Ročník 18 / Číslo 7 / Červenec 2014
Vážení spoluobčané,
s koncem června dětem začaly prázdniny a i dospělí si
v nadcházejících týdnech budou užívat svou zaslouženou
dovolenou. Také zastupitelé si dávají tradiční
prázdninovou pauzu a tak toho bylo na posledním
zastupitelstvu k řešení víc než dost.
Velké zakázky na letošní rok jsou zadány zhotovitelům
a na některých z nich se již začalo pracovat. Do konce
prázdnin by měla být opravená cesta na Věžníkách,
vybudované posezení na hřišti (zatím bez zastřešení),
položená zámková dlažba na chodníku na Křemení a také
autobusová zastávka na Chotýšce. Poslední dvě jmenované
stavby se dotknou frekventované hlavní silnice, a proto si
vyžádají určitá dopravní omezení. Úprava provozu na
Křemení bude pouze minimální a potrvá přibližně týden,
na Chotýšce bude situace složitější a dopravní omezení
bude (zřejmě s přestávkami) trvat až do konce srpna.
V místě stavby bude doprava řízena semaforem a samotné
nástupiště autobusové zastávky bude posunuto směrem na
Vlašim před dům paní Poupětové. Zde je velmi omezený
prostor a proto bude třeba více dbát na svou bezpečnost.
Toto krátkodobé nepohodlí by pak mělo být od září
vyváženo moderním nástupištěm s prostornou čekárnou,
po kterém mnoho občanů již roky volá.
Samotná čekárna na autobusové zastávce na Chotýšce
nebyla zahrnuta do smlouvy o dílo se společností BES,
proto bude zakázka zadána společnosti STAKOV Takonín,
která již dodala přístřešky na zastávky Toulov, Městečko
a Křemení (směr Benešov). Tak bude zachován jednotný
vzhled čekáren.
Dále jsme na zastupitelstvu rozhodli o zadání zakázky na
realizaci veřejného osvětlení „U křížku“ společnosti Klápaelektro, která nabídla nejnižší cenu, tj. necelých 120 tis. Kč
bez DPH. V nabídkové ceně není zahrnuta projektová
dokumentace a stavební povolení, oboje zajistí na vlastní
náklady obec. Tato akce bude společně s výstavbou zdejší
komunikace realizována nejdříve na podzim, spíše však až
příští rok, protože chceme počkat, dokud nebude hotová
minimálně hrubá stavba dvou rodinných domů, které zde
mají v nejbližší době vyrůst.
Solární veřejné osvětlení u autobusové zastávky Městečko
v podstatě nefunguje, proto jsme se rozhodli odstoupit od
smlouvy se společností Elmoz a uhradit jí kompenzaci za
instalaci stožárů ve výši Kč 20 000,-. Stožáry zde zůstanou

a budou využity pro kabelové vedení veřejného osvětlení
z Městečka, které by mohlo být realizováno příští rok.
Malí fotbalisté dostanou dvě nové bezpečnostní branky
v hodnotě Kč 35 000,-, tak si přejme, aby jim chuť do hry
vydržela až do dospělosti.
Pan Vojta z Městečka požádal o odkup části obecního
pozemku v šířce 6 metrů přiléhajícího k jeho domu. Na
vývěskách bude vyvěšen záměr i s nákresem situace.
Pan Mareš z Městečka na konci května bez našeho svolení
nechal odbagrovat zeminu a opěrnou zídku na obecní cestě
vedoucí od kapličky k obalovně, přičemž byly poškozeny
zde rostoucí duby a svahy nyní nejsou zabezpečeny proti
sesuvu zeminy. S naším upozorněním, že po něm budeme
vymáhat případné budoucí škody vzniklé tímto zásahem,
nesouhlasil a požadoval, aby se zastupitelé seznámili se
situací přímo na místě. Vzhledem k tomu, že místo jsem
navštívila nejen já a místostarostové, ale i úředníci z MěÚ
Benešov a ČSOP Vlašim, není třeba místní šetření
svolávat. Orgány ochrany přírody budou tento čin
posuzovat ve správním řízení. Je to již třetí případ, který
v Městečku bude Česká inspekce životního prostředí šetřit.
Proto si dovolím všechny občany důrazně varovat před
nepovolenými zásahy nejen do stromů, ale i jiných
ekosystémů. Pokuty fyzickým osobám mohou jít až do
desetitisícových částek.
Velká změna nastává v naší škole, protože Ministerstvo
školství schválilo její rozšíření na druhý stupeň. To, co
musí zastupitelstvo nyní řešit, je zajištění prostoru pro
výuku. Výuka šestého ročníku bude probíhat v pronajaté
jídelně DZS Struhařov, v níž by měl být během prázdnin
zateplen strop. Je také nejvyšší čas začít řešit přístavbu
školy. To je velký oříšek, který obec bude stát určité
peníze. Vzhledem k tomu, že současnému zastupitelstvu na
podzim skončí funkční období, nechceme na poslední
chvíli o tak velké investici rozhodovat. Abychom však
nebrzdili proces, který je třeba absolvovat před získáním
dotace na rozšíření kapacity školy, rozhodli jsme o zadání
zakázky na vypracování studie investičního záměru
přístavby školy ve výši Kč 38 000,- bez DPH společnosti
WAREX. Na základě této studie, která by měla být hotová
do konce prázdnin, bychom měli získat územní rozhodnutí.
Teprve pak nastane čas pro zadání samotné projektové
dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení.
A to už bude úkol pro nové zastupitelstvo – rozhodnout
o tom, zda se škola bude přistavovat či nikoliv. Společnost

WAREX nabízí modulové stavby různých parametrů a nás
zaujala především tím, že budovu bude možné v případě,
že nebude dostatek dětí, snadno přestavět např. na
startovací byty či domov pro seniory.
Prezident republiky vyhlásil termín pro volby do obecních
zastupitelstev na 10. a 11. října 2014. Kandidátní listiny je
třeba podat nejpozději 66 dní před dnem voleb (tj. úterý
5. srpna do 16 hodin). Vyzývám proto všechny, kteří chtějí
dění v obci ovlivňovat, aby využili příležitost a ve volbách
kandidovali. Mudrovat doma nebo u piva o tom, jak by se
to v obci mělo dělat, umí každý, ale vážně je možné brát
jen ty, kteří budou ochotni na sebe vzít tu zodpovědnost.
Bližší informace k volbám naleznete např. na webových
stránkách Středočeského kraje, v odkaze Volby.
Přeji všem krásné a pohodové léto
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Výzva k zaplacení vodného
Žádáme všechny odběratele vody z obecního
vodovodu, kteří doposud nezaplatili vodné za
uplynulý rok, aby tak učinili do 31. 7. 2014.
V případě prodlení s platbou se vystavují
riziku, že budou od obecního vodovodu
odpojeni.

Upozornění
V období červenec – srpen 2014 se ruší
sobotní úřední hodiny Obecního úřadu.
Děkuji na pochopení
Blanka Bejdáková

Usnesení č. 6/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 6. 2014
od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) zadání zakázky společnosti WAREX na vypracování
studie přístavby ZŠ a MŠ Chotýšany;
b) zadání zakázky na realizaci veřejného osvětlení
„U křížku“ společnosti Klápa – elektro;
c) odstoupení od smlouvy se společností Elmoz na
solární veřejné osvětlení na autobusové zastávce
Městečko;
d) bezúplatné nabytí pozemků pod autobusovou
zastávkou Městečko;
e) zadání zakázky na autobusovou čekárnu firmě
STAKOV;
f) závěrečný účet obce za rok 2013 s výhradou
g) příspěvek Sokolu Chotýšany na bezpečnostní
branky;
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 jednáním se společností WAREX na
vypracování studie přístavby ZŠ a MŠ Chotýšany;
d) starostku jednáním se společností Klápa – elektro;
e) starostku jednáním se společností Elmoz ve věci
odstoupení od smlouvy na veřejné osvětlení na
autobusové zastávce Městečko;
f) starostku jednáním s KSUS ve věci bezúplatného
nabytí pozemků;
g) prvního místostarostu jednáním se společností
STAKOV ohledně autobusové čekárny;
h) starostku odpovědí chatařům z osady Večerní
Hvězda;
3) bere na vědomí
a) žádost J. Vojty na odkup části obecního pozemku
parc. č. 915/3 v k.ú. Městečko;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
c) žádost pana Mareše o prohlídku stavu cesty parc.
č. 954/1 v k.ú. Městečko

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 28. 8. 2014 od 1900 hodin.

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VÝSTAVU

AKADEMICKÝ MALÍŘ

OLDŘICH HOLUB
OBRAZY Z ARCHIVU

ZAHÁJENÍ V PÁTEK 4. ČERVENCE 2014 V 18 HODIN
V CHOTÝŠANECH V SÁLE HOSTINCE „NA KOPEČKU“
PO ZAHÁJENÍ BUDE PROMÍTNUT DOKUMENT
„OLDŘICH HOLUB
UKÁZKY Z CHOTÝŠANSKÝCH VÝSTAV“
VÝSTAVA BUDE VEŘEJNOSTI OTEVŘENA
PÁTEK 4. 7. 18.00 – 21.00
SOBOTA 5. 7. 17.00 – 20.00
NEDĚLE 6.7. 15.00 – 18.00

Vážení sportovní příznivci, dovolte, abychom Vás pozvali, na
tradiční nohejbalový turnaj trojic,

13. ročník
Memoriál Josefa Matouška „SAŠA”

Přijďte povzbudit své nohejbalové (ne)oblíbence
v SOBOTU 12. července 2014!!!
Začínáme od 8.30 hod!!!
Hudba: K poslechu a tanci, hrají starý kanci!
Občerstvení zajištěno: Klobácha, buřtuňk, pivsoň…..
Vstup: Dobrovolně platí všichni!
Předem Vám děkujeme za hojnou účast a věříme, že nás nezklamete! 
Příjemný zážitek přejí zúčastněné týmy.

Vážení sportovní přátelé, Sokol Chotýšany
pořádá dne 26. 7. 2014 a 2. 8. 2014
Memoriál Josefa Matouška ve fotbalovém
turnaji.

Zúčastněné týmy:

Chotýšany
Struhařov
Postupice
Bílkovice

Termín turnaje: 26. 7.: 13.30 – Struhařov vs Postupice
16.00 – Chotýšany vs Bílkovice
Termín turnaje: 2. 8.:

14.30 zápas o 3. Místo
17.00 zápas o 1. místo

Přijďte povzbudit své fotbalové (ne)oblíbence
a udělat si s námi hezké fotbalové víkendy.
Občerstvení zajištěno.
 Příjemný zážitek přejí hráči Chotýšan.

….ohlédnutí za dětským dnem v Chotýšanech alias Dětskou olympiádou …......

foto: Bohuslav
Kovář

1. 6. 2014 se na fotbalovém hřišti konal 2. ročník „Dětské olympiády“. Letos nás navštívilo 64 dětí, které soutěžily ve
4. věkových kategoriích. Touto cestou děkuji všem, kteří se propůjčili k hrám a organizaci celé akce a soutěžili s dětmi na
jednotlivých stanovištích. Za rok nashledanou............
Sdružení přátel Chotýšan – mamky

…..co se na plakát nevešlo:
-

ve 12:45 proběhne slavnostní položení věnce u pomníku padlých v oblasti pod zámkem, zavzpomínat zvou hasiči
Chotýšan
od 13.00 do 15h bude opět zpřístupněna vyhlídka věže kostela sv. Havla (vstup dobrovolný – děti v doprovodu
dospělé osoby)
nejen hospodyňky! napečte dobrý letní moučník a přineste jej do soutěžního klání o Nejlepší moučník
chotýšanských slavností (vyhlášení cca 16:30)
můžete se těšit na harmonikáře Pepíčka Čečila (cca od 16:30 u kabin)
večer proběhne ohňová show (cca 21:30)

Nezapomeňte pozvat své příbuzné a kamarády

těší se pořadatelé :o))

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 – 3. díl
Zmíněný nedoplatek na pomník převzala tedy a uhradila nakonec sama obec. Byla to od ní ovšem jen velmi malá splátka
za vše, přece však jakési, byť i nepatrné zadostiučinění těm, kteří se postarali o to, abychom i v naší obci Chotýšanech
měli pomník našich drahých rodáků, padlých ve světové válce. Tento pomník je skutečně cenným a důstojným
památníkem a opravdovou ozdobou obce. Neurovnané místo, zarostlé kdysi kopřivami a různým plevelem proměněno
bylo nezištnou a obětavou prací dobrých lidí v útulný parčík, tvořící pěkný rámec kolem pomníku.
Na události kolem pomníku se pomalu zapomínalo. Lidé chodili kolem, někdo zavzpomínal. Při různých
příležitostech v obci se pořádaly u pomníku vzpomínkové oslavy, položil se věnec a byly proneseny příslušné projevy.
A tak uběhla řada let a přišel rok 1939 – německá okupace. A tehdy se jakoby na pomník zapomnělo. Oslavy se
žádné nekonaly, vše bylo jako zakřiknuté a zaražené. Neboť Němci od počátku okupace si počínali všude bezohledně,
panovačně a sebevědomě. Posílilo je v tom i počáteční vítězství nad sovětským Ruskem, takže nic v jejich velikářství je
nemohlo oslabit. Rušili kulturní zařízení, zavírali české školy, odstraňovali kdejakou památku připomínající slavnou
českou minulost, obrazy, sochy a pomníky. A přitom došlo i na náš pomník na návsi.
Jednoho listopadového dne v r. 1941 projíždělo obcí táborské gestapo. Auto, obsazené několika členy tohoto
obávaného německého policejního sboru jelo zvolna směrem od kostela dolů po návsi a už přejelo místo, kde pomník
stojí. Když náhle na pokyn jednoho v autě sedícího policisty zastavilo. Couvalo pak zpět až před pomník, který si všichni
z auta vystoupivší bedlivě prohlíželi. Po kratším dohadování mezi sebou se odebrali na obecní úřad, kde podrobili
přísnému výslechu tehdejšího starostu obce Josefa Toulu. Žádali o přesné informace: kdo nechal pomník postavit, kdo
jsou a kde se nacházejí ti, kdož o postavení pomníku měli největší zásluhu atd. Starosta Toula, bohudík, neztratil
duchapřítomnost a uvědomil si, že plnou pravdu říci nesmí. Nelhal ovšem, když vysvětlil, že zakladatel „Spolku pro
postavení pomníku padlým“ je dávno mrtev, jednatel spolku, že také již nežije. Spolek sám, že se během let úplně rozpadl
a co se stalo s listinami a podobně, to že on neví! V tom ovšem už pravdu nemluvil. Bylo mu velmi dobře známo, kdo se
o pomník a vše s ním související až do poslední doby staral.
Veškeré listiny a vůbec písemnosti související s postavením pomníku měl u sebe Josef Jukl. Předvídaje nebezpečí
v tomto směru ze strany Němců listiny ukryl. Schoval je v kovárně pod střechou za hambalkem a tam vydržely celou
válku.
Pánům od gestapa to náhodou tehdy stačilo. Sedli do auta a odjeli. Již druhý den nato došel však na obecní úřad
do Chotýšan přípis od okresního úřadu ve Vlašimi ze dne 17. 11. 1941 tohoto znění: „Panu starostovi obce Chotýšany.
Věc: Chotýšany – závadný pomník – odstranění. Podle oznámení zdejšímu úřadu došlého, nalézá se v tamní obci závadný
památník padlým, znázorňující českého lva, sápající rakouského orla. Z nařízení Oberlandratu v Táboře ukládám panu
starostovi obce, aby se postaral o neprodlené odstranění celého tohoto pomníku a aby o výkonu byla zdejšímu úřadu
podána zpráva zcela určitě do 3 dnů. Okresní hejtman - /podpis nečitelný./“
Dole na přípise byla poznámka: „Velitelství četnické stanice Chotýšany. Na vědomí a k dohledu. Zpráva o tom, že
závadný památník by odstraněn, budiž sem podána do 3 dnů. Okresní hejtman - /podpis nečitelný./
Dne 21. 11. poslán byl pak okresnímu úřadu ve Vlašimi přípis: „Oznamuji, že pomník padlým v Chotýšanech byl
celý odstraněn a místo, kde stál, srovnáno. Velitel stanice vrchní strážmistr Moravec.“
Náš pomník padlým vojínům z první světové války, o němž je tato krátká poznámka, představuje, jak bylo již
řečeno českého lva, jak drtí rakouského orla. Na to tehdejší závadnost bylo poukazováno hned v začátcích okupace
a tu příslušní činitelé domnívajíce se, že pomník
zachrání, nechali z tohoto odstranit hlavu orla.
Nepomohlo to však! Pomník byl tehdy
odstraněn celý. Byla vykopána veliká jáma hned
vedle pomníku a do té byl pak pomník po
rozebrání po částech uložen. Prováděli to
z příkazu četnické stanice místní hasiči a jistě že
mnohému bylo tenkrát u srdce všelijak. Jistě
však ve všech byla víra, že dříve nebo později
povstane zase náš český lev v plné kráse
a velikosti tam, odkud byl nyní tak potupně
odstraněn.
Druhá světová válka řádila ve své
zběsilosti dál a dál. Obyvatelé Chotýšan chodili
po návsi za svou prací jako dříve, jen smutně se
podívali, kde pomník stával na místo nyní

prázdné a opuštěné a mysleli si ledacos. A tak uběhlo čtyři a půl roku od událostí výše uvedených, týkajících se
odstranění pomníku a situace se podstatně změnila. K lepšímu pro nás, samozřejmě! Němci byli poraženi na hlavu, druhá
světová válka skončila vítězstvím pravdy a spravedlnosti. Přišel slavný 5. květen 1945 a s ním i osvobození naší vlasti
slavnou Rudou armádou. Byli jsme zase svobodni, volni, mohli jsme opět volně a svobodně jednat! A je skutečně
potěšitelné i chvályhodné, že přední starostí chotýšanských občanů po převratu v roce 1945 bylo to, jak znovu postavit
zakopaný pomník padlých vojínů. Velkou zásluhu o to měla mládež a možno říci, že hlavně jejím přičiněním se tak stalo!
Nutno ovšem připomenout i to, že po celou tu dobu, co pomník na návsi v Chotýšanech stál, nevěnovala mu obec
tu nejmenší pozornost, ač při jeho odhalení doporučoval tehdy Josef Bořkovec pomník i místo kolem péči a ochraně obce.
Za ta léta bylo zapotřebí ledacos opravit. Plot se na několika místech potrhal, lezly tam kozy i jiná havěť, dřevěná vrátka
se rozpadla, nikdo u obecní samosprávy si toho však nevšímal. Bylo-li tedy zapotřebí něco kolem pomníku opravit nebo
upravit parčík, postarali se o to buď ochotníci, členové místní Čtenářsko – Ochotnické Jednoty v čele s tehdejším jejím
předsedou Josefem Juklem, anebo škola. Žádná korporace a ani obec sama, jak již podotknuto o to neměla zájem.
A tak tedy po ukončení války, kdy se zas vše vracelo do starých mírových kolejí, vyskytl se návrh, že
znovuodhalení pomníku by si měla vzít ČOJ na starost sama. Jednalo se o tom na ochotnické schůzi konané v pátek
5. července 1945. Tehdy bylo ovšem už známo, že slavnost tuto hodlá pořádat MNV sám. Ochotníci se tedy dohodli na
tom, že požádají MNV ke svolání společné schůze, na které by se všichni o věci společně poradili a dohodli.
Tato schůze, za tím účelem stanovená na sobotu 7. července 1945 se však nekonala. Odbývala se pak až za
několik dní později a podle rozhodnutí MNV bylo stanoveno toto: Slavnost se bude konat v neděli 22. července 1945.
Ustaví se jakýsi „Výbor“ z členů MNV, ČSM, ČOJ a hasičského sboru, který se bude o vše starat a celou slavnost řídit.
Pořad slavností a návrh na plakát se musí předložit MNV ke schválení. Tak bylo rozhodnuto!
Tak to bylo tedy ujednáno na oné společné schůzi. Skutečnost však vyzněla poněkud jinak. Jak členové Jednoty,
tak i členové Českého svazu mládeže nebyli tím nijak zvláště nadšeni, spíše se tím cítili jaksi odstrčeni do pozadí za vše,
co pro věc samu udělali. Nechtěli však do toho mnoho mluvit, aby se snad neřeklo, že nechtějí spolupracovat.
Pořadatelem slavnosti měl být jedině - a mělo to být uvedeno i na plakátech – MNV! Páni výboři byli jistě velmi
chytří. Tušili dobře, že z této slavnosti se dá hodně vytěžit a získat. A proto jim záleželo na tom, aby se vše konalo pod
jménem národního výboru. Ti, kteří pamatovali a kteří byli i přímými svědky a iniciátory původního návrhu k postavení
pomníku před těmi 17 lety opravdu s bolestí v srdci vzpomínali první slavnosti odhalení pomníku a strašného přímo tehdy
nezájmu velké části místního obyvatelstva a zvláště obce samé. Tehdy to bylo ovšem něco jiného. O vlastní podstatu věci
samé, o to, co takový památník ve vsi znamená a co budoucím pokolením má připomínat, o to pánům z národního výboru
vůbec nešlo! Od koho vlastně vyšel podnět
k vyzvednutí pomníku? Kdo měl o vyzvednutí
největší zásluhu? To vše bylo pro ně věcí
vedlejší! Rovněž tak o práci a vše ostatní, co
s tím souviselo. Bohužel šlo však jen o výtěžek,
jak se později ukázalo. Proto ten neobyčejný
zájem. Kdo se o vše poctivě a nezištně staral?
Vše měla na starosti mládež a členové ČOJ.
Pomník byl, jak vpředu uvedeno
zakopán těsně vedle místa, kde původně stál.
Dalo to hodně práce a námahy, než tam byl zase
postaven a hlavní zásluhu o to měla mládež
v čele s Josefem Matouškem z č. 32. Dík tedy
společnému úsilí všech těchto dobrých lidí byl
pomník zase vyzdvižen, postaven, řádně očistěn
a umyt. Děvčata i hoši pak přikročili k úpravě
místa kolem pomníku. Nebyla to práce malá,
místa toho si kolik roků nikdo nepovšiml,
Dalo to hodně práce, než byl pomník vykopán a na původním místě
postaven. S pomocí dobrých lidí se to však přece podařilo!
mládež se však činila! Celé místo bylo znovu
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zkopáno, zkypřeno a naseta nová tráva. Do
pořádku byl dán i drátěný plot kolem pomníku a zhotovena nová vrátka. Ještě v sobotu odpoledne před slavností zametala
pak děvčata silnici před pomníkem, čistila trávník a celé místo kolem až do večera. Hoši jim v tom samozřejmě pomáhali.
Kříž na kamenném podstavci, který původně stál po levé straně pomníku, díval-li ses ze silnice byl v dohodě s panem
vikářem přemístěn na druhou stranu, tam, kde stojí dodnes. Ještě v neděli časně ráno dokončovali hoši přípravy ke
slavnosti.
Psáno r. 1947 - Josef Šimek /zkráceno/
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