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Vážení spoluobčané,
po letní pauze se Vám dostává do rukou další vydání
Chotýšanských novin s informacemi o dění v obci.
Období před a během letních prázdnin bylo ve znamení
vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha. V této
souvislosti se nejen naše obec potýkala s akutním
nedostatkem vody ve veřejném vodovodu a byli jsme
nuceni vyhlásit pro odběratele veřejné vody zákaz
zalévání, mytí aut a plýtvání s vodou. Začátkem srpna byla
situace nejkritičtější, když klesla zásoba vody v rezervoáru
zhruba na 80 m³ (celkový objem je 150 m3) a každý den
ubývalo 5 m³ (spotřeba byla 46 m³ a přítok pouze 41 m³).
Reálně tedy hrozilo, že voda zhruba během deseti dnů
přestane téct ve vzdálenějších a výše položených místech
obce a během dalších dnů pak v celé obci. Další
upozornění občanům mělo opačný účinek a dramaticky se
zvýšil odběr vody o 20 m3, ale poté se spotřeba snížila.
Naštěstí se počasí umoudřilo a nebyli jsme prozatím nuceni
shánět a objednávat cisterny s pitnou vodou. Situace je
nyní stabilizovaná, ale zákaz zalévání, mytí aut a plýtvání
s vodou stále trvá, neboť přítok a stav vody v rezervoáru
není dostatečný.
V souvislosti s nedostatkem veřejné vody bych Vás rád
informoval o nabídce DZS Struhařov na možnost využití
vody ze studní u Takonína, které odkoupili. Po dohodě
s DZS Struhařov uvažujeme o napojení těchto studní na
obecní vodovod s využitím při krizových situacích, jako
byla ta letošní.
Tradiční velkou událostí léta byly v pořadí již
4. Chotýšanské slavnosti, které se konaly v sobotu
1. 8. 2015 v areálu fotbalového hřiště pod záštitou Obce
Chotýšany. Organizaci zajistilo Sdružení přátel Chotýšan
pod vedením Bronislava Škody. Touto cestou bych rád
poděkoval všem hlavním organizátorům i všem, kteří se na
přípravách, organizaci a následném úklidu aktivně podíleli.
Rovněž děkuji všem, kteří přispěli svými silami a prací na
dokončení nové přístavby s posezením a toalet na hřišti,
úklidu a zvelebení jejího okolí, tak, aby bylo v den
slavností vše hotovo. V poslední řadě bych chtěl poděkovat
všem účinkujícím, místním i přespolním stánkovým
prodejcům za vytvoření té správné atmosféry a všem
účastníkům našich slavností, kterých bylo včetně dětí
kolem 550. Už teď se těšíme na příští ročník a na to co si
pro nás organizátoři připraví. Na základě ohlasů

návštěvníků bychom se v příštím roce mohli dočkat
například dechové hudby, která tu chyběla.
Zasedání zastupitelstva obce se sešlo v pátek 28. srpna
2015. V souvislosti s akcí konanou v červnu na Pařezí
zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu
technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v souvislosti s jejich konáním. Nová vyhláška
byla zveřejněna na úřední desce a je k dispozici
v elektronické podobě na www.chotysany.cz/uradobce/vyhlasky.
Dalším důležitým bodem bylo seznámení s cenovou
nabídkou firmy BES na vybudování komunikace
„U Křížku“, na kterou jsme čekali 4 měsíce a která činí
1.327.363,- Kč, což několikanásobně převyšuje částku
400.000,- Kč, se kterou se počítalo již dříve. V tomto
případě budeme muset postupovat dle interní směrnice
o postupech při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.
Výběrové řízení na realizaci projektu „Hydrogeologický
průzkum – nové vrty jako zdroj podzemní vody pro obecní
vodovod“ bylo po dodatečném upřesnění nabídky jednoho
z účastníků ukončeno a realizace bude svěřena vítězné
firmě Chemcomex Praha a.s., která podala nabídku
s nejnižší cenou. Realizace tohoto projektu začne
v nejbližší době a měl by být dokončen do konce listopadu.
V pondělí 31. srpna 2015 proběhlo v hostinci Na Kopečku
za hojné účasti úvodní jednání v řízení o komplexních
pozemkových úpravách a byli zvoleni členové sboru
zástupců vlastníků pozemků, kteří budou napomáhat
zpracovateli při vypracování návrhu komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Chotýšany. Rádi
bychom v rámci této úpravy vyřešili prostor pro obchvat
k průmyslové zóně v Chotýšanech a obnovili a vybudovali
cestu od obecního úřadu k Městečku, případně i jiné
původní a nepoužívané cesty. Náklady na výstavbu jsou
plně hrazeny ze státního rozpočtu a z EU. Abychom mohli
zahájit v příštím roce pozemkovou úpravu i v Městečku, je
třeba, aby vlastníci pozemků podali ve spolupráci
s Obecním úřadem Chotýšany žádost na Katastrální úřad
v Benešově.
Všem dětem i učitelům přeji za celé vedení obce úspěšný
nový školní rok 2015/2016.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Školní rok právě začíná…….
Září je každoročně měsícem očekávání – alespoň nás,
školou povinných. Těšíme se na kolegy, děti, prostředí,
vůni sešitů, knih i bačkor. 
Letos vstupujeme s velkou nadějí, že vize přístavby školy
bude naplněna. Jsme připraveni na dva roky stísněného
prostoru, náročného logistického přecházení mezi dvěma
budovami, vzájemné kooperace mezi rodiči i pedagogy
a hlavně….velké podpory vás všech. Moc se snažíme
ukázat, jak velké věci dokážeme, co všechno si zařídíme,
vyjednáme, domluvíme a tak trochu alibisticky to trochu
zhodnotíme: v loňském školním roce jsme z grantu získali
téměř 300 tisíc korun na nákup pěti notebooků pro
pedagogy, posílení PC programů a celoroční školení
pedagogů v rovině ICT způsobilosti. Dalším úspěšným
projektem byla výzva 56, která umožnila pedagogovi
anglického jazyka prohloubit si tento světový jazyk
desetidenním studiem v Londýně a v termínu 19. – 25. 10.
2015 vycestuje 35 našich žáků do téže destinace. Budou
ubytováni v anglických rodinách, zúčastní se výuky,
výletů, zajímavostí, - absolutně nabitý program, který má
název „Poznáváme jazyky doma i na cestách“. Celý tento
jazykově – vzdělávací pobyt, je zcela zadarmo a jinak jeho
cena na žáka je přibližně 13 tisíc s veškerými vstupy,
pojištěním, stravou, ubytováním, cestou…to je přece
krásná nabídka…. Z téhož projektu si nakoupíme
300 nových, moderních a čtivých knih. Tím výčet chvály
nekončí. Od pana hejtmana Středočeského kraje, jsme
získali příspěvek na svatováclavské slavnosti 25. 9. 2015
(viz plakát) v hodnotě desettisíc korun. To také potěší
a zahřeje. A aby toho nebylo málo, dne 2. 9. 2015 jsme
získali informaci, že projekt na výstavbu venkovní učebny
(altán) a některých přírodních prvků na školní zahradu
(tunel z vrbiček, spirálová bylinková zahrádka aj.) – nám
byl schválený. Shrnuto, získali jsme během školního roku
téměř 1 100 000,- a jedno želízko máme ještě v jednání –
vybavení školní dílny. Rozhodnutí budeme znát v průběhu
měsíce října., …ale tak nějak věřím, že budeme úspěšní 
Také jsme usilovali o posílení autobusového spoje a bylo
nám přáno. Ve všední dny zajíždí pravidelná linka Vlašim
-Benešov do obce Chotýšany z důvodu bezpečnější
dopravy dětí do školy (jedná se o linku 200011, odjezd
v 7.30 z Vlašimi a příjezd v 7.45 ke škole v Chotýšanech).
Ve 13.07 odjíždí od místní školy autobus směrem na
Vlašim – to je druhé navýšení od zastávky v Chotýšanech.
A co nás čeká v září ve škole?
V termínu 7. – 24. 9. proběhne celoškolní projekt na téma
sv. Václav. Vyvrcholením budou svatováclavské slavnosti
25. 9. 2015, které proběhnou na školní zahradě od 14.00 do
18.00. Myslím, že budete mile překvapeni. Máme

připravená středověká řemesla, historické vystoupení,
příjezd sv. Václava s družinou, soutěže pro děti,
občerstvení, stánky,….. Určitě si nenechte ujít ani
podzimní akci „jablíčko“, která opět bude na školní
zahradě 8. 10. od 14.30 hodin. Poznáte, co všechno se dá
z jablíček udělat, upéct, vypít…
ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Bukovská

Usnesení č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 8. 2015
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) prodej obecních pozemků DZS Struhařov – par.
č. 200/5 o výměře 112 m2 a par. č. 205/4 o výměře
62 m2 v k.ú. Chotýšany, celková výměra 174 m2 při
ceně 150,- Kč/m2 za celkovou cenu 26.100,- Kč;
b) prodej obecního pozemku pí Klikarové – par.
č. 341/11 o výměře 118 m2 v k.ú. Městečko
u Chotýšan při ceně 150/,- Kč/m2 za celkovou cenu
17.700,- Kč;
c) obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro
pořádání a průběh akcí typu technoparty
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v souvislosti s jejich konáním č. 3/2015;
d) rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy;

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 zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty
k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
g) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně úprav
obecních cest v Městečku;
h) starostu uzavřením kupní smlouvy s DZD Struhařov;
i) starostu uzavřením kupní smlouvy s pí Klikarovou;

3) bere na vědomí
a) zprávu z mikroregionu CHOPOS;
b) informace ohledně komunikace u Křížku;
c) informace ohledně předvolání starosty jako svědka
u přestupkového jednání;
d) informace ohledně výběrového řízení na hydrologické
vrty.

Příští jednání zastupitelstva obce dne
29. 9. 2015 od 1800 hodin.

ZŠ a MŠ Chotýšany - pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje – připravila kulturní
akci k uctění památky sv. Václava
Kdy: 25. 9. 2015 od 14. 00 – do 18. 00
Kde: školní zahrada u ZŠ a MŠ
Chotýšany

25. 9. 2015

Pro: děti, rodiče, kamarády, veřejnost
Program: středověká řemesla, historické
vystoupení – příjezd sv. Václava, zábavné hry a soutěže pro děti, občerstvení, stánky, hudební doprovod:
Petr Čejka

Akce pod záštitou hejtmana Středočeského kraje

Připravujeme pleť na podzim!
Vážené dámy,
letní sezóna nám pomalu skončila, a teď je
potřeba obnovit poškozenou pleť od slunce,
moře a unavené od dvouměsíčního hlídání dětí
 …….
Již nyní mě můžete kontaktovat s objednáním.
A co nabízím dále:
kosmetické ošetření (odlíčení, tonizace, peeling,
hloubkové čištění, masáž obličeje, krku, dekoltu,
pleťová maska, úprava obočí), barvení řas
a obočí, depilace teplým voskem, denní líčení…

Těším se na Vás, Radka Kuthanová.

Otevírací doba
Pondělí: dle objednávky
Úterý:

dle objednávky

Pátek:

dle objednávky

Středa: dle objednávky
Čtvrtek: dle objednávky
Sobota:

Neděle:

Objednávky
Mobil:
603 511 708

E-mail:
r.kadicova@seznam.cz

- rozšířené dermatologické studie a
klinické testy
- modernější receptury
- bio složení
- nové ingredience
- textury zcela bez alergenů
- příroda a věda v naprosté symbióze

„Prasečí hody“
SDH Chotýšany děkuje všem příznivcům a přátelům,
kteří svou účastí podpořili 6. ročník hasičských
„prasečích hodů“. Veliký dík patří všem organizátorům
této akce a především hudebnímu triu z Postupic, díky
kterému byl náš den nadmíru povedený.
Za rok na viděnou!
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Chotýšanský kopcovák
I. ročník běžecké atmosféry čekal na všechny sportovce 29. srpna v obecním lese „Dubiny“ v Chotýšanech. Závodníci od
juniorské věkové kategorie až po ty „veteránské“ měli možnost proběhnout si 9km a 5,4km trať vytvořenou v lesních
podmínkách. Mezi sportovci na startu nechyběly běžecké špičky z celého okresu, což mě jako pořadatelku opravdu velmi
potěšilo. Díky účasti rodiny Nouzových měly i samotné Chotýšany své zástupce běžců a prolomili tak naprosto mizivou
účast ostatních občanů obce.
Osobně hodnotím I. ročník „Chotýšanského kopcováku“ velmi kladně a s velmi pozitivní myšlenkou a radostí budu tento
běh pořádat nadále. Na příští rok bude chotýšanský běh zařazen do série běhů „Běžec podblanicka“, čímž přilákáme další
a větší účast sportovců a doufám, že i místních občanů. Byla mi nabídnuta spolupráce s běžeckými kluby na okrese, tudíž
začínám věřit, že podtitul „rozběháme malé obce“ najde své místo a stane se skutečností.
Závodníci si odnesli krásné ceny díky štědrým sponzorům a partnerům závodu. Do závodu se zapojil – Středočeský kraj,
OÚ Chotýšany, Hobby Sport Benešov, Posázaví o.p.s., Jiskra, Rádio Blaník, Bjež, Čejka Band, Ella Erba – ateliér Jitky
Němečkové, Bylinky Maya – Andrea Jonášová, Šárka Roštíková.
V hlavní a neposlední řadě děkuji a oceňuji organizační pomoc, pozitivního ducha a psychickou podporu všem lidem, kteří
za mnou v projektu stáli a tvořili ho se mnou. I právě díky Vám – to byl skutečně „KOPCOVÁK“ se vší parádou. Parťáci
a tým závodu: Michal Bula, Bobeš Škoda, Monča Matoušková, Jana Hesová, Kamila Moudrá, Kristýnka Nouzová, Majda
Čejková – moderátorka závodu, Tomáš Sysel – fotograf závodu, Eva Starostová, Tomáš Moudrý, Irča Pošmurná a všichni
pomocníci na trati, kterým patří rovněž velký dík za pomoc.
Fotky ze závodu budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce Chotýšany nebo na facebookových stránkách obce.
Oficiální výsledky ze závodu jsou k dispozici na serveru www.behej.com.
Již dnes se těším na II. ročník běhu a pevně věřím, že účast bude minimálně lepší, než tomu bylo tento rok.

Ing. Klára Starostová
pořadatelka „Chotýšanského kopcováku“

Rozpis fotbalových mužstev Sokola Chotýšany
Rozlosování Okresního přeboru Ferdinand
PODZIM 2015

Chotýšany A
Chotýšany A
Popovice A
Chotýšany A
Sokol Přestavlky A
Chotýšany A
Postupice A
Chotýšany A
SK Načeradec
Chotýšany A

Pravonín
Chotýšany A
Mezno A
Chotýšany A
Maršovice A
Chotýšany A
Soběhrdy A
Chotýšany A
Dolní Kralovice A

19.9.
27.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
8.11.
14.11.

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

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

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

SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Rozlosování IV. třídy skupina B
PODZIM 2015

Chotýšany B
Jankov B
Chotýšany B
Struhařov B
Chotýšany B
Maršovice B
Chotýšany B
SK Přestavlky
Chotýšany B
Heřmaničky

Chotýšany B
Mezno B
Chotýšany B
Vrch. Janovice B
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Drachkov
Chotýšany B

19.9.
27.9.
4.10.
11.10.
17.10.
25.10.
31.10.
8.11.
14.11.

Rozlosování Okresního přeboru starší žáci 7+1
PODZIM 2015

Starší žáci
Chotýšany
Chotýšany
Senohraby
Tichonice
Chotýšany
Ostředek
Chotýšany
Týnec nad Sázavou
Chotýšany

Chocerady
SK Načeradec
Chotýšany
Chotýšany
Neveklov
Chotýšany
Bílkovice
Chotýšany
Pravonín

19.9.
26.9.
30.9.
4.10.
10.10.
18.10.
24.10.
1.11.
7.11.

9:30
9:30
17:00
10:15
9:30
11:00
9:30
10:15
9:30

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

SO
SO
ST
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Chotýšanské slavnosti počtvrté!
Jak se již stalo tradicí, v letních měsících se u nás konaly Chotýšanské slavnosti, letos již 4. ročník této úžasné akce, kde
se sešlo na 550 návštěvníků. Je až neuvěřitelné, že v tak malém počtu lidí a navíc s nulovými personálními náklady se
dokáže zrodit něco tak rozsáhlého (na naší obec) jako jsou Chotýšanské slavnosti. Spolupráce spolků jako taková se spíš
vytratila, než že by byla posilována, proto všem, kteří neustále pracují na rozvíjení a dalším pokračování slavností, patří
obrovská poklona a neskonalý dík nejen ode mne, ale myslím, že také od všech co se na slavnosti přijdou podívat a stráví
zde pohodové odpoledne zakončené výbornou večerní show.
Program začínal těsně po poledni a to hudebním vystoupením country skupiny Trampoty, která dotvářela
příjemnou atmosféru celého odpoledne. O humor v podobě vyprávěných historek a vtipů se staral bavič Franta Sysel,
který jistě rozesmál nejednoho účastníka Chotýšanských slavností. Co zcela nepochybně nezklamalo, bylo vystoupení
kouzelníka, který nám vnutil otázku jak je to vůbec možné. Jako každý rok byla opět zpřístupněna kostelní věž, kam
se přišlo podívat mnoho návštěvníků. Tímto bych chtěl poděkovat Petru Klauzovi, Miroslavu Švarcovi, paní RNDr. Evě
Budkové a ostatním pracovníkům Obecního úřadu za úklid věže a kostela pro prohlídky. Pokud Vám nestačil výhled na
Chotýšany z oken kostelní věže, byla pro odvážnější v areálu
hřiště připravena hasičská plošina, za což patří velký dík
Jirkovi Kunovskému a Hasičskému sboru Benešov za její
zapůjčení. V případě, že by se někomu náhodou neudělalo
dobře či byl jen zvědavý, bylo možné zajít na prohlídku vozu
rychlé záchranné služby, jehož personál trpělivě zodpovídal
zvídavé dotazy malých i velkých návštěvníků. Zde je nutno
poděkovat MUDr. Michalu Gozonovi, protože díky němu
a jeho týmu jste se o tomto povolání mohli dozvědět více.
Během celého odpoledního programu se zároveň hrála
fotbalová utkání, tudíž možností volnočasového vyžití zde
bylo nepřeberné množství.

Jak se zvolna s vystoupením Okořské gardy snášela
tma na celý areál, začal i program nabírat na obrátkách
a publikum trnulo při předváděném boji. Jako uvolnění pak
roztočil svou show Jarda Hypochondr. K večernímu tanci
zahrála skupina Generace rock, jejíž vystoupení patřičně
rozproudila ohnivá show Michala Grafa a jeho "ohnivých
koulí". Toto vystoupení bylo následně zakončeno grandiózním ohňostrojem. Program letošních slavností pak
zakončila hudební skupina Codenter hard rock.
Samozřejmě, že po celou dobu slavností byl
k dispozici bar s obsluhou ve složení Kristýna Nouzová,
Pohled na sportovní areál z hasičské plošiny
Martin Fulín, Jakub Vaněk, Michal Graf, pí. Poupětová
a Žaneta Zemanová. Pohodlný vstup do areálu zajistili
Michal Matoušek, Denisa Marešová a Adéla Nouzová. O plné žaludky se postarali Lukáš Dědek, Tomáš Fulín a Alice
Roštíková. Dětské soutěže si vzali pod svá křídla Marie Čejková, Nela Volná, Karolína Toulová, Martin Jandač, Klára
Starostová, Jana Hesová (Klauzová), Kamila Moudrá a Jakub Tůma. Za sestavení a zajištění programu děkuji Marii
a Petru Čejkovým. Také je potřeba poděkovat obecnímu úřadu za finanční zaštítění akce.

Trampoty - country kapela

Kouzelník Martin Hruška

Pouťové atrakce

Okořská Garda - historický šerm

Bavič Franta Sysel

Kapela Generace rock

Již nyní pro vás tým organizátorů připravuje další, pátý ročník Chotýšanských slavností, kde bude opět spoustu
novinek a program pro celou rodinu. Příští ročník se uskuteční 23. 7. 2016, proto si již dnes zapište toto datum do
kalendáře a příští rok opět v areálu fotbalového hřiště se na Vás bude těšit tým organizátorů.
Co říci závěrem? Snad jen zbývá ještě jednou mnohokrát poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a věřit v lepší
spolupráci a větší angažovanost i ostatních spolků. V případě, že by někomu tzv. „neseděla čísla“, předložím Vám na
požádání podrobný rozpočet a vyúčtování této akce.
Za organizační tým Bronislav Škoda
Foto: Petr Čejka, Jana Kovářová a Miroslav Švarc

/více ve fotogalerii na obecních stránkách www.chotysany.cz/

Josef Šimek – Pamětní kniha Čtenářsko – ochotnické jednoty v Chotýšanech – část II.
Léta Páně 1945 – IV. díl
Z pobytu vojáků Rudé armády u nás. Byli to vedle starých „kozáků“ i mladí „molodci“, kteří rádi zpívali,
byli veselí a v celku velmi dobří. Měli zde i svou kapelu. V zámku byl ubytován štáb a často uspořádali v hostinci
př. Matouška taneční zábavu. S našimi děvčaty si dobře zatančili a děvčata s nimi samozřejmě též!
Po všech těchto událostech, které jsem vylíčil tak, jak nejlépe jsem
uměl, by se však dalo napsat ještě velmi mnoho. Bylo nutno pomýšlet
též na naši ochotnickou činnost a tuto také v osvobozené republice
znovu obnovit.
Byla tudíž svolána do hostince př. Matouška na čtvrtek dne
5. července členská schůze. Dosavadní předseda př. Rudolf Fulín, ani
místopředseda př. Josef Novák se na tuto schůzi nedostavili a proto jí
zahájil v 9 hodin večer jednatel př. Karel Píša. Přivítal přítomných
21 členů Jednoty a zmínil se krátce o tom, že je to vlastně naše první
schůze ve znovu osvobozené vlasti, na které jsme se sešli proto,
abychom se poradili o další činnosti. Po té ujal jsem se slova já sám
a připomněl přítomným, že sešli jsme se zde také proto, abychom
poděkovali Bohu za to, že nám dopřál dočkat se těch slavných
okamžiků, kdy vlast naše je opět svobodná, abychom poděkovali za to,
že v řadách našich členů, ani v řadách místních občanů není bolestných
mezer, jako je tomu jinde. Uvedl jsem, že uplynulá doba šesti let
poučila nás o mnohém a že je proto třeba, abychom si hodně z toho
připomínali a nezapomínali. Vzpomněl jsem památky našeho prvního
předsedy a spoluzakladatele pana řídícího Emanuela Remty, který se
Veselá čtyřka u Tesků foto: Josef Šimek
nedočkal našeho znovu osvobození, jakož i starosty Ú.M.D.O.Č,
organizátora Jiráskova Hronova a moderního amatérského divadelníka Julia Mitlöhnera, který zahynul na barikádách
v úterý dne 8. května při pražské revoluci. Dále všech dobrých Čechů, kteří zahynuli v německých žalářích,
koncentračních táborech a všude jinde, i občanů
z Lidic a Ležáků. Přítomní pak povstáním uctili jejich
památku. Jelikož schůze se konala právě v předvečer
svátku Mistra Jana Husa, připomněl jsem, že je tomu
právě letos dvacet let, co byl zaveden Husův svátek a
že zvláště letos mají Husovy oslavy celonárodní
význam, poněvadž celých šest let nedovolili němečtí
okupanti tyto tradiční oslavy. V závěru svého
proslovu obrátil jsem se pak k členům místního
„Svazu České Mládeže“ těmito slovy: „Prosíme proto
i Vás, mladí přátelé, vstupte do našich řad, rozmnožte
je a posilněte. Nebojte se ničeho, nedejte na lidské
řeči, přijďte mezi nás a posuďte sami. Spojíme-li
svou zkušenost s Vaším mládím, vykonáme veliké
věci, které na nás právě teď čekají. Vítáme Vás
k společné práci v osvobozené vlasti a znovu
prosíme: Buďte vždy pevní, zmužilí, milujte svoji
Sovětští vojáci na dvoře koláře Škvora foto: Josef Šimek
krásnou vlast a mateřský jazyk, mějte rádi svoji práci
a dělejte ji vždy dobře. Mějte rádi knihy, je v nich veliká moudrost a krása básnického slova. Mějte vždy zdravé tělo,
poctivé myšlenky a ušlechtilou ctižádost, mějte rádi přírodu a lidi a projdete svým životem statečně, s láskou. A je-li
potřeba život obětovat pro ideu, pro národ, pro lepší život nových pokolení, jděte a udělejte tak. Tak věřili mnozí ve svoji
šťastnou hvězdu, jak jí viděli zářit v nejtemnějších nocích svých žalářů, hluboké porobě národa, než přišlo vysvobození
pro ně a pro všechny ty, kteří nastoupí dál na místa po nás a kterým chceme odevzdat své dílo, svou čest a svou víru ve
věčný život a vítězství pravdy, dobra a krásy na zemi a mezi lidem…“. Tím jsem ukončil svůj projev, který odměnili
přítomní potleskem i uznáním, zvláště co se týče zmínky k mládeži. Bohužel však, jak z listiny přítomných je zřejmé byla
účast mládeže na této schůzi nepatrná.
Psáno r. 1945 - Josef Šimek /upraveno/
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