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ZE ŠKOLY

Vážení spoluobčané,
máme za sebou Vánoce a oslavy nového roku a před sebou
opět rok plný povinností, běžných radostí i starostí.
V předvánočním týdnu se uskutečnilo poslední zasedání
zastupitelstva, které se věnovalo téměř výhradně finančním
a účetním záležitostem. S drobnými změnami jsme
schválili rozpočet obce na nový rok, vzali na vědomí
rozpočet mikroregionu CHOPOS a stanovili komise pro
inventarizaci majetku obce. Všem ostatním záležitostem se
budeme věnovat až na zasedání na konci ledna.
Poslední předvánoční neděli se za mimořádného zájmu
posluchačů uskutečnil v kostele sv. Havla již tradiční
adventní koncert. Vystoupení p. Marie Čejkové a jejího
doprovodu všechny příjemně naladilo na blížící se svátky
a výtěžek z dobrovolného vstupného zase naopak potěšil
organizátory koncertu. Celkem se vybralo rekordních
4 250,- Kč. Peníze byly předány církvi a budou použity ve
prospěch chotýšanského kostela.
Před bytovkou č.p. 73 (u obchodu) byl umístěn kontejner
na textil. Jak se ukázalo, občané tuto možnost dalšího
třídění odpadu velmi uvítali. Kontejner je zde na dobu
neurčitou, bude vyvážen vždy po 2 – 3 týdnech. Souběžně
však bude probíhat i sběr použitého šatstva pro Diakonii
Broumov, tak, jak jsme byli doposud zvyklí.
A když už jsme u těch odpadů, připomínám, že v roce 2014
jsou všichni občané s trvalým pobytem na území obce
a všichni majitelé nemovitostí, ve kterých není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, povinni zaplatit poplatek za
systém svozu tuhého komunálního odpadu ve výši
Kč 700,- za každého poplatníka. Úlevu ve výši 50 % mají
pouze občané s trvalým pobytem, žijící v lokalitě, kde
z technických důvodů není možné svoz TKO uskutečnit.
Termín splatnosti je pro občany s trvalým pobytem do
konce února, pro majitele rekreačních objektů do konce
května. Po uplynutí stanoveného termínu se poplatek
automaticky navyšuje o penále ve výši Kč 50,- za každý,
i započatý měsíc prodlení.

Přeji vám úspěšný start do nového roku

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Mikulášská nadílka
Advent ve škole začal mikulášskou nadílkou, kdy mezi děti
přišel čert a Mikuláš. Odměnou za projevenou statečnost
jim byl balíček s ovocem a malou sladkostí.

Vánoční výstava
V sobotu 7. prosince byla škola otevřena všem, kteří si
přišli předvánoční čas zpříjemnit návštěvou vánoční
výstavy. Ke shlédnutí byly výrobky s vánoční tématikou
a ukázky prací v centrech aktivit. Některé dárečky bylo
možné si i zakoupit.

Výlet do pohádkové Prahy
V úterý 10. prosince odpoledne se děti vydaly na výlet do
pohádkové Prahy. Společně s dětmi vyrazily na výlet
i maminky, které pomohly s organizací. Patří jim za to
velké poděkování. A tak se děti vydaly do Betlémské kaple
na tradiční výstavu, která byla tentokráte věnována
pohádkám. Po té děti už spěchaly uličkami Prahy na
Staroměstské náměstí k rozsvícenému stromečku. Chvíle
u stromečku dětem zpříjemnilo pásmo lidových koled
v podání dětského souboru. Už po tmě se malí návštěvníci
Prahy vraceli vlakem domů.

Vánoční besídka
V plném proudu byly přípravy na vánoční besídku, která se
konala v úterý 17. prosince v sále RESTAURACE POD
KOSTELEM. Představením, kde nechyběla pohádka,
vánoční balada, pásmo básniček a písniček či vystoupení
tanečního kroužku zpříjemnily děti rodičům, prarodičům
i kamarádům školy předvánoční čas.

Zpívání po vsi
Našim starším spoluobčanům děti zazpívaly koledy
a předaly přáníčka při tradičním zpívání.

Zápis dětí do první třídy
Ve středu 29. ledna 2014 od 15 do 17 hodin a ve čtvrtek
30. ledna 2014 po telefonické domluvě se uskuteční zápis
dětí do první třídy. S sebou přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz rodičů.

Trochu bilance ze školní lavice
Také máte stejný pocit, že místo týdne evidujete jen
pondělí středu a neděli, že měsíc je jen leden, srpen
a prosinec a rok má 65 dní místo 365? Tak vítejte v klubu
těch, kteří mají za sebou víc jak dvacet let žití. Mladí do
20, totiž tímto syndromem netrpí. Pro ně je neskutečná
doba, než přijde Ježíšek nebo než oslaví konec školního
roku….a nás ostatní jímá hrůza z jakéhokoliv dalšího
Nového roku.  Zase o rok starší……
Chtěla bych poděkovat všemu a všem. Za to, že žijeme
v zemi, kde nás netrápí zemětřesení a vlny tsunami, za to,
že neřešíme válečné konflikty a za to, že na mapě je i místo
pod názvem Chotýšany. A věřte, že i když jsem jen
„náplava“, která v Chotýšanech našla úžasnou práci, vím,
že zdejší lidé jsou šťastní. Mnohdy o tom ani nevědí.
A také jsou dobří, to si leckdy neuvědomují.

SOKOL CHOTÝŠANY
Vážení sportovní přátelé, fanoušci
a členové sdružení Sokola Chotýšany,
dovolujeme si Vám oznámit stanovení
Valné hromady (výroční členská schůze),
na termín 18. 1. 2014 od 17.30 hod. konané
v restauraci Na kopečku.
Sokol Chotýšany

Je moc hezké, když se setkáváme na všech těch výstavách,
besídkách, plesech, dílničkách. Je vždycky cítit
provázanost školy s obcí, s Vámi. A my jsme hrdí, že jste
na nás hrdi. 

VVSCH

Sbor dobrovolných
hasičů
Chotýšany

Děkujeme Vám, za podporu, účast, porozumění a přejeme
všem CHOTÝŠAŇÁKŮM I BLÍZKÉMU OKOLÍ
ÚSPĚŠNÝ ROK 2014.

pořádá

ZŠ a MŠ Chotýšany,
Daniela Bukovská a celý školní kolektiv

Silvestr na Špulce
Poslední den roku 2013 se již od dopoledne scházeli na
vrchu Březák u Lbosína příznivci rozhledny Špulka.
Rozhledna je sice ještě zavřená, ale přesto se naučnou
stezkou ze Lbosína na vrchol kopce vydaly desítky lidí.
Pod rozhlednou všichni příchozí mohli nejen ochutnat něco
z donesených dobrot, opéct špekáček nebo se zahřát čajem
či svařeným vínem, ale hlavně si popřát úspěšný nový rok
2014.

Hasičský ples
Kde:
Kdy:
Od:
Hraje:
Vstupné:

hostinec Pod Kostelem
25. ledna 2014
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč

Dražba obrazu akad. malíře Oldřicha Holuba
Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

SRPŠ Chotýšany
vás srdečně zve na

Dětský karneval,
který se koná dne 26. 1. 2014 od 14:00
v sále hostince Pod Kostelem.

Společenská rubrika – co nám rok 2013 dal i vzal
Narodili se:

Josef Slavíček, Chotýšany
Lata Bhakti Borová, Městečko
Miloslav Pičman, Chotýšany
David Adam Havlíček, Chotýšany
Ladislav Absolon, Chotýšany
David Granát, Chotýšany
Matěj Hlaváček, Chotýšany
Vojtěch Kovář z Chotýšan
Anna Mesárošová z Městečka
Simona Toušková z Chotýšan
Anna Boušová z Chotýšan
František Jan Vrána z Městečka

Rozloučili jsme se spoluobčany:
Jiřina Poupětová, Chotýšany
Ludmila Marešová, Městečko
Karel Janouš, Chotýšany
Josef Mareš, Městečko
Hana Hýnová, Chotýšany

Významná životní jubilea:

– březen
– květen
– květen
– červen
– červenec
– červenec
– říjen
– srpen
– srpen
– říjen
– říjen
– říjen

Jiří Holejšovský z Chotýšan
Eva Syslová z Chotýšan
Růžena Matoušková z Pařezí
Václav Myška z Chotýšan
Václav Kuthan z Chotýšan
Marie Kuthanová z Chotýšan
Věra Palečková z Chotýšan
Josef Matoušek z Pařezí
Josef Hronek z Chotýšan

- leden
stáří 84 let
- únor
stáří 79 let
- července stáří 65 let
- prosinec stáří 83 let
- prosinec stáří 84 let

– 70 let
– 70 let
– 75 let
– 75 let
– 80 let
– 80 let
– 80 let
– 80 let
– 85 let

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2013:
Celkem
Chotýšany
Městečko
Křemení
Pařezí

522 obyvatel
388 obyvatel
81 obyvatel
38 obyvatel
15 obyvatel

Uzavřeli stav manželský:
Leden
Únor
Červen
Červenec

- Martin Kasl z Městečka a Anastasiya Hrybko
- Petra Havlíčková z Chotýšan a Mario Pieter Petronella Huis in ‘T Veld
- Jana Klauzová z Chotýšan a Martin Hes
- Martin Granát z Chotýšan a Šárka Váňová z Dubu u Kondrace

Na kontejnerovém stání u prodejny v Chotýšanech je umístěn kontejner na textil, do kterého je možné odkládat:
Veškerý textil, který lze dále používat: oděvy, obuv, tašky, batohy, spacáky, deky, peřiny, stany, atd.
Textil, který je určený na vyhození: roztrhané ošacení, záclony, závěsy, deky, polštáře, atd.
Hračky a pomůcky určené pro péči o děti: hračky, odsávačky, látkové pleny, nosítka, pomůcky pro koupání, atd.
Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad, včetně hadrů od oleje.
Prosíme, vhazujte pouze čistý, nejlépe vypraný textil a udržujte pořádek v okolí kontejnerů.

VÝZVA PRO VŠECHNY
ČTENÁŘE,
KTEŘÍ JEŠTĚ NEVRÁTILI
ZAPŮJČENÉ KNIHY!!!
Prosím učiňte tak nejpozději do
konce ledna 2014,
jedná se především o zapůjčené
knihy
z výměnného fondu z Benešova.
Děkuji za laskavost a zachovejte
nám přízeň!

Obecní knihovna Chotýšany

Usnesení č. 10/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané
17. 12. 2013 od 1900 hodin
1) schvaluje
a. přebytkový rozpočet obce na rok 2014;
b. rozpočtové opatření č. 7;
c. vyřazení knih z obecní knihovny dle seznamu;
2) pověřuje
a. starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci
obecních pozemků;
b. starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
c. starostku zadáním zakázky společnosti BES na opravu
komunikace do Albatrosu;
3) bere na vědomí
a. rozpočet mikroregionu CHOPOS;
b. návrh společnosti COLSYS na směnu.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 24. 1. 2014
od 1800 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 18.
Spořitelní a záložní spolek v Chotýšanech – Kampelička
(pokračování)
Náměstkem starosty spolku byl od roku 1900 až do roku 1913 Jan Holejšovský, rolník z čísla 11. Tuto funkci převzal
pak Josef Bareš, rolník z čísla 14, ovšem jen na krátký čas. V r. 1914 vypukla světová válka, Josef Bareš
také narukoval a už se nevrátil. Proto byl na výborové schůzi konané 30. dubna 1916 místo něho zvolen Jan Fiala,
rolník z Pařezí, který tuto funkci zastával až do roku 1933. V roce 1934 a 1935 byl náměstkem starosty Kampeličky
Antonín Matoušek, krejčí z čísla 46, v roce 1936 až 1938 pak František Zrno, rolník z čísla 7. Pak ho
vystřídal Josef Toula, rolník z čísla 8 a v té době i starosta obce a to až do převzetí Kampeličky Státní spořitelnou.
Pokladníkem a zároveň i zapisovatelem Kampeličky byl od samého začátku až do května 1932 Josef Sysel,
rolník z čísla 5, po něm pak Jaroslav Kuthan, rolník z čísla 53.
Jako členové dozorčí rady a přísedící se vystřídali za ta léta téměř všichni členové spolku. Předsedou dozorčí
rady byl 31 roků řídící učitel Longin Fous, po něm pak 4 roky František Sysel, rolník z čísla 57. Toho
pak v roce 1936 vystřídal Josef Petr, pekař a malorolník z čísla 50.
Hlasování o valných hromadách se provádělo většinou aklamací, a zvlášť co se týče členů dozorčí rady
a přísedících. Ojediněle se volilo lístky, t.j. hlasováním a to jen starostu nebo jeho náměstka a pokladníka. První
pokladník spolku a zároveň zapisovatel Josef Sysel zastával tuto funkci, jak již podotknuto až do roku 1932.
Celou tuto dobu se odbývalo veškeré úřadování u něho se statku, kde byla umístěna také i spolková pokladna.
V roce 1932, někdy v květnu Josef Sysel na svou pokladnickou funkci resignoval. Shodou různých
okolností a vlivem nepříznivých hospodářských poměrů byl nucen veškeré nemovitosti prodat, aby mohl
splatit zápůjčky spořitelního spolku. V celé zdejší farnosti a vůbec v celém okolí kolovaly pověsti, že Spořitelní
a záložní spolek Kampelička bude srážet ze vkladů 30% na úhradu schodku řečeného pokladníka. V tomto
směru byl proti těmto pomluvám učiněn se strany představenstva Kampeličky rázný zákrok a dotyčnému
rozšiřovateli těchto pověstí bylo přikázáno, aby toto nařčení veřejně odvolal. Stalo se tak uveřejněním v časopise
„Lidový deník“.
Ten samý rok se pak Kampelička ze statku
číslo 5 stěhovala. Byla pronajata menší místnost
v dolejší části stavení Antonína Krále číslo 31
za roční poplatek 400,- Kč. Resignace Josefa
Sysla byla přijata a jeho nástupcem byl zvolen
mladý rolník z čísla 53 Jaroslav Kuthan.
Na schůzi představenstva a dozorčí rady,
konané 28. listopadu r. 1933 bylo rozhodnuto
a schváleno, že se uskuteční koupě vlastního domku
pro Kampeličku. Jednalo se o domek číslo 54 po
vdově Antonii Kačmáčkové, který t.č. vlastnili
manželé Josef a Marie Šimonovi z Popovic. Domek
ten byl od nich za 26 tisíc Kč odkoupen a také
se v něm po určitých adaptačních pracích ještě
ten rok začalo úřadovat. Domovníkem v něm byl
ustanoven Otakar Procházka, zedník rodem
z Křemení, který dostal v domku k obývání jednu „Kačmáčkův“ domek čp. 54 ve kterém v roce 1933 začal
zadní místnost po pravé straně chodby k pronajmutí. úřadovat nový pokladník Kampeličky Jaroslav Kuthan –
Mimo toho měl veškeré opravy, související se vlevo, uprostřed František Zrno a vpravo Martin Kolář,
správce místního lihovaru.
Foto: Josef Šimek
zednickou prací na domku provést zdarma.
Další dvě místnosti po levé straně chodby byly pronajaty četnické stanici. Úřadovna Kampeličky byla zřízena
v přední místnosti po pravé straně chodby. V roce 1936 byla Kampeličkou zakoupena pancéřová pokladna
za 3.000 Kč.
Psáno r. 1963 - Jos. Šimek /zkráceno/

Pokračování příště ...
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