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Nastal čas adventu, který by měl být naplněn poklidem,
rozjímáním a očekáváním. Blíží se konec kalendářního
roku a většinou je to období pracovního shonu, uzávěrek,
hodnocení, nákupů…..
Místo tradičního vánoční ho koncertu v kostele sv.
Havla v Chotýšanech se uskuteční koncert novoroční a to
v neděli 3. 1. 2010 od 15.00 hodin. Jako vloni účinkuje
Podblanický smíšený sbor a orchestr z Kondrace.
Žádáme občany, kteří mají vypůjčené knihy z místní
knihovny, aby je vrátili do konce letošního roku. Prozatím
se nepřihlásil nový knihovník, knihovnice, věřme, že se
nějaká dobrá duše ujme této odpovědné a záslužné
činnosti.
V listopadu proběhlo šetření správními orgány a to
z Městského úřadu Benešov a z Krajského úřadu
památkové péče. Řešena byla problematika neutěšeného
stavu kulturní památky zámku v Chotýšanech. Jeden ze
závěrů šetření je pro občany obce zákaz vstupu do areálu
zámku a uzamčení branky, která vede ze hřbitova do
parku. Občané a zájmové organizace se vyzývají
k předložení návrhů a požadavků pro tvorbu návrhu
rozpočtu na rok 2010.
Obec letos obdržela tyto dotace:
- z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje na projekt Zklidnění dopravní situace
v obci Chotýšany ve výši 137 000,- Kč. Spoluúčast obce
je ve výši 22 % vlastních finančních prostředků tj.
38 641,- Kč. Jedná se o dodávku a montáž 1 kusu
ukazatele a měřiče rychlosti vozidel v lokalitě Chotýška
ve směru od Vlašimi. Dílo do konce letošního roku
realizuje společnost Quo Benešov. Jak dalece budou řidiči
respektovat snížení rychlosti na 50 km za hodinu ukáže
každodenní průjezd vozidel.
- z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje na projekt „ Bezpečná cesta do školy
– realizace I“ ve výši 637 000,- Kč. Spoluúčast obce je ve
výši 24,5 % vlastních finančních prostředků tj. 206.324,Kč. Jedná se o dílo oboustranné zastávky BUS u osady
Městečko. Dílo zhotovila společnost BES Benešov.

z Programu
obnovy
venkova
z rozpočtu
Středočeského kraje na zajištění a realizaci projektu
Kanalizace a ČOV v Chotýšanech / trasa škola, OÚ,
ČOV/ ve výši 38 084,-Kč. Jedná se o dotaci na letošní
úroky z úvěru roku 2006 na zhotovení díla s názvem
Kanalizace a ČOV). Spoluúčast obce 30% vlastních
finančních prostředků tj. 16 321,-Kč.
- z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 na
projekt s názvem Vybavení obecní knihovny
v Chotýšanech ve výši 15 000,- Kč. Spoluúčast obce je
ve výši 58,3% vlastních finančních prostředků tj.
21 000,- Kč. Jedná se o nákup dataprojektoru,
projekčního plátna se stativem a 2 reproduktorů.
Zařízení bude obsluhovat pan Miroslav Švarc pro
potřeby pořádání besed a ukázek archivního materiálu,
které jako kronikář a sběratel nashromáždil ze života a
historie územního sídla Chotýšany.
V osadě Městečko v měsíci listopadu byly
provedeny tyto zemní práce. Nové zatrubnění dvou
stávajících vjezdů v délkách 6 m, oprava čela jednoho
stávajícího vjezdu, nové zatrubnění přejezdu stružky
pro vodu vytékající z tůně. Hloubení silničních příkopů
v délce 145 m. Dílo provedla společnost ČNES
dopravní stavby, středisko Čechtice. Cena přejezdů
72 673,- Kč. Hloubení příkopů za 12 470,- Kč uhradil
BES Benešov, středisko údržby Vlašim.
V osadě Pařezí byla vloni dokončena započatá
rekonstrukce komunikací společností BES Benešov,
která na realizaci přispěla částkou ve výši 120 000,Kč.
Na Obecním úřadě využíváme Datových stránek
jako úložiště a doručování datových zpráv.Pracoviště
Czech POINT je připraveno k provozu.
Dovolte mi, abych Vám všem občanům Chotýšan,
jak v obci, tak v osadách, popřál klidný advent,
příjemné naladění na vánoční svátky a následné krásné
prožití Vánoc.
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Pozvánka na vánoční výstavu

Expedice „MUHU“
DĚTI Z MŠ A ZŠ CHOTÝŠANY VÁS SRDEČNĚ
Dojíst poslední sousto u oběda, zkontrolovat plnou
ZVOU NA JIŽ TRADIDIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
polní, bundu, čepice a vyrážíme za dobrodružstvím,
VÝSTAVU
která naskýtá expedice „MUHU“. Proč právě MUHU?
Jako mají Orlické hory svého Rampušáka, Krkonoše Kdy: 12. prosince od 10:00 – do 17:00 hodin
Krakonoše, mají Jizerské hory svého vládce hor Muhu.
Kde: MŠ a ZŠ Chotýšany
A tak naše cesta směřuje přes Prahu do Jizerských hor.
Přechodným domovem na podzimní prázdniny se nám,
Přijďte se potěšit vánočními výrobky našich dětí,
dětem turistického kroužku, stala jedna z tříd Základní
některé je možné zakoupit.
školy v Lučanech nad Nisou.
Během pobytu jsme shlédli mnoho zajímavostí
zdejšího kraje – Mumlavské vodopády v Harrachově, v
Liberci zoologickou a botanickou zahradu a vydařila se
i túra po rozhlednách Jizerských hor.
Závěrečnou tečkou za naší výpravou byl dort v
podobě cestovní kabely, který upekla jedna z členek
kroužku Alička s maminkou. A tak se v pondělí po
obědě uskutečnila neplánována schůzka a my si na
piškotové dobrotě s banány a marcipánem moc
pochutnali. Škoda jen, že si námi nemohl pochutnat i
vládce Jizerských hor Muhu.
Děti z turistického kroužku

Exotická zvířata
V pátek 20. listopadu navštívili naší školu chovatelé
exotických zvířat se svými zvířecími miláčky – hady,
želvou a opičkou. Děti se seznámily s tím, jak se tato
zvířata chovají, jaká je jejich potrava a některá z nich si
mohli pohladit.

Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 26. listopadu večer jsme se sešli s dětmi a
dospěláky na tradičním lampiónovém průvodu s vílou
Zvídalkou. Ta připravila pro děti nejen úkoly, ale i
sladkou odměnu.
Večer bylo pro děti ve škole připraveno noční spaní,
na které se vždy moc těší. Někteří nespavci usínali až v
pozdních nočních hodinách. Opakem byli ale skřivánci,
kteří už byli vzhůru od 4 hodin, to aby stihli snídani a
úklid než začne výuka….

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vaší návštěvu!
Kolektiv ZŠ a MŠ Chotýšany

VÁNOČNÍ VÝSTAVA U SYSLŮ
Dovoluji si Vás opět pozvat na prodejní
vánoční výstavu, nejen keramiky ale i
mnoha dárečků pro radost.
Otevřeno od 5. 12 do 23. 12. 2009
so a ne 9.00 -17.00
vš. dny 16.00 - 19.00
Srdečně Vás zve Ivana Syslová
Chotýšany 123
tel. 605217328

Restaurace Na Chotýšce
pořádá dne 31. 12. 2009 od 19:00 hod.
Silvestrovský večer s živou hudbou
„DUO GRAM“
Přijďte s námi přivítat Nový rok.
Jste srdečně zváni.

Pro zajímavost přinášíme význam liturgických barev
BÍLÁ
Barva světla, symbolizuje Krista, který se sám nazval světlem světa. Proto se ji užívá na svátky Páně, zejména
pak na den jeho narození (vánoce) a vzkříšení (velikonoce) a v obdobích, která s těmito svátky souvisí (doba
vánoční a velikonoční). Bílá barva dále znamená nevinnost a čistotu, proto se jí užívá též o svátcích Panny
Marie, andělů a těch svatých, kteří nevytrpěli mučednickou smrt. Bílá barva je též barvou radosti, a tak se jí
užívá při slavnostních průvodech, majících radostný ráz (např. v den svátku Božího Těla) i při jiných
slavnostních obřadech (křest, svatba apod.). Namísto barvy bílé se při některých velmi slavnostních
příležitostech může použít i barvy zlaté.

ČERVENÁ
Barva ohně a krve - užívá se jí o svatodušních svátcích (Duch svatý sestoupil na apoštoly v podobě ohnivých
jazyků), dále o svátcích připomínající utrpení Kristovo (Květná neděle, Velký pátek) a o svátcích mučedníků.

ZELENÁ
Barva naděje. Podobně jako zelenající se osení vzbuzuje naději v bohatou sklizeň, znamená zelená barva
bohoslužebných rouch ctnost naděje, jež je očekáváním budoucího dobra. Užívá se jí o nedělích v tzv.
liturgickém mezidobí (mimo dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční) a ve všední dny, na něž nepřipadá
žádný jiný svátek či památka.

FIALOVÁ
Barva, symbolizující pokoru a kajícnost. Roucho této barvy se tedy užívá ve všedních dnech kajících a postních,
zvláště v době přípravy na vánoce (advent) a velikonoce (doba postní). Po liturgické reformě II. vatikánského
koncilu (1962 - 65) se fialové barvy začalo užívat též při bohoslužbách za zemřelé.

RÚŽOVÁ
Poněkud radostnější odstín fialové barvy, jehož je možné použít o třetí neděli adventní a o čtvrté neděli postní.
Symbolickým poselstvím je radostná naděje, pramenící z blížících se svátků vánočních či velikonočních.

ČERNÁ
Barva smutku a smrti. Namísto dnes častěji užívané fialové se černé barvy může použít v den Vzpomínky na
všechny naše věrné zemřelé (2. listopadu), při pohřebních obřadech a při ostatních bohoslužbách za zemřelé.
Černá liturgická roucha dříve oblékal též kněz na Velký pátek. Dnes se v tento den Kristova ukřižování užívá
roucho barvy červené, připomínající jeho oběť za spásu světa.

MODRÁ
Barva spojená v křesťanské symbolice s osobností Panny Marie. Zvláště ve starších dobách bývalo proto
zvykem užívat této barvy (vedle bílé) o mariánských svátcích a též při tzv. rorátech (adventní bohoslužby,
sloužené před úsvitem ke cti Panny Marie).
Převzato z křesťanské literatury.
I v našem kostele sv. Havla v Chotýšanech jsou každou adventní neděli hrány a zpívány Benešovské roráty.
Eva Budková

Dvacet let poté, aneb sametové rozjímání.
Jak ten čas letí. Naše mladá demokracie je již dva roky plnoletá, ale zdaleka ne vyspělá. Nemá cenu se zde
rozepisovat o tom, jak a co jsme udělali dobře či špatně. Protože každý vnímavý člověk umí sám nejlépe
zhodnotit své možnosti v kapitalismu. Samozřejmě, že se dá oponovat tím, že každý jsme měli startovní čáru
jinde. Ale i v socialismu byli mezi námi rovní a rovnější. Bylo to tabu, které se nikdo neodvážil rozkrýt.
Socialismus měl svoji šanci a tu šanci promarnil. Konzervativní budoucnost si také umíme jenom těžce
představit. Rád bych se zastavil u podstaty svobodného života. Svoboda, to je to, co určuje náš čas. Svoboda a
odpovědnost. Kdo lidem bere svobodu, bere jim také odpovědnost. A kdo nemá možnost mít odpovědnost, ten
je utlačován a ponižován. Co jsou tedy úkoly při výstavbě Evropy? Je to svoboda, demokracie a sociální
spravedlnost. Považuji za nejvyšší hodnotu lidskou svobodu a lidskou úctu. Lidská úcta si žádá důstojný život.
A jenom sociální spravedlnost může zaručit život ve svobodě a úctě. Chceme politickou stabilitu v
demokraciích, které vznikly ve střední a východní Evropě. Politická stabilita chce hospodářskou stabilitu a
sociální spravedlnost, proto je třeba, aby všechny evropské země Evropského společenství poznaly, jaká je
jejich odpovědnost právě při pomoci těmto bývalým zemím střední a východní Evropy. Na závěr mého
sametového rozjímání dovolte pluaritní pravidlo demokracie. Odlišné názory? Nezbytné!
Franta Innemann

Svoboda zůstala, ideály zmizely – 20 let svobody, řádky k zamyšlení …….
Viliam Buchert - komentátor MF DNES ….. MF DNES 16. Listopadu 2009 Před listopadem 1989 bylo
v českých zemích přes milion lidí v komunistické straně. Statisíce členů Socialistického svazu mládeže. Desítky
tisíc milicionářů. Tisíce aktivních i neaktivních estébáků. A miliony lidí chodily v uctivém myšlenkovém
předklonu. Skutečných disidentů bylo jen několik stovek. Veřejných kritiků režimu bychom napočítali v řádech
tisíců. Navíc mimo Prahu (tam to měli skutečně těžké) se ve většině měst a obcí dali otevření bojovníci spočítat
na prstech rukou. Totalitní moc byla silná. Po desetiletí dokázala umně držet obyvatele v šachu. Nepřipouštěla
žádné alternativy. Šířila strach. Donutila a naučila naprostou většinu lidí žít dvojí život. Něco jiného si mysleli
lidé doma, něco jiného říkali známým a úplně něco jiného v zaměstnání či ve škole. Skutečnost je prostá v dobách nesvobody jsme jako národ selhali (čest vyjímkám). Není možné to zakrývat. Jistě selhání každého
bylo jiné. Někdo páchal zločiny, někdo uvědoměle pomáhal zvůli, někdo souhlasně přikyvoval, někdo si alespoň
dokázal udržet odstup a kousek nevygumovaného mozku. Toto ostudné chování se nezapíše do učebnic historie,
protože ho důsledně vymazáváme z hlav.
Radek JOHN – předseda strany Věci veřejné ……Benešovský deník 16. Listopadu 2009 Když se po dvaceti
letech ohlédnu zpět, trochu se mi po těch dnech stýská. Stýská se mi po solidaritě, lidském zájmu, ochotě
pomoci a kolegialitě. Stýská se mi po naději. Po revoluční euforii přišly běžné dny naplněné rutinou a prací,
která se prostě musela udělat. Ale zároveň se s tím, jak se u nás po čtyřiceti letech nenormality začala
zabydlovat demokracie, ukázalo se, že ne vše, co jsme si během sametové revoluce vysnili, může fungovat i
v reálu. Těžko se smiřujeme s tím, jakou moc mají lidé spojení s minulým režimem a jeho zločiny. S tím, že celá
tato země byla během několika málo opravdu divokých let rozkradena. S tím, že se lidé jen stěží dovolávají
svých přirozených práv, že ti slabší nejen často padají na ústa, ale ještě se po nich šlape. Mohl bych být
spokojený, ale nejsem, protože v naší zemi stále není spousta věcí v pořádku. Cítím totiž vztek, když vidím, jak
se nám dění v naší zemi vymyká z rukou a na rozhodování o našich životech máme stále menší vliv.
Miloslav Vlček – předseda Poslanecké sněmovny PČR ……. Benešovský deník 13. listopadu 2009 Lépe než
mnozí jiní nálady značné části veřejnosti vystihl Jarek Nohavica. V písničce „Pane prezidente“ vyzpíval sice jen
to horší, co naše časy přinesly, ale vyznal se zároveň z touhy každého druhého z nás, kdo toho pro sebe moc
nechtěl, snad jen ten „kousek štěstí, protože pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí“. Samozřejmě
bylo to trochu naivní. Osobní štěstí, demokracii, svobodu slova, konec vlády jedné strany a svobodné volby
jsme si vůbec nespojovali s globalizovanou společností a hospodářským systémem, který se notabene po letech
ocitl dost možná na konci svých současných možností. Nepamatuji se rovněž, že by v těch listopadových dnech
před dvěma desítkami let lidem někdo sliboval, že se budou bát o práci a že honba za penězi převrátí morální
hodnoty společnosti na ruby. Nikdo také nemluvil o zvýšené kriminalitě, rasismu a xenofobii, podvodech a
okrádání ve velkém, bulvarizaci mediální sféry či průvodních jevech „kapitalismu 19. století v českém podání“.
Václav Havel – politik a prezident ….. Benešovský deník 16. listopadu 2009 Velmi smutném je, že existují
lidé, kteří se celý život jako občané angažovali za svobodnější poměry. Byli celý život pronásledováni, nemohli
studovat, nemohli dělat to, co chtěli. A tito lidé odcházejí do penze s mikroskopickým příjmem. Zatímco jejich
mučitelé a estébáci mají ohromné platy, berou odškodné a ještě navíc úspěšně podnikají. To je nespravedlnost
na první pohled.
Vybral z denního tisku
Budka Miroslav

Zápis 11/2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 3. 12. 2009 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Innemann, p. Kuthan

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)
2)
3)
4)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2009 – KÚ Stř.Kraje Praha
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. – stavba
Křemení
Obslužná komunikace v obci Chotýšany pro RD /p.Kuthan P., Mach P., Luxa L., Vitner P., Blicha
Ing. – projektová dokumentace
Ing. Antonín Kuklínek-žádost o vyjádření souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemku
parc.č. 368/8 v k.ú. Chotýšany u osady Křemení
Návrh na zrušení osadního výboru v Městečku z důvodu dlouhodobě neobsazené funkce předsedy
Pronájem hasičské budovy v Městečku
Dotace Středočeský fond rozvoje obcí a měst- návrh rekonstrukce obecní hasičské budovy a pošty
Projednání rozpočtu svazku Chopos na rok 2010
Stanovení komise k vyřazení položek inventar. majetku
Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p. Patěk
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – lokalita Toulov
Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření- rekonstrukce komunikace ke hřišti
Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - oprava hasičské cisterny
Různé.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•

3.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

starostu uzavřením smlouvy o směně pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j.
132m2 s paní Šnytovou - ODLOŽENO
starostu přezkoumáním stavu současného územního plánu - PROBÍHÁ
hospodářku Marii Matouškovou úpravou rozpočtu – SPLNĚNO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2009 – KÚ Stř.Kraje Praha
Starosta seznámil zastupitele s obsahem zápisu o hospodaření obce Chotýšany za rok 2009 z něhož vyplývají
tato opatření:
Výsledek dílčího přezkoumání obce:
Při dílčím přezkoumání hospodaření Obce Chotýšany byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušení dále
uvedených předpisů:

Zastupitelstvo ukládá účetní Marii Matouškové odstranění výše jmenovaných nedostatků do 31. 12. 2009

4.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. – stavba
Křemení
Jedná se o pozemek 1423/1 v kú.Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy?

5.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obslužná komunikace v obci Chotýšany pro RD /pp.Kuthan P., Mach P., Luxa L., Vitner P.,
Blicha Ing. – projektová dokumentace
Starosta seznámil zastupitele s projektovou dokumentací vypracovanou ing. Tichovským.
Pan Kuthan žádá po obci jménem svým i ostatních výše zmiňovaných o zřízení hlavního vodovodního řadu
k jejich RD a dalším stavebním parcelám a dále řešení výstavby komunikace.

6.

Ing. Antonín Kuklínek-žádost o vyjádření souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny na
pozemku parc.č. 368/8 v k.ú. Chotýšany u osady Křemení
Zastupitelstvo není kompetentní k vydání souhlasu s výstavbou.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce, pozemek je zahrnut do komerčně průmyslové zóny.

7.

Návrh na zrušení osadního výboru v Městečku z důvodu dlouhodobě neobsazené funkce předsedy
Vzhledem k tomu, že občané Městečka nejsou schopni se dohodnout a zvolit ze svých řad předsedu osadního
výboru, navrhuje starosta jeho zrušení.
Otázka: Kdo je pro zrušení osadního výboru v Městečku ?

Hlasování PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

8.

Pronájem hasičské budovy v Městečku
Tyto prostory jsou k pronájmu, tento záměr bude vyvěšen na obecních deskách.

9.

Dotace Středočeský fond rozvoje obcí a měst- návrh rekonstrukce obecní hasičské budovy a pošty
Zastupitelé nesouhlasí s rekonstrukcí hasičské zbrojnice a pošty.

10.

Projednání rozpočtu svazku Chopos na rok 2010
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtem svazku obcí Chopos. Tento rozpočet bude vyvěšen po dobu 15. dnů

11.

Stanovení komise k vyřazení položek inventar. Majetku
Starosta stanovil komisi ve složení“ Kalina, Toula, Syslová a uložil termín do příští schůze.

12.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p. Patěk
Bude vyvěšen záměr prodeje části pozemku 1454/7 a 1454/2 v kú. CVhotýšany o výměře 14m2

13.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – lokalita Toulov
Jedná se o smlouvu, která umožní dokončení projektu Bezpečná cesta do školy v lokalitě Toulov.
Obec zaplatí SUS jednorázovou částku ve výši 8000,-Kč
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

14.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Dotace Středočeský fond rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatřenírekonstrukce komunikace ke hřišti
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní
opatření Středočeského kraje na rok 2010 na projekt: Rekonstrukce komunikace ke hřišti (1417) s rozpočtem
tis. Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

15.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – přestavba hasičské cisterny
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeského kraje na rok 2010 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbavu
s rozpočtem 750 tis. Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 11/2009 ze dne 3. 12. 2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. – stavba
Křemení
b) zrušení osadního výboru v Městečku
c) podání žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření
Středočeského kraje na rok 2010 na projekt: Rekonstrukce komunikace ke hřišti (1417)
s rozpočtem tis. Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce
e) podáním žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského
kraje na rok 2010 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbav
s rozpočtem 750 tis. Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce
f)smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – lokalita Toulov

2)

pověřuje
a) starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan
b) účetní Marii Matouškovou odstraněním výše jmenovaných nedostatků zjištěných dílčím
přezkoumáním hospodaření Obce Chotýšany do 31. 12. 2009

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2009 od 19:00 hodin

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 15/5
Záměna firemních tabulí 2/2
Jejich pozorování jim usnadnil měsíc, který mezitím již vyšel a slabě osvítil celý dvůr. Teprve však za
hodnou chvíli, když venku vše ztichlo, otevřely se pomalu dveře hospody a vyšel celý průvod, v jehož čele
kráčel starý Dejmek. V levé ruce vysoko nad hlavou držel rozsvícenou lucernu, v pravé pak třímal nějakou
starou dragounskou šavli. Bůh milý ví, kde ji honem v tom shonu sebral. A křičel: „Kdo se opovažuje?“
Za ním pak vyšly tři dcery Popovského, Rézinka, Lotynka a za touto nejmladší Marie, samozřejmě jen
tak v nočním prádle, načež následovala jejich matka, stará paní Popovská. A výpravu uzavíral hrdina noci starý
Popovský, který byl jen v podvlékačkách a v ruce držel březové koště. Mezitím, co Dejmek s dcerami a starou
Popovskou obcházeli dvůr, stál Popovský ve dveřích hospody, zhluboka odfukoval a křičel: „Dejmku, každýho,
kdo vám přijde do cesty, zabte!“ Byla to podívaná pro bohy a oba učitele, skrčeni za oknem Polákova pokojíku
se mohli uřehtat. Kdo znal starého Dejmka, co to bylo za Pápěrku, musel se tomu jen smát. A oba učitelé ho
znali velmi dobře. Tomu by tak bylo ještě slušelo, aby jen volal: „Chval každý duch Hospodina!“ K zabití
nikoho však nedošlo, poněvadž výzvědná karavana na dvoře nikoho nenatrefila a klidně se pak vrátila do
hospody. V neděli ráno nastalo ovšem boží dopuštění. Popovský nadával a prskal, nadával i řezník Kačmáček,
když si sundanou firemní tabuli odnášel domů a znovu ji nade dveře svého domku zavěsil. Oba učitelé se záhy
dozvěděli, že je má Kačmáček stejně v podezření a proto od dalších pokusů v tom směru pak již upustili.

Zloději „Na Staré“
Šalamoun Popovský, obchodník a hostinský „Na Staré“ hospodě v Chotýšanech popisné číslo 3. pušku
ani revolver tehdy už neměl. Oba učitelé, Remta i Polák to dobře věděli a byla jim známa i ona událost, při které
Popovský o revolver přišel.
Bylo to v polovině července v roce 1899, když jedné noci po dvanácté hodině zabouchal někdo na okno
Šimkova stavení tak prudce, že div okenní tabulky nevylítaly. Byl to vedlejší hostinský Šalamoun Popovský,
který jen křičel: „Šimku, honem, Šimku!“ Ve světnici u Šimků na posteli hned u okna spal nejmladší synek,
tehdy asi jedenáctiletý Rudolf. Ihned vyskočil, v rychlosti natáhl na sebe kalhoty a už byl venku. A za ním i
všichni ostatní, co spali ve velké sednici. Všichni byli zvědaví, co se vlastně stalo, nebo co se vůbec děje.
V první chvíli mysleli, že jim při nejmenším hoří chalupa nad hlavou. Pod okny stál vylekaný Popovský, jako
obvykle jen v podvlékačkách a křičel, stále při tom odfukuje: „Jen lidičky, považte, jaká drzost. Zloděj stáhl ze
mne peřinu.“ A začal, opět silně odfukovat vypravovat a líčit, jak se to vlastně stalo. On spával v šenkovně,
v pravém rohu nahoře měl postel. A tu noc, co se to přihodilo, musel spát opravdu tvrdě, když ani neslyšel, jak
se zloděj do šenkovny dostal. Ten si klidně otevřel okno, které bylo na východní straně tam, kde jsou dnes dveře
do sálu a tiše se tak dostal do místnosti. Opatrně přešel skoro celou šenkovnu až na druhou stranu ke kamnům,
vedle kterých na skobě ve zdi zaražené visel těžký, vojenský revolver. Opatrně jej se zdi sundal, přešel zpět až
k té posteli, na které klidně a spokojeně odfukoval Popovský, pomalu a opatrně pak začal s něho tahati peřinu. A
potom už v největším chvatu přiskočil k otevřenému oknu a s peřinou pod paždí vyskočil ven. Jak oknem
prolézal, trochu o něco zavadil, až to zařinčelo. Tento zvuk najednou Popovského probudil. Ten se okamžitě na
posteli posadil a ve zlomku vteřiny zahlédl v okně ještě kus peřiny. A přesto, že byl rozespalý, neztratil
duchapřítomnost, vyskočil z postele a tak jak byl, jen v podvlékačkách hupky oknem za zlodějem. Byla to
skutečně od něho odvaha, ale mělo to jednu výhodu – že zloděje poznal! Bylo totiž tu noc, jak se říká, světlo
jako ve dne. Uviděl ještě, jak zloděj skočil s tarasu, přeběhl rychle cestu pod Popovského stodolou a už zmizel
ve vlajícím žitě na panském poli pod školou, v místech, kde je dnes domek Josefa Matouška číslo 59. V těch
dobách nebyla ovšem ještě dnešní okresní silnice a ani zmíněný domek tam také ještě nestál. Popovský zloděje
neudal jen z obavy před pomstou. Nebyl on vždycky takový hrdina, jak byl právě vylíčen a se zloději měl už
také špatnou zkušenost. Jednou při jejich vyplašení, když stál v noci mezi dveřmi hospody některý po něm
střelil a kulka se zavrtala do rámu dveří pár coulů od jeho hlavy. Byl proto před nimi potom už opatrnější.
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