Ročník 15 / Číslo 12/ Prosinec 2011
Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto kalendářním roce Vám předáváme
informace o dění v naší obci. Ty zásadní záležitosti se, jako
vždy, probíraly na jednání zastupitelstva a nyní o nich
zpravujeme i Vás.
Bezpochyby nejdůležitějším bodem našeho jednání
byl rozpočet obce na následující rok. Ten jsme opět
sestavili jako mírně přebytkový. Jeho celková výše se však
oproti letošnímu roku zvýšila o cca 2 milióny korun, což
odpovídá částce přidělené jako dotace na opravu
komunikace ke Křemení. S dalšími investičními výdaji pro
příští rok rozpočet již nepočítá. Momentálně však máme na
účtě k dispozici ještě téměř 2 milióny Kč, které vznikly
jako úspory z minulých let, a o jejich využití budeme
rozhodovat během následujícího roku podle aktuální
potřeby a stavu našich připravovaných projektů. Prioritou
přitom zůstává modernizace autobusové zastávky na
Chotýšce.
Další projekty (tj. sportoviště apod.) se budeme
snažit zabezpečit s pomocí dotací, protože na jejich
realizaci v současném systému financování již peníze
nezbývají. Tato nepříliš povzbudivá informace má však
i svou lepší stránku, tj. že v příštím roce se nechystáme
zvyšovat ani daň z nemovitostí, ani vodné a ani poplatky za
svoz komunálního odpadu. Velkým přínosem pro obecní
pokladnu by bylo, kdyby vláda a parlament schválili novelu
zákona o rozpočtovém určení daní, která by nám podle
současných informací měla do rozpočtu přinést přibližně
další milión korun, a která by měla platit od r. 2013.
Ve svém uvažování se však nemůžeme omezit jen
na následující rok. Je nezbytné, abychom vypracovali
strategii rozvoje obce na období cca 5 -10 let. Na tuto
strategii pak naváže strategie mikroregionu CHOPOS
a celého Posázaví, která bude důležitá pro rozhodování
o přidělování dotací v budoucnosti. Z toho důvodu
(a z podnětu CHOPOSu) začneme po Novém roce sbírat
Vaše podněty na to, co by se mělo v obci vybudovat nebo
zorganizovat. Vaše nápady budeme přijímat např.
v místním obchodě nebo na OÚ, když přijdete platit za
odpady. Taktéž Vám budou k dispozici naše nové webové
stránky. Jsme rádi, že se stránky: www.chotysany.cz

většině z Vás líbí a budeme se snažit, abyste na nich
nacházeli všechny aktuální informace.
Z jednání CHOPOSu i Bene-busu se k nám
dostávají vesměs samé negativní zprávy. Krajský úřad
vypracoval novou koncepci dopravní obslužnosti, která je
pro obce nepřijatelná, proto probíhají složitá jednání v této
věci. Vzhledem k tomu, že ze svazku obcí Bene-bus
vystoupily Čerčany, zvyšuje se pro příští rok příspěvek na
dopravní obslužnost o 50 Kč na osobu, trvale žijící v obci,
tj. na 170 Kč. Toto opatření, spolu s předpokládaným
zvýšením cen energií a rostoucí DPH, zcela jistě nepříznivě
ovlivní výdaje obce.
A ještě krátce z jiných oblastí. Práce na získání
stavebního povolení na autobusovou zastávku na Chotýšce
a na sportoviště pokračují tím, že kontaktujeme všechny
orgány dotčené stavbou a žádáme je o vyjádření.
Komunikaci na Křemení firma BES vybuduje, bohužel, až
na jaře, v současnosti již nejsou pro stavbu vhodné
klimatické podmínky. Na úřední desku jsme vyvěsili žádost
pí. Tůmové z Městečka o prodloužení nájmu malé garáže
a žádost p. Milana Matouška o odprodej pozemku
(příjezdová komunikace k jeho domu pod školou).

Vážení spoluobčané,
nejen proto, že se na nás hrne z médií i našeho okolí
spousta
nepříjemných
informací
a
podléháme
předvánočnímu shonu a stresu, ale především proto, že se to
stalo již tradicí, nabízíme Vám opět příležitost alespoň na
chvíli na všechny problémy zapomenout a nechat se unášet
hudbou, která zazní na letošním adventním koncertě
v podání paní Čejkové a jejího doprovodu. Po koncertě jste
pak ještě zváni na malé pohoštění u sochy sv. Jana, kde si
můžeme popovídat a popřát si do nového roku.
Za celé vedení obce Chotýšany Vám přeji klidný adventní
čas a krásné prožití vánočních svátků.
Ing. Blanka Bejdáková

ZE ŠKOLY
Pohádkový den
Poslední listopadový čtvrtek nebyl jen tak ledajaký. Za
dětmi přijely do školy pohádkové písničky v rámci
výchovného koncertu. A tak si děti zazpívaly písničky
z pohádek od pana Svěráka, ale i písničky z pohádek
starších.. Na pohádkové dopoledne navázal večer
s vílou Zvídalkou.

Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 24. listopadu se děti a dospělí sešli před školou
s lampiony. Školáci s lampióny, které si sami vyrobili.
Společně se vydali, letos již počtvrté, za vílou Zvídalkou.
Ta pro děti připravila úkoly o svých kamarádech
z pohádek. Do posledního okamžiku byli všichni napjatí,
kde se víla Zvídalka tentokráte objeví. Procházka byla plná
napětí a očekávání. Víla byla k zahlédnutí jen malou chvíli
ve svých pohádkových šatech s lucernou v mlhovém oparu.
Dětem za jejich odvahu a plnění úkolů nechala košík
sladkých dobrůtek.
Pro děti bylo ve škole připraveno noční spaní se
sny víly Zvídalky. A tak se svými kamarády, mezi nimi
byli i bývalí spolužáci, strávily příjemný večer.

Výlet do Divadla v Celetné - 12. 11. 2011
V ranních hodinách jsme vyrazili do Prahy vstříc novým
zážitkům a dobrodružstvím.
Nejdříve jsme jeli autobusem a v Benešově jsme
přesedli do vlaku Elefant City. Samozřejmě jsme si zvolili
druhé patro, aby naše zážitky podpořil krásný výhled po
okolí. V Praze nás přivítalo Hlavní nádraží, kde jsme si
prohlédli historickou Fantovu kavárnu a poté naplnili svá
hladová bříška. A hurá za poznáním.
Spořádaně jsme došli až k Prašné bráně, kde jsme
si od Petry vyslechli výklad o “Královské cestě”, prohlédli
si nádherný Obecní dům a mezi cizinci prokličkovali do
Celetné ulice. Tou jsme prošli až na Staroměstské náměstí,
kde nás vzhledem k nádhernému slunečnému dni zlákala
věž Staroměstské radnice. Neodolali jsme a vystoupali až
na vrchol, který nás odměnil širokým a jasným výhledem
na celou Prahu. Tak jsme získali možnost vidět většinu
významných pražských staveb z jednoho místa. Velké
ocenění patří Ondrovi za to, jak překonal počáteční strach
z výšky a se zájmem s námi obdivoval Pražský hrad,
Karlův most, Národní divadlo a mnoho dalšího.
Nezapomněli jsme ani zamávat Petře a Martině dolů na

náměstí a vyrobit si vlastní suvenýr z návštěvy věže. Jen to
odbíjení orloje a promenádu apoštolů jsme nestihli, tak
příště.
A už je čas na kulturu, za kterou jsme přijeli.
Představení Kouzelná kulička nás všechny moc pobavilo
jak humorem, tak i žonglérskými výstupy a my si nakonec
odnesli i suvenýr z představení. Jen tomu Vojtovi se
nesplnilo toužebné přání asistovat při vystoupení
s magickým bičem a hrdinně podržet růži v puse. Vojto,
máš odvahu …
Po závěrečné procházce zpět na Hlavní nádraží nás
čekala ještě jízda pražským metrem a pak už šťastný návrat
domů k rodičům.
Poděkování patří paní Novákové, která Petře
pomohla s dohledem nad námi, abychom se v davu turistů
neztratili, ale také za termosky, které nám - členům
turistického kroužku darovala.
Už se těšíme na výlet další – na Prahu vánoční!

Vánoční výstava ve škole
V neděli 11. prosince 2011 přijměte pozvání na
výstavu, která se uskuteční v prostorách MŠ a ZŠ
od 10: 00 - do 16:00 hodin.
Tímto přijměte i pozvání na vánoční dílničky do
školy, které proběhnou ve středu 7. prosince 2011
od 9:30 hodin.

Vánoční představení
V úterý 20. prosince 2011 od 17.00 hodin se v sále
hostince Pod Kostelem koná vánoční vystoupení.

Adventní posezení
Ve čtvrtek 22. prosince 2011 přijměte pozvání na
adventní posezení do restaurace Na Kopečku.
Sejdeme se v 19:00 hodin.

Zpráva z obecní knihovny
Vážení čtenáři, spoluobčané!
Jelikož se blíží konec roku, pokládám si za povinnost Vás informovat o stavu naší obecní knihovny. Naše knihovna, která
dle fyzické inventarizace, kterou jsem provedl s nástupem do funkce knihovníka, čítá 2850 svazků. K nim přibylo dalších
55 svazků od 5 dárců, kterým velmi děkuji! Dalších 95 titulů ještě přibude ze spolkové knihovničky Sdružení přátel
Chotýšan a naposled další potěšitelnou zprávou je zakoupení 50 nově zakoupených knih v celkové částce 6.100,- Kč.
Z toho se jedná o 5.000,- Kč schválených v letošním rozpočtu obce a další 1.100,- Kč jsou z příspěvků od 31 čtenáře na
provoz knihovny. Doufám, že po prázdninovém útlumu našich čtenářů se tímto výběrem knih vaše návštěvnost opět zvýší!
Nejmladší čtenáři si mohou z nově zakoupených titulů vybrat z 5 pohádkových knížek, např. obrázkovou knížku
pro děti od 4 let České vánoce Josefa Lady, Nejkrásnější pohádky – výběr pohádek Boženy Němcové a Karla Jar. Erbena,
a další známé pohádky od E. Krásnohorské. Pro vyznavače komiksů mohu doporučit Pohádku o zlobivé kryse od Bryana
Talbota. Pro nejmladší začátečníky studia angličtiny si mohou zapůjčit pohádky s česko-anglickými texty nebo ilustrované
anglicko-české slovníky vhodné i pro předškoláky. Ti starší zvídaví školáci se mohou vzdělávat z encyklopedií otázek
a odpovědí i z oboru vědy a techniky, motocyklů nebo pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět o lidském těle. Je tu k dispozici
i několik krásných encyklopedií z oboru flory a fauny, domácích z oboru historie. Celkový seznam nově zakoupených knih
do naší knihovny v letošním roce je prezentován na obecních webových stránkách www.chotýšany.cz , pod odkazem
knihovna. Kromě tohoto seznamu je tam prezentován ještě seznam výměnného souboru knih zapůjčených do konce tohoto
roku z knihovny z Benešova. Další zpracované seznamy knih budu na webové stránky postupně doplňovat. Knihovnické
stránky na původním odkazu www.knihovnachotysany.wz.cz totiž nejsou již dlouhodobě aktualizovány, jelikož se tak
nedařilo po technické stránce.
Od 1. ledna se vybírají příspěvky na rok 2012! I nadále bude platit schválený ceník: 20,- Kč pro děti do 14 let a důchodce;
50,- Kč pro ostatní čtenáře.
Výzva pro všechny hříšníky, kteří ještě nevrátili zapůjčené knihy zejména z výměnného souboru knih z Městské
knihovny v Benešově!!!
Protože potřebuji do konce letošního roku všechny tyto knihy do Benešova vrátit, abych je mohl vyměnit za nové, učiňte
tak co nejdříve! Těm co včas tak neučiní, rozesílám od 1. ledna 2012 upomínky! Děkuji za laskavost a zachovejte nám
přízeň!
Miroslav Švarc
knihovník

PF 2012
Zastupitelé obce Chotýšany přejí
všem občanům krásné prožití svátků vánočních
a v Novém roce hodně zdraví

Zápis 10/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2.12.2011 od 1900 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: Ing. Radek Kalina, Jiří Granát,
Hosté: Bohumila Janáčková (Kočová)

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)
Návrh obecního rozpočtu
4)
Zpráva z CHOPOSu a Benebusu
5)
Jednání s panem Tomkem o vyklizení pozemku v Městečku
6)
Pracovní smlouvy
7)
Žádost o odprodej pozemku v Dubinách – pí Kočová
8)
Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1264/1 v k.ú. Chotýšany – pan Matoušek
9)
Vyhodnocení cenových nabídek na realizaci projektu: Bezpečná cesta do školy – Autobusová
zastávka Toulov
10)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

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

3.

Návrh obecního rozpočtu
Otázka: Kdo je pro schválení návrhu obecního rozpočtu?

4.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zpráva z CHOPOSu a Benebusu
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání svazku obcí CHOPOS a valné hromady Benebusu.

5.

Jednání s panem Tomkem o vyklizení pozemku v Městečku
S panem Tomkem stále probíhá soudní řízení ohledně vyklizení pozemku v Městečku. Mimosoudní jednání,
které proběhlo dne 23. 11. 2011 na obecním úřadě, nebylo úspěšné.

6.

Pracovní smlouvy – dohody o pracovní činnosti
Chotýšanské noviny – Monika Matoušková
Knihovna – Miroslav Švarc (od března 2012)
Kronika – Miroslav Švarc (od března 2012)
Správa vodovodu – Vladimír Sysel
Otázka: Kdo je pro schválení dohod o pracovní činnosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7.

Žádost o odprodej pozemku v Dubinách – pí Janáčková (Kočová)
Zastupitelstvo schválilo žádost pí Janáčkové (Kočové) na odprodej části pozemku č. 473/2 v k.ú. Městečko.
Paní Janáčková zajistí převod a uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku a za pozemek o rozloze
186 m2 zaplatí 200,- Kč/m2.
Otázka: Kdo je pro odprodej pozemku č. 473/2?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8.

Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1264/1 v k.ú. Chotýšany – pan Matoušek
Bude vyvěšen záměr na prodej pozemku.

9.

Vyhodnocení cenových nabídek na realizaci projektu: Bezpečná cesta do školy – Autobusová zastávka
Toulov
Zastupitelé posoudili tři cenové nabídky. Byla vybrána firma BES, s.r.o., která nabídla nejnižší realizační cenu.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky firmě BES, s.r.o.

10.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
Žádost pí Tůmové z Městečka na pronájem nebytového prostoru – garáž malá Městečko. Bude vyvěšen záměr.

Usnesení č. 10/2011 ze dne 2. 12. 2011:
1)

2)

3)

Zastupitelstvo obce Chotýšany
schvaluje
a)
návrh přebytkového obecního rozpočtu na rok 2012;
b)
pracovní smlouvy – dohody o pracovní činnosti na rok 2012 dle bodu 6 zápisu z jednání zastupitelstva;
c)
odprodej pozemku č. 473/2 v k.ú. Městečko pí Janáčkové;
d)
realizaci projektu: Bezpečná cesta do školy – Autobusová zastávka Toulov, firmou BES, s.r.o., která
předložila nejnižší cenovou nabídku;
pověřuje
a)
starostku jednáním s firmou Astraprojekt ohledně projektové dokumentace;
b)
starostku a 1. místostarostu zajištěním přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního
sportoviště;
c)
starostku uzavřením smlouvy s firmou BES, s.r.o.
bere na vědomí
a)
zprávu z CHOPOSu a Benebusu;
b)
výsledek mimosoudního jednání s panem Tomkem;
c)
žádost o odprodej části pozemku p.č. 1264/1 v k.ú. Chotýšany;
d)
žádost o pronájem nebytového prostoru – malá garáž Městečko.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2011 od 1730 hodin.
Obecní rozpočet 2012 – Chotýšany
Paragraf Položka
1039
1039
2212
2212
2212
2321
2321

Složka

5169

Podsložka
Nákup služeb

Lesní hospodářství
5169
5171

Služby
Opravy
SILNICE

5154
5169
8124

Elektrická energie (ČOV)
nákup služeb (rozbor vody, odvoz kalů)
splátka úvěru
Kanalizace

2221
2221
2310
2310
2310
2310
2310

5329

5139
5154
5169
5171

Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(Benebus)
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Věcné břemeno
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)
Opravy a udržování (ATS - posílení tlaku vody)

2012
70,00
70,00
50,00
838,00
888,00
0,00
5,00
207,00
212,00
78,15
78,15
150,00
5,00
150,00
100,00
50,00

2310
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3141
3141
3314
3314
3314
3314
3314
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3399
3399

PITNÁ VODA
5331
5154
5155
5171
5321

Příspěvek obce do školy
Elektrická energie
Palivo
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery obcím
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

5171
5021
5136
5137
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5222
5139
5175

3399

5221

3421

5222

3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3631
3631
3632
3632
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5512

5154
5139
5137
5171
5222
5154
5171
6121
5169
5169
5222
5329
6130
6349
5169
5021
5171
5137
5139
5156
5169
6121
5139

Opravy a udržování
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný majetek
Nákup materiálu j.n.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný neinvestiční majetek
Nákup materiálu j.n.
Služby - tisk novin Agrodat
Příspěvek o.p.s. - tiskárna
ZÁLEŽITOSTI KULTURY J.N.
Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)
Nákup služeb ostatních (občerstvení)
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž.přát.
Chotýšan, Červený kříž, Důchodci, Postižení)
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Neinvestiční dotace občanským sdružením (SRPŠ 5)
Využití volného času dětí a mládeže
Elektrická energie
Nákup materiálu j.n.
Drobný majetek
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Opravy a udržování
Rozšíření veřejného osvětlení
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Služby - oprava zdi
POHŘEBNICTVÍ
Nákup služeb - (digitalizace, geom. práce, projekt. dok.)
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Neinvestiční transfery - ochrana fauny Votice
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)
Nákup pozemku
ČOV (Budka, Matoušková, Vitner, Fuxa, Vaňkát, Holejšovská)
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n. (tech.sl.)
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
Oprava a udržování
Drobný majetek - křovinořez
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb j.n.
Revitalizace LBP Chotýšanky
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
Nákup materiálu j.n.

455,00
500,00
160,00
50,00
5,00
80,00
795,00
0
0,00
5,00
5,00
10,00
3,00
23,00
10,00
3,00
0,00
2,00
17,00
10,00
42,00
10,00
5,00
50,00
65,00
0,00
0,00
25,00
5,00
20,00
30,00
60,00
140,00
100,00
30,00
200,00
330,00
10,00
10,00
250,00
250,00
0,00
83,00
100,00
180,00
363,00
450,00
450,00
80,00
20,00
20,00
15,00
15,00
35,00
100,00
285,00
50,00

5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

5156
5162
5167
5171
5222

Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením
POŽÁRNÍ OCHRANA

5023
5031
5032
5011
5021
5031
5032
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5172
5175
5361
5362
5141

Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný majetek (zvonění Pařezí a Městečko)
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů, pojištění obce
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Programové vybavení
Pohoštění
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
Placené úroky
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FIN. OPERACÍ

VÝDAJE CELKEM
Příjmy z daní

Příjmy ze státního rozpočtu
Příjmy z místních poplatků

Ostatní příjmy

10,00
3,00
5,00
50,00
0,00
118,00
557,00
0,00
88,00
645,00
350,00
50,00
80,00
30,00
3,00
40,00
30,00
150,00
5,00
5,00
40,00
50,00
7,00
40,00
5,00
10,00
2,00
5,00
902,00
10,00
10,00
6131,15

Daň z přidané hodnoty 1211

1500,00

Daň z příjmů fyzických osob 1112
Daň z příjmu fyzických osob kapit. srážková 1113
Daň z příjmu právnických osob 1121
Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111
Daň z nemovitostí 1511
Příspěvek na školství
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na opravu komunikace
Poplatek za komunální odpady 1337
Poplatek ze vstupného 1344
Poplatek za psy 1341
Poplatek - hrací automaty 1347
Správní poplatky 1361
Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků 3639 3111
Za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
Příjem z ubytovacích kapacit 1342
Nájem - kadeřnictví + ostatní
Za hřbitov 3632 2111
Za vodu 2310 2111
Úroky 6310 2141
Smlouva - BES 6171 2321 215tis. 3639 2131 45tis.

50,00
60,00
800,00
670,00
550,00
50,00
70,00
1861,00
300,00
3,00
10,00
0,00
2,00
60,00
30,00
50,00
1,00
12,00
2,00
100,00
6,00
260,00

PŘÍJMY CELKEM

6447,00

Vánoční výstava Ivany Syslové
Již po šestnácté se otevírá dnem 3. prosince prodejní vánoční výstava Ivany Syslové z Chotýšan. Tou první
zahájila svůj tradiční vánoční maraton v roce 1996
v prostorách dnešní pošty v hasičské zbrojnici. Poté
její výstavní činnost pokračovala 2x v bývalé zasedací
místnosti na OÚ (dnešní knihovna). Od roku 1999 ve
vlastním nově postaveném domku v Chotýšanech.
Nejvíce převládajícími výrobky jsou bucláky
s modrou glazurou s režným podkladem a bílé
glazované hrnky zdobené vyškrabovanou technikou.
Dalším sortimentem jsou keramické svícny a různé
vykrajované ručně zdobené ozdůbky na vánoční
stromeček připomínající perníčky našich babiček.
Tyto výrobky prezentuje v různých obchodech s keramikou na různých místech české republiky.
Samozřejmě i v okresním městě v Benešově a ve Vlašimi. Svůj sortiment prezentuje osobně na jarmarcích např.
Českém Šternberku, Křivsoudově. Její stánek nechybí ani na velkých hrnčířských trzích v Berouně a Kostelci
nad Černými lesy.
Na svých pravidelných prodejních vánočních a velikonočních výstavách lze zakoupit mnoho doplňkového
zboží i od jiných dodavatelů. Například ručně vyráběné ozdoby z různého materiálu a technik, adventní věnečky
a svícny, vonné vosky, františky, suché vazby květin, kanafas, proutěné zboží a další dárky pro radost.

Vánoční výstava u Syslů
3. 12. - 23. 12. 2011
Otevřeno:
soboty a neděle

09.00 - 17.00

všední dny

16.00 - 19.00

Kromě

keramiky

prohlédnout

i

je

zakoupit

možno
svíčky,

vánoční dekorace, kanafas, proutí,
hry a plyšové hračky, bižuterie
a další drobnosti pro radost.
Srdečně zve:
Ivana Syslová z Chotýšan 123
tel. 605 217 328

Obec Chotýšany a Sdružení přátel Chotýšan

pořádají již tradiční

Adventní koncert
v neděli 11. prosince od 17.00 hodin
v chrámu sv. Havla v Chotýšanech
zazpívá a zahraje paní Marie Čejková s doprovodem
vstupné dobrovolné
Po skončení koncertu se bude u sochy sv. Jana podávat svařené víno a malé
občerstvení.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Pařezí 2
Pokud se mi podařilo zjistit a sehnat záznamy o dřívějších obyvatelích osady Pařezí, poznamenávám to na památku i v této
„Chotýšanské kronice“.
Č. 1
Jak možno i podle výstavnosti soudit, bývala to větší chalupa a možná že dříve i docela služný statek, na kterém
hospodařil od samého začátku založení osady rod Toulův. Pocházel ze starobylého rodu Toulova na Smykově. V druhé
polovině minulého století hospodařila tu vdova Marie Toulová nar. 1831 v Řimovicích. Měla tři dcery a čtyři syny, z nichž
nejstarší Matěj, nar. 1859 po matce potom chalupu převzal a s manželkou Antonií nar. 1861 spolu zde hospodařili.
V r. 1902 prodal chalupu Janu Štěpánkovi z Dalov a sám se odstěhoval do Chotýšan, kde koupil statek čp. 8.Jan Štěpánek
sloužil původně v Jezeře u sedláka Kureše, kde jezdil s koňmi. Tehdy se ještě hodně povozničilo a tak jezdil i Štěpánek
s náklady velmi často až do Prahy. Oženil se potom s Barborou ze Skalice – přezdívali tam „U Čebeláků“ – a když se
naskytla příležitost, koupili chalupu na Pařezí, kde začali společně samostatně hospodařit. V té době měli již syna Jana,
nar. 1901 v Benešově. Na Pařezí se jim potom narodila ještě dcera Marie. Za několik málo let, co byli na Pařezí zemřela
Štěpánkovi manželka, v r. 1907. Za krátký čas se proto oženil podruhé. Tato jeho druhá žena pocházela z Dlouhých Polí
rozená Anna Kučerová. S tou pak už děti neměl. Zemřel v roce 1935, v sobotu 2. února měl pohřeb na chotýšanský
hřbitov.
Ještě za živobytí starého Štěpánka hospodařil na chalupě už syn Jan, který byl vyučen zedníkem a mimo
hospodářství hleděl si čile i tohoto řemesla. Byl ženat s Annou Nekvasilovou nar. 1906 v Dobříčkově a dobře spolu
hospodařili. Jeho sestra Marie je provdaná Kučerová, žijí v Přelouči. S manželkou Annou měl Jan Štěpánek tři děti: Dcera
Marie nar. 1936 je vdaná u Chramostů v Domašíně. Syn Josef nar. 1933 je dosud svobodný, zaměstnán je u ČSAD ve
Vlašimi. Po několika letech se jim
narodila dcera Jana a to 1946. Byla
zaměstnána
v kanceláři
JZD
v Chotýšanech.
V sobotu
před
chotýšanským posvícením 1966 měla
svatbu. Vdala se k Matouškovým do
Býkovic. Při založení chotýšanského
JZD přihlásili se za členy také všichni
hospodáři na Pařezí. Jan Štěpánek
předal do družstva svoji celkovou
výměru pozemků 6.70 ha, dále i
nějaký kus dobytka, což bylo vše
odhadnuto částkou 18.630 korun. A on
i jeho manželka stali se tedy
družstevníky. Jan si hleděl ovšem více
řemesla, v JZD bylo i po této stránce
práce dost a tak na pole chodila více
jen jeho manželka. Stará Štěpánková, Janova nevlastní matka zemřela v roce 1941.
Ve svých mladších letech býval Jan Štěpánek hodně i veřejně činným a pilně se zúčastňoval veřejného
a společenského života v Chotýšanech. Dnes již řemeslo neprovozuje. Je v důchodě a ve snaze být i nyní prospěšným
a užitečným členem naší společnosti zastává již několik let funkci vedoucího obecní lidové knihovny v Chotýšanech. Práci
tuto dělá více – méně zadarmo a možno říci, že mezi dnešními obyvateli Chotýšan a to jak staršími tak i mladými stěží by
se našel někdo, kdo by si této funkce hleděl lépe a lépe ji také zastával. Janu Štěpánkovi patří za to dík i uznání celé naší
vesnice i celého okresu.
pokračování příště
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