Farní kostel sv. Havla
Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou
datovány již od roku 1350.1)
Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě v půlkruhovitě
zakončený presbytář, který není zvenku ani uvnitř od lodi nijak oddělen. Současná podoba je
dílem přestavby v roce 1884.

Letecký pohled na kostel sv. Havla v Chotýšanech v roce 1989 2)

Kostel je klenutý žebrovou klenbou o čtyřech polích. Žebra vybíhají z konzol a za oltářem
z oblých příbor. Zevně jsou opěrné pilíře. Ve svornících je trojlist, znakové štítky s kladivem,
hvězdou a kříž. Trojlist ve svorníku nad oltářem představuje
donátorský erb pánů z Chotýšan,
kteří nad zdejším kostelem provozovali právo podací.3)
Ty ostatní se zatím nikomu
nepodařilo identifikovat! Pravděpodobně budou jen nahodilou štukatérskou výzdobou prázdných ploch bez historického
podkladu.4)
V severní zdi u oltáře je starý
gotický výklenek s mřížovými
dvířky, který ve dřívější době
sloužil jako tabernákl. Ruční
práce dovedných kovářů.

Svorníky se štukatérskými znaky v klenbách kostelní lodi 5)

Na klenbě jsou obrazy ze života Panny Marie a Pána Ježíše. Malbu provedl Otto Vágner
z Vídně roku 1875. Biskup Dr. A. Podlaha v roce 1909 píše: „Nad kruchtou jsou namalováni
čtyři svatí evangelisté, vesměs bez umělecké ceny.“ Dnes tam již obraz není, byl zamalován
při renovaci celého kostela v roce 1912 a místo nahradily jednoduché ornamenty. Na další
části klenby se zachovaly již zmíněné výjevy ze života Panny Marie a Pána Ježíše.

Nástropní malby představují:

„Andělské zvěstování Panně Marii“

„Narození Pána Ježíše“

„Obětování Pána Ježíše v chrámu“

„Útěk Panny Marie, Pána Ježíše a sv. Josefa do Egypta“

„Ježíš učí v chrámě“.

„Ježíš na hoře Olivetské“

Celkový pohled na nástropní fresky kostelní lodi sv. Havla 6)

Na severní stěně kostela je velký obraz „Korunování Panny Marie“. (Signovaný „TS
1916“).
Obraz sice nemá velkou uměleckou cenu, ale má určitou dokumentární hodnotu, která
spočívá v jeho světských motivech. Vznikal za první světové války a neznámý malíř na něm
zachytil podle fotografií podobizny dvou obyvatel z Chotýšan a nevěrohodnou postavu
představující vojína z Městečka, kteří padli na frontě. Jde o vojíny: Jana Mikeše a Josefa
Hronka z Chotýšan a Josefa Doubětu z Městečka. Pod celým obrazem je nápis: „Zdrávas
Královno Matko milosrdenství“. K oslavě rodičky Boží a památce vojínů ve válce zemřelých
z farnosti Chotýšanské, věnují osadníci.“

Pod okrouhlým obrazem „korunování Panny Marie“
jsou vlevo znázorněni vojíni, kteří se nevrátili z I. sv. války

Nad sakristií přiléhající k severnímu boku kostela se nachází oratoř s velikým hrotitým
oknem do kostela. Sakristie byla zřízena a otevřena r. 1842. Točité dřevěné schody na oratoř
vedly zvenku kostela ze západní strany. Byly však hodně zchátralé, a proto v roce 1967 byly
dveře ke schodům zvenku zazděny a vybudovaly se nové schody přímo ze sakristie, za
působení faráře Františka Štětiny.

Pohled na okno oratoře

Gotická schránka

Hlavní oltář je barokní z první poloviny 18. století, s barokními sochami: Panny Marie,
sv. Jana Křtitele, sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Josefa. Hlavní oltářní obraz dole představuje
sv. Havla, a nad ním nahoře je obraz sv. Máří Magdalény, oba z roku 1904.

Celkový pohled na interiér kostela sv. Havla 7)

Vpravo od oltáře ve na jižní straně je do zdi zasazen figurální náhrobní kámen Viléma
staršího Chobotského z Ostředka. Na něm je vytesána postava rytíře v brnění a po krajích
nese nápis ve staročeštině: „Leta 1594 w čtwrtek den tržj kraluow umrzel w Panu
urozený a statecžný rytjrž pan Wilem starssý Chobotský z Wostržedka a na
Choteyssanech, a wedle nieho čžtyry synowe, prwnj Adam, 2. Adam, Mikulaš, Wilem w
tomto mistie kolaturže tiela gegich odpocjwagj“.
Dole v rohu je vytesán znak rytířů Chobotských z Ostředka, totiž věnec z devatera per. 8)

Náhrobek Viléma staršího rytíře Chobotského z Ostředka a vpravo detail jeho erbu 9)

Náhrobek hrabat Vratislavů z Mitrovic

Detail erbu Jana Jeníka rytíře z Bratřic

Naproti v severní zdi je náhrobní kámen z červeného mramoru, který dal zřídit roku 1880,
hrabě Zikmund Berchtold. Po okraji náhrobního kamene jsou vytesána česká jména jeho
šlechtických předků a příbuzných, kteří v kostele odpočívají. Jejich tělesné pozůstatky byly
původně pochovány v hrobech kolem kostela.
Byly přeneseny do podzemní hrobky v chrámové lodi v roce 1879. Jsou zde pochováni
členové rodu Vratislavů z Mitrovic, kterým v letech 1807 - 1872 Chotýšany náležely. Z jejich
příbuzných, mimo jiné, je zde pochován dobrý vlastenec rytíř Jan Jeník z Bratřic, setník na
odpočinku, který zemřel 26. srpna 1845.
U mřížek dělících loď od presbyteria, stojí při bočních zdech kostela oltáříky v barokním
slohu. Na jednom z nich je socha Panny Marie Pomocné. Na druhém je obrázek tváře
Kristovy, který byl přemalován roku 1866.

Oltář s obrazem tváře Kristovy

Oltář Panny Marie Pomocné

Vedle postranního oltáře u severní zdi stojí
kazatelna, zhotovená ze dřeva v gotickém
slohu. Byla zhotovena a zabudována roku
1846 mistrem Švimberským.
Po obvodu kazatelny jsou v pěti pěkně
vyřezávaných, gotických okéncích, na plechu
namalováni čtyři evangelisté - sv. Matouš,
sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Jan. Mezi nimi
je namalovaná Kristova postava, nad níž je
napsáno: „Vyšel rozsévač, aby rozséval símě
své“. Rovněž u jmen uvedených apoštolů jsou
jejich jména namalovaná v okénku nad jejich
hlavami.

Gotická kazatelna

Na jižní straně pod kruchtou je postaven
oltář. Oltářní stůl je dřevěný. Na něm stojí
socha Božského srdce Páně. Po pravé straně
vedle sochy je na zdi zavěšen obraz
představující sv. Petra s klíčem a na levé straně
obraz sv. Pavla, které kostelu daroval akademický malíř Oldřich Holub. Oltář byl převezen
z Prahy, zásluhou bývalého benešovského

vikáře Františka Velíška roku 1963. O Velikonočních svátcích bývá oltář přearanžován na
oltář Božího hrobu a o vánocích je na oltáři umístěn betlém.
Kruchta (kůr) je novější v pseudogotickém slohu, je vpředu podpírána dvěma štíhlými
pískovcovými sloupy a jsou na ní připevněny dva církevní znaky, malované na papíře,
pocházející z roku 1915. Na jižní straně nad sloupem je znak Benedikta XV., na severní
straně znak kardinála ze Skrbenských.

Celkový pohled na kruchtu a varhany

Znak Benedikta XV

Znak kardinála Skrbenského

Velmi významnou součástí chotýšanského kostela jsou také varhany. Byly zhotoveny
v roce 1888 Antonínem Molzrem, stavitelem varhan z Kutné Hory, nákladem 801 zlatých.
Varhany jsou upraveny podle kuželovitého systému se zlepšeným mechanismem. Měchy jsou
umístěny přímo ve stroji, měch je dvojitý s jednou pákou. Celé varhany jsou nepostradatelnou
součástí interiéru kostela.

Varhany 10)

V roce 1973 byly pořízeny do kostela nové lavice a v roce 1985 byl zakoupen křišťálový
lustr. Tyto náklady byly uhrazeny ze sbírky v kostele.

Křišťálový lustr pořízený v roce 1985 místními osadníky

Nejcennějšími památkami jsou však dva zvony, které byly přivezeny z dřevěné zvonice
bývalého kláštera U Kajetánů v Praze na Malé Straně (v dnešní Nerudově ulici) a byly na
chotýšanskou věž zavěšeny v roce 1962. Menší z nich o váze 245 kg pochází z roku 1495, což
je patrné z jednořádkového nápisu na horním okraji jeho pláště. Větší o váze 1380 kg ulil
r. 1593 Jan Kryštof Lőffler se synem Kryštofem, jak oznamuje jeden ze šesti nápisů, které
jsou na zvonu vyryty. Tento zvon, jehož plášť je ozdoben renesančními reliéfy sv. Doroty
a sv. Jana Křtitele, visel původně ve zrušeném kostele sv. Jana pod Petřínem, odkud se dostal
ke Kajetánům a poté k nám do Chotýšan.
Zvony k nám byly přestěhovány za působení vikáře Františka Velíška ve zdejším kostele.
O historii těch předchozích bude podrobně psáno v jiné části dějin kostela.
V průčelí kostela je věž se štíhlou jehlancovou střechou, krytá břidlicí s nárožními vikýři.
Je vysoká 45 m.

Zvon s reliéfy sv. Dorota a sv. Jana Křtitele

Věžní hodiny

Hodinový stroj a elektrické natahování hodin na věži

Na věži jsou dobře jdoucí hodiny s ciferníkem na jižní straně. Hodiny vyrobila
a zabudovala firma Ludvík Heinz z Prahy v roce 1907. Od tohoto roku až do doby, kdy byla
provedena elektrifikace samočinného natahování, nemusely být opravovány. Hodiny darovala
obci dárkyně Ludvíková z osady Městečko čp. 10. Obec je nechala zabudovat na kostelní věž.
V listopadu r. 1991 bylo zřízeno zvonění kostelních zvonů na elektrický pohon. Práci
prováděla firma Morel z Brna. Na jaře 1992 bylo zavedeno i elektrické natahování věžních
hodin, které provedla hodinářská firma z Liberce.
Náklad na obě zařízení byl
uhrazen zčásti ze sbírky
v kostele a další část uhradil
obecní úřad.
Tím skončila každodenní
práce s ručním natahováním
a zvoněním, kterou po několik
generací obsluhovala rodina
Šilhova, a jako poslední kostelník z tohoto rodu Josef
Šilha s manželkou Ludmilou.
A tím i skončil bezporuchový chod hodin a
zvonění, což je v dnešní
technické době ostudou!
Farář P. František Štětina s kostelníkem Josefem Šilhou v r. 1990

Oprava fasády kostelní lodě v roce 1976. 11)

V roce 1975 byla započata oprava střechy a výměna krytiny kostelní lodě. S fasádou se
pokračovalo ještě během roku 1976. Práci vykonávali dobrovolníci brigádně o volném čase.
Na jaře 1979 se začalo s opravou věže kostela. Lešení bylo vysoké 46 metrů. Při opravě se
snažili pomáhat i občané, ale jen málo z nich se odvážilo do výše 25 metrů.
Při snímání kopule byla nalezena plechová schránka, ve které bylo několik olověných
destiček s vyrytými jmény pracovníků z roku 1897 a ručně psaný list s nadpisem:
„Na věčnou paměť.“ Bylo tam také přiloženo několik listů Národní politiky a jiných novin.
Kopule byla odvezena do Prahy k pozlacení, podobně jako ciferník věžních hodin, který

bylo nutné opravit. Byly zhotoveny také nové ručičky, které byly pozlaceny spolu s kupolí.
Střecha věže byla znovu přikryta břidlicí, na špici byl zasazen kříž s kopulí a oprava střechy
tím byla skončena. Před konečným upevněním kopule do ní byla vložena měděná schránka,
do které byla vložena nová pamětní listina, kterou napsal farář P. František Štětina. 12)

Parta řemeslníků na lešení u koslelní kopule – zprava: Josef Šrejma – mistr klempíř z Vlašimi,
Karel Veselka – pokrývač z Louňovic a Jaroslav Řezníček – pokrývač z Čeliva. 13)

Oprava fasády věže a břidlicové střechy v roce 1979. 14)

Další nátěr kostelní lodě se prováděl v říjnu 1988 šestičlennou skupinou provazolezců pouze ze žebříků a na lanech se stoličkou. Tato skupina dělníků pracovala pod KNV Brno. Celou
částku 35 tisíc Kčs za toto dílo uhradil ONV Benešov.
V září r. 1994 bylo provedeno klempířskou firmou Pavel Mikšík z Benešova zhotovení
nové sanktusní věžičky kostelní lodě. Ta původní, byla po větší větrné smršti už nakloněná
a hrozilo ji zřícení. Poněvadž už byla zkorodovaná, byla zhotovena a usazena nová
z měděného plechu. Kromě věžičky bylo zapotřebí provést i tesařskou a pokrývačskou práci.
Na té se odborně podíleli pokrývači – Jaroslav Říha a Petr Mirta.

Od září r. 1994 se opět do kraje leskne novotou sanktusní věžička zhotovená zručnými klempíři. 15)

Černým dnem chotýšanského kostela se stal Štědrý večer roku 2000, kdy vypukl požár
uvnitř kostela. Stalo se tak vzplanutím vánočního stromku od svíčky, který byl součástí
výzdoby po stranách jižního oltáře Panny Marie Pomocné. Od tohoto zdroje požáru se vznítil
i postranní oltář. Z dřevěné polychromované sochy Panny Marie a okolního umělecky
zdobeného vyřezávaného polychromovaného rámu zůstalo jen torzo. Jelikož celý zakouřený
vnitřek kostela musel být odborně asanován, kostel byl po celé zimní období uzavřen. Pro
jižní oltář byla místními farníky zakoupena socha nová, ale již porcelánová. Místo ozdobného
rámu je na stěně zavěšen jednoduchý závěs.

Severní pohled na kostel sv. Havla ze hřbitova před opravou fasády v roce 2001. 16)

Letecký pohled na kostel sv. Havla od východu v roce 2002.17)

Od té doby byla oprava větší oprava kostela prováděna až v roce 2005. Byla provedena
stavební firmou pana Šímy nová fasáda kostelní věže. Zrenovován byl i ciferník věžních
hodin s vyzlacením číselníku a hodinových ručiček 24 karátovým plátkovým zlatem.
Rekonstrukce věže byla z části hrazena z rozpočtu místního obecního úřadu. Na renovaci
hodin se sponzorstvím podílela firma Rabbit.

Oprava fasády kostelní věže v roce 2005

Zlacení hodinových ručiček je už hotovo, ještě zbývá dokončit ciferník!

Pohled na kostel po opravě fasády věže na podzim r. 2005

Další část opravy fasády byla provedena na kostelní lodi v srpnu r. 2008. Oprava byla plně
hrazena Arcibiskupstvím pražském.

Pohled na opravený kostel sv. Havla v Chotýšanech od školní budovy
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