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Vážení spoluobčané,
s koncem prázdnin se opět vrací do běžných kolejí
i provoz obecního úřadu a vedení obce má za sebou první
poprázdninové zasedání. Toto zasedání, které bylo zároveň
předposlední před koncem našeho funkčního období, se
neslo již spíše ve znamení „uklízení stolu“ a proto byl
program celkem chudý.

obecního pozemku, který v minulosti sloužil jako spojnice
Městečkem

a

slavností,

které

se

i tentokrát těšily velkému zájmu nejen místních občanů.
A co nás v nejbližších dnech a týdnech čeká? Dokončuje se
zmiňovaná zastávka, instaluje se odradonovací zařízení do
obecního vodovodu, bude prodloužen chodník na Křemení.
Cca za měsíc proběhnou komunální volby, do kterých se
v naší obci zaregistrovalo jedno sdružení kandidátů pod
názvem „Nový směr“ a dále dvě kandidátní listiny

Rozhodli jsme, že neodprodáme p. Vojtovi z Městečka část
mezi

Chotýšanských

statkem

Věžníky,

protože

je

předpoklad, že cesta bude v budoucnu obnovena. Dále
jsme neodhlasovali navýšení kompenzace společnosti

jednotlivých osob.
A také začal školní rok s u nás rekordním počtem prvňáčků
a poprvé také 6. ročníkem. Přejme tedy všem dětem a
jejich rodičům do nového školního roku šťastné vykročení.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Elmoz Czech za odstoupení od smlouvy na nefunkční
svítidla na autobusové zastávce na Městečku. Naopak jsme
odsouhlasili prodloužení chodníku na Křemení k domu p.
Štechera, s čímž původní záměr nepočítal. Tato akce si
vyžádá dodatečnou investici ve výši Kč 30 000,-. Na
úřední desku jsme vyvěsili záměr prodat část obecního

P.S.
Upozorňuji nejen p. Jiřího Paýra z týdeníku Jiskra, že tento
text je mým duševním vlastnictvím a každé jeho šíření, i
jeho částí, podléhá mému souhlasu.

pozemku v osadě Albatros p. Jandovi, který chce odkoupit

Tomuto

pozemek

chaty

neposkytla, své informace přebíral bez mého vědomí

č. ev. 043. A pak jsme jen hovořili o průběhu realizace

z úvodníků v Chotýšanských novinách. I tak se dnes dělají

dokončených a rozpracovaných projektů. Tyto informace

„noviny“.

okolo

své

Vám přinesu v příštích novinách, ve kterých shrnu
veškerou naši aktivitu za celé volební období.
Nyní zmíním pouze stav autobusové zastávky na Chotýšce,
kde nabíráme mírné zpoždění způsobené nejasnostmi před
zahájením stavby. Nicméně 23. září by měla proběhnout
kolaudace a ještě předtím, hned jak to bude možné, bude
zminimalizováno dopravní omezení a autobusová zastávka
ve směru na Vlašim se vrátí na své původní místo. Tak toto
nepohodlí ještě pár dní vydržme.
K ohlédnutí

za

prázdninami

rozhodně

patří

i poděkování Sdružení přátel Chotýšan a především
manželům

Čejkovým

za

obdivuhodné

organizační

redaktorovi

jsem

nikdy

žádný

rozhovor

Tak ráda bych cvičila, ALE! … sama se k tomu
nedokopu a dojíždět do města? Na to není čas… To
znáte??!  
Najde se tu snad ještě někdo, kdo by si zacvičil jógu
nebo pillates, či se povlnil v rytmu břišních tanců
nebo třeba zumby? Nebo máte lepší nápad?  Pokud
máte zájem dát dohromady takovou skupinu,
domluvíme se, seženeme cvičitele a prostory
a půjdeme na to!
Ozvěte se prosím (ven.dula.jir@email.cz) a můžeme
si společnými silami zkusit zapracovat na svém těle
a třeba i duši .
Těší se Vendula Jiroušková

Usnesení č. 7/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 8. 2014
od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) zakázku na prodloužení chodníku na
Křemení;
b) rozpočtové opatření č. 2;
2) neschvaluje
a) prodej části obecního pozemku parc.
č. 915/3 v k.ú. Městečko;
b) navýšení kompenzace za solární
osvětlení na autobusové zastávce
Městečko;
3) 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
Klápa – elektro;
d) starostku jednáním se společností
Elmoz ve věci odstoupení od smlouvy
na veřejné osvětlení na autobusové
zastávce Městečko;
4) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu
Chopos;
b) informace starostky o probíhajících
projektech.

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 3. 10. 2014 od 1800 hodin.

Za čisté a prosperující Chotýšany
„Neslibuji nic, co nemohu splnit.
Nechám to na osudu.“
Nezávislý kandidát Miroslav Dědek

STREETDANCE
V CHOTÝŠANECH
Největší taneční skupina streetdance v České
republice
Dancing
Crackers
má
kurzy
i v Chotýšanech. Skupina je dnes ve 30 městech v ČR.
Mezi nejvzdálenější města patří Trhové Sviny,
Karlovy Vary, Chrudim a Jablonec. Kurz bude
v Chotýšanech otevřen 15. 9. 2014 pod vedením
zkušeného lektora Denise Opluštila, která vyučuje
taneční styly: Hip Hop, R´n´B, Breakdance, apod.
Jedná se o moderní tanec, který můžete vidět ve
videoklipech, hudebních vystoupení, apod. Dancing
Crackers pořádá pro své tanečníky i velkolepé akce
jakou jsou Vánoční srazy všech 30 měst nebo
stadionovou akci v Benešově E-motion.
Naše skupina zpřístupňuje kurzy všem, kteří se
chtějí naučit různé taneční kroky i různé taneční styly
nebo chtějí jen aktivně trávit čas. Co čeká zájemce
DC Chotýšany tento rok? Předvedou řadu vystoupení
v Chotýšanech a okolí. Dále Vánoční setkání
tanečníků DC v Říčanech u Prahy a na závěr sezóny
druhá stadionová akce DC E-motion 2015, která
proběhne v Benešově za doprovodu známých
osobností.
Chcete zažít společné chvíle s taneční
skupinou Dancing Crackers? Stačí přijít na první
zkušební hodinu do tělocvičny (ZŠ Chotýšany), která
proběhne pro děti do 12 let dne 15. 9. od 17:00-18:00
a pro starší 12 let dne 15. 9. od 18:00-19:00. Na těchto
hodinách budou tanečníci seznámeni s lektorem
a vyzkouší si lekci zdarma. Poté dojde k rozdělení do
skupin: Mladší, Starší. Kurz je pro děti od 6 let.
V případě zajmu je možno otevřít i lekci streetdance
pro rodiče!! V případě dotazů se můžete obrátit na
area
managera
Kristýnu
Opluštilovou:
kristyna.dancing.crackers@gmail.com
nebo
na
776 486 232.
POZOR!! Dne 13. 9. taneční skupina Dancing
Crackers předvede krátké taneční vystoupení a také
Vás zapojí do krátké taneční choreografie. Kde a kdy?
Start akce je ve 13:00 u nádrže (v případě špatného
počasí v bývalé jídelně DZS v Chotýšanech). Přijďte
se na tanečníky podívat a zažít něco nového.

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Rozlosování III. třídy – PODZIM 2014
Chotýšany A
Divišov B
Chotýšany A
Keblov
Chotýšany A
Louňovice A
Chotýšany A
Bílkovice
Chotýšany A
Čechtice A
Chotýšany A

Chotýšany A
Myslič
Chotýšany A
Teplýšovice B
Chotýšany A
Trh. Štěpánov A
Chotýšany A
Tichonice
Chotýšany A
Ratměřice

13. 9.
20. 9.
28. 9.
4. 10.
12. 10.
18. 10.
25. 10.
1. 11.
9. 11.
15. 11.

17:00
16:30
15:00
16:00
13:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

Rozlosování IV. třídy – PODZIM 2014
Chotýšany B
Chotýšany B
Velíš
Chocerady B
Chotýšany B
Libež
Chotýšany B
Popovice B

Kladruby
Chotýšany B
Chotýšany B
Radošovice
Chotýšany B
Tichonice
Chotýšany B

14. 9.
21. 9.
4. 10.
12.10.
18. 10.
26. 10.
2. 11.

15:00
15:00
16:00
15:00
15:30
14:30
14:00

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE

Hasičské prase
Tradiční srpnový víkend pořádáme prasečí veselení v prostorách fotbalového hřiště. Letos tomu nebylo jinak
a i bez přízně počasí se tato „slavnost“ podařila na 120 %.
Nejen déšť nám po celý den dělal společnost, ale v půli dne i fotbalový zápas domácího mužstva, který přitáhl
více hostů než je na tento den zvykem. Nutno říci, že akci tohoto rázu pořádá za stanovených nic-nenáročných
požadavků na hosty jen a pouze náš spolek a proto věřím, že každý, kdo s námi na hřišti byl, si je tohoto faktu
také vědom…Více nebudu rozvádět, myslím, že je každý schopen rozklíčovat smysl věty předchozí…
K praseti samotnému. Tento rok jsme přípravy opravdu velmi „prožívali“ a nic nenechali náhodě. Za zmínku stojí
fakt, že ač bylo chladno a deštivo, hosté více pili než jedli  a věřte, že o teplém pivu, grogu nebo čaji to opravdu
nebylo! Co víc, ve sletu návštěvníků jsme zaznamenali nové tváře, které se této akce zúčastnily poprvé či po
velmi dlouhé době, což nás velmi těší!
Abych se vrátila k samotné organizaci dne,
veliký dík zaslouží Slávek Kovář, Milena
Šíchová, Martina Klauzová, Vlasta Klauz,
Irena Pošmurná a mnozí další, kteří se
podíleli na skutečně vydařeném průběhu
našeho prasečího dne!
Za rok naviděnou!
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Kotlíková dotace
Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí vyhlašují společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně
plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
Žádosti se přijímají od 8. září 2014, 9:00 hodin do 31. října 2014, 13:00 hodin (nebo do dne vyčerpání alokace,
nastane-li tento den dříve).
Na jedno podání může podatel doručit max. 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně žádost na
podací místo, tj. podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Podrobné informace lze získat na stránkách Středočeského kraje, pod odkazem Kotlíkové dotace 2014,
www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2014

Výstava obrazů proběhla!
Již podruhé po pěti letech se sešlo zde v salónku hostince „Na Kopečku“ asi čtyřicet příznivců malířského umění
akademického malíře Oldřicha Holuba v páteční podvečer dne 4. července 2014 na vernisáži výstavy obrazů. Ta byla letos
uspořádána už jen jako vzpomínková akce k příležitosti jubilea nedožitých autorových 90. narozenin. Všechny zde přítomné
krátce se svým projevem přivítala paní starostka Ing. Blanka Bejdáková Ph.D. Poté se slova ujal syn Jan Holub, který
promluvil k otcově dílu a zavzpomínal o společných prožitcích při jeho tvorbě převážně na Chotýšansku, které si tak oblíbil.
V rámci zahájení byl promítnut dokument o autorově životě a sestřih ukázek jeho předešlých chotýšanských výstav
obrazů. Promítání se ujal Honza Zimandl, který jej velmi pěkně sestříhal z archivních fotografií a filmů též vkusně doplnil
hudbou. Honzo děkujeme za skvělou práci!

Po shlédnutí dojemného filmu, byla zahájena výstava pod názvem „Obrazy z archivu“. Byly zde vystavovány díla
zastupující snad všechny autorovy styly. Od nejmenších černobílých nebo kolorovaných obrázků malovaných tuší zátiší
jsou malovány už temperami nebo olejem, převážně na sololit nebo čtvrtku, až po velké olejové tempery, pastely, oleje na
sololitu nebo na plátně. Mnohá díla z autorova archivu byla vystavována poprvé. Škoda, že výstava potrvala pouze do
neděle. Jistě by si zasloužila opakovat v blízkých městských galeriích. Vždyť převážná Holubova krajinářská tvorba
pochází nejen z Chotýšan, z rodiště jeho předků, ale má záběr téměř po celém Podblanicku.
Text i foto: Miroslav Švarc

Vítejte na webových stránkách Obecní knihovny!
Od 3. září 2014 dochází ke spuštění webové prezentace, kterou připravil knihovník a kronikář Miroslav Švarc společně
s místostarostou obce Ing. Radkem Kalinou, který tyto stránky zprovoznil, na adrese: http://chotysany.cz/knihovna/
Od roku 2002 se zřizovatelem knihovny stala Obec Chotýšany, Obecní knihovna je jejím organizační složkou.
I provoz knihovny je financován z rozpočtu obce.
Ve volném výběru je k dispozici 3124 svazků knih.
Knihovna využívá též knihy z výměnného fondu Městské
knihovny v Benešově, kterých je nyní k dispozici 150 svazků.
Co na našich stránkách najdete? Stránky nabízí základní
informace o knihovně, o historii knihovny od založení až po
současnost, jejich službách, přehledný katalog knih dle zaměření,
které Vám můžeme nabídnout, fotogalerie a anketu pro čtenáře.
Připravuje se statistika knihovny a rubrika osobnosti
chotýšanska, od kterých si můžete také něco půjčit. Doufáme, že
zde snadno najdete vše, co hledáte! Budeme rádi, když nám dáte
vědět, zda jste s našimi službami spokojeni a uvítáme jakékoli
návrhy na jejich zlepšení! Jelikož se stránky postupně doplňují.
Na Vaši návštěvu se těší knihovník Miroslav Švarc.

Chotýšanské slavnosti potřetí!
Vy, kteří jste se zúčastnili, víte jak se nám slavnosti vydařili nebo možná nevydařili (názory se mohou lišit). Proto
dovolte, abychom nejprve poděkovali obci Chotýšany, místním hasičům, myslivcům, honební společnosti a fotbalistům
nejen za krásný turnaj a společně Všem za finanční příspěvky na slavnosti, které by bez této podpory opět těžko
proběhli.
Největší dík patří těm, kteří vložily vlastní sílu a to po celou dobu příprav, samotné akce a úklidu. Děkuji tedy
touto cestou „Bobešovi“ Broňovi Škodovi, Jakubovi Štouralovi, Kristýně Nouzové, Robertovi Žarneckému, Michalovi
Matouškovi, Alici Roštíkové, Adélce Nouzové a dalším – bez těchto lidiček by jsme slavnosti taky nenavštívily :o)).
Díky, díky, díky!
No a vy co jste se nezúčastnili se nyní můžete seznámit s programem, o který jste přišli:
Začalo se kolem jedné hodiny odpolední pokládáním věnce u pomníku padlých hasičským sborem Chotýšan. Sice tím
začali slavnosti tak trochu netradičně, přesto se u pomníku sešlo téměř třicet místních občanů včetně jedenácti hasičů ve
stejnokrojích, kterým patří velký dík za tuto zdařilou akci a vzpomínku na naše padlé předky v čase 100. výročí
vypuknutí I. světové války. Samozřejmě děkujeme hlavnímu organizátorovi a veliteli hasičského sboru Slávkovi
Kovářovi, který tuto pietní akci s kladením věnce zorganizoval!

Pro veřejnost na kterou se v loni nedostalo, nebo to z nějakého důvodu nestihla, byla opět zpřístupněna věž
a interiér kostela sv. Havla s výkladem o jeho historii s kronikářem M. Švarcem. S průvodcovstvím od varhan až ke
zvonům se postaral Petr Klauz a RNDr. Eva Budková. Sice byla letošní návštěvnost kostela menší oproti loňskému
roku, ale zato v klidu bez dlouhého čekání. Zde si též průvodci zaslouží velký dík za generální úklid celé věže včetně
zvonů a hodin. Prostě práce tu bylo na celý týden před otevřením jako na kostele! Na dobrovolném vstupném se
vybralo 730,- Kč, které bude použito na zakoupení osvětlení stroje věžních hodin.
Samotné slavnosti opět zahájil Sokol Chotýšany fotbalovým turnajem memoriálu Josefa Matouška. Nejprve tým
Struhařova s Postupicemi, po nich domácí Sokol Chotýšany s Bílkovicemi.

Sokol Chotýšany a FK Bílkovice

Hudební produkcí od 15.00 hodin zahájila lidová hudba Triton. Dále vystoupil frontman skupiny Keks –
písničkář, kytarista a harmonikář Štěpán Kojan. Následovala vokální dívčí skupina D.N.A. z Benešova. Mezi touto
hudební produkcí nechyběli opět soutěže, např. vyhlášení nejlepšího letního moučníku – vyhrála Andrea Slavíčková
z Chotýšan se svými „Lehkými jablečnými řezy“ – kdo neochutnal, prohloupil! Pro silné chlapáky byla připravena
soutěž v držení tupláků na výdrž a pro děti hašení hořícího domečku za pomoci místních hasičů.

Dechová hudba Triton

Štěpán Kojan

Bubnování s Petrem Šušorem

Největší show pro děti, při které se mohly vyřádit, bylo skupinové bubnování na parketě s Petrem Šušorem. Samozřejmě
nezklamala se svým vystoupením místní hudební skupina Čejka Band. Novinkou bylo působivé ohnivé show v podání
Michala Grafa alias Grepa a ohňostroj odpálený Mirkem Hrdinou. Do závěrečného konce slavností svou hudební
produkcí dotáhla pop rocková kapela Nesband.

Pěvecké dívčí trio D.N.A.

Čejka band

Foto: Miroslav Švarc a Tomáš Sysel z Prahy (více ve fotogalerii na obecních stránkách www.chotysany.cz )
V průběhu celého dne se děti mohly bavit u soutěží, které byly nad kabinami fotbalového hřiště a krásné pouti na které
nechyběla střelnice, kolotoč, skluzavka, stánek s cukrovinkami či bramborovými spirálami.
Navštívila nás i Avon Lady se svým stánkem a dobrými radami jak pečovat o pleť, bylinářský stánek Maya –
Andrey Jonášové z Chotýšan, stánek VZP Benešov, kde jste si mohli nechat změřit nejen tlak. Dík patří i Šárce
Roštíkové za její skvělou kavárničku plnou sladkých pochutin a mysliveckému sdružení Diana Chotýšany za přísun
kvalitního masíčka. Stánek s občerstvením Sokola Chotýšany s nově vybudovaným posezením jako vždy také
vynikající. Též děkujeme Martinovi Vránovi z Městečka za zprostředkování občerstvení, Jardovi a Alence Lefflerovým
za rychlé zapůjčení výčepu a jejich pomoc při točení piva. A všem ostatním, kteří jim při výčepu pomáhali.
Nesmíme zapomenout ani na sponzory, kteří věnovali ceny do slosování vstupenek – Tel Sat Benešov –
p. David Bouša, Rabbit Trhový Štěpánov – p. Zdeněk Jandejsek, Gastro Šulc Vlašim, Dea motor Chotýšany, restaurace
u Suchý Držky v Benešově, Pizza Petty – p. Petra Hořtová z Vlašimi, Vinotéka Benešov manželů Kubínových, Rabbit
Chotýšany a.s., J a J Bydlení – p. Stáni Jandačové a pivovar Ferdinand Benešov. Velkou zásluhu na návštěvnosti
letošních slavností měli také mediální sponzoři Rádio Blaník a Čtrnáctideník Jiskra, kteří zdarma propagovali naší akci.
Navštívilo nás cca 630 dospělých a 150 dětí. Na příští rok a to přesně na 25. července 2015 se nám podařilo
vydělat 32 000,-Kč. Už teď přemýšlíme, čím vás příští rok pobavíme.
Držte nám palce, ať nás neopouští elán: o)))
Za realizační tým Sdružení přátel Chotýšan - Miroslav Švarc s Petrem a Majdou Čejkovými

Nový směr – sdružení nezávislých kandidátů
Volební program pro komunální volby 2014 do zastupitelstva obce Chotýšany.
“Do komunálních voleb jdeme za Vás“
Měsíc říjen bude pro mnohé z nás krokem do reálného světa dění obce. Chceme to, co všichni – hezkou
a bezpečnou obec, prosperující hospodářství obce, fungující školství, zabezpečení místní infrastruktury
a v neposlední řadě bohatý život dětí, mládeže a nás dospělých.
Víme, že rozvoj obce je běh na dlouhou trať, a my jsme přesvědčeni o tom, že důležité nejsou jen cíle, ale i cesta
a způsob, jakým se jich dosáhne. Zastáváme názor, že není uměním slíbit, ale udělat a obětovat svůj čas
a energii ve prospěch společné věci a nikoliv svého vlastního zájmu. Při vědomí výše uvedeného chceme nejen
prosazovat, ale aktivně se zapojit do řešení následujících bodů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora a užší spolupráce obce s místními spolky, kluby a školou
podpora rozvoje dětí a mládeže a jejich volnočasových aktivit
škola – podpora školy v jejím rozvoji včetně rozšíření o druhý stupeň
bližší spolupráce obecního úřadu s přilehlými obcemi
dořešení problematiky autobusových zastávek a dopravního řešení na hlavní silnici (přechod pro chodce)
na Chotýšce
oživení projektu obchvatu pro nákladní dopravu do průmyslové zóny a hledání dalších způsobů zajištění
zklidnění dopravy v obci
pokračování projektu bezpečná cesta do školy
zlepšit údržbu veřejného prostranství v Chotýšanech a v přilehlých obcích
úprava a údržba místních komunikací - celoroční údržba, opravy, možnosti výstavby chodníků ve
frekventovaných částech obce
navázání na předchozí úsilí zastupitelstva ve věci Chotýšanského zámku – hledání řešení vedoucí ke
zlepšení současného stavu a zabezpečení objektů
aktivní spolupráce s mikroregionem Chopos – maximální využívání jeho služeb, na které obec přispívá
z vlastního rozpočtu, při získávání dotací
sportovní areál v Chotýšanech – pokračování stávající snahy obce o kultivaci a využití pozemků
u fotbalového hřiště
obnovení pravidelných setkání zastupitelů s občany obce
podpora kulturních akcí, tradičních zvyků, sportovních událostí a Chotýšanských slavností

Sdružení Nový směr je spojením politicky nezávislých kandidátů, se kterými se během roku v obci a při místních
akcích potkáváte, a to jmenovitě:
Bohuslav Kovář, 39 let, osoba samostatně výdělečně činná
Ing. Miroslav Lubas, 36 let, stavební inženýr
Bc. Irena Pošmurná, 43 let, vyšší soudní úřednice
František Toula, 45 let, osoba samostatně výdělečně činná
Ing. Klára Starostová, 27 let, osoba samostatně výdělečně činná
Milena Šíchová, 39 let, účetní
Bronislav Škoda, 19 let, student
Ilona Tůmová, 39, zdravotní sestra
Jitka Němečková, 37 let, osoba samostatně výdělečně činná

„Budoucnost naší obce bude taková,
jakou si ji společně vytvoříme“

Klub důchodců Chotýšany
ve spolupráci s obecním úřadem
pořádá zájezd do Litoměřic na
Zahradu Čech
Kdy:

ve středu 17. 9. 2014

Odjezd:

v 7:00 hodin od školy

Zájemci se mohou přihlásit v prodejně do 13. 9. 2014
Záloha 100,-Kč!!!

!!! SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Dne 13. 10. 2014 (pondělí) proběhne svoz nebezpečného
odpadu a elektroodpadu
Svozová místa: Chotýšany – na plochu před bytovkou č. p. 73 (u obchodu)!!!!!,
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves, Křemení – autobusová zastávka
ODPAD, KTERÝ JE MOŽNO ODEVZDAT:
VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC,..)
BARVY, OLEJE, ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA (zbytky, obaly, s prošlou životností,..)
AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY, STARÉ LÉKY, PNEUMATIKY, ZÁŘIVKY, VÝBOJKY, SVÍTIDLA
HADRY OD BAREV A OLEJŮ, …

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa
a nečinili tak rovněž po stanoveném datu svozu

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 – 4. díl
Slavnost začala ráno po sedmé hodině „budíčkem“ osmnáctičlenné dechové hudby kapelníka Jaroslava Sochůrka
z Popovic, která prošla obcí od hostince Jana Matouška po silnici kolem „Nové hospody“, pak zpět po obci zase
k Matouškům, vyhrávajíce zvučné pochody.
V devět hodin dopoledne se odbývala
v kostele slavná mše svatá opět za doprovodu dechové
hudby Sochůrkovy. Bylo to velice pěkné! Po službách
božích se šlo průvodem do zámeckého parku, kde byl
uspořádán koncert, až do samého poledne. Kapelník
Sochůrek se svoji „bandou“ se činil znamenitě! Chtěli
ukázat, že to dovedou a jistě se jim to také podařilo.
Hráli u nás teprve podruhé, přesto se však už zalíbili
a získali četné obdivovatele.
Po ukončení koncertu v parku se hudebníci
odebrali na oběd, každý jednotlivě do některého
stavení. Nebylo tehdy ještě možno objednat oběd
hromadně v některém z místních hostinců a proto se
mládež a členové JEDNOTY dohodli na tom, že
každý si vezme jednoho hudebníka na oběd a vůbec
na starost. Ukázalo se, že to bylo řešení moudré,

účelné a i chvályhodné!
Odpoledne po požehnání seřadil se před kostelem malebný průvod, aby prošel obcí k místu před pomníkem,
kde se měla slavnost odbývat. V čele průvodu jel mladý Emil Lehký ze Lhotky Veselky na koni drže v ruce státní vlajku.
Za ním pak rovněž na koních jeli Josef Král z čísla 6 a Karel Píša, oblečeni v národních krojích. Za nimi kráčel, oblečen
ve staročeském národním kroji místní občan Stanislav Maňas, který měl na starosti malou i větší mládež. Za nimi
pak děvčata Vlasta Kunešová a Božena Matoušková spolu s Josefem Klauzem oblečeni také v národních krojích, nesli
krásný věnec. Následovalo pak více jak dvacet párů děvčat i hochů v krásných národních krojích, kteří si vesele
vykračovali v nádherném letním slunci při zvuků svižných a líbivých pochodů Sochůrkovy kapely. Za nimi pak pan vikář
P. František Kopecký s ministranty a členy MNV v čele s předsedou Josefem Šilhou ml. Následovali pak příslušníci místní
stanice SNB s vrchním strážmistrem Josefem Moravcem, za nimi
pak opět část krojované mládeže a za ní pak dlouhá řada občanstva
místního i přespolního z blízkých i vzdálenějších vesnic celého
okresu, které se ke slavnosti do Chotýšan dostavilo.
Průvod prošel obcí směrem od kostela po „Obci“ kolem
„Nové hospody“ a zpět po silnici a u pomníku se zastavil. Děvčata
položila k pomníku věnec, mládež v krojích se rozestavila na místě
před pomníkem a obecenstvo zaujalo místa, kde se dalo. Na
průvod to byla nádherná podívaná, zvláště na pestrou směsici
barev národních krojů.
U pomníku, zahaleného státní vlajkou stáli při průvodu
i při slavnosti čestnou stráž členové místního hasičského sboru:
velitel sboru František Granát z čísla 31, Jan Jelínek z čísla 47,
Josef Petr st. a Antonín Granát z čísla 58, dále četař - aspirant
František Holejšovský, podporučík Zbyněk Theissig, člen místního
sboru SNB partyzán Václav Mařinec, dva příslušníci Rudé armády
a Josef Holub, jako vojín v záloze.
Několik záběrů ze slavnostního odpoledního
Člen MNV František Matoušek z čísla 62 přivítal s místa
průvodu obcí pořídil kronikář Josef Šimek
určeného pro řečníky přítomné obecenstvo a prohlásil slavnost za
zahájenou. Hudba zahrála Hašlerovu píseň „Hoši od Zborova“,
načež byl pomník odhalen. U řečnického stolku zaujal jsem potom místo sám a pronesl příslušný projev, jak dále
poznamenáno. Po tomto projevu přednesla děvčata Hana Šimková, Marie Petrová a školačka Maruška Kolářová střídavě
příležitostné básně. František Matoušek požádal pak o projev ještě k této slavnosti zvláště pozvaného učitele z Vlašimě,
který ke shromážděnému obecenstvu pronesl rovněž svoji pěknou řeč.

Pak se ujal slova sám zastupující předseda MNV Josef Šilha ml. a ve svém kratším proslovu zmínil se hlavně
o slavné tradici Svatováclavské. Na ukončení slavnosti zahrála hudba národní hymny československou a sovětskou,
načež se většina účastníků průvodu a slavnosti odebrala do hostince „U Matoušků“. Tam byla uspořádána taneční zábava,
hojně navštívená.
Při slavnosti znovuodhalení pomníku padlým bylo též
recitováno několik vhodných básní. Hana Šimková přednášela
báseň „Modlitbu“ od Josefa Václava Sládka, jehož 100 výročí
narozenin právě v tomto roce osvobozený národ vzpomínal.
Tím by byl vlastně ukončen popis uvedené slavnosti.
Přesto však je nutné něco k tomu ještě poznamenat.
Na MNV bylo původně ustanoveno, že na slavnosti promluví
chotýšanský rodák učitel František Kůstka z Bystřice
u Benešova, který byl po dobu okupace vězněn v německých
koncentračních táborech. Bylo to uvedeno také na plakátech.
Na slavnosti však, jak z popisu této bylo možno soudit,
nemluvil. Nebyl o tom totiž vůbec vyrozuměn a nemohl se
tudíž ani dostavit. Byla to trestuhodná nedbalost ze strany
pořadatelů i nepozornost vůči místnímu rodáku.
Již při předběžných přípravách na tuto slavnost jsem
byl z několika stran požádán, abych k té příležitosti si sám
nějak vhodnou řeč připravil, že jako místní rodák a dobrý
znalec poměrů nejlépe vím, jak na to! Pokládal jsem si to za
velkou čest, že mám promluvit před obecenstvem při tak
slavnostní příležitosti a z místa tak čestného. Přesto však jsem
věřil, že toho nebude zapotřebí a že jiných řečníků bude dost.
Když jsem však tu sobotu před slavností přijel, čekal na mne
již předseda MNV Josef Šilha ml. s Františkem Matouškem
a tázali se, mám-li připravený proslov k zítřejší slavnosti.
To už věděli, že Kůstka nepřijede a řečník by jim byl chyběl.
Řekl jsem, že ano a je-li to přání národního výboru, že
Čestná stráž před zahaleným pomníkem padlým
tedy zítra na slavnosti promluvím. Při tom tedy zůstalo.
Foto: Josef Šimek
Pak jsme společně sestavili celý průběh slavnosti, poněvadž
sami pořadatelé, členové MNV ještě nic připraveno neměli a nevěděli ani, jak se podobná slavnost vlastně odbývá.
Svůj proslov jsem učinil rád. Měl jsem tak alespoň příležitost se zmínit o začátcích „Spolku“ a o obtížích,
které funkcionáři spolku toho s uskutečněním této krásné myšlenky měli a jakou našli tehdy u některých místních
spoluobčanů pro to porozumění a pochopení. Byl jsem rád, že jsem mohl tím nyní veřejnost seznámit alespoň trochou
zadostiučiněním jak Josefu Bořkovcovi, Františku Syslovi, Emanuelu Remtovi, Josefu Syslovi, tak i Josefu Králi z čísla
10 a Josefu Juklovi, který nakonec s pomníkem měl nejvíce starostí.
Vše, o čem jsem se v proslovu zmínil, bylo myšleno dobře a upřímně, v prvé řadě pro dobro obce samé. Chtěl
bych, aby tato slova byla zachována i pro budoucnost a proto jsem je i sem poznamenal. Jak mne samotnému, tak
i mnohým jiným je velmi dobře známo, v jakém stavu se pomník a místo kolem v posledních letech, než byl odstraněn
nacházelo, i když to vše měla na starosti obec. Proto jsem řekl:
„Vás, milí sousedé, kteří denně chodíte kolem tohoto místa ať za svou prací, nebo do kostela, anebo za svou
zábavou prosím, abyste vždy pohlíželi k tomuto místu a s náležitou pietou, aby vám všem toto místo připamatovalo vždy
vaše drahé, odpočívající v dalekých cizinách, aby toto místo bylo vždy výstrahou minulosti a vzpruhou do budoucna.
Abyste všichni k tomuto místu pohlíželi s láskou a úctou. Při slavnosti v roce 1929 předal tehdejší předseda „Spolku“
Josef Bořkovec toto místo do opatrování obci. Jak to v praxi vypadalo, víte sami. Nevím, komu má národní výbor
v úmyslu toto místo svěřit dnes, ale myslím a jsem o tom i přesvědčen, že nikdo jiný k tomu není tak povolán, jako
naše česká mládež! Místní národní výbor, zastoupený dnes jistě uvědomělými a pokrokovými občany bude vás,
tak jako kterýkoliv jiný pokrokový a kulturní spolek v obci jistě rád a účelně podporovat! Vždyť jde o dobré jméno naší
obce. Nenechte se však zlákat falešnými hesly, napohled pěknými úmysly, ale přijměte rádi dobrou radu a buďte
za ni vděčni, je-li myšlena ku prospěchu naší obce a není-li vedena stranickými nebo snad dokonce i osobními zájmy.
Nedopusťte však, mladí přátelé, aby toto místo sloužilo v budoucnu stranicko-politické agitaci! To by byl hřích!“
Psáno r. 1947 - Josef Šimek /zkráceno/

Pokračování příště ...
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