Ješetický obecní
plátek
Zpravodaj č. 7
Zprávy z obce Ješetice vydané obecním
zastupitelstvem 25. 6. 2018

Všem školákům i záškolákům přejeme krásné
prosluněné prázdniny.
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Informace pro občany
ROZPOČET – ROK 2018
Výdaje
paragraf položka
1032
pěstební činnost
2141
opravy – obchod
2212
komunikace - opravy, údržba
2221
5329 Benebus
2310
vodovod
2341
rybník
3319
kronika
3399
kultura
3631
veřejné osvětlení
3612
opravy bytu
komunální služby a územ. rozvoj - porad. a
3639
právní služby – nákup pozemků
sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup
3721
služeb
3722
sběr a svoz kom. odpadů - nákup služeb
3723
sběr a svoz plastů, skla a papíru
3745
péče o veřejnou zeleň
5212
řešení krizových situací
5311
smlouva městská policie Votice
5512
Sbor dobrovolných hasičů včetně JSDH
6112
zastupitelé
6171
činnost OÚ
6310
služby peněžních ústavů
6399 5362
daň obec
VÝDAJE CELKEM
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v Kč
50 000,00
10 000,00
1 000 000,00
23 111,00
30 000,00
50 000,00
8 000,00
35 000,00
124 000,00
110 000,00
300 000,00
10 000,00
150 000,00
80 000,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
350 000,00
371 000,00
850 000,00
5 000,00
40 000,00
3 628 111,00

Příjmy
paragraf položka
1111 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné
1112 činnosti
1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
1121 daň z příjmů právnických osob
1122 daň z příjmu právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1340 poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1341 poplatky ze psů
1351 příjmy – loterie
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitostí
4112 dotace ze Střed. kraje - na státní správu
1032
les
1070
příjmy z pronájmů – rybníky
2141
příjmy z pronájmů – obchod
2310
pitná voda + studna
3399
kultura – pronájem sálu
3612
bytové hospodářství – služby
3612
bytové hospodářství
3613
nebytové hospodářství
3722
služby – odpady
3725
třídění odpadů EKO-KOM
6310
příjmy z úroků, nekapitálové příspěvky

v Kč
370 000,00
130 000,00
50 000,00
360 000,00
40 000,00
570 000,00
70 000,00
3 000,00
10 000,00
1 000,00
240 000,00
54 400,00
100 000,00
1 500,00
1 200,00
20 400,00
20 000,00
6 000,00
60 000,00
4 000,00
4 000,00
20 000,00
1 000,00
2 136 500,00

PŘÍJMY CELKEM

Financování

Paragraf

položka
změna stavu krátkodobých prostředků
na účtech – zůstatek na účtu (část)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
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1 491 611,00
1 491 611,00

Schválení rozpočtu:

1. 12. 2017

Rozpočet byl schválen jako schodkový. Je krytý zůstatkem na bankovních účtech
obce.
Financování:

1 491 611,00 (Rozdíl mezi plánovanými příjmy a
plánovanými výdaji).

Zůstatek na účtech k
30. 11. 2017

2 182 606,84

Položkově rozepsaný rozpočet je vyvěšený na elektronické desce nebo
k nahlédnutí na obci v úředních hodinách.

Shrnutí hospodaření obce za rok 2017
• Zpráva o hospodaření a činnosti OÚ 2017
Dne 16. 5. 2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Ješetice
odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje za rok 2016 – nebylo ze
strany kontrolujících zjištěno žádné pochybení.
Stav účtu na začátku roku 2017
Účet obce: 2.138.044,60 Kč
Spořící účet: 562.601,83 Kč

stav účtu na konci roku 2017
1.741.843,05 Kč
562.770,61 Kč

Rozpočet obce 2017
Příjmy 2.581.418,29 Kč
Výdeje 2.977.451,06 Kč
• Informace o proběhlých investicích
- Zhodnocení bytu 197.956,- nová kuchyňská linka, podlahy, elektřina,
zednické práce, malování, zvětšení o jednu místnost.
- Kancelář 27.754,- Kč - elektřina, bezpečnostní fólie + dveře, malování
(přestěhování do přízemí).
- Oprava KD 62.600,- nová pracovní deska, 2x regál na sklenice, nové
obložení za barem, dveře do kuchyně.
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-

Oprava místní komunikace 821.505,- Kč.
Vybudování hřiště Řikov – 60.000,- Kč – skluzavka s houpačkou a oplocení.
Stání pro kontejnery na komunální odpad Ješetice 72.420,- Kč.
Nové lavice + stoly 18.000,- Kč.
Gril – 13.000,- Kč.
Projekt na otopnou soustava v KD 34.243,- Kč.

• Informace o plánovaných investicích na rok 2018
-

Oprava komunikace Ješetice + výkup pozemků.
Oprava kapličky Řikov.
Stání pro kontejnery na komunální odpad v ostatních obcích.
Dodělání obložení v KD – výčep.
Příprava pro osvětlení k nové železniční zastávce (zřízení přípojky).
Veřejné osvětlení pod KD + výkup cesty.
Probíhá cenová poptávka na rekonstrukci otopné soustavy v KD.

• Proběhlé akce v roce 2017

Plánované akce v roce 2018

-

JDŽ – vítání občánků 10. 3. 2018
Dětský karneval 25. 3. 2018
Letní Grilování 7. 7. 2018
Rozsvícení vánočního stromečku
Pečení perníčků
Gratulace k jubileím

JDŽ – vítání občánků
Dětský karneval
Letní grilování
Rozsvícení vánočního stromečku
Pečení perníčků
Gratulace k jubileím

Otevření úřadu ve Voticích i v sobotu
Městský úřad Votice i v letošním roce bude otevřen pro občany v sobotu, občané
si budou moc vyřídit své záležitosti na všech oborech úřadu.
A to o těchto sobotách: 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 22. 9., 20. 10. a 24. 11.
od 8:00 do 12:00 hodin
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Žádost o odstranění známek COMPAG VOTCE s.r.o.
Dobrý den,
jelikož je před námi opět distribuce známek na sběrné nádoby, dovolujeme si
touto cestou požádat občany o spolupráci.
„Prosíme o odstranění starých nálepek a ponechat vždy pouze aktuální pro daný
kalendářní rok“
Barevná mozaika na nádobě je pro obsluhu nepřehledná a v dalších letech se se
mohou barvy opakovat.
Předem děkuji za vstřícný přístup.
S přáním krásného dne

Radek Mrázek
Obchodní manager

Služby VZP ČR pro občany nově i ve Voticích
Termín: Každé sudé úterý, vždy od 9.00 do 13.00 hodin
Místo: Městský úřad Votice, Komenského náměstí 700
Pracovníci VZP ČR jsou připraveni vám poskytnout:
- informační servis o zdravotním pojištění,
- zajištění průkazu pojištěnce,
- přebírání dokladů, jako je např. přehled OSVČ, podání zaměstnavatele,
oznámení pojištěnce
- přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na ZP (zdravotnické
pomůcky) a dokladů k proplacení cestovních náhrad pacientů,
- vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči
- informace o výhodách a příspěvcích
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pracovníci VZP ČR - Votice
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Příjem podkladů pro změnu územního plánu
Obec Ješetice přijímá podklady ke změně územního plánu na katastrálním území
Ješetice.
Prosíme, zvažte své plány i do budoucích let. Územní plán se mění v průměru
jednou za pět až deset let.
Zájemci mohou žádosti odevzdat na Obecním úřadě v úřední hodiny ve čtvrtek
od 17:00 do 19:00 nebo e-mailem podatelna@jesetice.cz.
Termín pro zájemce je do 30. 9. 2018

Znovu otevření obchodu – Ješetice
Dne 5. 3. 2018 se znovu otevřel obchod v Ješeticích. Novým nájemcům přejeme
hodně štěstí a spokojených zákazníků.
Prodejna nabízí: denně čerstvé pečivo, uzeniny Kondrac Matoušek, každé
pondělí zákusky a ve čtvrtek chlebíčky.

Provozní doba:
Po: 7:30 – 11:00 13:00 – 17:00
Út: 7:30 – 11:00 13:00 – 17:00
St: 7:30 – 11:00
Čt: 7:30 – 11:00 13:00 – 17:00
Pá: 7:30 – 11:00 13:00 – 17:00
So: 7:30 – 11:00
Ne: Zavřeno
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Masáže & Regenerace
Provozní doba: pondělí - neděle
Objednávky pouze telefonicky.
telefon: 702 446 470 e-mail pro dotazy: info@masazevacek.cz
www.masazevacek.cz
Provozovna: Ješetice č.p. 2
Nabízím:
- klasické masáže
- dětské masáže
- masáže pro těhotné a sportovce
„Každý jsme jiný, a proto preferuji individuální přístup.“
Ondřej Vacek

Akce konané v obci Ješetice za rok 2017 a 2018, které
pořádala obec
(nebo na jejichž pořádání přispívala)
Fotky z těchto akcí najdete na stránkách obce:
www.jesetice.cz

Rozsvícení vánočního stromečku a pečení perníčků
V adventním čase 3. 12. 2017 jsme se již počtvrté sešli u příležitosti rozsvícení
vánočního stromečku na návsi v Ješeticích. Dětský doprovodný program se
povedl na výbornou a to hlavně díky Janě Plochové. Ani mráz nás neodradil a tak
jsme si mohli společně zanotovat koledy a zahřát se svařákem.
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Už podruhé jsme zorganizovali společné pečení a zdobení vánočních perníčků
v kuchyni KD Ješetice a to 10. 12. 2017. Kuchyně i předsálí se ponořili do sladké
vůně perníčků a bílkové polevy. Dostali jste chuť na perníčky? Já ano.
Lenka Sladkovská
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JDŽ a vítání občánků
Jako každý rok i letos 10. 3. 2018 se konala velice oblíbená ješetická akce JDŽ.
Žádný bod z tradičního programu nechyběl. A tak jsme mohli přivítat děti s jejich
krásným doprovodným programem a pohádkou O sladkém koblížkovi, poseděli
nad kávičkou a zákusky a zkrátka si užili báječné odpoledne.
Mezi nové ješetické občánky jsme letos přivítali Štěpánku Spálenkovou a Petříka
Hudce.
Štěpánka se narodila 21. 2. 2017 rodičům Lence Sladkovské a Pavlu Spálenkovi.
Petřík se narodil 23. 9. 2017 rodičům Haně Bečvářové a Michalu Hudcovi.
Oběma občánkům přejeme hlavně hodně zdraví a rodičům ty nejkrásnější
společné okamžiky v životě.
Bc. Radka Černá
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Dětský karneval
Dětský karneval se letos konal 25. 3. 2018.
Sál kulturního domu v Ješeticích se opět proměnil v barevný, smíchem a zábavou
naplněný dětský ráj.
Organizaci tohoto náročného dne si opět vzaly na bedra duo Jana Špačková a
Monika Černá společně se svým věrným týmem – žirafou, opičkou a motýlem.
Letos jsme však změnu měli a to v podobě občerstvení, o které se nám postarala
rodina Kroužkova. V nabídce dne měli děti možnost ochutnat palačinky se
šlehačkou a ovocem, párky v rohlíku, nesčetné množství cukrovinek a nápojů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této akci.
Bc. Radka Černá
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Pálení čarodějnic 2018
Tak jako loni i letos v podvečer a noc z 30. 4. 2018 na 1. 5. 2018 si organizaci
tohoto dne vzali na starosti hasiči z SDH Ješetice společně s ostatními občany
Ješetic, kteří se zhostili zdobení a stavění Májky.
Samozřejmě nechybělo občerstvení, pivečko, čarodějnice a veliký oheň.
Jana Beranová
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Dětské divadlo – PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Divadelní spolek Béčko Červený Újezd uvedl v neděli 10. 6. 2018 od 15:00 hodin
v KD Ješetice pohádku „Princové jsou na draka“.
Pohádka byla plně obsazena „malými“ dětskými herci, kteří mají divadlo zkrátka
v krvi.
Představení se líbilo nejen dětem ale i všem dospělým.
Lenka Sladkovská

Okrsková hasičská soutěž
Poslední květnovou sobotu se na rovince u Radíče uskutečnila soutěž hasičského
okrsku Heřmaničky. Pozvání „domácího“ pořádajícího sboru SDH Ješetice přijali
hasiči z Heřmaniček, Velkých Heřmanic, Smilkova a Arnoštovic.
Hasičské automobily se na louku začaly sjíždět kolem poledne. Po nástupu
čtrnácti soutěžních družstev a družstva mladých hasičů SDH Heřmaničky přišlo
na řadu plnění disciplín pořadová příprava, požární útok a běh na sto metrů
s překážkami. V divácky nejoblíbenější disciplíně požární útok se nejvíce dařilo
smilkovským mladším ženám (33,20 s.) a družstvu starších žen z Velkých
Heřmanic (30,03 s.). Z mladších mužských družstev měli nejrychlejší útok Velké
Heřmanice II. (26,57 s.), ze starších družstev hasiči z Heřmaniček (36,25 s.).
Disciplínu pořadová příprava se většině družstev podařilo splnit bez ztrátových
bodů. Pořadím zamíchaly „stovky“. V nich se nejvíce dařilo mladším ženám
z Heřmaniček (součet časů 68,60 s.) a mladším mužům z Ješetic I. (součet časů
70,12 s.). V závěrečném součtu zvítězily mladší ženy ze Smilkova nad ženami
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z Heřmaniček. Ze starších žen získalo první místo SDH Velké Heřmanice, druhé
SDH Arnoštovice, třetí SDH Heřmaničky.
Putovní pohár okrsku zůstal v Ješeticích, konkrétně ho vyhrálo družstvo mladších
mužů SDH Ješetice I. Z druhého místa v kategorii muži mladší se radovalo
družstvo Velké Heřmanice II., třetí místo patřilo družstvu Ješetice II., pomyslnou
„bramborovou medaili“ si odvezlo družstvo Smilkova. Na pátém místě skončili
hasiči z Heřmaniček, na šestém místě družstvo Velké Heřmanice I. Ze starších
mužských družstev se nejvíce dařilo mužům z Heřmaniček, druhé místo získali
muži z Velkých Heřmanic, třetí patřilo Arnoštovicím. Zpestřením okrskové
soutěže byla soutěž rodinných klanů Beranových a Vackových (příslušníci těchto
dvou rodin tvoří dohromady jednu třetinu ješetického hasičského sboru).
V napínavém klání zvítězilo smíšené družstvo Beranových. Hasiči zápolili také
v doplňkové disciplíně přetahování hasičkou hadicí. Bylo při ní vidět neskutečné
nasazení a nutno říci, že některé sbory skutečně „táhly jako koně“. Sladké
ocenění v podobě zmrzliny si odnesly mladí hasiči z Heřmaniček, kteří předvedli
na závěr soutěže, jak by si poradily s hořícím lesem a hájenkou.
Rozhodčí, delegovaní na soutěž Okresním sdružením hasičů Benešov, obdrželi
stejně jako zástupci obcí Ješetice, Smilkov a Heřmaničky upomínkové poháry u
příležitosti proběhlé soutěže. Medaile za zásluhy získali Pavel Bubník (velitel) a
Stanislav Rokos (starosta) z SDH Smilkov. Letošní okrsková hasičská soutěž se
obešla bez protestů a větších zranění, nesla se v příjemném, kamarádském
duchu. Hasičské úspěchy oslavily všechny sbory na zábavě v ješetickém
kulturním domě. Večerem je provázela kapela Relax.
SDH Ješetice děkuje všem soutěžícím a rozhodčím za bezproblémový průběh
soutěže a pohodovou atmosféru sobotního odpoledne a večera.
Za SDH Ješetice Jana Špačková
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Volby – Ješetice 2018
Volba prezidenta
Jak dopadla volba prezidenta České republiky v Ješeticích?
Volbu vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13. ledna 2018.
Druhé kolo volby připadlo na 26. a 27. ledna 2018.
První kolo:
- Volební účast - 68,90 %
-

- Voličů celkem – 70

Miloš Zeman – 42,25 %, celkem 30 hlasů
Jiří Drahoš – 25,35 %, celkem 18 hlasů
Pavel Fischer – 18,31 %, celkem 13 hlasů
Michal Horáček – 5,63 %, celkem 4 hlasy
Marek Hilšer – 4,23 %, celkem 3 hlasy
Mirek Topolánek – 2,82 %, celkem 2 hlasy

Druhé kolo:
Do druhého kola volby prezidenta ČR postoupili kandidáti Jiří Drahoš a Miloš
Zeman.
- Volební účast – 68,90 %

- Voličů celkem – 70

- Miloš Zeman – 60 %, celkem 42 hlasů
- Jiří Drahoš – 40 %, celkem 28 hlasů
Prezidentem ČR se pro kandidátní období 2018 – 2023 stal Miloš Zeman, který
zahájil své druhé funkční období 8. 3. 2018 složením prezidentského slibu.
Komunální volby 2018
V říjnu 2018 proběhnou ve více než 6000 obcí po celé České republice komunální
volby.
Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října 2018. Termín
komunálních voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman 23. května. Prezident
republiky musí podle zákona vyhlásit termín voleb nejpozději 90 dnů před jejich
konáním.
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Kdo může volit:
V komunálních volbách 2018 může volit každý svéprávný občan České republiky,
který dosáhl v době konání voleb věku 18 let. V současné době může volit zhruba
8,4 milionu voličů.
Jak se volí zastupitelstvo v komunálních volbách:
V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má
tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební
místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:
- Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy
kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle
hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.
- Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi
připadne jeden hlas.
- Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních
stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu
zastupitelů.
Volební lístky:
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Spolu s volebními lístky najde volič v
obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i
v samotné volební místnosti.
Kde se volí:
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých
příslušný obecní úřad své voliče informuje. Jedná se o obvyklé místo, kde volby
probíhají pokaždé. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat
obecní úřad o hlasování mimo volební místnost - za voličem přijdou dva
členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Vybrané volební místnosti budou známé nejpozději 15 dnů před volbami.
Zastupitelé obce Ješetice vyzývají své občany k přihlášení se na volební
kandidátku do komunálních voleb 2018. Uzávěrka kandidátek je do 7. 7. 2018.
Bližší informace ke kandidatuře poskytne paní starostka v úředních hodinách.
Někteří zastupitelé letos končí a je potřeba doplnit zastupitelské řady. Všechny
nové kandidáty srdečně uvítáme.
Monika Černá
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Slavnostní zahájení stavby
Modernizace trati Sudoměřice – Votice
V Heřmaničkách byl dne 5. 6. 2018 slavnostně zahájen další úsek na čtvrtém
železničním koridoru Sudoměřice - Votice. Tato stavba má překročit finanční
částku sedmi miliard korun českých, která je významně podporována
z Evropských finančních zdrojů, konkrétně z operačního programu Doprava II. (5
miliard EU, 2 miliardy ČR).
Zahajovacího slova se ujal investor stavby – státní organizace SŽDC generální
ředitel Jiří Svoboda. Partner stavby z Ministerstva dopravy ředitel odboru fondu
EU Marek Pastucha. A také ředitel sekce pro realizaci finančních zdrojů ze
státního fondu dopravní infrastruktury ČR Tomáš Blecha.
Stavba nové přeložky koridoru by měla být ukončena přesně po 150 letech od
doby, kdy na této trati projel první vlak (tedy do konce roku 2021). Všichni
zúčastnění si od modernizace slibují bezproblémové cestování vlakem na jih a do
Rakouska.

Video z tohoto zahájení můžete shlédnout mimo jiné i na stránkách obce
společně s animací budoucího železničního koridoru.
Bc. Radka Černá

Informace pro občany od vedení stavby na měsíc 7/2018
Dlouhodobá omezení:
- V měsíci 7/2018 žádná omezení nebudou
Informace o výlukách:
- V měsíci 7/2018 nebudou žádné výluky
Seznam činností a informací za 6/2018 na stavbě Sudoměřice – Votice
- Úsek 71 + 72 (Sudoměřice – Červený Újezd) + úsek 73 (Červený Újezd –
Votice)
o Sejmutí ornice včetně odležení
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o Budování násypů
- Staveništní komunikace v úseku (Mezno – Střezimíř, Červený Újezd, Radíč
– Jiříkovec, Heřmaničky)
o Vytýčení tras staveništních komunikací
o Skrývka ornice na zemní pláň
o Provádění násypových těles
o Stavění provizorních komunikací
- ŽST Chotoviny
o 30. 6. 2018 dokončení prací na prodloužení nástupiště
Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní
charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v „Informacích pro
občany na období 6/2018.
Rovněž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489/19
v Táboře nebo na tel. čísle 381 205 511.
za OHL ŽS Ing. Lumír Pyszko

Dětská příloha
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OÚ JEŠETICE
Vás srdečně zve na
Letní grilování a vítání prázdnin
7. 7. 2018 od 16:00 hodin
u KD Ješetice
Těšit se můžete na posezení
s harmonikou dobré jídlo a pití.
Vstupné: 80 Kč

Možnosti pronájmu Kulturního domu Ješetice
Ceník nájemného KD platný od 1. 1. 2016:
-

Výčep – 500,- Kč
Výčep + kuchyň – 700,- Kč
Výčep + kuchyň + sál (bez topení) – 1.700,- Kč
Výčep + kuchyň + sál (topná sezóna) – 2.200,- Kč
Komerční účely bude řešeno individuálně na základě
písemné žádosti OZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace OÚ:

Starostka:
Lenka Sladkovská – tel.: + 420 730 173 630
WWW: www.jesetice.cz

Korespondenční adresa:
Obec Ješetice
Ješetice 22, 25789 Heřmaničky
IČ: 00473472
Místostarosta:
Petr Hora – tel.: + 420 604 271 565
E-mail: podatelna@jesetice.cz

ID datové schránky: 3mmay8v

Bankovní spojení: 31627121/ 0100

Úřední hodiny: Čtvrtek: 17:00 - 19:00

Foto: Jana Špačková
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