Ročník 18 / Číslo 10 / Říjen 2014
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední vydání Chotýšanských
novin v tomto volebním období a v něm informace
z posledního zasedání zastupitelstva obce. Protože již jen
dokončujeme rozpracované projekty, bylo na programu jen
několik bodů.
Schválili jsme záměr prodat část obecního pozemku
v osadě Albatros, který leží u chaty p. Jandy. Dále jsme se
rozhodli vyžádat dodatečné informace k projektu
společnosti FARM Chotýšany na výstavbu infrastruktury
pro rodinné domy podél cesty na Pařezí, seznámili se se
zprávou o výsledku hospodaření obce (jako vždy jen
s drobnými výhradami) a se zprávou ze zasedání
mikroregionu CHOPOS.
Nejvíce prostoru jsme věnovali autobusové zastávce na
Chotýšce. Stavba jako taková je hotová a zkolaudovaná.
Malé zpoždění způsobila opožděná dodávka zábradlí
z lakovny a dvě drobné závady, které nám vytknul Svaz
postižených. Nicméně celý projekt ještě nekončí. V brzké
době zde ještě bude umístěn stožár veřejného osvětlení
a musí se upravit okolí pod zastávkou. Tady se opět
dostáváme do skluzu vlivem požadavku na odkup části
pozemku za opěrnou zdí ze strany majitele, tj. pana
V. Sysla, kterého při jednáních zastupuje paní J. Farová.
S majitelem jsme se v říjnu r. 2012 dohodli, že od něj
odkoupíme pozemek v rozsahu 1 m2 podél opěrné zdi, aby
zde byl zachován průchod a aby mu lidé neodhazovali
odpadky na jeho zahradu. Nyní však požaduje, abychom
odkoupili podstatně větší plochu, tj. až k provizornímu
oplocení. Tento pozemek je pro obec nepotřebný, proto
jsme majiteli nabídli, že dodatečnou plochu převezmeme,
avšak bezplatně. Nyní čekáme na jeho vyjádření. Do té
doby není možné v okolí autobusové zastávky, tedy na
pozemku p. Sysla provádět žádné úpravy.
Také jsme na zastupitelstvu rozhodovali, jak tuto stavbu
profinancujeme. Zatím sice nemáme v ruce fakturu, ale
očekávaná cena je cca 2,7 mil. Kč včetně DPH. V tuto
chvíli máme na účtě 2,89 mil. Kč a do konce roku ještě

předpokládáme příjmy ve výši 1 mil. Kč a výdaje
(i s velkou rezervou) také 1 mil. Kč. Abychom však nové
zastupitelstvo hned v úvodu neuvrhli do finanční tísně,
rozhodli jsme se požádat banku o úvěr ve výši 750 tis. Kč
s dobou splatnosti 3 roky a s možností předčasného
splacení. Úroková sazba se bude pohybovat okolo 2 %.
Zbývající částku zaplatíme z vlastních prostředků.
Vybudovat tuto autobusovou zastávku trvalo přesně 10 let
a jsme rádi, že se dílo konečně podařilo zrealizovat. Proto
nás velmi mrzí, když je čekárna hned druhý den po
instalaci počmáraná a také neoprávněná kritika ze stran
některých občanů. Snad nejčastěji je kritizována výška
obrubníku na chodníku, o který dřou autobusy. Tato výška
je však dána vyhláškou, která upravuje stavby podle potřeb
handicapovaných a musí být 20 cm. Naše projektantka
původně v projektu navrhovala obrubníky vysoké 18 cm,
protože se údajně takto vysoké dělají v Praze právě kvůli
autobusům, ale museli jsme nechat velkou část projektu
kvůli této vyhlášce přepracovat a zachovat výšku
obrubníků na 20 cm. Takže to, jestli se vám nyní nastupuje
a vystupuje lépe nebo hůře, závisí pouze za dovednosti
konkrétního řidiče při najíždění k zastávce.
Tak a to je ode mne opravdu vše. Zastupitelstvo skončilo
svoji práci a do ustavující schůze nového vedení obce, což
bude nejdříve 31. října, budu já a místostarostové pouze
udržovat chod úřadu, tedy nebudeme moci dělat žádná
závažná rozhodnutí. Potřebujete-li však nějaké potvrzení
nebo jiný úřednický úkon, jsme vám nadále k dispozici ve
stávajících úředních hodinách.
Moje mise skončila, vracím se naplno zpět ke svým
kolegům a studentům. Vysvětlení důvodů, proč již
nekandiduji, by zabralo několik stran. Stručně řečeno:
skloubit dvě náročná povolání bylo velmi těžké, obě jsem
do určité míry musela šidit a další volební období bych
v tomto tempu asi již nezvládala. Při volbě mezi školou
a obcí pak jednoznačně vítězí škola, kde zodpovídám jen
za svoji úzkou specializaci, které rozumím. Vedení obce je
jako plavání v bezbřehém moři, ve kterém jsem se za ty
čtyři roky naučila udržet se nad hladinou, ale žádný

vrcholový výkon to není. Tiše závidím starostům měst,
kteří mají k dispozici odborný úřednický aparát, nemusí
tedy znát každou a celou problematiku (tj. cca 3 500
právních norem) a věnují se pouze manažerské činnosti.
Na malé obci musí být starosta zdatný ekonom, právník,
technik, manažer a úředník v jedné osobě. A to při vší
soudnosti, a s pocitem že tuto práci dělám kvalitně, nejsem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mě v nelehké
pozici neuvolněné starostky podporovali a pomáhali mi.
Děkuji tedy všem zastupitelům, že naše zasedání probíhala
vždy v klidné atmosféře a případné dusno do ní vnášeli jen
hosté, dále děkuji svým nejbližším spolupracovníkům
R. Kalinovi, J. Granátovi a M. Matouškové za to, že mi
„kryli záda“, D. Bukovské a ostatním pracovníkům školy
za jedinečnou spolupráci a povzbuzování a dále všem, kteří
bezplatně nebo za minimální odměnu pracují pro obec
(kronikář a knihovník M. Švarc, „vodák“ V. Sysel,
šéfredaktorka M. Matoušková, „kulturní referentka“
M. Čejková a další a další). Nesmím však opomenout ani
své kolegy z mikroregionu CHOPOS, mezi které jsem
vždy ráda zavítala a kde mi byl vždy ochoten a schopen
poradit a pomoci manažer M. Kratochvíl. Největší dík pak
patří mým blízkým, kteří to se mnou v posledních čtyřech
letech neměli vždy jednoduché.
Vždy, když něco končí, něco jiného začíná. Jsem ráda, že
se našlo 11 odvážlivců, kteří chtějí převzít zodpovědnost
a v práci končícího zastupitelstva pokračovat. Přeji těm
z nich, kterým jste ve volbách dali hlas, aby se jim dílo
dařilo a vedli obec k rozkvětu. Na druhou stranu přeji obci
Chotýšany a jejím občanům, aby měli při volbách šťastnou
ruku a zvolili si představitele, kteří pro ně budou dobře
pracovat.
A ještě výzva k těm, kteří kritizovali končící zastupitelstvo
a budou kritizovat i nové vedení obce: Nezbývá, než abyste
to, jak se má řídit obec, ukázali v příštích volbách sami.

Hodně štěstí a úspěchů
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Jak jsme ve škole začali……
Září – každý z nás má v paměti červený slabikář, kde se na
obrázku houfují vlaštovky a tím udávají začátek školního
roku a jejich odlet do teplých krajin.
I naše škola je plně připravena na 10 měsíců aktivní výuky.
A máme se čím pochlubit: 71 žáků základní školy,
25 dětiček v mateřské školce to už je pěkná „vybavenost“
. Letos jsme naši školu vylepšili o šestý ročník
a doufáme, že tento pilotní ročník rozjede naši vizi druhého
stupně. Udělali jsme pro to maximum. Pod záštitou
Obecního úřadu Chotýšany jsme vypracovali přípravný
projekt, který se momentálně nachází sítu a my doufáme,
že z 600 škol postoupíme dál a vize se stane realitou.
Možná tyto věty budou znít trochu pateticky, ale opravdu
jsme se do školy my, všichni školou zaměstnaní,
těšili…Těšili jsme se na sebe vzájemně, těšili jsme se na
děti, těšili jsme se na Vás – rodiče a kamarády školy.
Máme naplánovaný téměř celý školní rok a tímto Vás
zveme na všechny akce, které v dostatečném předstihu
zveřejňujeme
na
našich
webových
stránkách.
(skolachotysany.cz)
Ještě bych se trochu dotkla aktuální situace. Chtěla touto
cestou poděkovat odstupujícím členům zastupitelstva Obce
Chotýšany za jejich poctivou a nelehkou práci, kterou za
svoji působnost odvedli. Sama vidím, co přebujelé
administrativy obsahuje obor školství a když si představím,
že „starosta“ musí zaštítit takovýchto oborů nespočet
a z každého musí vyvodit obhajobu, závěr, rozhodnutí,
atd., atd.,… opravdu smekám a upřímně říkám, že to jsou
tvrdě vydělané peníze spojené se značným rizikem
osobního bankrotu. Děkuji paní starostce B. Bejdákové,
místostarostům R. Kalinovi, J. Granátovi a celé radě Obce
Chotýšany za jejich podporu a pomoc, kterou Základní
a Mateřská škola Chotýšany plně využívala. Věřím, že
i nové zastupitelstvo bude nakloněno naší škole a budeme
pokračovat dobrou cestou spolupráce a vzájemné opory.
Z volebních výsledků je vidět, že lidem záleží na moudrém
vedení a tak přeji hodně vzájemného porozumění, citlivého
„šéfování“, práce i legrace při tlačení toho nelehkého
břemena, kterému se říká zodpovědnost za naši malebnou
vesnici v podobě rady Obce Chotýšany.
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Tímto Vás zveme na lampionový
průvod s vílou Zvídalkou,
který se koná ve čtvrtek 13. 11. 2014.
Sraz v 18:30 hodin před školou.
Těší se na Vás víla Zvídalka!

Usnesení č. 8/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 3. 10. 2014
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) profinancování autobusové zastávky Na Chotýšce;
b) odprodej
pozemku
v osadě
Albatros
–
p. Janda;
c) rozpočtové opatření č. 3;

2)

pověřuje
starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o.
a Rabbit ve věci obecných pozemků;
starostku zajištěním převodu pozemků pod
komunikacemi na obec;
starostku jednáním se společností Klápa – elektro;
starostku jednáním se společností Elmoz ve věci
odstoupení od smlouvy na veřejné osvětlení
na autobusové zastávce Městečko;
starostku zavřením smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s.;
starostku komunikací se společnosti FARM
Chotýšany ve věci připojení infrastruktury na
místní komunikaci;
starostku odpovědí V. Syslovi a J. Farové na jejich
žádost;

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

3)

bere na vědomí
a) informaci o výsledku kontroly hospodaření obce;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Vše souvisí se vším – aneb jak to
vidím já.
Každý člověk má určité kvality, schopnosti a přesvědčení.
Rozhodne-li se pro veřejnou službu, může počítat
s pochvalou, ale především kritikou. Někdo vezme moje
řádky jako kritiku nebo komentář. To ovšem nechám na
čtenáři samotném.
Chotýšanské slavnosti jsou výzvou pro veřejnost,
která se velmi dobře ujala a doufám, že bude pokračovat.
I když si myslím o nepořádku na místě samém své.
Pořadatel akce měl více důsledně uklidit a nenechat stav,
který dodnes „ zkrášluje“ parkoviště. Při každých volbách
strany slibují, jak se zlepší to či ono. Ztotožňuji se
s představami „ Nového směru“. Např. pravidelná setkání
s veřejností. Neobstojí tvrzení minulého vedení obce, že
každé zasedání zastupitelstva je veřejné, protože nebyla
umožněna debata s hosty. Tímto si paní starostka uzavřela
cestu ke komunikaci s veřejností a zároveň ztrácela důvěru
lidí. S touto kabinetní politikou nemá nikdo šanci uspět.
Dovolte mi, abych se zastavil u některých rozhodnutí
zastupitelstva. Asi 20 let zarůstá chodník na Křemení
a občas byl posekán ke spokojenosti místních obyvatel.
Nechápu a můj selský rozum se mnou, investovat 350000,Kč do takové partyzánské akce! A při tom bez chodníku na
Chotýšce uskakujeme před auty. OÚ nebyl ani schopen
odvézt zeminu, která neumožňuje bezpečné procházení.
(Jen kdyby tam chodil pan místostarosta, který sliboval,
sliboval a sliboval.) Samozřejmě je vždy co kritizovat, ale
tomu se nevyhne ani budoucí zastupitelstvo. V minulosti
na sebe obec upletla „ bič „ v podobě výstavby tzv.
průmyslové zóny. Těžká automobilová doprava zatěžuje
životní prostředí a obtěžuje obyvatele zplodinami, hlukem,
prachem. V neposlední řadě trpí praskající domy
a komunikace. Ještě se zastavím u územního plánu. Dle
dostupných informací jsou místní lidé nespokojeni, neboť
tento plán neumožňuje zhodnocení pozemků jejich
vlastníků. Na druhé straně Středočeský kraj podporuje
výstavbu infrastruktury směrem k Pařezí i přes odpor
místních občanů. Ale nemám obavy, že budoucí
zastupitelstvo se zalekne a bude konat dle zákona, jako
nejvyšší orgán obce. Nejsme v minulém režimu, kde o nás
bylo předem rozhodnuto.
Závěrem mi dovolte představit můj program:
1. obchvat obce co nejdříve, 2. vrátit se k původnímu
projektu zastávky na Chotýšce a dokončit tuto stavbu
v celé její šíři, 3. vyvlastnění zámku státem. Předem
děkuji za potencionální hlasy voličů, kteří se rozhodnou
volit nezávislého kandidáta Frantu Innemanna.

Když se podaří, co se dařit má
aneb
Když se nepochválíme sami, tak to za nás nikdo neudělá
K údělu vedoucích pracovníků neodmyslitelně patří kritika zdola. V zaměstnání ze strany podřízených (kdo si někdy
nezanadával na svého šéfa), v obci ze strany občanů (kdo z vás byl vždy se vším v obci spokojený). Tedy i já jsem se ve
funkci starostky setkávala především s kritikou. Situace, kdy se ke mně dostala nějaká pochvala nebo ocenění, bych
spočítala na prstech jedné, maximálně dvou rukou a i na celkově „dobré“ věci se vždycky našly nějaké chlupy. V těchto
situacích jsem si občas pokládala otázku, zda to ti kritikové mají doma dokonalé, když dokonalost požadují od jiných.
Kdo z nich postavil svůj dům „na první dobrou“ v plánovaném termínu, bez odchylky od projektu a drobných
předělávek? Komu z nich nikde neodprýskává omítka, neroste na zahradě kopřiva a má vždy vzorně uklizeno? Prostě jak
se říká, „ať hodí kamenem, kdo je bez viny“.
Já dokonalá nejsem a ani práce, kterou jsem pro obec odvedla, není dokonalá. Je to však moje vizitka
a vypovídá o tom, co umím a dokážu. Tak bych teď ráda pro vás i pro sebe zrekapitulovala projekty, které se v obci
v posledních čtyřech letech podařilo zrealizovat. A není to výsledek pouze mojí práce, svůj podíl na nich mají
i místostarostové a zastupitelé a v některých případech i další lidé.
1. Komunikace – nový povrch na cestě od Šilhů až na konec Křemení, u Green Valley a nad obchodem, na mostě
v Městečku, na cestě do osady Albatros, na Věžníkách, zámková dlažba na chodníku na Křemení, je zpracovaný
pasport komunikací.
2. Autobusové zastávky – na Toulově a na Chotýšce ve směru na Benešov, dále nová čekárna na Křemení ve směru
na Benešov.
3. Veřejné osvětlení – nově k průmyslové zóně, na Křemení a u Becků, vyměněná část starých svítidel za
úspornější.
4. Vodovod – po 25 letech je konečně zkolaudovaný, je zpracovaný jeho pasport a provozní řád, proběhla revize
a oprava vodovodních přípojek a vodoměrů, dokončuje se zařízení na odradonování vody.
5. Drobné stavby – posezení na hřišti u kabin, oprava kapličky a jejího oplocení v Městečku, elektrifikace zvonění
v Městečku a na Pařezí, oprava hřbitovní zdi a oplocení na školní zahradě, výměna oken a kotle v jídelně DZS
Struhařov.
6. Společenský život – oslava 600 let Městečka, Chotýšanské slavnosti, adventní koncerty, setkání jubilantů, vítání
občánků, masopustní průvod, prostor pro cvičení a spolkové aktivity v jídelně DZS, výstavy (Městečko, Sokol),
podpora spolkových aktivit.
7. Veřejná zeleň – zakoupení techniky na údržbu veřejné zeleně, prořezání alejí k Pařezí a ke Křemení, výsadba
stromů u pomníku a u nádrže, alej na Chotýšce, likvidace skládky na okraji Chotýšan směrem k Pařezí,
odkoupení pozemku před bytovkou u obchodu s plánovaným využitím jako veřejná zeleň,
8. Škola – konvektomat do školní jídelny, interaktivní tabule, prostor pro výuku 6. ročníku v jídelně DZS.
9. Ostatní – oprava lustru v kostele, nové webové stránky obce a knihovny, povodňový plán, digitalizace katastru,
probuzení společnosti FARM k aktivitě směřující k opravě zámku (doufejme, že přinese konkrétní výsledky),
svoz objemného odpadu a mnoho dalších drobných aktivit.
Je to málo nebo dost? To ať si posoudí každý sám. Samozřejmě ne všechno se podařilo. Solární osvětlení
u autobusových zastávek na Městečku nefunguje, projekt Ovčínek leží na ČSOP ve Vlašimi a čeká na vypsání dotace,
územní plán si přehazuje náš architekt s odborem územního plánování na krajském úřadě, slibovaná komplexní

pozemková úprava totálně zamrzla někde na centrální úrovni (celostátně), s revitalizací Chotýšanky a rybníka Smikova
vlastníci a správce toku zatím příliš nepohnuli. Také obchvat Chotýšan čeká na svou realizaci. Pro jeho realizaci je však
nutné mít nejprve hotový územní plán, pak bude možné vykupovat pozemky a začít budovat.
Nové vedení obce se rozhodně nudit nebude. Od nás má připravené stavební povolení na komunikaci
„u křížku“, na sportoviště a na autobusovou zastávku na Křemení ve směru na Vlašim. Se svými dalšími plány nás
seznámili ve svém předvolebním článku v minulých novinách. Přejme si, aby se jim vytčených cílů podařilo dosáhnout.

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Divadlo v Chotýšanech
Ve čtvrtek 6. 11. 2014
od 2000 v sále Pod Kostelem
zahraje ochotnické divadlo Zornice
Maršovice divadelní představení

LYSISTRATA
Aristofanes, úprava textu Bohumil a Lucie Ježkovi
Komedie o ženách, mužích, válce a sexu. Ve starém Řecku je těžké
být ženou, jejíž muž jde z bitvy do bitvy. Jenže takoví tam jsou všichni. Po jednom z válečných návratů toho
mají athénské ženy tak akorát dost. Místo toho, aby své reky a hrdiny láskyplně přivítaly, seberou jim zbraně,
zaberou městskou pokladnu a opevní na hradě.

STREETDANCE CHOTÝŠANY
V letošní taneční sezóně se obec Chotýšany zařadila mezi dalších 17 míst v České republice, kde se
v rámci taneční skupiny DOUBLE COOKIES tančí ve stylu STREETDANCE. Chotýšany se přiřadily
k takovým městům, jako je například Plzeň, Jablonec nad Nisou, Příbram, Beroun či Kladno. Tanečníci se
scházejí pod vedením lektora Denise každé pondělí v 17:00 hodin v tělocvičně Základní školy Chotýšany.
Heslem taneční skupiny je – „U NÁS VŽDY MÍSTO NAJDEŠ“. Přijďte proto mezi nás a tančete s námi ve
velké rodině tanečníků taneční skupiny DOUBLE COOKIES.
Denis Opluštil
lektor

Drakiáda v Chotýšanech
12. 10. 2014 proběhla v prostorách nad fotbalovým hřištěm další Drakiáda pořádaná Sdružením přátel
Chotýšan (mamky). Kolik se nás přesně sešlo nevím, protože nikdo ani chvíli nepostál a hledal ten svůj
správný vítr :o). Závěr drakiády byl v duchu opékání buřtíku, malování křídami a sousedského posezení.
Hezký podzim všem M. Č.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chotýšany,
konaných 10. a 11. října 2014
Celkový počet voličů:
Celkový počet osob, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet neplatných hlasovacích lístků:
Volební účast (v %)

414
232
9
56,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení
Miroslav Lubas
Irena Pošmurná
František Toula
Bronislav Škoda
Klára Starostová
Bohuslav Kovář
Milena Šíchová

Počet hlasů
161
152
131
128
126
96
99

Pořadí náhradníků
1.
2.

Jméno a příjmení
Ilona Tůmová
Jitka Němečková

Počet hlasů
73
44

Nezvolení kandidáti
1.
2.

Jméno a příjmení
František Innemann
Miroslav Dědek

Počet hlasů
77
73

Pořadí zvolených kandidátů

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 – 5. díl
Provoláním zdaru vlasti, presidentu Dr. Eduardu Benešovi a našim spojencům jsem svou řeč ukončil. Že se
některým místním občanům moje dobře míněná řeč nelíbila, nemusím snad ani zvláště připomínat. Proto se ani nikdo
nepozastavil nad tím, když se krátce po slavnosti leckde říkalo, že prý jsem tou svojí řečí „vytahoval staré prádlo
z kufru!“ Měl bych k tomu ovšem ještě dodat, čí vinou bylo to prádlo hodně špinavé. Neboť nebylo to žádným
tajemstvím, kdo po celá léta pěstoval a udržoval u nás škodlivé zpátečnictví a zásadně se stavěl proti postavení pomníku.
Jak výše uvedeno, zmínil jsem se také
o tom, že by bylo dobré, kdyby pomník a místo
kolem bylo svěřeno k opatrování a k udržování
místnímu svazu mládeže. Žádný z příslušných
činitelů MNV to ovšem nevzal na vědomí
a přešlo se kolem toho celkem nevšímavě. Tím
ovšem se cítil místní Český svaz mládeže a docela
právem dotčen, poněvadž měl na znovuodhalení
pomníku skutečně největší zásluhu. To vše ještě
více potvrdilo domněnku mnohých, že celé MNV
nešlo ve skutečnosti zde o nic jiného, než jen o ten
výtěžek ze slavnosti.

Po odpoledním požehnání se seřadil před kostelem malebný průvod
v čele se Standou Maňasem.
Foto: Josef Šimek

Slavnost však přesto měla důstojný ráz
a skvěle se vydařila. Na vstupném bylo vybráno
přes dvacet tisíc korun. Čistého zisku, jak
původně bylo plakátováno mělo být použito
k opravě školy a místního chudobince. Jak s tím
MNV nakonec naložil, nebylo známo. Jen to
a bylo to konečně i vidět, že škola a ani pastouška
nedoznaly žádné změny!

U pomníku stojí čestnou stráž Jan Jelínek z čp. 47, František Holejšovský jako četař, aspirant, Antonín Granát z čp. 58,
podporučík Zbyněk Theissig, vojín Josef Holub, Vojín “Rudé armády“, Josef Petr a partyzán Václav Mařinec.

Na našem pomníku padlých vojínů z první světové války uvedena jsou 23 jména. Jsou to jména rodáků a občanů,
kteří v letech první světové války z Chotýšan a z osad k Chotýšanům v té době patřícím narukovali – a už se nevrátili.
Jsou to:

Bareš Josef
- Chotýšany č. 14
- nar. 1882
+ 1915
Bareš Rudolf
- Chotýšany č. 14
- nar. 1889
+ 1914
Hronek Josef
- Chotýšany č. 42
- nar. 1897
+ 1916
Král Antonín
- Chotýšany č. 31
- nar. 1893
+ 1917
Král Jan
- Chotýšany č. 31
- nar. 1898
+ 1914
Kuneš Michal
- Chotýšany č. 38
- nar. 1879
+ 1915
Matoušek Jan
- Chotýšany č. 54
- nar. 1884
+ 1915
Matoušek Václav
- Chotýšany č. 32
- nar. 1893
+ 1916
Mikeš Jan
- Chotýšany č. 37
- nar. 1889
+ 1914
Mikeš Rudolf
- Chotýšany č. 46
- nar. 1891
+ 1914
Plaček Antonín
- Křemení č. 9
- nar. 1883
+ 1914
Poupě Antonín
- Chotýšany č. 19
- nar. 1894
+ 1917
Řezníček Matěj
- Chotýšany č. 30
- nar. 1883
+ 1915
Sednička Antonín
- Chotýšany č. 50
- nar. 1879
+ 1915
Stojánek Antonín
- Chotýšany č. 26
- nar. 1889
+ 1915
Sysel František
- Chotýšany č. 26
- nar. 1899
+ 1917
Sysel Josef
- Chotýšany č. 6
- nar. 1891
+ 1915
Toula Antonín
- Chotýšany č. 8
- nar. 1887
+ 1915
Toula Jan
- Chotýšany č. 8
- nar. 1883
+ 1915
Vojta Josef
- Chotýšany č. 52
- nar. 1894
+ 1915
Zeman František
- Křemení č. 5
- nar. 1891
+ 1915
Zíval František
- Onšovice
- nar. 1896
+ 1916
Zoul Jan
- Křemení č. 4
- nar. 1889
+ 1918
A opět uběhla řada let. Za tu dobu se mnohé změnilo a celém světě i v našem státě a mnohé se změnilo i na naší
vesnici. Z těch, kteří o postavení pomníku měli největší zásluhu je zde už jenom kovář Josef Jukl, dnešní předseda MNV.
Ti ostatní jsou už všichni na pravdě boží. Změnila se i celková situace kolem pomníku, který je dnes pod ochranou
a v péči národního výboru a tím obce samotné. O úpravu a udržování parčíku kolem stará se a pečuje místní organizace
Výboru žen a také i místní skupina Českého svazu mládeže. Místo to, náležitě udržované je dnes skutečně ozdobou
a okrasou naší vesnice a každý, kdo jde kolem se zde aspoň na okamžik zastaví. Poněvadž dnes, po všech těch uvedených
událostech všichni zdejší občané jistě bez rozdílu přihlížejí k místu tomu s náležitou pietou a ne jako k splněnému snad
přání několika jednotlivců. Památník ten nejen jim, ale i všem budoucím bude výstrahou minulosti a vzpruhou a posilou
do budoucna. Poněvadž všichni jistě už pochopili, že bylo svatou povinností uctít památku těch, jich jména jsou na
pomníku uvedena, kteří však přece jen nebyli obětí marnou!
Památník stojí opět tam, kde před svým odstraněním za okupace stál řadu let a kolemjdoucím dnes více než kdy
jindy připomíná nesmrtelná slova odkazu padlých:
MY DALI ŽIVOT – VY DEJTE LÁSKU!
Po druhé světové válce nepřibylo k těmto jménům žádné další – naše vesnice oběti na lidských životech ta léta
neměla, bohudík! Je však pozoruhodné, že by mělo být spíše jedno jméno z pomníku odstraněno.
Jedná se o Jana Zoulu, jehož jméno je na pomníku uvedeno jako 23, poslední. Jan Zoul byl rodákem z Křemení,
narodil se v roce 1884. V roce 1914 narukoval a hned krátce po příchodu na východní frontu se dostal do ruského zajetí.
Jelikož po celou dobu války nenechal o sobě vědět, byl po ukončení této prohlášen úředně za mrtvého a za takového jej
také jeho rodina i všichni ostatní považovali. Z Ruska se již nevrátil, usadil se tam, snad i oženil. A po přepadení Ruska
Němci na začátku druhé světové války bojoval jako příslušník Rudé armády proti Němcům. Dostal se pak do německého
zajetí a shodou různých okolností, hlavně pak ve snaze zachovat aspoň holý život vstoupil do jakési pracovní německé
kolony, součástí této dostal se zase, tentokrát jako příslušník Wehrmachtu do zajetí ruského. A jak už si tak náhoda
s člověkem někdy zahraje dostal se při přesunu německých zajatců krátce po válce přímo až do Chotýšan. Zde ho snad
někdo poznal, nebo on sám se upamatoval a přiznal se, kdo vlastně je. Bylo z toho hodně divení, vyptávání, vysvětlování
a dohadování. A tak po více jak třiceti letech, tehdy už více jak šedesátiletý dostal se Jan Zoul opět do své domoviny, do
svého rodného kraje. Jak to s ním nakonec dopadlo, není mi známo. Nepátral jsem po tom. Na Křemení žije dnes jedině
neteř Marie, provdána Šašková.
Psáno 1947, doplněno 1963 – Josef Šimek /zkráceno/
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