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Vážení spoluobčané,
poprvé v novém roce Vás všechny srdečně zdravím
a předávám Vám informace o dění v naší obci.
Zastupitelstvo, které se sešlo ještě v závěru prosince,
sice nemělo program nabitý jako obvykle, ale
hlasovalo se zde o důležitých věcech, jako je např.
rozpočet na rok 2012. Jak už jsem psala minulý měsíc,
rozpočet jsme vytvořili jako mírně přebytkový,
abychom měli nějakou rezervu pro nepředvídané
výdaje. Obec je samosprávný útvar, takže nemusí, jako
jiné státní orgány, každoročně vracet nevyčerpané
prostředky do státního rozpočtu, ale zůstávají jí
k dispozici pro příští období.
Hodnotili jsme adventní koncert, a každý, kdo se
zúčastnil, jistě bude souhlasit s tvrzením, že se
účinkujícím podařilo vytvořit milou předvánoční
atmosféru, za což jim ještě dodatečně děkuji. Příjemně
nás překvapila i částka vybraná na vstupném.
Z celkové sumy 4079 Kč jsme 2000 Kč poslali
římskokatolické církvi za pronájem kostela, 1 000 Kč
jsme předali paní Budkové na úklid kostela a zbývající
peníze částečně pokryly náklady obce spojené
s pořádáním koncertu. V této souvislosti chci
připomenout ještě to, co již na adventním koncertu
zaznělo, a sice, že každou čtvrtou neděli v měsíci
bude mši v místním kostele sloužit bystřický farář
p. Košmidek. Vzhledem k jeho dalším povinnostem
bude v tyto neděle bohoslužba začínat již v 10.00
hodin. V ostatních termínech bude mše stále sloužit
p. Štětina, a to od 10.45 hodin.
Za závažný je třeba označit stav obecního vodovodu,
konkrétně jednotlivých vodovodních přípojek.
Natlakování vodovodu některé vodovodní přípojky
nevydržely, u jiných lze předpokládat, že odejdou
v nejbližší době. Po cca 25 letech provozu vodovodu
se tomu nemůže nikdo divit. Situaci je nutné co
nejrychleji vyřešit. Vodovodní přípojku si pořizoval na
vlastní náklady každý majitel nemovitosti, který se
chtěl k vodovodu připojit a i dnes je tato přípojka jeho

majetkem. Z toho vyplývá, že musí nést i náklady
spojené s její opravou. Jako nejefektivnější řešení se
nám jeví hromadná oprava vodovodních přípojek,
kterou provede obec a jednotliví občané připojení na
obecní vodovod, obci uhradí poměrnou část nákladů,
a to buď ve formě vyšší ceny vody nebo přímé úhrady
(jednorázové nebo ve splátkách). Zatím máme pouze
hrubý odhad nákladů, který se pohybuje v rozpětí
cca 5 – 7 000 Kč na jednu přípojku. Do konce ledna
zpracujeme podrobnější kalkulaci a na zastupitelstvu
rozhodneme o způsobu financování těchto oprav.
Součástí těchto novin jsou i lístečky pro Vaše přání.
Nejedná se o žádné opožděné přání Ježíškovi, ale
o avizovaný průzkum toho, co by si lidé ve své obci
přáli vybudovat (např. kanalizaci, klubovnu, atd.) nebo
organizovat (např. turistické výlety, slavnosti, atd.).
Vaše náměty budou sloužit jako podklad pro
zpracování rozvojové studie obce (viz minulé číslo
novin). Lístečky můžete vhazovat do schránky na
obecním úřadě nebo je při placení poplatků odevzdat
přímo v kanceláři. Také umístíme krabici pro lístečky
do obchodu. Máte-li přání více, napište, prosím, každé
na jiný papírek. Termín pro jejich odevzdání je do
konce února.
Závěrem ještě připomínám, že do konce ledna jsou
splatné poplatky za svoz komunálního odpadu
a poplatek za psa. Částky jsou stejné jako loni,
tj. 500 Kč za odpady na každou osobu s trvalým
pobytem v obci, příp. 500 Kč za každý rekreační
objekt. Za psa se platí 100 Kč, u důchodců je tato
částka snížena na 50 Kč.

S přáním zdraví, štěstí a spokojenosti po celý rok 2012
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
Za námi je poslední měsíc tohoto roku, pro děti plný
očekávání a těšení se na Vánoce. V mateřské a základní
škole začal mikulášskou nadílkou ve škole, kdy mezi děti
přišel čert a Mikuláš. Odměnou za projevenou statečnost
jim byl balíček s ovocem a malou sladkostí. Den po té
dlouhé chvíle čekání zkrátilo divadelní představení
věnované těm nejmenším s názvem "Vánoční pohádka".
Ve středu 7. prosince se děti a dospělí sešli v dílničkách,
kde si společně s kamarády mohli vyrobit svícen, svíčku či
vánoční přáníčko nebo zdobit perníčky.
V neděli 11. prosince se dveře školy otevřely těm, kteří si
přišli předvánoční čas zpříjemnit návštěvou vánoční
výstavy. Ke shlédnutí byly výrobky s vánoční tématikou.,
práce dětí z kroužků "Šikovné ručičky " , "Šití a vyšívání"
a klientů z Centra sociálních služeb Lada v Lukavci.
Některé dárečky bylo možné si i zakoupit.
Dlouhé chvíle čekání si členové turistického kroužku
zpříjemnili dvoudenním výletem do vánoční Prahy.
Ubytováni byli na faře v Kunraticích. Odtud podnikali
výlety za poznáním v Praze. Tou největší výpravou byl
páteční podvečer strávený na výstavě v Betlémské kapli,
chvíle na Staroměstském náměstí u rozsvíceného
stromečku a procházka po Královské cestě přes Karlův
most až na Hradčany. Sobotní dopoledne patřilo návštěvě
Průmyslového paláce na Výstavišti, kde děti shlédly
výstavu betlémů z celého světa.

Naše škola je „FÉROVÁ“
ZŠ a MŠ Chotýšany se stala jednou z 18 škol České
republiky, která dostala ocenění „ Férová škola“.
Liga lidských práv, za podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, vyčlenila komisi složenou
z odborníků v oblasti práva a rovných příležitostí ve
vzdělávání. Při návštěvách naší školy, po dobu 2 let,
sledovala tato komise zejména to, jak škola pracuje s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami, pozorovala celkové
klima školy i jakým způsobem využívá multikulturní
výchovu, protože ta by měla být zaměřena na odstraňování
předsudků a intolerance.
Jako jeden z nejsilnějších nástrojů moderního
vzdělávání považuje Liga lidských práv principy
inkluzivního vzdělávání a individuální integraci žáků ve
škole, která vytváří spravedlivé prostředí pro všechny děti.
Smyslem Férové školy je podpořit integraci nevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, kde budou
schopny plně rozvinout svůj potenciál.
Naše škola plně obstála. 17. 10. 2011 nám byl
v Praze slavnostně předán certifikát „Férová škola“ z rukou
velvyslance USA Normana Eisena a zástupců Ligy
lidských práv.
Na tuto skutečnost jsme velmi hrdí, protože nám
potvrzuje, že jdeme správným směrem. I když jsme malá
škola, máme velké cíle, které postupně plníme a tím sobě
i ostatním dokazujeme, že připravenost, nadšení
a FÉROVOST se cení…..
Mgr. Eva Filipová
ředitelka školy

V sobotu 17. prosince proběhla v Kulturním domě Blaník
ve Vlašimi výstava vánočních prací dětí ze školní družiny
a kroužku "Šikovné ručičky" naší školy společně s výrobky
dětí a matek Azylového domu Vlašim.
V úterý 20. prosince se sál Hostince Pod Kostelem zaplnil
a v 17 hodin začalo představení dětí mateřské a základní
školy a také kroužku "Flétniček". Ke shlédnutí bylo
vystoupení tanečního kroužku, hudební pásmo "Flétniček",
divadelní představení a také pásmo básniček a písniček
v podání těch nejmenších.
Ve středu 21. prosince děti zazpívaly koledy a předaly
přáníčka s malým dárečkem při tradičním zpívání
osamělým spoluobčanům. Dny ve školních lavicích před
vánoční prázdninami ukončila vánoční nadílka u společného stromečku ve škole.
Do roku 2012 přejeme všem pevné zdraví a dny plné lásky
a pohody.
Děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ Chotýšany

Srdečně zveme všechny
členy a příznivce
SDH Chotýšany na

Hasičský ples
Kde? Hostinec pod Kostelem
Kdy? 28. ledna 2012
V kolik? V 19:30 hodin
K poslechu a tanci hraje CODA BYSTŘICE
Vstupné: 100,--

Účast ve stejnokrojích vítána.

Předem děkujeme za ceny do tomboly.

TJ Sokol Chotýšany
Vážení sportovní přátelé,
Rád bych Vám tímto za Sokol Chotýšany – oddíl kopané zhodnotil podzimní sezónu soutěžního ročníku
2011-2012 a seznámil Vás s přípravou na jarní část soutěže.
„A“ tým vstoupil do soutěže bez dvou jarních opor, a to bez Jiřího Hampešta a Martina Fialky, kteří se vrátili do
svých mateřských oddílů Maršovic respektive Miřetic. Na hostování do Jírovic byl uvolněn Jan Pazdera. Naopak své
hostování z Miřetic prodloužil Jiří Kamarýt, opora naší zálohy a brankář Josef Kondrát z Teplýšovic a na přestup jsme
získali z SK Benešov nadějného Jana Moravce. Do kádru áčka byli zařazeni z „B“ týmu Martin Granát a z končícího
dorostu Arnošt Korecký. V průběhu podzimu jsme museli z důvodu různých absencí, ať už to byly zranění, disciplinární
tresty a hlavně zahraniční dovolené hráčů, sáhnout do kádru našeho béčka pro další hráče, a to Miroslava Filipa, který se
v áčku zabydlel natrvalo, Lukáše Vaňkáta, Milana Kratochvíla a Martina Říhu, za což jim a hlavně vedoucímu „B“ týmu
Miloši Vyhnalovi patří velké poděkování a doufám, že dobrá spolupráce s naším béčkem bude fungovat i nadále.
Soutěž jsme začali vcelku dobře, kdy po výhře se Zbraslavicemi a ve Zdislavicích a remíze s posíleným votickým
„béčkem“ jsme se usadili na třetím místě tabulky. Ve 4. kole jsme zajížděli na hřiště posledních Tupadel, kde přišla naše
první porážka po dost špatném výkonu, i když i my jsme měli šance, ale bohužel jsme je nevyužili. Po domácím vítězství
nad Bílým Podolím jsme zajížděli na hřiště Nespek, kde jsme prohráli 1:0. Co se dělo v Nespekách na hřišti raději nebudu
popisovat. Kdo tam byl, tu hrůzu si ještě pamatuje a kdo tam nebyl, těžko by tomu uvěřil. V dalším zápase nám uštědřili
lekci v domácím prostředí fotbalisté Poříčí, se kterými jsme prohráli 0:4. Tuto porážku se nám podařilo nahradit vítězstvím
v Jesenici, ale pak přišel dvouzápasový výpadek bez vstřelené branky a bez zisku jediného bodu, domácí porážka
s Kondrací 0:5 a v Choceradech 0:3. Po domácím vítězství nad Teplýšovicemi přišly opět dva zápasy bez bodu a bez gólu,
v Sedlci-Prčici a doma se Sázavou a tak jsme byli všichni rádi, že podzimní sezóna skončila. Podzim jsme zakončili na
9. místě se ziskem 16 bodů a skóre 16:21. Výsledek po podzimu je lepší, než byl v minulé sezóně, ale stále před námi je
velký kus práce, abychom soutěž zachránili a k tomu je potřeba jak posílit kádr, ale hlavně zlepšit přístup hráčů k zápasům
a hlavně k tréninkům, protože docházka na trénink byla na podzim více než katastrofální.
Zimní přípravu zahajujeme 16. 1. 2012 v 18.30 na hřišti v Praze ve Strašnicích s výběrem pražské policie,
28. 1. 2012 v 10.30 na stejném hřišti se utkáme s Unionem Strašnice (1. A třída). 4. 2. 2012 od 15.30 zahajujeme naše
účinkování na Zimním turnaji ve Vlašimi s družstvem Trhového Štěpánova, 11. 2. 2012 v 15.30 hrajeme
s Ostředkem, 19. 2. 2012 v 15.00 se utkáme s Košeticemi, 26. 2. 2012 v 12.30 hrajeme s Kondrací a turnaj zakončíme
4. 3. od 13.00 s Ledčí nad Sázavou. Zimní turnaj se hraje ve Vlašimi v areálu Na Lukách na hřišti s umělou trávou.
18. 3. sehrajeme poslední přípravný zápas před sezónou s týmem Divišova. Čas a místo konání bude ještě upřesněno.
Naše béčko, pod vedením Miloše Vyhnala, nezahájilo podzimní sezónu moc dobře, po dvou úvodních prohraných
zápasech se krčilo u dna tabulky, ale pak přišla série devíti zápasů bez porážky a díky této sérii a střelecké potenci Jiřího
Granáta se béčko vyšvihlo až na 3. místo v tabulce se ziskem 23 bodů a skóre 51:21.
Mládežnický fotbal zastupuje v okresním přeboru, po rozpadnutí družstva dorostu, jehož pět hráčů posílilo
struhařovský dorost, hrající 1. A třídu, družstvo starší přípravky, které nám zapůjčilo družstvo Sokola Postupce, za což
postupickým patří veliký dík. Mužstvo pod vedením panů Pěkného a Kladivy skončilo na 6. místě se ziskem 14 bodů
a skóre 30:39.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem fanouškům chotýšanské kopané za povzbuzování a podporu v podzimní
sezóně a doufám, že tu fotbalovou káru s námi potáhnou dál i na jaře. Dále bych chtěl poděkovat Liboru Klauzovi, Arnoštu
Hanibalovi a jeho přítelkyni za vzorný provoz kiosků na našem hřišti, Jindřichu Kuthanovi st., Zdeňkovi Měchurovi
a Jaroslavu Hlaváčkovi za úklid a údržbu fotbalového areálu. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem sponzorům za
jejich finanční podporu klubu a hlavně bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v Chotýšanech za jejich finanční
a materiální podporu našeho oddílu. Zároveň bych chtěl všem popřát hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů do
Nového roku 2012.
Paleček Miroslav
Sekretář Sokola Chotýšany

Společenská rubrika – co nám rok 2011 dal i vzal
Narodili se:
Tereza Šandová z Chotýšan
Nela Lubasová z Chotýšan
Petr Paul Havlíček z Chotýšan
Julie Marešová z Městečka
Tereza Kuthanová z Chotýšan
Elen Chaima Němečková z Chotýšan

- leden
- červen
- srpen
- srpen
- říjen
- listopad

Rozloučili jsme se spoluobčany:
Ludmila Hrbková z Chotýšan
Ing. Zdeněk Samek z Chotýšan
Marie Švarcová z Chotýšan
Ing. Karel Dess z Chotýšan
Růžena Radíková z Křemení
Josef Holejšovský z Chotýšan
Olga Holejšovská z Chotýšan

- leden
- únor
- červen
- listopad
- prosinec
- prosinec
- prosinec

stáří 86 let
stáří 81 let
stáří 70 let
stáří 70 let
stáří 90 let
stáří 72 let
stáří 65 let

Uzavřeli stav manželský:
Petr Kuthan a Radka roz. Kadičová

- červenec

Významná životní jubilea:
Ing. Karel Dess z Chotýšan
Jan Kozák z Městečka
Alena Štecherová z Křemení
Marie Syslová z Chotýšan
Vladimír Švarc z Chotýšan
Jaroslava Kuthanová z Křemení
Milada Hronková z Chotýšan
Edeltrud Žížalová z Městečka
Marie Toulová z Chotýšan
Růžena Radíková z Křemení

- 70 let
- 70 let
- 70 let
- 75 let
- 75 let
- 80 let
- 80 let
- 80 let
- 85 let
- 90 let

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2011: Celkem 487 z toho - Chotýšany 367 obyvatel, Městečko 71 obyvatel,
Křemení 35 obyvatel, Pařezí 14 obyvatel.

Pokud z příštích jubilantů v roce 2012 nechce být zveřejněn v Chotýšanských novinách, nechť to nahlásí na Obecní
úřad nebo redakci.

Zápis 11/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 12. 2011 od 1730 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, František Toula, Vladimír Sysel, Irena
Pošmurná
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, František Toula,
Hosté: Marie Matoušková, Miroslav Švarc

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení
2)
Kontrola usnesení
3)
Schválení obecního rozpočtu
4)
Inventarizace za rok 2011
5)
Úprava obecního rozpočtu
6)
Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1264/1 v k.ú. Chotýšany – pan Matoušek
7)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• jednání starostky s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace – SPLNĚNO
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou
a 1. místostarostou – PROBÍHÁ
• uzavření smlouvy s firmou BES, s.r.o. na realizaci projektu: Bezpečná cesta do školy – Autobusová
zastávka Toulov starostkou - SPLNĚNO

3.

Schválení obecního rozpočtu
Zastupitelstvo schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2012.
Otázka: Kdo je pro schválení přebytkového rozpočtu?

4.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Inventarizace za rok 2011
Starostka vydala příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce s jmenováním jednotlivých
komisí.
Hlavní inventarizační komise „HIK“ ve složení:
Ing. Kalina Radek
Granát Jiří
Pošmurná Irena

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise „DIK“ v tomto složení:
I. Správa obce
Ing. Kalina Radek
Granát Jiří
Kuthan Petr

předseda
člen
člen

II. JSDH obce Chotýšany
Sysel Vladimír
Matoušek Milan
Nouza Radek

předseda
člen
člen

III. Knihovna
Pošmurná Irena
Matoušková Monika

předseda
člen

IV. Sportovní areál
Toula František
Holejšovský Josef
Sysel Vladimír

předseda
člen
člen

V. Pokladní hotovost
Kuthan Petr
Dessová Jana

předseda
člen

VI. Materiálové zásoby
Granát Jiří
Ing. Kalina Radek
Toula František

předseda
člen
člen

Inventarizace bude provedena k 31. 12. 2011 a odevzdání inventarizačních zápisů do 31. 1. 2012.
5.

Úprava obecního rozpočtu
Úprava obecního rozpočtu k datu 31. 12. 2011 bude provedena rozpočtovým opatřením účetní obce
(dle přílohy).
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy obecního rozpočtu?

6.

Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1264/1 v k.ú. Chotýšany – pan Matoušek
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku. parc. č. 1264/1 v ceně 150,- Kč/m2.
Otázka: Kdo souhlasí s prodejem části pozemku?

7.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
Žádost o pronájem nebytového prostoru – garáž malá Městečko.
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem malé garáže pí Tůmové na rok 2012.
Otázka: Kdo souhlasí s pronájmem malé garáže – Městečko?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Informace o stavu vodovodu.
Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodních přípojek je bude nutné v roce 2012 vyměnit, což představuje
investici v hodnotě 500.000,- Kč až 700.000,- Kč. O způsobu financování bude zastupitelstvo jednat v lednu
2012.
Informace o adventním koncertu.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.079,- Kč. Z toho 2.000,- Kč bylo odesláno církvi, 1.000,- Kč bylo
předáno na údržbu místního kostela a zbytek částečně pokryl náklady koncertu.

Usnesení č. 11/2011 ze dne 28. 12. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany:
1)

schvaluje
a)
přebytkový rozpočet obce na rok 2012;
b)
úpravu obecního rozpočtu na rok 2011;
c)
prodej části pozemku č.1264/1 p. Matouškovi;
d)
pronájem malé garáže v Městečku pí Tůmové;

2)

pověřuje
a)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu
multifunkčního sportoviště;
b)
starostku a 2. místostarostu přípravou návrhu na financování opravy vodovodu;

3)

bere na vědomí
a)
informaci o stavu vodovodu;
b)
informaci o adventním koncertě.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27. 1. 2012 od 1800 hodin.

VÝZVA PRO VŠECHNY ČTENÁŘE,
KTEŘÍ JEŠTĚ NEVRÁTILI
ZAPŮJČENÉ KNIHY!!!
Prosím učiňte tak nejpozději do konce roku 2011,
jedná se především o zapůjčené knihy
z výměnného fondu z Benešova.
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!

Všem čtenářům do roku 2012
mnoho zdraví, štěstí
a pohody
přeje
Obecní knihovna Chotýšany

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 3
Čp. 2 Dřívější majitel této chalupy býval Václav Mašín, nar. 1828 v Chotýšanech. Byl dvakrát ženat a měl celkem
8 dětí. Po něm tu byl jakýsi Jan Hodík, nar. 1820 s manželkou Marií nar. 1827. Měli syny Antonína nar. 1853 a Matěje
nar. 1856, dále dcery Annu nar. 1862, Františku nar. 1864 a Antonii nar. 1867.
Jako další majitel uvádí se Josef Uhlíř, nar. 1851, který chodil jako nádeník na práci ke dvoru chotýšanskému.
Měl tu ženu Marii nar. 1844, dceru Annu nar. 1879 a syna Emila nar. 1884. Odstěhovali se potom do Duchcova a po nich
tu byla rodina Zvárova. U nich byla na vychování Anna Divišová, která potom sloužila v Benešově, kde se seznámila
s kolářem Antonínem Škvorem, za kterého se pak provdala.
V r. 1909 se na tuto Zvárovu chalupu přiženil Václav Děd z Jiřína, vzal si za ženu Zvárovu dceru Marii a s ní
začal zde hospodařit. Měli pak
dvě děti. Dcera Marie se provdala ke Konopišťským do Velíše.
Syn František se také oženil
a ujal se hospodářství na
chalupě. V r. 1947 prodali
Dědovi tuto chalupu Františku
Fialovi, staviteli a architektu
z Prahy a odstěhovali se do
Onšovic, kde koupili statek
čp. 4.
A tak na bývalé Zvárově
chalupě na Pařezí čp. 2 bydlí
nyní zmíněný František Fiala,
pocházející ze statku čp. 4 Na
Pařezí s manželkou Františkou
nar. 1895. On je narozen 1896.
Oba jsou již důchodci. Františka
je rozená Vrbovcová. Žijí zde
Dědova chalupa na Pařezí čp. 2 kolem roku 1920
klidně, spokojeně možno říci
tráví zde svoje stáří. František Fiala se již řadu let zabývá podrobným popisováním historie naší vesnice a snad i blízkého
okolí. Jak jsem seznal sám, je to práce velmi náročná i když velmi záslužná a zasluhuje obdiv i uznání! Chalupa sama
alespoň zvenčí se nezměnila. Je to menší dřevěné stavení, připomínající tak trochu chaloupky z našich českých pohádek.
Čp. 3 Začátkem 19. století byl na této chalupě Jan Sysel nar. 1794, obuvnický to mistr. Byl v té době vdovec, měl dceru
Kateřinu nar. 1822, která však ještě mladá zemřela. Starší syn František nar. 1817 se potom na chalupu oženil.
S manželkou Kateřinou nar. 1820, která pocházela z Bořeňovic měli 4 děti. Syn František nar. 1849 vyučil se krejčím
a usadil se potom ve Vídni, kde dostal i domovské právo. Druhý syn Josef nar. 1856 se rovněž ve Vídni vyučil klempířem,
také tam potom zůstal. S manželkou Marií nar. 1852 měl 3 syny, Leopolda nar. 1882, Josefa nar. 1883 a Karla nar. 1885.
I on dostal pak domovské právo ve Vídni. Dcera Marie nar. 1843 se vdala někam přes pole, dceru Kateřinu nar. 1852 si
vzal za manželku Vojtěch Červenka, nar. 1847 v Postupicích.
Starý Jan Sysel měl ještě syna Matěje nar. 1828. Byl vyučen krejčím. Za manželku měl Kateřinu nar. 1826
v Domašíně a s ní měl 3 dcery a syna Františka, který se také vyučil krejčím. Všichni bydleli v chalupě na Pařezí, než se
potom rozešli do světa.
Psáno r. 1967 J. Š.

pokračování příště
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