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Vážení spoluobčané,
po letních prázdninách Vám prostřednictvím
Chotýšanských novin přinášíme informace o dění
v obci. Během prázdnin proběhlo několik kulturních
a sportovních akcí, a to tradičních i nových. Každá
z nich si našla své příznivce a návštěvníky a jsem rád,
že obec žije, lidé se scházejí a mají chuť takové akce
organizovat. Tou největší byly 8. Chotýšanské
slavnosti, které již tradičně přilákaly mnoho místních
i přespolních návštěvníků. Neodradilo je ani
nepříznivé počasí a užili si společně bohatý program
a občerstvení. Tímto děkuji všem organizátorům
a těm, kdo se podíleli na přípravě této velké akce.
Sdružení přátel Chotýšan obdrželo na tuto akci dotaci
z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši
30.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce se sešlo mimořádně během
prázdnin dne 22. 7. 2019, aby projednalo navýšení
finanční spoluúčasti na projektu Skupinový vodovod
CHOPOS v souvislosti s výsledkem zadávacího
řízení. Výsledná cena celého projektu se vyšplhala na
cca 260 milionů korun, z toho podíl Chotýšan na
financování bude cca 14 milionů korun. Zastupitelé se
dohodli, že celou částku bude obec financovat
s pomocí úvěru. Během října dojde pravděpodobně
k předání staveniště a slavnostnímu zahájení stavby
vodovodu, která potrvá dva roky. Prozatím nevíme,
kdy konkrétně dojde ke stavbě v Chotýšanech, ale
stavební část se obyvatel dotkne minimálně, neboť
přivaděč bude napojen od Bořeňovic k vodojemu
u Rabbitu a budou využity stávající rozvody
vodovodu.
Další zasedání zastupitelstva obce se konalo dne
12.9.2019 a projednalo realizaci projektu úpravy
parkoviště a autobusové zastávky před školou na
základě vypracované studie. Jedná se zejména
o vytvoření bezpečného prostoru pro přecházení
a čekání na autobus, řešení autobusové zastávky se
zálivem, zamezení křížení cesty dětí do školy
parkujícími vozidly. S tím se bude řešit návaznost
chodníku a přístupu na autobusovou zastávku kolem
hřbitovní zdi. Bude třeba také řešit následný
nedostatek parkovacích míst u školy.
Obec Chotýšany byla vyzvána k jednání ve věci
vzájemné spolupráce s městem Benešov při zajištění
bezpečnosti provozu na průtazích silnic v rámci ORP
Benešov za pomoci systémů měření rychlosti
a návazných dopravně bezpečnostních opatřeních.
Krajskou správou a údržbou silnic byl předběžně
vytipován jako místo se soustavným překračováním
povolené rychlosti úsek silnice II/112 procházející
obcí. V rámci tohoto jednání a v návaznosti na

plánovanou rekonstrukci silnice II/112 obec navrhne
řešení míst pro přecházení od autobusové zastávky na
Chotýšce a na Křemení.
Další jednání vyvolal Hasičský záchranný sbor, který
v souvislosti s rozrůstající se zástavbou na Křemení
vyzval obec, aby vybudovala obraciště pro záchranné
složky IZS, zejména hasiče. Obec jedná s vlastníkem
pozemku na okraji této místní části, který je ochoten
část pozemku prodat.
V rámci komplexní pozemkové úpravy se ve středu
18. 9. 2019 sešla komise, která představila nový plán
uspořádání pozemků, se kterým souhlasilo více jak 92
% všech vlastníků. Zastupitelstvo musí znovu
projednat Plán společných zařízení, ve kterém budou
upřesněny přístupové komunikace k navrženým
pozemkům. V roce 2020 bude tento plán zaveden do
katastru a v roce 2022 by mohlo dojít k realizaci
navržených opatření tj. obchvat Chotýšan (obslužná
komunikace), který dostal prioritu č. 1 a dále
protierozní opatření.
Během letních prázdnin nám byly zaslány požadavky
vlastníků pozemků do Změny územního plánu obce
Chotýšany č. 1. Na základě jednání s ORP Benešov,
odborem územního plánování, chceme tuto změnu
projednat ve zkráceném řízení, tj. do jednoho roku.
V Městečku byla dokončena realizace projektu
dětského hřiště a volnočasového prostoru, v rámci
kterého bylo u obecního domku vybudováno hřiště na
malou kopanou a instalovány tři herní prvky. Tento
projekt byl podpořen dotací ve výši 400.000,- Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj. Rádi bychom tento
prostor ještě vylepšili úpravou přístřešku u domku, tak
aby pod ním vzniklo kryté posezení.
Na rok 2019 podala obec tři žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj – na opravu
komunikace, na doplnění herních a sportovních prvků
na hřišti a vybudování víceúčelového hřiště na míčové
hry, avšak nebyly úspěšné. Zastupitelé se rozhodli, že
víceúčelové hřiště bude realizováno i v případě, že
nebude přiznána dotace.
Obec se bude dále podílet na projektu Sdružení přátel
Chotýšan „Komunitní život pod širým nebem
v Chotýšanech“, který zahrnuje úpravu prostranství
v areálu nad fotbalovým hřištěm, výsadbu trvalek,
stromů a keřů, vybudování ohniště s posezením,
instalování herních prvků s přispěním grantu Nadace
Via České spořitelny ve výši 50.000,- Kč. Obec
přispěje na realizaci rovněž 50.000,- Kč.
Hezké babí léto přeje
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Září……škola jenom září
Pro někoho je to konec relaxace, pro druhé je to začátek nových výzev. Pro nás, kantory, je to začátek roku…. školního.
Již v přípravném týdnu jsme si sdíleli zážitky a prožitky z prázdnin a přitom si vypulírovali školu do absolutní
dokonalosti. Vyzdobili jsme si stěny originálními obrazy našich bývalých deváťáků a při každém pohledu na ně si lehce
vzdychneme nad surovostí odloučení. 
V celoročním plánu jsme si vytyčili cíle, kterých chceme během celého školního roku dosáhnout a že jich není málo.
Ostatně jako každý rok….
Aktivně jsme se zapojili do Šablon II. a díky nim rozvíjíme své profesní růsty a celkovou vybavenost tříd. Mohli jsme si
konečně dovybavit počítačovou učebnu v podobě školních notebooků, tabletů a interaktivních tabulí. Letos jsme hodně
posílili školní družinu a klub a pro zapsané děti naplánovali projektové dny ve škole, mimo školu, kluby logiky,
badatelské, čtenářské a to vše ZADARMO. Myslím si, že se pokaždé snažíme každý rok něčím „vyšpendlit“. Velkou
radost nám udělalo navázání spolupráce s paní psycholožkou, která k nám každý týden přijede ve čtvrtek a bude pracovat
na stmelování a harmonizaci kolektivů. Je to preventivní aktivita, ale určitě bude přínosná, jak pro děti, tak pro dospělé.
Aby ani rodiče nebyli ochuzeni, paní psycholožka nabídla jedno odpoledne v měsíci právě jim, pro rodinné konzultace.
Všechny konzultační hodiny budou hrazené ze školního rozpočtu. Je to velmi nadstandartní přístup a myslím si, že to
všichni ocení, protože mít odborníka na vztahy a prostředí je zárukou té nejlepší prevence.
Popřejme si dobrý start a dlouhodobou výdrž…alespoň desetiměsíční. Jak hezky popisuje jedna naše kolegyňka. Školní
rok je takové – o měsíc delší - těhotenství …. A my jsme právě v prvním trimestru.:-)
Jsme plní očekávání a nadšení, co krásného nás čeká…….
Mgr. Daniela Bukovská
_________________________________________________________________________________________________

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 30. 06. 2019 od 1930 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje
a) závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2018
b) pořízení veřejného osvětlení do ulice u bytovky čp. 73
c) žádost o umístění a zapsání práva stavby na pozemku parc. č. 1374/11 v Chotýšanech
d) spolufinancování projektu „Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech“ podaným Sdružením
přátel Chotýšan
2) pověřuje
a) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře
533 m2 za cenu 350,- Kč/m2, celkem za 186.550,- Kč;
b) starostu narovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení,
tím, že se obec vzdává práva na tento pozemek;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1414/10 v k.ú. Chotýšany o výměře 21 m2 za
cenu 150,- Kč/m2, celkem za 3.150,- Kč;
d) starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení;
e) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem;
f) starostu zajištěním cenových nabídek na dýchací techniku a svolávací systém pro JPO Chotýšany;
g) starostu pořízením veřejného osvětlení do ulice u bytovky čp. 73
h) starostu uzavřením smlouvy na umístění a zapsání práva stavby na pozemku parc. č. 1374/11 v
Chotýšanech
3) bere na vědomí
a) žádost o pořízení změny Územního plánu č. 1

Memoriál Václava Kuthana – utkání fotbalových gard
V sobotu 20. 7. 2019 se uskutečnil 2. ročník fotbalového turnaje starých gard v místním areálu Sokola Chotýšany.
Za krásného počasí se tohoto turnaje zúčastnilo mužstvo Benešova – obhájce poháru, dále pak Vlašimi, sousedních rivalů
ze Struhařova a místních fotbalistů v kategorii hráčů nad 40 let.
Snížení věkové hranice hráčů přineslo daleko vyšší kvalitu zápasů a s tím spojenou i větší rivalitu mezi mužstvy. Všichni
borci na trávníku chtěli dokázat, že s přibývajícím věkem neklesá jejich výkonnost a bylo se opravdu na co dívat.
A jak vše probíhalo? V zahajovacím utkání se střetly celky Chotýšan a Vlašimi a zcela po zásluze zvítězil domácí tým,
který tak postoupil do odpoledního finále.
V druhém zápase zvítězili obhájci loňského vítězství – mužstvo Benešova – nad konkurenty ze Struhařova a tím se posunuli
do finálového boje o pohár turnaje. Ve vyrovnaném boji o 3. místo se štěstí přiklonilo na stranu Struhařova, který si poradil
s týmem Vlašimi. Finálové utkání si naše chotýšanské mužstvo opravdu užilo a po výborném výkonu po zásluze zvítězilo
a vyřadilo tak loňský vítězný tým.
Pro diváky memoriálu byla opravdu radost sledovat výkonnost a kvalitu našich hráčů. I po letech je vidět jejich zápal pro
hru a herní kvalitu. Už jejich nadšení při pozvání na tento turnaj dávalo jasnou signalizaci, jak se staví k tomuto sportu
a také partě, která zde řadu let působila. A to platí i pro ty, kteří nemohli z různých důvodů přímo nastoupit a jen kamarádům
fandili.
Celé setkání kamarádů a fanoušků bylo zakončeno posezením u dobré hudby.
Poděkování patří všem, kteří se na této společenské a sportovní akci podíleli.
Opět jsme si pochutnali na vynikajících jatýrkách a klobásách od Míry Filipa a na dobře vychlazeném pivu od mládenců
z kantýny, nechybělo i něco ostřejšího na oslavu vítězství.
Výborně vše komentoval a hodnotil přímo na place náš kamarád Láďa Růžička.
Svojí odbornost potvrdil i Jarda Kadič, který připravil kvalitní povrch hřiště, a věřte, že v tomto počasí to nebylo opravdu
jednoduché.
Zvláštní poděkování patří panu Zdeňku Měchurovi, který byl společně se syny Václava Kuthana - Vaškem a Jindrou,
hlavním organizačním tahounem a podílel se i na finančním zajištění této akce.
rodina Kuthanova

Foto: Jaroslav Kadič

Jaké, že byly letošní 8. Chotýšanské slavnosti?....
Letošní slavnosti se nesly v duchu nejednoho nej…
První a velmi pozitivní nej se týká doprovodného programu. V rámci toho lze vyzdvihnout především atrakce pro
děti - mobilní lezeckou stěnu, jízda na minihorsech nebo tvoření zvířátek, kytiček a mnoho dalšího z nafukovacích
balonků. Děti také velmi bavilo pískohraní, neboli obrázky z písku. Jako je již zvykem, doprovázely program po
celou dobu trvání akce pouťové atrakce.
Pojďme si ale přiblížit program hezky od začátku. Letos, jak se již stalo tradicí, odstartovaly slavnosti spolu s prvním
kopnutím do fotbalového míče. Přátelské utkání mezi domácími Chotýšany a přespolními Bílkovicemi diváky jistě
příjemně naladilo na další program. S končícím zápasem se návštěvníci přesunuli k podiu, kde již začala hrát dechová
kapela Triton.
Zde se ovšem vracím k druhému a bohužel ne už tak veselému nej. Letos nás velmi neblahým způsobem ovlivnilo
počasí. Když se totiž mezi třetí a čtvrtou hodinou doslova otevřela obloha a na areál fotbalového hřiště se začalo valit
neskutečné množství vody, málokdo věřil v dobrý konec. Všichni měli jedinou starost - rychle se ukrýt do přístřeší.
Naštěstí pod stany bylo místa dost, a tak asi hodinová průtrž způsobila pouze lehký posun v časovém harmonogramu
celého odpoledne. Největší smůlou však bylo, že déšť neumožnil bezpečné zprovoznění simulátoru autonehod a tak
všichni návštěvníci, kteří měli o vyzkoušení tohoto netradičního zážitku zájem, zůstali ochuzeni. Ač velmi neradi,
museli jsme se se simulátorem rozloučit a popřát jim šťastnou cestu domů na mostecký autodro. Snad se nám podaří
jej znovu zajistit v dalším roce. Lze však konstatovat že toto tu ještě nebylo.
Po dešti všechny dostala do varu neskutečná bubenická show od uskupení Líšnamani. Krásné ženy a svalnatí muži
nám ukázali, jak do toho umí řezat a co je to rytmus. Po bubenické show si všichni rádi zazpívali s Vandou a Tomášem,
kteří naplnili celý areál milou a klidnou atmosférou.
Občasné pauzy mezi vystoupeními jednotlivých interpretů zpříjemňovala svým zpěvem mladá talentovaná zpěvačka
Adéla Klímová.
Na Vandu a Tomáše navázala hlavní hvězda večera Vlasta Horváth. Vítěz druhého ročníku pěvecké soutěže Česko
hledá Superstar ohromil návštěvníky nejen svým hlasem, ale i svým přístupem. Po svém koncertě totiž neváhal
podepsat vše, co mu lidé pod ruku dali a došlo i na fotografování.
S koncem Vlastovy show mohl začít očekávaný velkolepý ohňostroj, který uvedl na scénu dalšího účastníka. Kapela
Happy Band ukázala, že jí nedělá problém žádný hudební žánr a styl a jejich hudební produkce rozhýbala nejednoho
návštěvníka.
Po celou dobu akce bylo zajištěno výborné občerstvení a samozřejmě nechyběl ani výběr nápojů. A tak si všichni
přišli na své podle své chuti.
Závěrem patří obrovská poklona všem, kteří se na organizaci slavností podíleli. Osobně mám velkou radost, že se
řady organizátorů rozrůstají o nové mladé tváře. Patří Vám obrovský dík za zájem o dění v obci a spolehlivost. Na
tomto místě musím také speciálně poděkovat Majdě a Petrovi Čejkovým, kteří se opět s velkou vervou vrhli do
zajištění programu a jak jste viděli a slyšeli, dopadlo to bravurně.
Těším se na Vás na dalším, v pořadí již devátém, ročníku Chotýšanských slavností, který se bude konat 25.7.2020.
za realizační tým Bronislav Škoda

Dechová kapela Triton

Dechová kapela Triton

Líšnamani

Vanda a Tomáš

Vlasta a Radek Horváthovi
Foto: Miroslav Švarc

Zájezd klubu důchodců dne 27. srpna 2019.
Klub důchodců Chotýšany ve spolupráci s Obecním úřadem opět uspořádal zájezd po památkách
českých. Nejdříve navštívil Státní zámek Hluboká nad Vltavou s krásným parkem s možností prohlídkové
trasy zámeckého interiéru. Poté zde zavítali do Zoologické zahrady, kde mohli navštívit na vedlejším
loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Což byl zážitek
především pro děti, které si to díky pěknému počasí velice užili.
Za klub důchodců Jana Dessová – vedoucí zájezdu

Zámek v Hluboké nad Vltavou a ZOO
Foto - Miroslav Švarc

Společné foto účastníků zájezdu před průčelím zámku

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – PODZIM 2019
Chotýšany A
TJ Dolní Kralovice
Chotýšany A
SK Bystřice
Chotýšany A
TJ Sokol Přestavlky
Chotýšany A
TJ Jiskra Struhařov

FK Týnec n/S
Chotýšany A
Sokol Maršovice
Chotýšany A
TJ Sokol Mezno
Chotýšany A
TJ Sokol Postupice
Chotýšany A

28. 9.
5. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.
2. 11.
9. 11.
17. 11.

16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

IV. třída skupina A – PODZIM 2019
TJ Úročnice
Chotýšany B
TJ Mír Jablonná
Chotýšany B
TJ Sokol Netvořice
Chotýšany B

Chotýšany B
TJ Sokol Václavice
Chotýšany B
Sokol Maršovice B
Chotýšany B
TJ Jawa Pecerady

29. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.

16:00
15:00
15:30
15:00
14:30
14:00

NE
NE
SO
NE
SO
NE

Okresní přebor dorost LIONSPORT – PODZIM 2019
TJ Sokol Ostředek
Postupice/Chotýšany
FK Trhový Štěpánov
Postupice/Chotýšany
SK Bystřice
Postupice/Chotýšany
Postupice/Chotýšany

Postupice/Chotýšany
TJ Pravonín
Postupice/Chotýšany
Sokol Maršovice
Postupice/Chotýšany
TJ Slavoj Čerčany
FK Křivsoudov

29. 9.
5. 10.
13. 10.
19. 10.
27. 10.
2. 11.
9. 11.

10:15
10:00
10:15
10:00
10:15
10:00
10:00

NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech
Milí spoluobčané, chalupáři a přátelé Chotýšan.
S radostí Vám oznamujeme, že náš projekt „Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech“ jehož cílem je zlepšení
prostředí v našem sportovně rekreačním areálu u fotbalového hřiště byl podpořen Českou spořitelnou, Nadací České
spořitelny a Nadací Via v programu Dokážeme víc a to částkou 50 000 Kč. Tato částka pokryje asi 50% nákladů
pro realizaci projektu.
Předmětem záměru projektu je výsadba aleje stromů podél západního okraje hřiště, která nám do budoucna zajistí
příjemný stín, osazení hracích prvků pro naše nejmenší děti, osazení laviček pro nás dospěláky
a vybudování ohniště, které jistě využijeme již při letošní drakiádě. Samotná realizace bude probíhat v souladu s již dříve
zpracovaným architektonickým návrhem „Obnova zeleně u workoutového hřiště a koupaliště Chotýšany“ vypracovaný
ZO ČSOP Vlašim pro obec Chotýšany.
Získáním peněz to ale pro nás, ani pro Vás, nekončí! Cílem projektu je záměr nejen realizovat, ale zapojit do něj i co
největší množství občanů obce. Zapojit se může každý a to jednak finančním darem, který nám pomůže dofinancovat
zbývajících
50%
předpokládaných
nákladů.
Finanční
dary
je
možné
vkládat
na
portálu
Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1202161. Každou korunu, kterou nám na projekt darujete,
nám Nadace České spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!!!
Možnost je ale pomoci i osobně při vlastní realizaci projektu a to pro všechny věkové kategorie (zvláště vítání jsou silní
mužové a chrabré ženy). Sdružení přátel Chotýšan společně s obecním úřadem uspořádají v

sobotu 26.10. 2019 od

12:30 společnou brigádu k realizaci projektu. Budeme rádi, pokud nám přijdete pomoci sázet nakoupené stromy a keře a
provést s tím nezbytné terénní úpravy v areálu. Kromě dobrého pocitu z dobře vykonané práce Vám můžeme slíbit i
nějaké drobné občerstvení a zkoušku funkčnosti nově osazeného ohniště.
Tak v sobotu 26.10. 2019 nezůstávejte po obědě sedět doma, vezměte si lopaty, rýče, hrábě a kolečka
a přijďte nám pomoci!!!
Sdružení přátel Chotýšan

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 22. 07. 2019 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) Schvaluje
a) prodej obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – parc. č. 16/4 Chotýšany
b) prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl a o výměře 13 m2 z pozemku 181/6
Městečko
c) prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl b o výměře 34 m2 z pozemku 181/6
Městečko
d) prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl c o výměře 47 m2 z pozemku 181/6
Městečko
e) zřízení věcného břemene – služebnosti

2) pověřuje

a) starostu uzavřením kupní smlouvy na část obecního pozemku parc. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany o výměře
533 m2 za cenu 350,- Kč/m2, celkem za 186.550,- Kč;
b) starostu narovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení,
tím, že se obec vzdává práva na tento pozemek;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1414/10 v k.ú. Chotýšany o výměře 21 m2 za
cenu 150,- Kč/m2, celkem za 3.150,- Kč;
d) starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení;
e) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem;
f) Bronislava Škodu zajištěním cenových nabídek na dýchací techniku a svolávací systém pro JPO
Chotýšany;
g) starostu uzavřením smlouvy na umístění a zapsání práva stavby na pozemku parc. č. 1374/11
v Chotýšanech
h) starostu uzavřením smlouvy na prodej obecního pozemku dle vyvěšeného záměru - parc. č. 16/4
Chotýšany
a) starostu uzavřením smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl a o výměře
13 m2 z pozemku 181/6 Městečko
b) starostu uzavřením smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl b o výměře
34 m2 z pozemku 181/6 Městečko
c) starostu uzavřením smlouvy na prodej části obecního pozemku dle vyvěšeného záměru – díl c o výměře
47 m2 z pozemku 181/6 Městečko
d) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
e) starostu zajištění Geometrického plánu na oddělení pozemku 290/9 u č.p. 46

3) bere na vědomí
a) opravu věžních hodin
Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 5. 9. 2019 od 1930 hodin.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože
na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
•
•

•
•

•

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění
pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních,
tak z hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze
strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených
předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním
inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký?
K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli
registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu
psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé
obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence
psů.

Po očipování psa je žádoucí, aby byl zaevidován v některém z registru čipovaných zvířat. Registrace je
většinou bezplatná, záleží na typu čipu.
Další informace ze Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.svscr.cz/svs-pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku/

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR
Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2
www.narodniregistr.cz

info@narodniregistr.cz

Zápis zvířete do databáze (pro mikročipy Datamars s českým národním kódem) ZDARMA
Zápis zvířete do databáze v běžném termínu (pro jiné čipy než Datamars s českým národním kódem) 198,Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s. r. o., Evropská 116/655, 160 00 Praha 6
www.czpetnet.cz

czpetnet@czpetnet

Jednorázový registrační poplatek je 160,- Kč.
Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s. r. o., oddělení evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín V.
www.identifikace.cz

evidence@datak.cz

Registrace zvířete nebo věci prostřednictvím formuláře *)
Elektronická registrace psa, kočky, fretky *)
Fotografie u registrace psa, kočky, fretky *)

240,00 Kč
240,00 Kč
55,00 Kč

BackHome registr zvířat, GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10
www.backhome.cz
Registrace mikročipů BackHome ONLINE (majitelem zvířete na tomto webu)
Registrace ostatních mikročipů ONLINE (majitelem zvířete na tomto webu)
Daňový doklad bude zaslán na poskytnutou e-mailovou adresu.
Registrace všech značek mikročipů (vč. BackHome) poštou (provozovatelem
registru).
IFTA registr, Werfft spol.s.r.o. Šumavská 416/15, Brno 602 00
www.iftaregistr.cz

werfft@d-net.cz

Registrace ONLINE jakéhokoliv druhu
mikročipu

ZDARMA

Registrace vyplněním papírového formuláře
jakéhokoliv druhu mikročipu

100,- Kč

ZDARMA
200 Kč
(vč. 21% DPH)
250 Kč
(vč. 21% DPH)

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /7./
Uprostřed návsi vedle pomníku padlých vojínů stojí starý, kamenný kříž. Byl zde postaven dne 10. září 1881 péčí tehdejšího
faráře P. Jana Šudy. Na svátek sv. Václava toho roku byl tento kříž slavnostně
posvěcen jmenovaným farářem za doprovodu hudby a střelby z hmoždířů.
Podstavec pod kříž věnovala obec vlastním nákladem. Tento kamenný kříž byl
původně postaven mezi morušovými stromy na druhé straně od místa, kde stojí
dnes, to jest po levé straně velké lípy, jdeme-li obcí nahoru po silnici ke kostelu.
Přemístěn byl v roce 1945, kdy se toto místo upravovalo pro znovuodhalení
pomníku padlým vojínům.
Na návsi mezi morušemi byla také jedna lípa, která v době, kdy se tam
morušové stromy sázely, byla již mohutná a také pěkně vzrostla. Ta je
v těch místech dodnes. Ostatní lípy, co tam jsou, byly zasázeny o mnoho později.
Bylo to v roce 1917, kdy se tu uspořádala „Stromková slavnost“ a potom v roce
1933 tehdejším Sdružením republikánského dorostu v Chotýšanech, jehož
předsedou byl tenkrát JUC Jan Král z čp. 10. V roce 1936 bylo pak ještě několik
dalších lip vysázeno kolem hasičského skladiště.
Již před tím začali si stromoví u nás všímat také někteří z mladších hospodářů
a vysazovali zahrady i polní cesty a meze ovocnými stromy. Tak např. Jan Šimek
z čp. 4 vysázel na hořejší i dolejší zahradě, dále na tak zvané „Stráni“ a na mezi
u pole „Na úzkém“ několik desítek ovocných stromů, jabloní, hrušní a také třešní. Stromy ty pěkně vzrostly, všechny se ale
neudržely. Následkem silných mrazů v roce 1929 a potom i velkým suchem většina jich zašla.
I Jaroslav Kuthan, hospodář z čp. 53 vysázel v místě bývalé panské cihelny v roce 1935 na 65 ovocných stromů a na
mezi u svého pole „U křížku“ dalších 45 stromků. Ani těmto stromům se však valně nedařilo. Podle všeho to byly nevhodné
druhy a také chybně sázené. Dnes je jich tam už jen několik. Na hrázi rybníka „Císaře“ bylo jemništským velkostatkem
v roce 1935 také vysázeno asi 20 lip a dubů. Ty se velmi dobře ujaly a dnes jsou již pěkně vzrostlé, košaté a poskytují
příjemnou podívanou.
A ještě i další hospodáři jako Josef Král
z čp. 6, Josef Tůma z čp. 29, Josef Zrno čp. 7,
dále i Josef Toula z čp. 8, Dluhoš Klauz z čp. 9
i jiní vysazovali zvláště v posledních letech své
zahrady ovocnými stromy. Tyto ovocné stromky byly vypěstovány ve školce, založené při
místní škole v roce 1948, která čítala za pár roků
na 5000 pěkně vzrostlých ovocných stromků,
které by vydatně doplnily mezery na chotýšanských zahradách, vzniklých vyporážením
stromů starých a uschlých.
A zdálo se tedy, že za několik let bude u nás
opět ovoce dost, tak jak tomu bývalo před lety
a ještě tak asi do dvacátých pátých let našeho
století. Dřívější hospodáři si totiž daleko více
všímali stromoví a zvláště stromů ovocných a dovedli také i lépe zhodnotit jeho význam pro naše hospodářství i užitek
z toho plynoucí.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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