Ročník 18 / Číslo 6 / Červen 2014
Vážení spoluobčané,
s pouhým třítýdenním odstupem od posledního zasedání se
opět sešlo zastupitelstvo obce, aby rozhodlo o projektech,
které byly na tento rok naplánovány. Jednalo se
o posouzení cenových nabídek na tyto akce:
přístavba kabin – zde již minulý týden začali
členové Sokola stavbu připravovat. Nyní zastupitelé
schválili nabídku p. Štechera, který přislíbil, že do
Chotýšanských slavností bude hotový zatím
nezastřešený prostor. Cena za dílo bude činit
230 000,- Kč (bez DPH). O zastřešení a případném
vyzdění stěn budeme se zástupci Sokola jednat až
následně, tzn. po prázdninách.
chodník na Křemení – na základě diskuse na
minulém zasedání byla vyžádána i cenová nabídka
na asfaltový povrch od společnosti BES a dále
předložil svou nabídku i M. Tůma z Chotýšan. Jeho
cena byla nejnižší, a proto zastupitelé rozhodli
o zadání zakázky právě jemu. Zakázka v hodnotě
350 000,- Kč (včetně DPH) bude realizována
v srpnu.
veřejné osvětlení – zastupitelé schválili nabídku
F. Páva na výměnu 11 kusů svítidel veřejného
osvětlení a dále tří svítidel u nádrže a jednoho
stožáru u Becků v hodnotě 112 000,- Kč (včetně
DPH). V současnosti již probíhá realizace, jsou
vyměňována zastaralá svítidla za úspornější, což by
se mělo projevit na roční úspoře za elektrickou
energii v hodnotě cca 20 000,- Kč.
hasičská dráha – SDH Chotýšany bude svépomocí
realizovat svou cvičnou hasičskou dráhu u hřiště.
Obec na této akci uhradí materiál a zemní práce
v odhadované výši cca 83 000,- Kč (včetně DPH),
drobné práce provedou hasiči sami.
Toto jsou v podstatě všechny investiční akce, které budou
v letošním roce v obci realizovány. Původně jsme měli
ještě v úmyslu vybudovat veřejné osvětlení z Městečka
k autobusovým zastávkám v hodnotě cca 800 000,- Kč, ale
vzhledem k tomu, že jsme nedostali dotaci na autobusovou
zastávku na Chotýšce, nebude tento projekt letos
realizován. Jaká bude přesná cena autobusové zastávky, to
se dozvíme tento týden a v podstatě až při dokončení
stavby rozhodneme o tom, jakou část budeme schopni
uhradit z vlastních prostředků a jak velký úvěr budeme
potřebovat.

Také nezapomínáme na plánovanou výstavbu komunikace
s veřejným osvětlením „u křížku“, ale chceme počkat, až
bude dokončena alespoň hrubá stavba dvou rodinných
domů, které by v této lokalitě měly vyrůst. Nicméně již
v současnosti pracujeme na projektu a stavebním povolení
na veřejné osvětlení. Stavební povolení na výstavbu
komunikace již máme.
Krátce k dalším bodům zastupitelstva:
schválili jsme směnu pozemků s p. Pospíšilem
z Městečka,
který
výměnou
za
pozemky
u autobusové zastávky Městečko získá obecní
pozemek u svého domu (u rybníka Ovčínek)
a zaplatí obci rozdíl ve výměře pozemků.
společnost Lesy ČR nás požádala o odprodej
pozemku – lesní cesty z Bruku směrem na Věžníky
– aby jej mohli udržovat a upravovat. Záměr bude
s touto společností ještě diskutován.
žádost osadníků z Albatrosu na odprodej obecního
pozemku – cesty – byla zamítnuta s odůvodněním,
že není žádoucí, aby se obec pozemků, sloužících
jako cesty, zbavovala.
odbor životního prostředí při MěÚ Benešov schválil
náš povodňový plán a následně ho tedy mohli
schválit i zastupitelé. Jedno vyhotovení obdržel SDH
Chotýšany, druhé je na obecním úřadě. Jednou ročně
by se podle povodňového plánu měla sejít
povodňová komise a v terénu prověřit připravenost
na případnou velkou vodu. Termín schůzky bude
stanoven v červnu.
zastupitelé schválili účetní závěrku obce za r. 2013.
Schválení předcházela kontrola hospodaření obce
pracovníky krajského úřadu, která dopadla na
výbornou, neboť odhalila pouze malou účetní
nepřesnost.
chataři z Večerní Hvězdy vznesli námitku proti
místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu.
Protože obec při stanovování poplatku postupuje
zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech, nebude na věci nic měnit.
zákon o obcích nám stanovuje povinnost nejpozději
85 dní před komunálními volbami stanovit počet
členů budoucího zastupitelstva. Protože počet
obyvatel v obci se přehoupl přes hranici 500 osob,
musí mít obecní zastupitelstvo v příštím volebním
období minimálně 7 a maximálně 15 členů.

-

Zastupitelstvo rozhodlo, že i po r. 2014 bude v obci
sedm zastupitelů. Termín voleb do obecního
zastupitelstva zatím nebyl stanoven, ale bude
v rozmezí mezi 20. zářím a 20. říjnem.
k volbám do Evropského parlamentu přišla
v Chotýšanech jen malá část voličů. Výsledky
hlasování naleznete v samostatné tabulce.

A co říci závěrem?
Na konci června uplyne 100 let od atentátu na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d´Este a tedy i začátku
1. světové války. Tuto událost jsme si začali připomínat již
v minulém čísle Chotýšanských novin, kde v kronice byla
věnována pozornost výstavbě pomníku místním občanům,
kteří ve válce padli. Zápisky z kroniky na toto téma budou
pokračovat i v dalších vydáních, obětem války pak vzdáme
hold i položením květin u pomníku. Prosím, věnujte tichou
vzpomínku nejen našim rodákům, ale i všem účastníkům
1. světové války, také vy.
S přáním prosluněných červnových dní
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Sdružení přátel Chotýšan s podporou Obce
Chotýšany
zve všechny přistěhovalé občany, aby přišli

ZAPUSTIT KOŘENY
V pátek 13. června v 17:00 hodin
vysadíme lipovou alej na Chotýšce podél
obecní cesty k Dubinám a pak si popovídáme
a zazpíváme při kytaře u táboráku.
Dodáme: stromky včetně kůlů a lavice na
sezení
Zapůjčíme: nářadí
Přineste si: jídlo a pití dle vlastní volby
Ať už jste se přistěhovali před týdnem nebo
před lety, těšíme se na Vás a samozřejmě
zveme i místní rodáky.
V případě špatného počasí je změna termínu
vyhrazena.

ZE ŠKOLY
Afrika v Chotýšanech
V Základní a Mateřské škole v Chotýšanech proběhl
celoškolní projekt Afrika. Děti se seznámily s tímto
černým kontinentem, který se natolik liší od Evropy –
nejen vzdáleností, ale i kulturou, průmyslem,
zemědělstvím. Také by se nám líbilo, vykopávat místo
brambor diamanty a místo plantáží řepky, těžit 65 tun zlata
ročně. K nedělnímu obědu si naservírovat antilopí steak
a jako přílohu si dát okru (což mnozí ani netuší, že je
tamější zelenina). Zcela určitě tam ušetří za energie,
zvláště v zimě je to významná položka. Ve škole se učí od
7.30 do 13 hodin, na jednoho pedagoga je v průměru
60 žáků, nemají školní jídelny, družiny, žáci nosí jednotné
uniformy a základní školu ukončí ve 12 letech. Zajímavou
didaktickou metodu mají tu, že základní učební pomůckou
je rákoska a jsou podporovány fyzické tresty. Teď vám
prozradím jednu pikantnost. 4. a 5. ročník tak nadchla
africká koncepce, že si odhlasovali (jednohlasně!) návrh
a jeden týden jsme měli africkou školu i v Chotýšanech …
V podstatě se nic nezměnilo, jen mě – pedagoga – značně
bolela
pravá
ruka
a některá dítka měla
mírně promasírovanou
zadnici  – k potěšení
zbývajících kamarádů.
Nebojte se – bylo to
milé, vtipné a jemné.
Aby vize Afriky byla
dokonalá, pozvali jsme
k nám africkou skupinu
Emongo, která nám
zahrála na
bubny,
zazpívala, naučila nás
rituální
tance
…
a vytvořila neskutečnou
show.
Opravdu jsme si celý
projekt prožili, užili
a tímto výstupem se
loučím: Afrika, je zajímavá destinace - zvláště na
dovolenou, ale Chotýšany - jsou Chotýšany a doma - je
doma…. 
Daniela Bukovská

Struhařovský liják na startu…
Po 10ti letech jsme se vydali na závody do Struhařova. Počasí od rána stálo za nic, ale nepršelo, což bylo přinejmenším
plus – bohužel ne nadlouho.
Tento rok (bohužel jakožto i ten loňský) naše SDH absolvovalo závody pouze díky mužskému družstvu, ačkoliv 99%
družstva žen jelo alespoň coby doprovod a podpora chlapům.
Samotné závody odstartovaly jako vždy pořadovou přípravou, na které muži ztratily 3 body, což bylo vcelku
„uspokojivé“. V běhu na 100 m překážek družstvo mužů testovalo nové posily ve složení Broňa Škoda, Kuba Šťoural
a Robin Žárnecki. Kluci se své nové úlohy zhostili velmi slušně a patří jim zato veliký dík. Pochopitelně je co dohánět
a trénovat, ale – to platí v zásadě na celý život a v každém jiném počinu! Abych nezapomněla a to bych nerada, zbytek
mužů na 100 metrech nezklamali a i na malé zranění a v rámci nepřízni počasí předvedli velmi slušné výkony.
Co ale stojí za vyzdvihnutí a obrovský úspěch byl jak jinak - požární útok. Tato akce se vydařila chlapům natolik, že
získali v celkovém hodnocení 1. místo v rámci vyhodnocení časů požárních útoků a odvezli si za to soudek piva.
V celkovém pořadí si odvezli 4. místo, což je sice brambora, ale v závěru víc než by kdo řekl. Vzhledem k podmínkám,
které díky počasí panovaly vše mohlo dopadnout naprosto jinak a řekněme, že hůře a to možná nejen co do hodnocení
závodů. Přijeli jsme mokří, zmrzlí, ale živí, zdraví a šťastní, což je nejdůležitější. Koneckonců, jsme stále jednotka
dobrovolných hasičů a v ohledech na jiná družstva a jejich stylech už dobrovolnost a „součinnost“ družstva jaksi postrádá
smysl. Tím se bohužel dostávám k družstvu žen a jejich (ne)fungování. Naše druhá neúčast na závodech s sebou nese
bohužel nepříjemnosti a v zásadě to lze řešit jedinou cestou – přizvat a získat tak nové, MLADÉ  posily pro naše ženské
družstvo. Od roku 2003 soutěžíme víceméně v neměnném složení a věřte, že za těch 11 let se leccos změnilo a mění,
tudíž je jasné, že v tomto složení nelze předvídat další naše utkání na hřišti.
Ráda bych případně tímto oslovila Vás – ženy, holky, které máte chuť, sílu a „troufalost“ paktovat se s námi a zažívat
chvíle euforie, emocí a zvýšené tepové frekvence. Dejte nám prosím o sobě vědět. Nebojte se ozvat a to komukoliv z nás.
Těžko říct, co bude za rok a do budoucna vůbec a věřte, že „znovuzrod“ ženského družstva v obci jsme si náležitě užívaly
a nerady bychom se dívaly na jeho zánik.
V nadcházejícím období bychom rádi vyjeli na soutěž do Postupic, která se bude konat ke konci měsíce června.
Mějte pohodové dny příchodu léta! 
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Volby do Evropského parlamentu
konané dne 23. 5. – 24. 5. 2014
Obec: Chotýšany
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chotýšany – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

412

76

18,45

76

73

96,05

Výsledky hlasování na územní celky – Obec Chotýšany

Číslo

Kandidátní listina - název

Platné
hlasy Platné hlasy
celkem
v%

3

Klub angažovaných nestraníků

1

1,37

5

Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová

3

4,11

6

Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za
Evropu svobodných států

1

1,37

7

Top 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13

17,81

8
9

Liberálně ekologická strana
LEV 21 - Národní socialisté

2
1

2,74
1,37

14

Česká strana sociálně demokratická

11

15,1

16
20

Ano 2011
Občanská demokratická strana

13
4

17,81
5,48

22

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

3

4,11

23
24

Strana zelených
Strana svobodných občanů

4
8

5,48
10,96

29

Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu
Bruselu Koalici tvoří: Dělnická strana sociální
spravedlnosti, Strana pro Evropu

2

2,74

32

Česká pirátská strana

7

9,59

OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního
prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září
2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.
,,Středočeský kraj je na prvním místě co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť v ČR, proto
jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany
Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne 12. 5. 2014 Rada Středočeského kraje
schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí“, uvedl náměstek
hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád.
„V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský.
Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září
2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015“, doplnil Semerád.
Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací
kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se
v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
„Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně
3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud
občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží“, uvedl závěrem Semerád.

Usnesení č. 5/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 23. 5. 2014 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) zadání zakázky na přístavbu kabin panu Štecherovi;
b) směnu pozemků s J. Pospíšilem, Městečko;
c) počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018;
d) účetní závěrku obce za rok 2013;
e) zadání zakázky na chodník na Křemení M. Tůmovi;
f) zadání zakázky na opravu veřejného osvětlení F. Pávovi;
g) realizaci hasičské dráhy;
h) povodňový plán obce;
2) 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 realizací výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Chotýšany v termínu květen 2014;
d) druhého místostarostu zajištěním výměny části veřejného osvětlení a instalace veřejného osvětlení
u Becků;
e) starostku podepsáním smlouvy o dílo na přístavu kabin;
f) starostku podepsáním smlouvy o dílo na chodník na Křemení;
g) starostku podepsáním smlouvy o dílo na opravu veřejného osvětlení;
h) prvního místostarostu získáním doplňujících informací k cenovým nabídkám na veřejné osvětlení
„U Křížku“;
i) starostku realizací směny pozemků s J. Pospíšilem;
j) starostku jednáním s Lesy České republiky, s.p., ve věci odprodeje obecního pozemku;
3) bere na vědomí
a) realizaci hasičské dráhy SDH Chotýšany;
b) žádost chatařů z osady Večerní Hvězda.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2014 od 1900 hodin.

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 – 2. díl
Mnoho večerů bylo tu kopáno, materiál odvážen, svahy srovnávány a místo pro pomník urovnáváno. Ze vším možným
úsilím bylo tu pracováno, mnozí zdejší občané obětavě a nezištně přiložili ruku k dílu, zejména tehdejší okresní cestář
František Sysel z č. 26, aby do stanoveného termínu bylo vše připraveno. Ale přes všechnu dobrou vůli a snahu bylo
nutno nakonec slavnost odložit, jak výše poznamenáno. Důvody k tomu byly známy, byly ponejvíce rázu technického
a byly také všeobecně uznány.
Bylo také některým z místních občanů připomenuto, že
s úpravou návse by mohli pomoci i občané z přifařených osad, a to
z Křemení a Pařezí. K tomu však potom někdo poznamenal, že občané
Pařezí se nechali slyšet, že by skopali raději náves sobě na Pařezí, než
v Chotýšanech pro pomník! Zpráva ta nebyla zrovna potěšitelná,
a nebylo jí však přikládáno žádného většího významu.
Slavnost odhalení pomníku vojínům z obce Chotýšan padlým
ve světové válce se konala po pečlivých přípravách v neděli odpoledne
dne 27. května 1929. Uspořádán byl průvod obcí od školy k místu, kde
pomník byl postaven. Slavnost zahájil předseda „Spolku“ Josef
Bořkovec krátkým úvodem, ve kterém na konci doporučoval pomník
místo na kterém stál přízni a ochraně představitelům obecní
samosprávy, jakož i občanům samotným.
Pak se ujali slova přítomní řečníci, k slavnosti této zvláště
pozvaní. První promluvil Josef Kubásek, okresní starosta z Václavic
u Benešova. Po něm legionářský řečník Dr. Klement z Prahy, který
v závěru své řeči, navázal na slova na pomníku napsaná: „My dali
život – vy dejte lásku“ obrátil se k několika desítkám školních dětí,
slavnosti přítomných a vřelými slovy jim připomínal, aby vždy
s hrdostí a láskou vzpomínaly zvláště ony na své, byť i neznámé
rodáky, kteří položivše životy za osvobození vlasti dřímají v dalekých
cizinách svůj věčný sen.
Jako třetí slavnostní řečník promluvil ing. Bohuš Svoboda
z Prahy, bývalý nájemce chotýšanského velkostatku. Svou prostou,
milou řečí, vzpomínaje svého několikaletého pobytu v Chotýšanech
i těch, jichž jména jsou uvedena na pomníku a z nichž s mnohými se
osobně znal, přítomné posluchače zcela zaujal.
Slavnosti se zúčastnila tělocvičná jednota Sokol z Postupic,
hasičský sbor místní i z Městečka a Takonína, dále několik legionářů z Benešova i z okolních vesnic, kteří spolu s legionáři místními
stáli u pomníku čestnou stráž, i velké množství lidu z celého kraje.
Při slavnosti účinkovala hudba kapelníka Františka Plechatého
ze Všechlap.
Slavnost sama za krásného letního nedělního odpoledne se
skvěle vydařila a přinesla tak zaslouženou odměnu těm, kteří přes
odpor několika neuvědomělých i poštvaných jednotlivců se postarali
o uskutečnění této skvělé památky. Slavností odhalení pomníku se
ovšem celá záležitost kolem pomníku neskončila. Bylo ještě mnohé
zařídit a mnohé dát do pořádku.
Původní ujednání, že zbytek položky za pomník bude firmě
Podpěra splacen během dvou let nemohlo být, bohužel dodrženo,
ač výbor „Spolku“ činil vše možné, aby dluh byl vyrovnán. Tehdy
nastala členům výboru veliká starost a trpká zkouška, kde opatřit
potřebný kapitál. Byl uspořádán ples „Spolku“, i „Družstvo lihovarnické“ uspořádalo veselý večírek a výtěžek z těchto podniků byl
věnován na snížení dluhu. Čtenářsko – ochotnická Jednota přispěla
Slavnost odhalení pomníku padlým dne
také ještě určitou částkou z výtěžku svých divadel, trvalo to však ještě
17. května 1929 – řečník Ing. Bohuš Svoboda
několik let, než celý dluh byl vyrovnán.
Foto: Václav Sysel z Chotýšan č.p. 5

Jak vzpomíná dnes, už po letech Josef Jukl, je těžké vypravovat o tom, jakých radostí s pomníkem zažili hned
od té chvíle kdy on, Josef Bořkovec, Josef Král z č. 10, Emanuel Remta a Josef Sysel z č. 5 podepsali smlouvu s firmou
Podpěra. Co se týče sbírky v obci samé, vyzněla tato, až na některé jednotlivce, zvláště pak příslušníky strany lidové dosti
dobře. Každý upsal, co mohl, nutno ovšem zdůraznit, že potom když došlo k placení a vybírání upsaných částek, z valné
části se peníze nesešly. Nebylo se ani co divit. Přišla pohroma přede žněmi v roce 1929, kroupy a po nich nouze, lidé
neplatili. Jedni, že neměli a druzí snad z politické zášti, podle tehdejšího hesla vedoucích místní lidové partaje:
„Když chtěli mít ve vsi parádu, ať si ji také zaplatí!“
Zbývala k zaplacení ještě pěkná částka
a tu Josef Jukl s tehdejším důvěrníkem místní
organizace agrární strany Františkem Syslem
z č. 57 svolali schůzi a dohodli se na tom, že
členové „Domoviny“ se zřeknou obnosu, připadajícího na ně z místní honitby, které byla v té
době pronajata ve prospěch pomníku a to tak
dlouho, dokud nebude celá zbývající částka
zaplacena. V prvních letech to šlo zcela hladce,
dávali svorně všichni. Později to však některé
členy omrzelo a peníze si vybírali. Tak zbyla
nakonec nevyrovnaná částka asi 1700.- Kč, kdy
samotným členům „Spolku“ docházela trpělivost.
Poměry ve „Spolku“ samotném se ovšem
v průběhu těch několika let také hodně změnil.
Dosavadní předseda „Spolku“ Josef Bořkovec
v
roce 1930 zemřel, Emanuel Remta se v září
Při slavnostním odhalení pomníku padlým v Chotýšanech také
1931
odstěhoval do Postupic, Josef Sysel z č. 5
řečnil Dr. Klement z Prahy
Foto: Václav Sysel z č.p. 5
byl nucen následkem nepříznivých hospodářských
poměrů statek prodat a v roce 1932 se také z Chotýšan odstěhoval. Z těch, kteří smlouvu původně podepsali zbyli tedy
nakonec dva: Josef Král z č. 10 a Josef Jukl. A na tohoto se pak shrnulo vše, co kdy s pomníkem souviselo. Přicházely
stále ještě drobné účty, nedoplatky za různé věci, nebylo ani pomyšlení. Zmínil-li se Josef Jukl v některé obecní schůzi
o této věci, následovala ihned jízlivá poznámka některého z členů obecního zastupitelstva, takto příslušníka lidové strany:
„Kdo si to spískal, ať si to zaplatí!“ A tu scházeli se, Jukl s Králem, rokovali a radili se, co bude dál. Bylo opravdu zlé
a když už je chtěla firma o nedoplatek žalovat, rozhodli se, nevidouce jiného východiska, že dlužnou částku zaplatí sami.
Nutno ještě podotknout, že nepatrný obnos, připadající obci z honů, který převedl Jukl jako tehdejší starosta místní obce
na pomník, měl potom podle návrhu některých členů obecního zastupitelstva doplatit obci sám! Taková byla tehdy
zaujatost lidovců proti pomníku a proti těm, kdož se o celou věc starali.
Když v roce 1932 koupil chotýšanský velkostatek ing. Adolf Korbel, hledali jmenovaní členové „Spolku“
u tohoto záchranu a s poukazem na celkovou jejich situaci prosili, aby nechal upravit alespoň parčík kolem pomníku. Měl
totiž vlastního zahradníka. Ing. Korbel ochotně přislíbil tak učinit a také jeho zahradník, jímž byl Vendelín Klouček
z Bílkovic zasel pak kolem pomníku nějakou trávu. Sám však inž. Korbel na pomník nepřispěl ničím a nebýt potom
včasného zákroku Josefa Jukla, byl by jeho zaměstnanec, zmíněný zahradník nadělal na „Spolek“ ještě spoustu dluhů.
A tu jednoho dne se stalo toto: Do kovárny za Josefem Juklem přišel Václav Děd a Jan Štěpánek z Pařezí a začali
vykládat, že si postavili na Pařezí Kapličku se zvoničkou, na kterou však zůstali jistou částku dlužni, poněvadž původní
rozpočet byl značně překročen. A jelikož neměli již, kde peníze vzít, prosili Jukla, zda by jako starosta místní obce neměl
nic proti tomu, kdyby žádali o zaplacení obec. Jukl je klidně vyslechl a samozřejmě, že neodmítl. Naopak ještě slíbil,
že jejich žádost bude podporovat! Napadlo jej totiž hned, že může-li obec připlácet na pařezskou kapličku, proč by
nemohla poskytnout něco doma na pomník! Ovšem, to si prozatím jen myslel.
Když na příští schůzi obecního zastupitelstva přišli zástupci občanů z Pařezí s návrhem a prosbou, aby nedoplatek
za jejich kapličku uhradila obec Chotýšany. Jukl jejich žádost statečně podporoval. Návrh byl samozřejmě schválen
a tu vytasil se ihned Jukl s návrhem novým a přímo žádal, aby obec zaplatila za úpravu návse, za oplocení kolem
pomníku atd. Svůj návrh a svoji žádost odůvodňoval tím, že je to vlastně obce povinnost postarat se o úpravu a vzhled
návse a že je to také pro obec pořádná ostuda stavět se po tolik již roků proti něčemu, co je vlastně okrasou a ozdobou
obce a nechávat to vše jen na několika jednotlivcích. A tak po delším více méně trapném dohadování a zdůvodňování
a domlouvání byl-li schválen a odhlasován i návrh Josefa Jukla. A tak vlastně celkovou situaci kolem pomníku
zachránila, byť i nepřímo – pařezská kaplička!
Psáno r. 1947 - Josef Šimek /zkráceno/
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