,
kovář a t. č. místního starostu.
Jednatel – Emanuel Remta, řídící učitel.
Pokladník – Josef Sysel z č. 5.
Členové výboru – Josef Král č. 10, Josef
Šimek a Jaroslav Kuthan.
Vypracování a zhotovení pomníku
bylo zadáno kamenickému závodu ve Světlé
nad Sázavou, jehož majitelem byl Antonín
Podpěra. Ten se na výzvu předsednictva
„Spolku“ osobně dostavil do Chotýšan
a zúčastnil se výborové schůze „Spolku“
konané 5. července 1928. Přivezl s sebou
několik vzorků pomníků na papíře i sádrové
modely lvů. Přítomní členové „Spolku“ Odhalení pomníku padlým vojínům z I. světové války z obce
pečlivě prozkoumali předložené vzory a po Chotýšany dne 17. května 1929. Foto: Václav Sysel z Chotýšan č. p. 5
delším jednání s majitelem uvedeného závodu
rozhodli se pro masivní žulový pomník. Cena jeho byla smluvena na 17.500.- Kč mimo daň obratovou, s naložením do
vagonu a postavením. Pomník měl být dodán tak, aby mohl být 28. října 1928 odhalen. Platební podmínky byly ujednány
takto: polovina smluveného obnosu ihned po dodání pomníku, zbytek pak do dvou let.
Potřebný obnos na pomník a na úpravu místa, kde dnes stojí, byl opatřován milodary, za jichž poskytnuti byli
požádáni jednak občané místní, jednak i přátelé a rodáci jinde bydlící.
Tak sešla se částka přes 12 tisíc Kč. Na druhé straně byly však také výdaje. Bylo nutno zaplatit první splátku
firmě Podpěra za pomník, firmě Wilhelm v Praze -Vysočanech za drátěný plot kolem parčíku u pomníku a jiné a jiné
věci. Vyskytly se ještě další nepředvídané výlohy, čímž původní obnos, se kterým se počítalo se značně zvýšil. Částkou
výše uvedenou byly zaplaceny nejnutnější účty, shledáno však, že k vyrovnání a zaplacení celého dluhu je zapotřebí
mnohem více. Nikdo z příslušných vedoucích činitelů tohoto podnikání si v začátcích jistě neuvědomil, jaké potíže s tím
nastanou, co všechno bude potřeba zařídit a podniknout, a co vůbec starostí je čeká. Původní ujednání, že slavnost
odhalení pomníku se bude konat 28. října 1928 nemohlo být dodrženo. Bylo o tom pojednáno na schůzi „Spolku“ konané
18. října 1928, kde bylo rozhodnuto, odložit původně stanovené datum na jaro příštího roku.
Nejvíce práce a starostí si vyžádalo urovnání a příprava místa, kde pomník měl stát. Mělo to být uprostřed návsi
v místech, kde se říkalo „V moruších“. Bylo to místo neurovnané, zarostlé býlím a kopřivami a dalo to mnoho práce
a neúnavného úsilí, než bylo místo to připraveno tak, jak je např. vidíme dnes.
Psáno r. 1947 - Josef Šimek /zkráceno/
Pokračování příště ...
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