Ročník 19 / Číslo 7 / Červenec 2015
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na začátku letních prázdnin
informoval o aktuálním dění v obci a na obecním úřadě.
Další Chotýšanské noviny budou vydány až na začátku
září.
Zasedání zastupitelstva obce se sešlo ve čtvrtek 25. 6. 2015
a nejdůležitějším bodem bylo projednání výběrového řízení
pro realizaci projektu „Hydrogeologický průzkum – nové
vrty jako zdroj podzemní vody pro obecní vodovod“.
Podklady a výběrové řízení zajišťuje kancelář advokáta
JUDr. Vladimíra Tögela, která osloví tři vybrané firmy.
Obec zároveň umístila výzvu dodavatelům a podmínky
výběrového řízení na úřední desku. Výběrové řízení bude
ukončeno 15. 7. 2015 v 10:00 hodin.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka
v Benešově, nás informoval o zahájení řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Chotýšany. Komplexní pozemkové úpravy ve
smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí
a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální
vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související
věcná břemena. V této souvislosti pozemkový úřad
pověřil zpracovatele návrhu Ing. Jindřicha Jíru a jeho
zástupce vstupem a vjezdem na pozemky k výkonu
činnosti po dobu provádění pozemkových úprav. Informaci
se seznamem zástupců najdete na úřední desce a na
internetových stránkách obce.

V pondělí dne 31. 8. 2015 se koná
od 14:00 hodin
v hostinci Na Kopečku

„Veřejné projednání
návrhu pozemkové úpravy“
Zveme: vlastníky polí a lesů v katastrálním
území Chotýšany
Zúčastní se: zástupci Obecního úřadu
Chotýšany, zástupci pozemkového úřadu

Událostí, která nejvíce zahýbala červnovým děním byla
neohlášená „techno“ party na Pařezí ve dnech
12. - 14. 6. 2015. Své vyjádření jsem zveřejnil na
internetových stránkách obce ihned po skončení akce
a nyní chci uvést jen základní fakta a informace. Tato akce
nebyla ohlášená, a tudíž nebylo možné o ní dopředu
informovat občany. Toto sdělení jsem osobně poskytl
i zástupcům Policie ČR v pátek 12. června večer, kdy mě
o akci informovali. Dle metodiky Ministerstva vnitra však
nelze neoznámenou akci zakázat, popř. ani zakázat akci,
která oznámena byla, ale oznámení nesplňuje všechny
náležitosti. Od sobotního rána jsem řešil situaci na místě
a po celou dobu konání akce jsem byl v telefonickém
i osobním kontaktu s občany i s policií. Domluva
s organizátory akce nebyla možná. Policie potvrdila, že
mají souhlas vlastníka pozemku s konáním akce, přičemž
ten nemá povinnost o uzavřené smlouvě informovat obec.
Ve spolupráci s policií jsem nejprve požádal o vyklizení
obecního pozemku, který účastníci akce neoprávněně
zabrali. Poté jsem nechal na zmíněný obecní pozemek
navést ve spolupráci s DZS Struhařov cisternu „močky“,
což většinu účastníků odradilo. Akce přesto dále
pokračovala i po celou sobotu, ale policie razantněji
nezasáhla ani při zjevném rušení nočního klidu (což mohla
učinit již v pátek). Několikrát jsem zástupce policie na
místě požádal o ukončení akce, ale vše řešili pouze
domluvou s tím, že jde o soukromou akci na soukromém
pozemku. K avizovanému odebrání části techniky ze strany
policie také nedošlo. V praxi obec může jednotlivé
příslušné orgány požádat o prověření, zda konkrétní
činností konkrétních osob nedochází ke spáchání
přestupku, za který je možné uložit pokutu (pokud se tedy
vůbec zjistí, kdo je pachatelem přestupku), či jiného
správního deliktu.
Co se týče měření hluku a dodržení hygienických limitů
hluku, po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí
v Benešově mi bylo řečeno, že pokud je to soukromá akce,
ani oni nemohou zasáhnout a pokud bychom chtěli zajistit
akreditované měření hluku, je třeba to ohlásit dva dny
dopředu, aby zajistili pracovníky z Příbrami nebo z Prahy.
Dle vyjádření odboru ochrany veřejného zdraví
Ministerstva vnitra k této problematice je ve skutečnosti
téměř nemožné v okamžiku zjištění, že uvedená akce
přesahuje zákonem a nařízením vlády stanovené limity,
bezprostředně pozastavit výkon činnosti, a to především
proto, že v uvedených (krátkodobých) případech nelze

mluvit o bezprostředním ohrožení zdraví a v době získání
naměřených dat, nemůže akreditovaná laboratoř
či autorizovaná osoba protokol ihned poskytnout.
Z uvedeného vyplývá, že Krajská hygienická stanice
v takovýchto případech uplatňuje pouze represivní opatření
(sankční řízení).
Takový typ akce se za mého působení a možná v našem
katastrálním území vůbec konal poprvé, proto je třeba se
z této zkušenosti poučit a přijmout určitá opatření. V obci
Chotýšany platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne
3. 3. 2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. Pro stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu „technoparty“ uvažujeme o vydání nové Obecně
závazné vyhlášky, upravující tyto záležitosti podrobněji.
Dále bych se po této zkušenosti rád domluvil s Policí ČR
na zajištění konkrétního společného postupu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dle
neověřených informací má prý stejná nebo podobná
skupina lidí vytipovány další pozemky v této lokalitě
k pořádání podobných akcí, které jsou pro obec, její
obyvatele a životní prostředí zcela nežádoucí. Pokusíme se
proto být na řešení takové situace lépe připraveni, zejména
pokud o ní budeme konkrétně informováni předem.
Na základě podnětů občanů rovněž připomínáme, že dle
obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 také platí, že každý je
povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 00.00 hod do 24.00 hod
veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Rádi bychom Vás také informovali, že bez předchozího
upozornění byl odvezen kontejner na textil ze stanoviště
u obchodu. Po několika urgencích nám bylo sděleno, že
majitel firmy, která svoz zajišťovala, skončil spolupráci se
svými odběrateli a dále již nebude pokračovat. Smlouvu
s touto firmou obec Chotýšany vypověděla. Zajistili jsme
nový kontejner z Českého červeného kříže, který bude na
stejném stanovišti umístěn koncem příštího týdne.

Z důvodu
TRVAJÍCÍHO AKUTNÍHO
NEDOSTATKU VODY, stále
platí
PŘÍSNÝ ZÁKAZ zalévání,
napouštění bazénů, mytí aut
a veškerého plýtvání vodou.
Zákaz platí do odvolání !!!
Situace s pitnou vodou v obecním vodovodu je skutečně
alarmující. Bylo zjištěno, že denně se vyčerpá o 20 m³

vody více, než je obvyklý průměr v tomto období. Může
to znamenat únik vody, o kterém nevíte (např. prasklá
zahradní hadice, protékající záchod apod.). Žádáme
proto občany, aby dohlíželi na uzávěr vody
a zkontrolovali veškerá možná místa úniků vody
a napojení na obecní vodovod (zahradní hadice,
kohouty apod.). Pokud se v nejbližší době situace
nezlepší, může nastat částečné nebo úplné přerušení
dodávky vody z obecního vodovodu, které bychom
museli řešit pomocí přistavených cisteren s pitnou
vodou.
Dále upozorňujeme na nedoplatky vodného, které mělo
být zaplaceno do 30. 6. 2015 a vyzýváme tak občany,
kteří ještě stále nezaplatili, k okamžité úhradě
v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních
hodinách nebo na účet obce č. 320091319/0800, jako
variabilní symbol uvést číslo domu a do textu vodné
2014/2015.
Přeji Vám za celé vedení obce krásné a klidné prožití
letních prázdnin a dovolených. Srdečně Vás zveme
a těšíme se na setkání na 4. Chotýšanských slavnostech dne
1. 8. 2015, při kterých bude mimo jiné opět zpřístupněna
věž místního kostela sv. Havla.
Bohuslav Kovář

Dětský den alias Olympiáda
v Chotýšanech
V neděli dne 7. 6. 2015 proběhl další dětský den alias
Olympiáda v Chotýšanech.
Bylo krásné letní počasí a soutěž navštívilo 45 dětí na 12ti
stanovištích ve čtyřech věkových kategoriích.
Děkujeme rodičům a omladině za pomoc na stanovištích
a místním hasičům za schlazení sportovců .
Sdružení přátel Chotýšan

Usnesení č. 6/2015

ZE ŠKOLY
Pracovní prázdniny aneb – stále se něco děje…..
Červenec – to je měsíc, který miluji děti a většina
pedagogů… jen na naší škole je to trochu jinak. My jsme
jako tajná sekta, která se schází o prázdninách, kuje pikle
na další školní rok, připravuje rozvrhy, projekty, vymýšlí
akce. Možná, že nejsme úplně normální, možná je to tím,
že naše práce nás baví, možná je to tím, že se rádi vidíme,
možná je to tím, že…. doplňte si sami .
Víme, že nás čeká náročné období, že budeme muset
napnout všechny síly na dotažení projektu přístavby školy,
dokázat se kooperativně pohybovat a vyučovat v naší malé
škole, zvláště, když ve školním roce 2015/16 budeme mít
89 žáků základní školy a 25 dětí v mateřince. Také se
rozšíří pedagogický sbor o slečnu učitelku Kateřinu
Herwigovou – I. stupeň, Dana Miffka a Jitku Zárubovou –
II. stupeň. Je to pro nás všechny velká výzva, je tu i velké
odhodlání a snaha dokázat, že naše koncepce je správná
a ve zdejším kraji jedinečná.
Také se chceme pochválit (sebehodnocení a pochvala jsou
naším hnacím motorem ), protože v tomto školním roce
se nám podařilo vysoutěžit v projektech celkem 930 000,Kč. 280 000,- Kč bylo použito na podporu ICT techniky
ve škole, 650 000,- Kč na zvýšení kvality ve vzdělávání
pod názvem „Poznáváme jazyky doma i na cestách“ –
v praxi to bude znamenat, že si zbudujeme knihovnu pro
podporu čtenářské gramotnosti, ve které bude 300 nových
publikací, pedagog cizího jazyka vycestuje do zahraničí na
prohloubení učiva a jako bonus - 30 našich žáků pojede do
Anglie za výukou a poznáním – zcela zdarma. Máme
upřímnou radost, protože tento prožitek zcela
vykompenzuje hory papírů, které k celému projektu jsou
povinné.
Chtěla bych poděkovat za přízeň, kterou naší škole
projevujete a popřát Vám krásné a pohodové letní dny,
neloučíme se na dlouho, za pár týdnů opět pošlu pár
dobrých zpráv .
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Žádáme

všechny

majitele

zejména

4nohých

mazlíčků, aby si laskavě uklízeli jejich exkrementy
a jiné poklady, které se v hojné míře vyskytují na
obecních pozemcích a to především v prostranství

ze zasedání zastupitelstva obce konané 25. 6. 2015
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) přijetí daru a schválení darovací smlouvy na
pozemky parc. č. 146/3 o výměře 140 m2 a parc.
č. 146/9 o výměře 189 m2 ze dne 25. 4. 2014;
b) koupi pozemku parcelní číslo 140/6 o výměře
7 m2 za celkovou cenu 700,- Kč na základě kupní
smlouvy ze dne 7. 8. 2013;
c) závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2014 bez
výhrad;
2) pověřuje
a) starostu opětovným uzavřením smluv ohledně
převodu pozemků – autobusová zastávka Toulov;
b) starostu zajištěním provedení bezplatné směny
pozemků s pí Potůčkovou;
c) starostu jednáním s Římskokatolickou farností
v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
d) starostu uzavřením smlouvy o výpůjčce na areál
fotbalového hřiště se Sokolem Chotýšany;
e) starostu podání žádosti o dělení pozemků
a následně uzavřením kupní smlouvy na
vyměřenou část pozemku p. Sysla u autobusové
zastávky na Chotýšce;
f) starostu uzavřením dodatku k uvedení stávajícího
územního plánu do souladu s platným stavem
katastru nemovitostí s Ing. Maryškou;
g) starostu podáním vkladu do katastru nemovitostí
ohledně schválené darovací smlouvy ze dne
24. 4. 2014 a kupní smlouvy ze dne 7. 8. 2013;
h) starostu jednáním se společností BES s.r.o.
ohledně smlouvy o předkupním právu na pozemky
obce pod areálem obalovny;
i) starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové
cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
j) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně
úprav obecních cest v Městečku;

3) bere na vědomí
a) informace o průběhu výběrového řízení na
„Hydrogeologický průzkum – nové vrty“
a jmenování zástupců a náhradníků z řad
zastupitelů;

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 28. 8. 2015 od 1800 hodin.

požární nádrže.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Chotýšany

4. Chotýšanské slavnosti
Nevíte co s prvním srpnovým dnem? Bavíte se rádi celá rodina v příjemné atmosféře? Máme pro Vás zajímavý
tip: Chotýšanské slavnosti jsou rodinnou akcí, kde se přes den děti unaví a při poslechu skvělé hudby mohou
dospělí v klidu nasávat místní pohodovou atmosféru. Po západu slunce je tu připravena ohnivá show
a samozřejmě další nálož skvělé muziky, při které Vaše nohy rozhodně nezůstanou klidné. Připraven je bohatý
program pro všechny věkové generace.
Všechny Vás zveme 1. srpna do areálu fotbalového hřiště u nás v Chotýšanech.
Přibalte dobrou náladu a nějaké drobné na pivo.
Akce se koná za každého počasí.

Co se na plakát nevešlo:
• Otevření věže kostela 13 – 15 h
• Soutěž o nejlepší letní moučník
• Výstava historie Chotýšan
z parkoviště na hřiště
• Ohnivé koule
• Hasičská plošina
• Malování pro děti s Jitkou
Němečkovou

Harmonogram akce:
13:00

Fotbalový zápas

17:45

Okořská Garda – šerm

14:00

Soutěže pro děti

18:10

Vyhodnocení nejlepšího

15:00

Trampoty country kapela

15:30

Bavič Franta Sysel

18:30

Hypochondr show

15:40

Trampoty country kapela

19:30

Kouzelník zmizení divačky

16:00

Bavič Franta Sysel

20:00

Generace rock

16:10

Trampoty country kapela

22:00

Ohňostroj

16:30

Bavič Franta Sysel

22:10

Generace rock

16:40

Trampoty country kapela

23:00

Codenter hard rock

17:15

Kouzelník Martin Hruška

24:00

Závěr slavností

štrůdlu

Chotýšany nad 30 – Chotýšany pod 30
V sobotu 20. 6. se odehrál již 3. ročník rozlučkového zápasu mezi týmy složených z chotýšanských
hráčů. Jako tradičně proti sobě nastoupili borci starší 30 let a borci spadající pod tuto věkovou hranici. Zápas
byl vyhecovaný několik dní dopředu a nebyla nouze o všemožné popichování. Motivace byla totiž pro všechny
obrovská a hrálo se o hodně. Nešlo pouze o slávu a získání obdivu místních dam, ale prohraný celek se musel
přebrodit přes rybník Císař. A jelikož bilance byla v této činnosti dosud vyrovnaná 1:1, tak ani zde nechtěl jít
nikdo do vedení.
Přípravy na zápas a pozápasové dočerpání sil začaly již od dopoledne. Vedle tradiční úpravy hrací
plochy se začalo nad ohněm otáčet prase za odborného dozoru místních gurmánů. Okolo druhé hodiny
odpolední se začali scházet hráči. Po nezbytném protažení a zapózování do objektivů se rozehrál zápas pod
vedením sudího Iriona a před početnou diváckou kulisou. Už od úvodní minuty si nikdo nebral servítky. Starší
spoléhali především na své letité zkušenosti a mladí na svou rychlost, což se jim i vyplatilo. V jedné z akcí
zatáhl míč po levé straně agilní Radek Říha a předložil nadýchaný centr před bránu, kde Michal Povolný neměl
nejmenší problém uklidit míč do sítě – 1:0 pro mladé. Poté převzali iniciativu starší, ale nedařilo se jim ohrozit
branku soupeře. A tak opět udeřilo na druhé straně. Lukáš Vaňkát předložil přihrávku Arnoštu Koreckému,
který se tváří v tvář brankáři výjimečně nemýlil – 2:0. Do konce poločasu již zůstalo skóre nezměněno.
Ve druhém poločase se hrálo výhradně na polovině mladých, ale bez ohrožení jejich branky. A tak v jednom
z protiútoků opět udeřilo na druhé straně. Petr Šícha zatáhl míč po pravé straně a snad i s pomocí krtiny a větru
se jeho nepovedený centr snesl k překvapení všech za záda gólmana – 3:0. Starým se do rybníka nechtělo a tak
stále více otevřeli hru. To se jim opět vymstilo, kdy se Arnošt Korecký trefil téměř z poloviny hřiště – 4:0.
I přes mnohaminutové nastavení se starým podařilo pouze snížit. Nejprve z přímého kopu Davidu Khandlovi
a poté po centru Adama Hanibala doklepával Jiří Straka – 4:2. Následně se všichni přítomní přesunuli k rybníku
a vychutnávali si plnými doušky cestu zkušených borců skrz bahnité vody.
Po nezbytném osprchování následovalo důstojné rozloučení se sezonou, ve které náš A-tým neprohrál
dlouhých 22 zápasů a nakonec skončil na 2. místě ve III. třídě. B-tým se pral až do posledních kol o první
čtyřku, ale nakonec se umístil na 7. místě ve IV. třídě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat lidem, kteří se starají o chod Sokola Chotýšany a hřiště a především
našim fanouškům za jejich neutuchající přízeň ani na venkovních zápasech. Doufáme, že příští sezona bude
ještě lepší a vrátíme se brzy tam, kde bychom měli být, tedy do Okresního přeboru.
Chotýšany nad 30 – Chotýšany pod 30 2:4
góly: Khandl David, Straka Jiří – Korecký Arnošt 2, Povolný Michal, Šícha Petr
sestava nad 30: Vejvoda Martin, Khandl David, Toula František, Poupě Jiří, Tůma Miloš, Holejšovský Josef,
Kuthan Petr, Straka Jiří, Novotný Marek, Hanibal Adam, Hanibal Aleš, Sysel Lukáš,
Tůma Petr, Nguyen Quang Quy
sestava pod 30: Matoušek Milan, Povolný Michal, Sysel Josef, Korecký Štěpán, Korecký Arnošt, Říha Martin,
Říha Radek, Vaňkát Lukáš, Vobecký Tomáš, Fara Josef, Tůma Jakub, Šícha Petr, Šícha Lukáš,
Kůt Stanislav
trenér obou týmů: Procházka Otakar
Foto a text Arnošt Korecký

Josef Šimek – Pamětní kniha Čtenářsko – ochotnické jednoty v Chotýšanech – část II.
Léta Páně 1945 – III. díl
A tak i u nás v Chotýšanech slyšeli jsme z rozhlasového přijímače toho krásného květnového rána, že slavná
Rudá armáda dostihla Prahy a tím ukončila slavnou pražskou květnovou revoluci vítězstvím nad Němci. Nadšení lidu
neznalo mezí. Na práci nikdo ani nepomyslel. A zvláště mládež byla jako u vytržení. Ta mládež, která po léta se musela
odříkávat všech zábav, radovánek, ta mládež dokázala, že v ní nezůstalo
nic, co chtěl z ní mít
„protektorátní ministr lidové
osvěty“ nenáviděný zrádce
Emanuel Moravec. Hned ve
středu ráno usnesli se hoši na
tom, že u pomníku padlých na
návsi postaví na oslavu míru
vysokou máj. Sebralo se jich
několik a z lesa přinesli asi
dvacetimetrový pěkný smrk,
který na dvoře mistra koláře
Škvora za pomoci dalších
hned
připravili
a
na
zmíněném
místě
také
postavili. Jiní sháněli zase
hudebníky na druhý den, tj.
na svátek „Na nebevstoupení
Páně“, chtějíce uspořádat
jakousi slavnost. Ani dívky
při tom všem nezůstaly
pozadu. Připravily krásný
Zleva: Anna Kratochvílová, Zdena Moravcová, věnec se stuhami v národních
Stavění máje u pomníku padlých ve středu
Marie Škvorová, Líba Moravcová, Anežka a Jiřina barvách, který byl potom
9. května 1945
Granátová, Věra Šmídková
Foto: Josef Šimek
připevněn na vrch máje.
S př. Juklem a Theissigem jsme tehdy uvažovali o tom, že by bylo třeba svolat všechny místní občany k jakési
společné schůzi a učinit při tak významných událostech pro celý národ patřičný projev. S př. Theissigem došel jsem hned
ve středu ráno k tehdejšímu starostovi obce Josefu Toulovi, kterému jsme vysvětlili celou věc, tak jak jsme si ji
představovali. Zmínil jsem se také o tom, že bude třeba zvolit nový Národní výbor z řad všech občanů, kteří by se na tu
schůzi dostavili. Starosta Toula nás však odbyl zcela krátce, neprojeviv pro celou věc to nejmenší pochopení. „Ale jen si
s tím nedělejte žádnou starost. My svoláme obecní zastupitelstvo a tam už se nějak dohodnem.“ Byli jsme, upřímně
řečeno, poněkud zklamáni tím řešením, zvláště já sám, ale bohužel nedalo se nic jiného dělat.
Přesto však jsem se s tím nespokojil a jménem „Jednoty“ jsem napsal oběžník, kterým jsem svolával všechny
občany na schůzi k Matouškům a to na večer po „májové pobožnosti“. S tímto oběžníkem tehdy velmi ochotně chodil
př. Josef Sysel mladší (Koršík) z čp. 28. Na oběžník podepsalo se hodně občanů, nechal jsem jej na památku, jako přílohu
této „pamětní knihy“. K chystané schůzi však nedošlo.
Bylo to v odpoledních hodinách ve středu 9. května. Stáli jsme
v hloučcích na návsi, když tu náhle někdo zvolal: „Po silnici jedou
ruské tanky!“ Ihned jako když do vrabců střelí, každý co nejrychleji
spěchal nahoru na státní silnici. A tam naskytla se každému z nás
podívaná, na kterou nikdo nemůže zapomenout, která nám vždy,
kdykoliv si na to vzpomeneme, znovu a znovu musí připomenout ty
slavné květnové dny roku 1945. Po silnici se skutečně hnaly ruské
tanky, auta, muniční vozy, hustě obsazené Rudoarmějci, usměvavými,
krásnými to vojáky slavné Rudé armády, kteří radostně mávali na naše
pozdravy. Sem tam i některý ten vůz zastavil, vojáci seskákali dolů a tu
nastalo potřásání rukou, objímání, vyptávání a hlavně poděkování. Pro
děti a pro kuřáky – čokoláda pro jedny a cigarety a tabák pro druhé.
Bylo to skutečně krásné a dojemné a člověk se marně bránil slzám, když
statný „rudoarmějec“ seskočil z tanku a rovnou k ženě, která držela na
rukou asi čtyřletého chlapce. Ihned vzal chlapce sám, tiskl, hladil, líbal,
vyptával se: „… a kde máš taťku?“ Byly to krásné dojmy, bylo to
První tanky Rudé armády v Chotýšanech
9. květen 1945
Foto: Josef Šimek

krásné vítání se s našimi slovanskými bratry z východu, kteří tak rádi a ochotně přispěchali nám na pomoc. Mnozí
z občanů sedli s nimi na auta, tanky a jeli s nimi až do Prahy.
Mezitím ustavil se na obecním úřadě nový Národní výbor a byli do něho zvoleni: J. Kinkora – nájemce
velkostatku za stav rolnický, J. Král – rolník z čp. 10 rovněž za stav rolnický, Jaroslav Kuthan, rolník, též za rolníky,
Josef Jukl, kovář, za stav řemeslnický, Zbyněk Theissig, řídící učitel za stav úřednický a Karel Jelínek, dělník za stav
dělnický. Předsedou byl zvolen Josef Jukl. Nový Výbor vyvěsil ihned vyhlášku na obecní tabuli, kterou se zakazovalo
jakékoliv schůzování. (Patrně dle úředních pokynů.) Tím a také z tohoto důvodu, že vojáci Rudé armády projížděli po
silnici až do pozdních hodin nočních a poutali k sobě téměř veškeré místní obyvatelstvo, nemohla být výše naznačená
schůze odbývána.
Rudá armáda projížděla dále. Po
motorizovaných oddílech následovala jízda
a vozatajstvo. Spousty vojáků usadili se po
domech, v hostincích, ve stodolách, na
zahradách. Stáda koní se pásla na lukách,
v obilí, po zahradách, všude, kde bylo trochu
trávy. A tehdy poznali také zdejší občané, co
dovede válka třeba, že jí už odzvonili. Nemůže
se říci, že by si ruští vojáci počínali špatně, nebo
snad dokonce bezohledně vůči místním
občanům. Nutno však vzít v úvahu, že to byli
lidé, kteří prošli celým tím peklem strašné války
z Ruska přes Polsko, Německo až k nám.
A přitom všem lidé prostí, naivní, takřka jako
děti. A nemůžeme se proto divit, stalo-li se, že
v některém statku nenašla hospodyně jedno
Sovětští vojáci pochodují do Chotýšan – květen 1945
Foto: Jos. Šimek vajíčko, když se ztrácely slepice, anebo když
přišel do chalupy voják a v plné výzbroji,
zaprášený, neumytý, zarostlý si lehl do nastlané postele. Nebo když celá rodina se musela vystěhovat na půdu a dole ve
světnici hospodařili vojáci. To vše byl úkaz války a nemohli jsme jen děkovat, že to byl vlastně už konec, a že vojáci,
kteří tohle prováděli, byli Rusové. Neuškodilo to vcelku nikomu, to poznání holé skutečnosti, poněvadž řečeno po pravdě
někteří lidé i u nás co je to válka ani nepoznali. Snad se jim i v duchu zastesklo po těch časech, kdy mohli za
nekřesťanské peníze prodávat vajíčka, mouku, chleba, mléka, drůbež a podobně. Možno na druhé straně však zase
právem říci, že v mnohých chalupách i statcích prožívali při ubytování sovětských vojáků slavné dny. Vojáci měli s sebou
vše, nač bylo jen možno pomyslet: maso, omastek, cukr, mouku, čokoládu, čaj, látky a hlavně tabák. A je jistě
pochopitelné, že při spatření všeho toho docela prostě se každému „sbíhaly sliny“, přesto, že venkovští lidé po celou
válku se měli poměrně lépe, než kupříkladu obyvatelé Prahy. Měli alespoň dobré mléko, venkovský dobrý chléb, vajíčko,
sem tam vzalo za své i nějaké to „prásko“. Teď však při tom všem hrál hlavní úlohu tabák. Když potom sovětské vojsko
odtáhlo pryč, zůstala po nich v mnohé chalupě pěkná památka. S tím se ovšem žádný nepochlubil. Naopak bylo slyšet
všelijaké stesky. Leckomu bylo líto kousku spasené trávy nebo ušlapaného pole, odevzdaného dobytka. Co však to bylo
všechno u porovnání s potoky krve, která tekla po půdě jiných národů, především pak po půdě ruské? Co vše to bylo proti
obrovskému daru svobody a proti zázračnému vysvobození z německého sevření?! Nutno ovšem také poznamenat, že se
staly i případy politováníhodné. To však už jinak ani nejde. Někomu válka vezme, jinému to přidá. To snad už ani jinak
být nemůže.
V těch památných dnech květnových byli jsme svědky i jiných událostí a jiných obrazů. Jako jsme viděli
a pozorovali s tlukoucími srdci ve dnech před 5. květnem proudy německého vojska, které ještě v plné zbroji a se
sveřepým výrazem v tváři pochodovalo kolem Chotýšan směrem na Prahu, tak jsme nyní po bezpodmínečné kapitulaci
německé branné moci viděli zase ty vojáky, jak pochodovali zpět od Prahy směrem k Vlašimi. To však už nebyla ta
slavná, vítězná a obávaná armáda Hitlerova. To byly již jen její trosky. Několik dní a snad i v noci putovali tito vojáci
beze zbraně, bosi, zaprášení, utrmácení, skleslí, nyní ke všemu apatičtí, jako váleční zajatci ne po silnici, nýbrž polmi po
obou stranách této v hustých proudech. Byly mezi nimi někde i ženy. Byla to hrozná podívaná na tuto, kdysi tak mocnou,
nyní na hlavu poraženou armádu, kdysi tak mocného Německa. Byl to opravdový „ústup ze slávy“ a člověk při pohledu
na ty spousty nyní ke všemu lhostejných lidí mimoděk chtěj – nechtěj, musel uvažovat o tom, že přece jen „Pravda
zvítězila“. Za několik dní vraceli se pak tito zajatci opět tou samou cestou zpět do sběrného tábora na neveklovsku. Mnozí
ovšem nevydrželi ty dlouhé pochody a padli na cestě. I u nás je několik míst, kde těla německých vojáků jsou pochována.
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/
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