Ročník 19 / Číslo 5 / Květen 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou květnové vydání Chotýšanských
novin a s ním aktuální informace z naší obce.
Duben nám přinesl skutečně „aprílové“ počasí a v obcích
se začalo se sekáním trávy na veřejných prostranstvích.
Od 1. 4. 2015 je z úřadu práce přijat a plně hrazen další
zaměstnanec na údržbu obce, pan Karel Kot. Jak jste si
možná všimli, snažíme se zvelebovat i místa v obcích,
která byla dříve opomíjená, jako například náves
v Městečku a další. Sekání a údržbu fotbalového hřiště
zajišťuje rovněž zaměstnanec obecního úřadu, pan Kronus.
Zasedání zastupitelstva proběhlo tentokrát již ve středu
29. 4. 2015. Během dubna bylo ve spolupráci se
sdružením Chopos úspěšně dokončeno a podáno hned
několik žádostí o dotace, o kterých jsme Vás již
informovali: „Hydrogeologický průzkum – provedení
nových vrtů“ ve výši 1.026.443,- Kč, „Úprava alejí, stromů
a zeleně na veřejném prostranství“ (včetně toho u obchodu)
ve výši 731.508,- Kč. Zamýšlená a schválená žádost
o dotaci na vybudování autobusové zastávky na Křemení
bohužel nemohla být nakonec podána z toho důvodu, že
pozemek, na kterém bude stavba umístěna, není v majetku
obce ale Krajské správy a údržby silnic. Z tohoto důvodu
obec zažádá o bezúplatný převod těchto pozemků na obec
Chotýšany a pokusí se požádat o dotaci při další
příležitosti. Dle dostupných informací je převod časově
velmi náročný, tak doufejme, že uspějeme co nejdříve.
Namísto toho jsme se na poslední chvíli přihlásili o dotaci
na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 413.231,- Kč.
Prozatím bylo na hasičskou zbrojnici instalováno označení
v podobě smaltovaných cedulí se znakem našeho
hasičského sboru, které již dlouho chybělo a počítalo se
s ním již v loňském roce. Dále připravujeme žádost
o dotaci na rekonstrukci pomníku padlým z 1. světové
války - „U lva“. Jednalo by se o opravu schodů, údržbu
sochy a dokonce doplnění chybějících dvou hlav orlice dle
dobových fotografií, z nichž jedna se zachovala a je
vystavena v místní knihovně. Poutavý příběh a historii
místního pomníku jste si mohli přečíst na zadní straně
chotýšanských novin koncem loňského roku.

čekání na vyjádření Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Jeho architektonická studie je k nahlédnutí
na obecním úřadu v úředních hodinách nebo na
http://www.chotysany.cz/dulezite-odkazy-akontakty/architektonicka-studie-pristavby-zs-a-mschotysany/.
Začátkem května proběhl na obecním úřadě audit
hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Jeho výsledky budou vyvěšeny na úřední
desce. Dále proběhla kontrola finančního a kontrolního
výboru.
Na základě schůzky s panem farářem bylo zjištěno, že je
třeba uzavřít nájemní smlouvu na pozemky na hřbitově,
neboť nepatří obci a zároveň je třeba na hřbitově a na
kostele provést ve spolupráci s Římskokatolickou farností
drobné opravy.
Na hřišti byly v rámci rekonstrukce toalet osazeny dvě
propojené jímky (žumpy) za 36.000,- Kč (bez dopravy
a osazení). Byly rovněž objednány vazníky na zastřešení
posezení u kabin včetně jeřábu v ceně 83.500,- Kč.
Do Chotýšanských slavností by měly být tyto práce
dokončeny a zprovozněny nové toalety.
Byl dokončen a předán pasport veřejného osvětlení, který
zpřehlednil stav a umístění jednotlivých lamp. Tento
přehled je k dispozici jak na obecním úřadu, tak na
stránkách
http://www.chotysany.cz/dulezite-odkazy-akontakty/, kde je možné při poruše zjistit a nahlásit přímo
číslo lampy, což usnadní a urychlí její opravu.

Zpracováváme také žádost o dotaci na komunální techniku,
kde ještě stále není jasno, jaká varianta bude nejvhodnější
a zda bude vůbec realizovatelná.

Pálení „čarodějnic“ na hřišti, letos opět pod záštitou SDH
Chotýšany, proběhlo v hojném počtu účastníků a bez
problémů. Ani v okolí nebyly tentokrát hlášeny žádné
požáry nebo plané poplachy. Májku se „omladině“
podařilo uhlídat a to nejen první noc, ale i další, kdy
zjistili, že v okolních vesnicích padá jedna májka za
druhou. Všem, kteří se na organizaci této akce podíleli,
děkujeme. V této souvislosti si dovolujeme připomenout
„ohlašování pálení“ nejen v tomto případě, ale i při
jednorázovém spalování suchého nekontaminovaného
rostlinného materiálu, například při jarním spalování větví.
Informace k této problematice a on-line formulář
k nahlášení pálení naleznete na stránkách obce
http://www.chotysany.cz/udalosti-v-obci/aktuality/ nebo
přímo na http://hzssk.webrex.cz/.

Mnohé z Vás jistě také zajímá projekt přístavby místní
Základní a mateřské školy, který je momentálně ve fázi

V letošním roce si připomínáme výročí 70. let od konce
2. světové války. K této příležitosti najdete na zadní straně

tohoto čísla chotýšanských novin vzpomínku na tuto
událost z místní kroniky pana J. Šimka.

Usnesení č. 4/2015

Dne 10. května oslavily svátek všechny maminky, proto
jim ze srdce přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a radosti
z jejich dětí.

ze zasedání zastupitelstva obce konané 29. 4. 2015
od 1900 hodin

Bohuslav Kovář

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje

ZE ŠKOLY
Duben byl aktivní, atraktivní, ambiciózní – prostě plně
pracovní.
Nejprve jsme si zkusili chuť prázdnin – velikonočních.
Počasí bylo celkem zákeřné, ale chuť koledníků tím nijak
neubírala na AKTIVITĚ.
Pak jsme v rámci projektu „Včely“, poznali život
v úlu a důležitost těchto malých tvorů. Pochopili jsme
význam věty: „…až zmizí poslední včela, zmizí tím
i život na ZEMI….“. V Hulicích jsme viděli krásný
interaktivní program na toto téma.
21. 4. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s,
kde jsme uhráli neskutečné ATRAKTIVNÍ čtvrté místo –
prostě fotbalový svátek.
A protože jsme hodně AMBICIÓZNÍ, 5. května jsme měli
připravenou besídku pro maminky, kde dobrá nálada
a kapesníky byly nutností. 
A víte, co je na tom to nejlepší? …. Že nás to pořád baví 
Daniela Bukovská
Základní a Mateřská škola Chotýšany

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2) pověřuje
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Upozornění!

g)

Žádáme občany, aby neodkládali v obcích objemný
a nebezpečný odpad mimo určený termín jeho svozu

h)

tj. 5. – 8. června 2015

a vyčkali na přistavení
kontejnerů na předem určená místa. Není možné, aby se
odpad „povaloval“ v obci měsíc před termínem svozu.
Obecní úřad Chotýšany
SDH Chotýšany touto cestou děkuje všem za
připravený železný šrot, který jako vždy poslouží jako
příspěvek na podporu činnosti a aktivit místního sboru.
Osvědčily se i dvě nádoby na drobný kovový odpad,
umístěné v obci, které byly rovněž naplněné.
Děkujeme také všem členům a účastníkům za realizaci
zdařilé akce.
členové SDH Chotýšany

účetní závěrku obce a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Chotýšany za rok 2014;
uzavření kupní smlouvy se společností BES s.r.o.;
uzavření směny pozemků s pí Potůčkovou;
zadání vypracování projektové dokumentace na
projekt ZŠ a MŠ Chotýšany;
prodloužení plánované komunikace u Křížku o cca
14 m;
zadání dodávky a montáže vazníků firmě
DEKTRADE a.s.;

i)

j)
k)

starostu jednáním se společnostmi BES s.r.o.
a Rabbit ve věci obecných pozemků;
starostu zajištěním převodu pozemků pod
komunikacemi na obec;
starostu opětovným uzavřením smluv ohledně
převodu pozemku pozemků – autobusová zastávka
Toulov;
starostu zajištěním provedení bezplatné směny
pozemků s pí Potůčkovou;
starostu uzavřením nájemní smlouvy se společností
BES s.r.o.;
starostu jednáním s Římskokatolickou farností
v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
starostu uzavřením kupní smlouvy se společností
BES s.r.o.;
starostu zajištěním dělení pozemků a následně
uzavřením směny pozemků s pí Potůčkovou;
starostu uzavřením smlouvy na vypracování
projektové dokumentace na projekt ZŠ a MŠ
Chotýšany;
starostu
zajištěním prodloužení plánované
komunikace u Křížku o cca 14 m;
starostu
jednáním
a
zadáním
dodávky
a montáže vazníků firmě DEKTRADE a.s.;

3) bere na vědomí
a)
b)

zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
nabídku na odkup pozemků „Na Krabici“.

Příští jednání zastupitelstva obce dne
28. 5. 2015 od 1800 hodin.

Mladí hasiči na Špulce
Dne 18. 4. 2015 se kolektiv mladých hasičů
Chotýšany
zúčastnil
„Jarního
Hasíkova
dobrodružství pod rozhlednou Špulka“, které
pořádal SDH Teplýšovice. Vybaveni teplým
oblečením, svačinou a v doprovodu rodičů,
sourozenců a kamarádů jsme se sešli v Humenci
u Teplýšovic. I přes chladné počasí se akce
mimořádně vydařila a naši malí hasiči úspěšně
absolvovali všech 13 disciplín kolem rozhledny
Špulka. Někteří dokonce vystoupali až na její
vrchol. I přes krátkou existenci našeho kolektivu
děti prokázaly dobré znalosti, dovednosti
a soudržnost. Na konci je čekal teplý čaj,
výborný oběd a také zasloužená odměna. Těšíme se na další taková setkání.

Bohuslav a Jana Kovářovi

Vakcinace psů
kdy: v neděli 17. května 2015
v 10:00 hodin

kde:parkoviště před školou
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!
Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě proti vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na odčervení psů a koček,
přípravky proti klíšťatům a blechám, další vakcinace psů a koček apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil: 603484964

Sokol Chotýšany
Vás srdečně zve v sobotu dne 23. 5. 2015 na

„Den Green Valley s fotbalem“
kde se mimořádně odehraje fotbalový zápas III. Třídy odd. B
Harmonogram akce:
11:00

otevření areálu pro veřejnost

11:00 – 16:00 otevřena restaurace s možností oběda
17:00

Fotbalový zápas III. Třídy odd. B: Chotýšany „A“

20:00

Hudební produkce

vs. Bílkovice (Občerstvení – gril)

60. léta až po současnost – „písničky na přání“
Občerstvení – gril
Vstupné 75,- Kč

V průběhu dne je možnost sportovních aktivit (discgolf, tenis, malá kopaná, nohejbal, volejbal) za
poplatek 50,- Kč/osobu nebo 100,- Kč/rodina.
Zajištěn odvoz do Chotýšan (přesné časy odvozů budou upřesněny na místě).
Pro milovníky přírody možnost stanování.

TVOŘIVÝ VEČER
S BARVAMI NA TEXTIL
Milé ženy, babičky, tety, sestry a sousedky
Zvu vás všechny do své dílny na tvořivý večer s malbou a tiskem na látku.
Budeme si povídat, jak se používají barvy na textil, vyzkoušíte si různé
techniky a nakonec si namalujete hezkou látkovou tašku.
K dispozici budou také za mírnou úhradu prostírky na stůl ve velikosti
50x50 cm a trička v barvě bílé a černé ve všech velikostech.
Moc se na vás těším.
Jitka Němečková

KDE: Chotýšany č. 26 (bývalý Stamat)
KDY: středa 20. 5. 2015 a/nebo čtvrtek 28. 5. 2015
od 19.00 do 22.00 hodin
PŘÍSPĚVEK: 190,- (barvy, zkušební látky,
pomůcky na tisk a malbu, látková taška)
INFO a přihlášky: Jitka Němečková, Chotýšany č. 26,
tel.: 774 195 794 nebo na www.ellaerba.cz

SDH Chotýšany
se zúčastní každoroční
soutěže v požárním sportu

30. května 2015 v Kozmicích
Přijďte podpořit naše družstva.
Pozor připravit, jedeme!
Kdo zaváhá, nejede! Asi tak by se dala
charakterizovat adrenalinová soutěž benešovské
neziskovky, která v regionu úspěšně funguje už
12. rokem. Soutěž Splašené židle startuje ve čtvrtek
4. června 2015 od 15 hod. na Masarykově náměstí
v Benešově.
Zapojit se může každý, kdo má sportovního ducha,
odvahu, chuť a hlavně dobrého parťáka. Ten je totiž
důležitou součástí celé akce. Loňský ročník byl
zastoupen
samými
takovými
výbornými
parťáky. Silné mediální zastoupení z Jiskry, lékařské
družstvo v čele s Mudr. Navrátilem, řemeslníci
z Petroupimi, zemědělci z Teplýšovic, benešovské
studentky střední zdravotnické školy, bedrčské hasiče,
jezdci z autodopravy, úředníci z vlašimského Úřadu
práce, zástupci z Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale
také firemní jezdce z Baestu, z Jamallu a další.
Účast byla hojná a většina ze soutěžících se hrdě
hlásila svým oblečením ke své „firemní reprezentaci.
„Smyslem soutěže bylo objet na kancelářské židli,
kašnu na Masarykově náměstí, s drobnými úkoly v co
nejrychlejším čase. Speciálně upraveným vozítkem
také vtrhlo na trať družstvo Dr. Navrátila. Vzbuzovalo
velký obdiv u pořadatelů, ale také u přihlížejících
diváků, kteří za krásného, slunečného počasí postávali
na náměstí a pozorovali čilý ruch.
A právě pro přihlížející diváky je připravena tipovací soutěž o nejrychleji zajetý čas tratě. Samozřejmě soutěžící
mohou být už ke konci unavení a tak nejrychlejší čas může vzniknout kdykoliv během soutěže. Nemusí to být
právě čas vítězný! Na nejúspěšnějšího tipaře je připravena úžasná výhra! Mít hlavu na chvíli v oblacích…Letiště
Praha Letňany věnovalo do soutěže 20 minutový vyhlídkový let z letiště v Nesvačilech dle vlastního výběru. Ani
soutěžící nepřijdou zkrátka. Pro ně věnoval do soutěže pivní ochutnávky pivovar Ferdinand a pro vítězné
družstvo spolu s nejrychlejším družstvem volné vstupenky na narozeninový koncert na Konopišti Rádio Blaník
a spoustu dalších drobností.
Takže neváhejte a přihlaste se!
K doplnění báječné atmosféry nebude chybět ani živá hudba v podání skupiny Unigena a na uhašení žízně stánek
s občerstvením od Ferdinandu.
Jitka Čadilová, PR a Fundraising

Místní lidová knihovna v Chotýšanech.
/Volné pokračování předchozí kroniky Josefa Šimka – 2. díl/
Místní lidová knihovna v Chotýšanech od roku 1997.
V souvislosti s transformací knihovnické sítě v okrese Benešov během roku 1996 dochází ke zrušení
příspěvkové organizace Okresní knihovny Benešov. Na základě této skutečnosti dochází po vzájemné dohodě
s Okresním úřadem Benešov k převodu některých věcí z majetku Okresní knihovny Benešov do majetku
obce s platností od 1. ledna 1997. Tímto přechází 2 046 svazků knižního fondu do vlastnictví obce. Též budou
od tohoto data plně hrazeny veškeré náklady spojené s provozem místní knihovny z rozpočtu obce Chotýšany.
Novou knihovnicí se od r. 1999
stala administrativní pracovnice OÚ
Miroslava Pičmanová z Chotýšan
č.p. 60, za níž byla knihovna
v Chotýšanech přestěhována ze
zámeckého jižního křídla bývalého
bytu chotýšanského vikáře do nově
zrekonstruované
administrativní
budovy obecního úřadu a nově
opravené
místnosti
bývalého
poštovního úřadu v budově č.p. 54.
Nejen, že se knihovna nachází
v pěkném prostředí, ale zásluhou
OÚ Chotýšany je i technicky
vybavena.

r. 1999 zapojen a je přístupný veřejnosti.

Do knihovny byl zakoupen počítač.
Občané si nyní mohou vyzkoušet
práci na počítači a také „zaserfovat“
na internetu, který je od listopadu

V září 2000 se z důvodu časového zaneprázdnění vzdala práce knihovnice Miroslava Pičmanová, jako náhradnice
za ní nastoupila Lucie Králová z č.p. 6, která jako nová knihovnice přebírá knihovnu dne 21. listopadu 2000.
V roce 2001 byla knihovně poskytnuta dotace 92.661,- Kč z rozpočtu odboru literatury a knihoven Ministerstva
kultury ČR na vybavení knihovny
další
počítačovou
technikou,
tiskárnou s kopírkou a skenerem
na projekt
„Rozšíření
Místní
knihovny na Internetové informační
centrum“. Dne 26. června 2002 bylo
schváleno
zastupitelstvem
obce
zřízení organizační složky obce –
Obecní knihovna v Chotýšanech a její
knihovní řád. Vedoucím této složky
byl
jmenován
Miroslav
Petr
z Chotýšan č.p. 47, který od 1. října
2002 nastoupil jako nový knihovník
do Obecní knihovny. Tuto funkci
zastával až do 31. prosince 2005.
pokračování příště ....

M. Švarc
kronikář

Dne 18. března 2000 se uskutečnil v chotýšanské knihovně
„Den internetu“
Foto: Miroslav Švarc

Josef Šimek – Pamětní kniha Čtenářsko – ochotnické jednoty v Chotýšanech – část II.
Léta Páně 1945 – 1. díl
Byly to jistě oprávněné naděje v srdci každého upřímného Čechoslováka na začátku tohoto roku, že hrozná válka
se chýlí definitivně ke konci a že s hrůzovládou nacistů bude konečně zúčtováno. Neboť sami nechtěli se jen tak vzdát
světové nadvlády. Stále se ještě tvrdě postupovalo proti všem, kdož by snad jen myšlenkou dali najevo, že nevěří ve
vítězství říše. Zatýkalo se dále, dále byli nevinní lidé vězněni, mučeni i popravováni. Tím se však odboj českého
i slovenského lidu jen stupňoval. Bylo však nutno ještě mnoho zkusit a hodně vydržet. Dne 14. února, právě na popeleční
středu podnikla americká a anglická letadla letecký útok na Prahu. Účinek byl hrozný. Dnes můžeme jistě s klidem říci,
že jak tento prvý nálet, tak i druhý, podniknutý v neděli dne 25. března, byl vcelku úplně zbytečný. Spojenci v té době
jistě již dobře věděli, že Německo je definitivně poraženo. Ztráty, které si tyto oba vyžádaly na lidských životech, jistě
nevyvážily na druhé straně užitek z vojenské stránky a jistě také ničím nepřispěly k rychlejšímu konci války. Ovšem je
velmi těžké dnes o tom mluvit a uvažovat – (Já sám jsem rovněž pocítil strašnou skutečnost této hrozné války, neboť při
prvním náletu na Prahu 14. února byl dům čp. 1976 ve Šmilovského ulici na Královských Vinohradech, v kterém jsem
tehdy s rodinou bydlel, zasažen dvěma pumami a téměř úplně demolován. Skutečně jakoby pouhým zázrakem jsme
vyvázli se ženou a dětmi živi a zdrávi. Nábytek i různé jiné věci byly hodně poškozeny. Zničeno bylo i mnoho věcí,
listiny, pozvánky i fotografie, které jsem připravoval a schovával pro tuto naši pamětní knihu.)
Události pak následovaly rychle za sebou. Západní spojenecké armády překročily Rýn. Oderská fronta byla
prolomena. Pád Berlína. Zmatené zprávy o Hitlerově smrti. Admirál Dönitz přejímá úřad vůdce. Zastavení odporu na
anglo-americké frontě. Rozkaz v pokračování v boji proti Rudé armádě. To všechno a daleko ve větším měřítku a fantazii
prostých venkovanů byly zprávy, které se dychtivě a lačně poslouchaly a sledovaly s velkým napětím i u nás
v Chotýšanech a proto rád na tomto místě, pokud na to stačím, poznamenávám na paměť naším potomkům i všem
budoucím pracovníkům na poli kultury a osvěty u nás, jak všechny tyto události koncem dubna a začátkem května se
jevily. Kolem 20. dubna přibylo do Chotýšan „slovenské“ vojsko v počtu asi 300 mužů. Byla to část „slovenské armády“,
která ustupovala z Moravy před ruským vojskem postupujícím ze Slovenska a Rakouska do Čech. Slováci se zdrželi u nás
tři dny, načež odtáhli směrem k Benešovu. Dle rozkazu se měli soustředit na Neveklovsku, v kraji, odkud bylo
obyvatelstvo vystěhováno a kde byl zřízen výcvikový tábor SS. Tam také skutečně dojeli a byli tam od Němců pak úplně
odzbrojeni, poněvadž tito jim tehdy už také nevěřili. V prvních květnových dnech proudilo po státní silnici směrem od
Vlašimi k Benešovu stále ve dne v noci značné množství německého vojska všech druhů a zbraní. Rovněž po silnici od
Divišova k Benešovu táhla ustupující německá vojska, odkládajíce po obou stranách silnice zbraně – pušky, části
kulometů, ruční granáty, náboje i vlastní výstroj, krátce všechnu zbytečnou přítěž. Byla to tehdy jedinečná, přitom však
jistě hrozná podívaná na tuto, ještě před nedávnem slavnou a obávanou Hitlerovu armádu, jak nyní unavená, hladová,
apatická, přitom však stále ještě ke všemu odhodlaná pochodovala - kam? Nevěděli sami, jen tu a tam proklouzla slova ku Praze! Tam prý bude velká bitva, rozhodující. Prahu prý Němci jen tak nedají! Bylo z toho pochopitelně velké pohnutí
v lidu, strach a obava z příštích dnů.
Všechny tyto události posledních dnů tak zvaného „Protektorátu Čechy a Morava“ charakterizují stále stupňované
napětí, s nímž celá česká veřejnost sledovala rostoucí znaky rozpadu německé armády a státní moci. S podivnými pocity
jsme četli poslední článek Emanuela Moravce, uveřejněný v „Národní práci“, jsme se zaťatými pěstmi poslouchali
poslední rozhlasový projev katana českého národa K. H. Franka v podvečer svátku práce. Prohlášení Prahy „lazaretním“
městem, groteskní proměnlivost platnosti říšské měny (lidé v obchodech nechtěli již brát německé peníze), odstraňování
německých nápisů z ulic v odpoledních a podvečerních hodinách 4. května, to vše byly vnější známky tohoto rozkladu
a projevy téže skutečnosti: Třetí říše je i v Čechách a na Moravě v posledních hodinách svého života. A pak přišel slavný
5. KVĚTEN.
Pražská revoluce, jejíž dramatický průběh letěl do světa na vlně 415. V poledních hodinách toho dne byla
nejenom naše vlast, ale celá Evropa vzrušena voláním českého rozhlasu o pomoc. Od této výzvy, která působila jako
signál naší národní revoluce, viseli jsme pak celé dny a noci na neviditelných rtech mužů, kteří nám hlásili postup
osvobozovacích bojů. Tisícům a tisícům staly se tyto hlasy nejdůvěrnějšími přáteli.
Vzrušení v naší obci bylo ohromné. Tvořily se hloučky, živě se rokovalo. Z amplionu radiového přijímače, který
postavil do okna ve škole řídící učitel př. Theissig uslyšeli jsme zas, poprvé po několika letech známý a krásný Kmochův
sokolský pochod „Lví silou“, dychtivě jsme poslouchali každou zprávu o postupu bojů. V hostinci „Na Kopečku“ se sešli
téměř všichni muži z celé vsi a s ohromným zájmem se poslouchalo rádio.
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/
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