Ročník 13 / Číslo 1/Leden 2009

Tak konečně naši „soudruzi „ z Evropské unie,
majitelé zámku v Chotýšanech se rozhodli, že uvolní
finanční prostředky na opravu chotýšanského zámku. Parta
3 pracovníků se pustila do práce na levém křídle zámku,
která spočívá v ošetření napadených trámů parazity a
v nutné výměně nahnilých částí střešní vazby.Majitelé byli
přinuceni Úřadem krajské památkové péče Středočeského
kraje v Praze uhradit pokutu ve výši 80.tisíc Kč za neplnění
povinností řádné preventivní péče o nemovitost, která je
památkově chráněna. Díky novele zákona o památkové péči
se výrazně zvýšily možnosti postihu až na částku do 2
milionů Kč. Pravděpodobně tato skutečnost je příčinou
zahájení prací na opravě zámku.

V objektu bývalé „traktorky“ se začalo opět pracovat. Jedná se
o provoz dřevovýroby pana Kolmana z Domašína a provoz
DEA provozovatel Jan a Zdeňka Provazníkovi z Litichovic.
Majitel objektu pan Čeněk Absolon se k provozu firmy DEA
vyjádřil, že je vše v pořádku a rozmístěná auta po areálu jsou
součástí řádného autoservisu. Předpokládám , že odbory
Městského úřadu Benešov nás budou informovat o zákonnosti
provozu.
Kauza zcizení lampiček a svítilen z místního hřbitova je
údajně vyřešena . Tyto byly postiženým občanům vráceny
s řádnou omluvou.
Budka Miroslav

Pan farář P. Štětina a vikariátní technik pan Lutz děkují ______________________________________________
za finanční příspěvek od obecního úřadu ve výši 45.tisíc Kč
na opravu venkovní fasády kostela. Další činnost by měla
KLUB DŮCHODCŮ v Chotýšanech
spočívat v podepření trámů, které v půdním prostoru drží
hlavní lustr a tlačí na klenbu stropu. Dále se uvažuje o
pořádá dne 7.3.2009 ve 14.00 hod. v Hostinci Na
odvedení dešťové vody kolem celého kostela.

kopečku výroční členskou schůzi.
Nová firma AVE, která sváží TKO v pondělí, bývá již
na území naší obce kolem 8. hodiny ranní. V našem regionu
přibrala a sváží tento den nové obce Ostředek, Všechlapy,
Choratice a pokračuje přes Kácov na svoji skládku do
Čáslavi. Kontejnery na plast a papír se nám v Chotýšanech
tento měsíc rychle naplnily, pravděpodobně je důvodem
povánoční úklid. Smluvně je dohodnuto odvoz plastů 1x za
14 dní , sklo a papír 1x měsíčně. Pokud nebude stačit
posílení o nové kontejnery, bude se muset tato skutečnost
řešit. Žádám Vás o sešlapávání plastových obalů od nápojů
a též papírových krabic pro zmenšení jejich rozměrů. Je
neuvěřitelné a setkávám se s tím před školou, jak velké
krabice jsou do kontejneru ukládány. Že by to dělali obézní
lidé, kterým je zatěžko se ohnout ? Ale asi to bude v něčem
jiném ..... . Žádám Vás o dodržování třídění separovaného
odpadu /tj. papír, plast a sklo/ . Všechny velké černé
plastové kontejnery a jeden plechový před školou jsou
určeny pro směsný odpad /TKO/ s odvozem v pondělí jako
popelnice.
Žádám občany, kteří ještě neuhradili poplatek za odvoz
odpadů , aby tak urychleně učinili.
Další bolístka v naší obci je stálý nepořádek v čekárně
na Chotýšce. Nevím kdo ho dělá, ale předpokládám podle
odhozených nedopalků od cigaret, že jsou to nějací mladí
tenegerové, kteří
čekárnu používají jako spolkovou
místnost. Na jaře se musí na čekárně provést nejnutnější
údržba.

Všichni členové jsou srdečně zváni.

__________________________________
Místní organizace ČČK v Chotýšanech
zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne
14.2.2009 od 14.00 hod v Hostinci Na kopečku, spojenou
s přednáškou pí. Zítkové na téma „Harmonie těla“.

Pane starosto,
můžete mi, prosím, popsat sled kroků (tzn. termíny a
činnosti), které zastupitelstvo pod Vaším vedením
udělalo v rámci projektu Bezpečná cesta do školy? Podle
informací dostupných na internetu byl projekt ukončen
15. 3. 2006 a výstupem měly být 4 projektové
dokumentace včetně stavebního povolení. Proč se dosud
nestaví?
Ing. Blanka Bejdáková

____________________________________________

ZE ŠKOLY

. TJ SOKOL

POSLEDNÍ MĚSÍC LOŇSKÉHO ROKU BYL PLNÝ PŘÍPRAV
NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU, ALE I BESÍDKU.
Vánoční výstava, na které bylo možné vypít si kávu či
čaj návštěvníci shlédli výrobky a práce dětí . Výstava byla
doplněna i bazarem zimního oblečení a sportovních potřeb.
Těšení na Ježíška si děti zkrátily dílničkami – vyráběly
ozdoby, přáníčka, malovaly obrázky, zdobily perníčky.
Poděkování patří nejen zaměstnancům školy, ale i paní I.
Syslové, kteří dílničky pro děti připravili.
Na besídce se představili ti nejmenší se svým pásmem
básniček a koled. Mladší žáci zahráli příběh o narození Ježíška a
ti nejstarší recitačním pásmem . Nebyla by to ale besídka, kdyby
nezazněly v podání dětí známé koledy.
Vánoční čas zpříjemnily dětem i těm nestarším a
osamělým občanům Chotýšan – malým dárečkem a přáníčkem
v podobě koledy.
Školní jídelna také zpestřila předvánoční čas dětem –
poslední týden před prázdninami proběhl „týden splněných
přání“, kdy se svačinky a obědy vařily na přání malých strávníků
– krupicová kaše, palačinky, guláš nebo řízky s bramborovou
kaší. Nechyběl ani vánoční balíček s ovocem a malou sladkostí.
Prázdniny utekly jako voda a my se s dětmi vrátili ke
každodenním povinnostem do školních lavic. Opakování před
vysvědčením bylo dětem zpestřeno pobytem venku – využili jsme
sněhové nadílky k zimním radovánkám.
V pondělí 26.ledna jsme se s dětmi účastnili vystoupení
skupiny „Perštejni“ v Základní škole Postupice. Tentokráte bylo
pásmo věnované období renesance.
Dveře naší školy byly otevřeny dětem a rodičům
z blízkého i dalekého okolí, které se přišly seznámit s výukou
v naší škole. My už se těšíme na společné setkání u zápisu do
první třídy, který je v plných přípravách –
11.2. 2009 vyplouváme za piráty. Děti z malé třídy vyplouvají už
začátkem února v projektu „moře“. Za piráty se vydavá i školní
jídelna, kdy bude cestovat po světě a dětem nabídne ochutnávku
z mezinárodní kuchyně. Těšit se mohou na italskou pizzu,
mexické fazole, pangacius po řecku nebo maďarský guláš.
Z činnosti turistického kroužku – 12. prosince se vydaly
děti do Prahy. Nejdříve se ubytovaly a po té se vydaly do centra
Prahy. Největším zážitkem byla návštěva Staroměstského
náměstí – vánoční trhy a s ním i nasvícený stromeček. Odtud se
děti vydaly přes Karlův most, Kampu a Malou Stranu na
Hradčany. Dalším zážitkem bylo střídání hradní stráže. Byl to
nepopsatelný zážitek dívat se z hradeb Pražského hradu na
osvětlenou Prahu. Po dobré večeři děti propadly svým snům. Po
snídani a úklidu pokoje malí turisté vyrazili na výpravu do
botanické zahrady, kde nejen rostlin ve sklenicích shlédli i
výstavu s názvem „Vánoce na venkově“. Vzpomínkou na výlet
byly nejen dárečky, ale i masožravé květiny z botanické zahrady.
V lednu využili malí turisté počasí a společně s dětmi ze školní
družiny šli na procházku, kde sledovali stopy lesní zvěře.
Poslední lednovou středu vzala Petra malé turisty opět do Prahy.
Tentokráte na výstavu pohádkových kostýmů – a tak jsme s dětmi
byly v pohádce Arabela, Tři oříšky pro Popelku, Z pekla štěstí, O
princezně se zlatou hvězdou na čele a mnoha jiných. Památkou je
dětem fotografie v pohádkovém kostýmu – čaroděj, princezna
nebo Rumburak.

CHOTÝŠANY

Přátelé fotbalu,
chtěli bychom vám velmi poděkovat za vaši účast
v minulém roce na našich utkáních doma i venku. Byli jste
pro nás velkou oporou a vaše hlasité povzbuzování nám
dodávalo sílu bojovat. Vaše fandění se projevilo i v žebříčku
návštěvnosti, kde jste obsadili první místo.Také letos
spoléháme na to, že nás budete doprovázet na našich
zápasech a akcích, které jsme pro vás připravili. Náš
fotbalový oddíl právě řeší změny v kádru ohledně přestupů a
hostování hráčů. Všichni naši členové se připravují na jarní
část sezony. Muži mají před sebou soustředění v období od
12. do14. února, které letos proběhne v naší vlastní režii
v částech „Chotýšany/Vlašim“. Na závěr soustředění
odehrajeme zápas ZIMNÍHO TURNAJE (14. 2. v 15.30 hod.,
stadion na Kačerově v Praze). Ani naši starší žáci neujdou
přípravě na jarní sezonu. Od února 2009 bude jejich příprava
jako u mužů v domácích podmínkách (Chotýšany, UMT
Vlašim). Kádr již byl doplněn Petrem Králem a Tomášem
Králem a v této nové sestavě by žáci rádi absolvovali alespoň
jeden zimní turnaj. Cílem je udržení pozice z podzimu (7.
místo) a případné vylepšení.
V minulém roce měl velký úspěch náš fotbalový ples.
Jsme velmi rádi, že jste se přišli pobavit v tak hojném počtu.
Proto i letos už pilně připravujeme další, a opět na něm bude
o co soutěžit. Datum je stanoveno na 6. března 2009 v
hostinci Pod Kostelem. Za případné dary do tomboly vám
budeme vděční a předem děkujeme. Aktuální novinkou v
našem fotbalu jsou nové webové stránky, které budou
oficiálně spuštěny před zahájením jarní sezony. Odkaz na ně
bude zveřejněn v příštím čísle Chotýšanských novin. Můžete
se těšit na pravidelné aktuality ze zápasů,připomeneme vám
historii našeho klubu,před- stavíme jednotlivé hráče, sami
budete moct svým hlasem přispět v nejrůznějších anketách a
vaší pozornosti jistě neujde ani foto-galerie s videogalerií. A
pro naše fanoušky zde bude připravena „disku-se“. Veškeré
náměty a připomínky můžete už nyní zasílat na e-mailovou
adresu tjsokolchotysany @email.cz. Závěrem chci poděkovat
všem, kteří se v uplynulém roce angažovali v našich akcích,
pomáhali nám s pořadatelstvím,dále sponzorům, všem
skvělým
fanouškům,
vedení,
trenérům,
a
především velké DÍKY
všem našim fotbalistům.

tjsokolchotysany
@email.cz tisková mluvčí
TJ Sokola Chotýšany - Eva Syslov

Zápis 1/ 2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29.1.2009 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Granát Jiří, Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté:

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Dohody o pracovní činnosti pro pracovníky v roce 2009
Návrh na uzavření dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí. Janu Klauzovou
Návrh na místa určení nových 1100 litr kontejnerů na TKO 3 kusy a po 1 kusu plast, papír a sklo
Žádosti o prominutí poplatku za TKO na rok 2009
Stanovení pravidel úhrady poplatku za TKO pro podnikatele a občany žijící trvale mimo obec
Podmínka zápůjčky plastové popelnice 110 l od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Návrh na doplnění Pravidel pro poskytování příspěvku na stavbu domácích ČOV
Žádost o finanční příspěvek na rok 2009-OSDH Benešov a dvě Občanská sdružení zdravotně postižených Vlašim
Žádost Červeného kříže Chotýšany o finanční příspěvek na dárky pro významné dárce krve z řad našich občanů
Žádost faráře Štětiny o příspěvek na opravu kostela
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
Různé
a)
Podání podnětů na přezkoumání situace kolem zámku
b)
Prořezání aleje od pošty ke kostelu

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•

•

•
•

3.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště (Šternberk.) – PROBÍHÁ
Je dohodnutá směna pozemků, momentálně se řeší o které pozemky se bude jednat
starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně –
PROBÍHÁ Jsou připraveny smlouvy o smlouvě budoucí, nyní bude následovat jednání s jednotlivými
vlastníky pozemků
starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o
územní rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto
projektem. – PROBÍHÁ
Čeká se na vydání stavebního povolení
starostu dořešením odkoupení pozemku od paní Kůtové do 31.1.2009 – SPLNĚNO
starostu jednáním s JUDr. Vychopněm ve věci pana Tomka – SPLNĚNO
Čeká se na vydání soudního
příkazu

Dohody o pracovní činnosti pro pracovníky v roce 2009
Chotýšanské noviny – Stanislava Jandačová
Knihovna – Michaela Dvořáková
Kronika – Miroslav Švarc
Správa vodovodu – bez dohody, Miroslav Budka – vzdává se nároku na odměnu
Otázka: Kdo je pro schválení dohod o PČ?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Návrh na uzavření dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí. Janu
Klauzovou
Zastupitelé souhlasí s uzavřením dohody s úřadem práce na období březen – listopad 2009.
Otázka: Kdo je pro uzavření dohody?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh na místa určení nových 1100 litr kontejnerů na TKO 3 kusy a po 1 kusu plast, papír a sklo
Kontejnery na TKO budou umístěny 1x škola, 1x hřbitov a 1x u obchodu. Kontejner, který byl zapůjčen na hřbitov
z Městečka bude vrácen zpět. Kontejner na papír bude umístěn u pošty, na plast rovněž u pošty a kontejner na sklo
bude vyměněn za kontejner na plast, který bude umístěn u školy.

6.

Žádosti o prominutí poplatku za TKO na rok 2009
Manželé Jakšlovi podali písemnou žádost o prominutí poplatku vzhledem k tomu, že jsou odstěhováni trvale
v Praze. Jelikož trvalý pobyt mají v Chotýšanech, jsou ze zákona povinni odvádět poplatek v místě trvalého
bydliště.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

7.

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

Stanovení pravidel úhrady poplatku za TKO pro podnikatele a občany žijící trvale mimo obec
Pravidla úhrady jsou jasně stanovena. Podnikatelem je myšlena osoba, která má na území obce nějakou
provozovnu, výrobnu, kancelář, apod. Podnikatel se může zapojit se do systému obce, podepsáním smlouvy a
úhradou poplatku ve výši 2.300,-Kč. V opačném případě je povinností podnikatele doložit na obci jakým způsobem
nakládá s odpadem z jeho podnikatelské činnosti.
I občané trvale žijící mimo obec jsou ze zákona povinni odvádět poplatek v místě svého trvalého bydliště.
Je to logické, neboť obec odvádí platbu za každého přihlášeného obyvatele a každý rekreační objekt bez vyjímky.

8.

Podmínka zápůjčky plastové popelnice 110 l od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Jedná se o bezplatný pronájem nádob pro trvale žijící obyvatele v počtu 1 kus na 1-3 osoby, 2 kusy na 3-6
osob, atd.Každý kdo uplatní svůj nárok obdrží proti podpisu příslušný počet nádob a zároveň se stává za tyto
odpovědným (poškození, zcizení,apod.) po dobu pronájmu (zápůjčky)

9.

Návrh na doplnění pravidel pro poskytování příspěvku na stavbu domácích ČOV
Vzhledem k možnostem výbavy a doplňků k domácím ČOV navrhl starosta poskytování příspěvku pouze na
základní vybavení, nikoli na nadstandard. Jelikož výše limitu je max. 30tis. je tento návrh neopodstatněný.

10.

Žádost o finanční příspěvek na rok 2009-OSDH Benešov a dvě Občanská sdružení zdravotně postižených Vlašim
Tento příspěvek byl již schválen v rozpočtu na rok 2009 ve výši OSDH Benešov 1000,-Kč a občanská sdružení
zdravotně postižených rovněž po 1000,- Kč.

11.

Žádost Červeného kříže Chotýšany o finanční příspěvek na dárky pro významné dárce krve z řad našich
občanů a pro osamělé staré občany
Zastupitelé schvalují pro tento účel částku ve výši 6.000,-Kč
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?
Otázka: Kdo je pro schválení částky 6.000,-Kč?

12.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Žádost faráře Štětiny o příspěvek na opravu kostela
Farář Štětina požádal obec o příspěvek na opravu kostela ve výši 45.000,-Kč. Vzhledem k vytvořené rezervě
v rozpočtu obce, stavu kostela a příslibu z loňského roku se zastupitelé rozhodli pro vyplacení příspěvku. Zárukou
efektivního využití financí by mělo být i koordinování a dozorování prováděných prací stavebním dozorem

pražského arcibiskupství panem Lutzem, který v loňském roce sehnal finance a zajistil dokončení již rozdělaných
oprav.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

13.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se každoročně upravuje výše odměn členů zastupitelstev.
Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. pro rok 2009.
Otázka: Kdo je pro schválení navýšení odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

14.

Různé
a. Podání podnětů na přezkoumání situace kolem zámku
Současný stav je takový, že objekt je nedostatečně zabezpečen proti vniknutí cizích osob, čímž může dojít
k jejich vážnému zranění, statika některých budov (zejména hospodářských) je vážně narušena a hrozí jejich
zřícení, což lze při takto „zabezpečeném“ objektu považovat za obecné ohrožení.
V objektu lihovaru jsou uloženy ropné látky, které vytékají volně na zem.
Jak známo, vlastník nemovitosti, společnost FARM Chotýšany nemá již léta sebemenší zájem daný stav změnit.
Proto se zastupitelé se rozhodli pro opětovné podání podnětů na příslušné instituce (stavební odbor, odbor
památkové péče, odbor životního prostředí) k přezkoumání situace kolem zámku.
Vzhledem ke změně zákona o státní památkové péči je nyní možné vlastníkovi památkově chráněné
nemovitosti vyměřit pokutu až ve výši 2 mil. Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení podání podnětu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b. Prořezání aleje od pošty ke kostelu.
V loňském roce měla být ošetřena alej od pošty ke kostelu. Tato akce proběhne v letošním roce.
Obecní úřad bude dostatečně včas informovat o termínu z důvodu nutnosti vypnutí el. proudu.
Usnesení č. 1/2009 ze dne 29.1.2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) uzavření dohod o pracovní činnosti dle bodu č.3
b) dohodu s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro pí. Janu Klauzovou
c) žádost ČČK o finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč
d) žádost o příspěvek na opravu kostela ve výši 45.000,-Kč
e) navýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb
f) podání podnětu na stavební odbor, odbor památkové péče a odbor životního prostředí
k přezkoumání situace kolem zámku
2)
pověřuje
a) starostu uzavřením dohod o pracovní činnosti dle bodu č.3 na rok 2009
b) starostu uzavřením dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce
c) starostu podáním podnětu na stavební odbor, odbor památkové péče a odbor životního prostředí
k přezkoumání situace kolem zámku
d) starostu zajištěním prořezání aleje od pošty ke kostelu
3)
neschvaluje
a) žádost manželů Jakšlových o prominutí poplatku za TKO
Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27.2. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.

.

Z různých dob a časů - Kapitola 15/1
Zmařená přednáška o Janu Jeníkovi
Tak konečně nadešlo nedělní odpoledne, kdy měla být přednáška konána. Dopoledního kázání v kostele
využil, lépe ovšem řečeno zneužil farář P. Amidy k tomu, že náležitě zpracoval a poštval své osadníky .
Posloužila mu k tomu znamenitá kazatelna chrámová, z níž plamennými slovy horlil o vzmáhající se bezbožnosti
a o nutnosti tomu čelit. Kázání zaskočil takto:
„Dnes odpoledne přijedou k nám z Benešova tak zvaní realisté. Všichni se dostavte k jejich uvítání a
zeptejte se jich , co dělá Hilsner, který zavraždil Anežku Hrůzovou. 1/ Co dělá Masaryk, jeho ochránce a hlava
realistické strany, jež je úhlavním nepřítelem svatého náboženství. Nedopusťte, aby ona společnost zasila mezi
vás zlolajné semeno nevěry!“
Přítomnými osadníky bylo ovšem toto farářovo rozhorlení příjímáno s různými pocity. Znali svého faráře
a znali ovšem i svého učitele. Přesto však , jak dále uvedeno, poslechli někteří této plamenné výzvy faráře,
snažíce se mu v uvedené věci vyhovět a zachovat.
Po obědě se učitel Polák rozhodl, že půjde nahoru ke kovárně, ležící při státní silnici „Na Chotýšce“ uvítat
Benešáky. Dole ne návsi u rybníka setkal se s dvěma známými četníky z Postupim. Od nich se dozvěděl, že byli
do Chotýšan vysláni rozhodnutím okresního hejtmanství. Na čí přímluvu, to už věděl.

1/ L.Hilsner byl vězněn dlouhá léta, ač snad nevinně. Byl viděn náhodou v té krajině, kde se tehdy ta vražda
stala. Byl to takový podomní obchodník, jako např. u nás sv. č. chodil žid Oppenheimer z Postupim. I on chodil
po vesnicích , skupoval kůžičky a peří a podobné věci. Že se ve vězení dobře choval, byl o něco dříve propuštěn.
Za tu celkem dlouhou dobu naučil se tam vyrábět z drátu a kovu různé hlavolamy a prodával to pak o poutích a
při různých slavnostech, kde byly trhové krámky. Tím se živil. Bylo zajímavé, že se nikdy nedíval lidem přímo
do očí, jakoby tím chtěl naznačit, že mu bylo ublíženo. I když s někým mluvil, měl zrak stále sklověný k zemi.
V čele tehdejší pokrokové inteligence v těch letech 1900 – 1901, která proti reakční rakouské justici
v souvislosti s antisemitským procesem proti L. Hilsnerovi nebojácně vystupovala byl právě profesor Tomáš
Masaryk !

( pokračování příště )
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