Ročník 24 / Číslo 1 - 2 / Leden - Únor 2020
Vážení spoluobčané,
je tu první číslo Chotýšanských novin v roce 2020
a s ním informace z obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva roku 2019, které
se konalo 16. 12. 2019, jsme schválili rozpočet obce na
rok 2020, který je schodkový. Schodek bude uhrazen
z přebytku roku 2019. Dále v souvislosti s novelou
Zákona o místních poplatcích musely být
aktualizovány obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích v naší obci. Zásadní změnou je, že byla
u místního poplatku za psa, za komunální odpad
a paušálního místního poplatku za užívání veřejného
prostranství sjednocena a posunuta splatnost na 30.9.
daného roku, a to na doporučení auditorů. Byl zrušen
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
a místní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazeny
místním poplatkem z pobytu ve výši 20,- Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
U výše a druhu sazeb poplatku za užívání veřejného
prostranství došlo k drobným změnám a úpravám.
Uvedené vyhlášky nabyly účinnosti od 1.1.2020, byly
vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici na
www.chotysany.cz. Schválena byla také změna
úředních hodin obecního úřadu viz níže.
Zastupitelstvo na základě předložených nabídek
vybralo a schválilo opravu věžních hodin kostela
včetně nového odbíjení, které jsou v majetku obce. Po
opravě budou hodiny na věži odbíjet čtvrt, půl, tři
čtvrtě a celou hodinu vždy od 7.00 do 19.00 hodin.
Hodinový stroj bude kompletně zrekonstruován,
vyčištěn,
ručičky
věžních
hodin
vyváženy
a nainstalován nový systém odbíjení. Kostelní hodiny
tak zhruba do konce června zase ožijí, jak tomu bývalo
před mnoha lety.
Na žádost občanů budou instalovány dvě nové lampy
veřejného osvětlení na Chotýšce v ulici u bývalé
traktorky.
Poslední adventní neděli, dne 22. prosince 2019, jsme
se sešli na tradičním adventním koncertu v podání
hudebního seskupení Prskavka, který se konal
v kostele sv. Havla. Zapálili jsme poslední svíčku na
adventním věnci a nechali se unést příjemnou vánoční
atmosférou v barevně nasvíceném prostoru kostela.
Přítomní odměnili vystoupení zaslouženým potleskem
a poté se odebrali před kostel, kde obec připravila
drobné pohoštění v podobě svařeného vína, čaje
a sladkostí. Děkujeme za přípravu a zapůjčení prostor
kostela a dále všem, kteří přispěli dobrovolným

vstupným. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován
na provoz kostela.
Výše místních poplatků pro rok 2020 se nemění.
Poplatek za komunální odpad ve výši Kč 750,- je
povinen zaplatit každý občan s trvalým pobytem na
území obce a to do 30. 9. 2020. Poplatek, ve výši
odpovídající poplatku za jednoho občana tj. Kč 750,pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo rodinných
domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému
pobytu a majitelé staveb, určených k individuální
rekreaci, a to do 30. 9. 2020. Poplatek za psa je
splatný do 30. 9. 2020, a to ve výši Kč 100,- za
prvního a Kč 150,- za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele, pro důchodce pak Kč 50,- za
prvního psa a Kč 75,- za každého dalšího psa.
Místní poplatky lze uhradit:
• na bankovní účet obce č. 320091319/0800
- variabilní symbol = číslo popisné nebo
evidenční číslo nemovitosti,
- text = jméno plátce a druh poplatku
•

v hotovosti na obecním úřadě

Od 1.1.2020 došlo ke změně úředních hodin v pondělí
a ve středu:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8 – 11.30
8 – 11.30

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
15.30 – 19.00

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587
V letošním roce nás opět čeká mnoho kulturních
i sportovních akcí. Probíhá plesová sezóna a blíží se
Masopust nebo dětský karneval. Obecní úřad chystá
opět setkání jubilantů a bude se podílet na pořádání
Chotýšanských slavností. V letošním roce oslaví naše
obec 770 let od první zmínky a rádi bychom slavnosti
spojili s tímto výročím.
Přeji Vám všem nový rok plný zdraví, lásky, štěstí
a spokojenosti a zároveň Vám přeji mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
Bohuslav Kovář

Projekty obce 2019 - 2020
V roce 2019 byla dokončena obnova povrchu a odvodnění
místní komunikace 7c v obci Chotýšany, kterou podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj dotací ve výši 501 874 Kč.

V areálu fotbalového hřiště jsme pokračovali s úpravou
svahů ve spolupráci s Michalem Povolným. Na hřišti také
přibyli nové herní prvky pro menší děti v rámci akce
Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech, které
uhradila v rámci spoluúčasti na projektu obec, a dále byly
pořízeny 4 nové lavičky.

V květnu 2019 byl realizován projekt Dětské hřiště a
volnočasový prostor v Městečku u Chotýšan s přispěním
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč.
Prostor byl rekonstruován na základě komunitního
plánování s občany místní části a jejich požadavků.
V současné době se připravuje úprava zastřešení u
obecního domku v Městečku, tak aby zde vzniklo kryté
posezení.

V roce 2020 bude obec pokračovat ve zvelebování tohoto
prostoru. Jak jsme již informovali, bude zde vybudování
víceúčelové hřiště pro míčové hry s umělým povrchem a
dále budou zakoupeny a instalovány na základě požadavků
posilovací prvky pro seniory, kteří tvoří velmi aktivní
skupinu místní komunity.
Bude doplněna komunální technika a vybavení o sklápěcí
dvoukolový valník za obecní traktůrek, zametací kartáč
jako příslušenství k traktůrku a vysavač na listí.
V plánu je také rekonstrukce komunikace k nové zástavbě
v Městečku a rekonstrukce parkoviště včetně autobusové
zastávky, osvětlení a chodníku před školou, to však závisí
na možné dotaci, neboť akce je finančně velmi náročná.
V roce 2019 jsme také realizovali výměnu části veřejného
osvětlení za úspornější a instalovali jsme i jedno solární
svítidlo u bytovky v ulici za obchodem.

ZE ŠKOLY
Finance a škola
Myslím si, že je potřeba někdy ukázat tok peněz ve školství. Nejsem žádný špičkový ekonom a tak jen v hrubých
a logicky zřetelných číslech objasním význam školy.
Předně je důležité, jak velká ta škola je. Čím menší, tím větší podíl zřizovatele = Obce. Když je škola malá, musí
zřizovatel daleko víc sáhnout do peněženky, aby doplatil rozdíly nákladů na chod školy. Naše škola rozhodně nepatří
mezi malé, máme 208 dětí v základní škole a 50 dětí v mateřské školce. Podstatné je, že za každým dítětem jdou od státu
peníze do obecního rozpočtu. Najdete to v odkazu ministerstva financí v rozpočtovém určení daní – v roce 2019 to bylo
14,5 tisíce na žáka, jedná se o tzv. transfery. Na děti v mš je to o nějakou korunu méně, ale i tak se jednalo o částku přes 3
miliony, v letošním roce to bude téměř 3,5 milionu pro celou školu. To jsou dost zásadní finance, z kterých je jasné, že
určitě nejsme pro obec mínusoví. Ano, od zřizovatele potřebujeme peníze na chod školy (milion), na energie, splátky za
přístavbu (přibližně milion) – ale rozhodně zdaleka nevyčerpáme částku určenou pro ony transfery. A celá budova byla, je
a vždy bude majetkem obce.
V podobě nového financování, které nyní vstoupilo v platnost do školství, je to z mého pohledu krok zpátky, ale myslím,
že to ukáže čas. Nyní v lednu nám přišla půlka rozpočtu vyměřená podle PHmax školy = (opět se to odvíjí od počtu žáků,
počtu odučených hodin, počtu tříd). Tyto peníze jsou vypočteny na pedagogy, vychovatele ve družině a provozní
zaměstnance - uklízečky. Druhá půlka rozpočtu bude zveřejněná až začátkem dubna 2020!. To budou peníze pro
kuchařky, vychovatele školního klubu a asistenty pedagogů. V praxi to znamená, že 3 měsíce jedeme v jakémsi
provizoriu, za dobrou práci jsem všem zaměstnancům sebrala osobní ohodnocení, neboť nevím, jestli se do konečného
rozpočtu vůbec vejdeme. Ano, tabulkově nám bylo přidáno 8 % - což v reálu znamená, že nula od nuly pojde. Seberu
osobní ohodnocení, zvedneme tabulkově plat. Bohužel, o této pravdě se v novinách nepíše. Tam se dočtete jen samá
pozitiva a sociální jistoty, které ve školství jsou. Stejně je to i s tématem inkluze. Bývalá paní ministryně Valachová
spustila kohoutek, který se jen těžce bude zastavovat. Školy povinně musely brát děti s různými druhy postižení a nebyly
na to připravené. Neměly žádné zkušenosti a schopné asistenty. Plošně se tedy začaly vytvářet školící střediska, která
chrlí asistenty pedagogů, ale…. tato profese není až tak o certifikátu, ale chuti a schopnosti, pracovat s takovým žákem.
Stejně jako o nastavení celé školy. Znám školy, kde asistent pedagoga by potřeboval osobního asistenta. A vůbec
nepřeháním. Znám asistenta pedagoga, moc milý pán v důchodu, který tak špatně slyší, že potřebuje „někoho“, kdo mu
tlumočí úkoly. To není vtip.
Tato témata jsou bolavým klínem, neustále nové koncepce, nové „vychytávky úspor“, které v konečném důsledku drtí
školy jako … dřevomorka ☺
Vidíte, nic není tak růžové, jak se v novinách píše. Slovo KONCEPCE vládne celé společnosti, ale ve finále nikdo neví,
jak vypadá. Věřte, že jsem vděčná za naší vesnickou školu, která respektuje své potřeby, nálady a všechny revolty,
úpravy, novelizace přijímá s myšlenkou, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá…pardon – škola zůstala celá“ ☺
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČČK CHOTÝŠANY

Vás srdečně zvou na společný ples
8. února 2020 od 19:30 hod.
do hostince Pod kostelem v Chotýšanech
Bohatá tombola, taneční náladu zajistí DUO Ševidová a Kopecký
Vstupné 100,- Kč
Druhý ročník společného plesu ČČK a BK Chotýšany
Dary do tomboly vítány

Adventní koncert v Chotýšanech
Poslední adventní neděli roku 2019, dne 22. prosince,
se konal v kostele sv. Havla tradiční adventní koncert v podání
hudebního seskupení Prskavka. Pan starosta zapálil poslední
svíčku na adventním věnci a přivítal přítomné. Sněhu jsme se
opět nedočkali, ale uvnitř barevně nasvíceného kostela se
všichni naladili na správnou vánoční atmosféru a společně si
zazpívali
koledy
i
jiné
sváteční
a pohádkové písně.
Na
violoncello
zahráli také jednu ze
skladeb Matěj a Bára
Čejkovi.
Krásné vystoupení
odměnil
zaplněný
kostel
potleskem
a před vchodem si
pak u svařeného vína, čaje a drobných sladkostí přítomní přáli krásné
svátky a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Děkujeme všem za účast a za dobrovolné vstupné, které bude jako
vždy věnováno na provoz kostela.
za obec Chotýšany
Jana Kovářová

foto: Jana Kovářová

Hasičský ples
Plesovou
sezónu
v Chotýšanech odstartoval dne
25. ledna 2020 tradiční Hasičský
ples. Tentokrát zahrála kapela
(PO)KROK a roztančila zaplněný
sál. Byla připravena bohatá
tombola včetně slosovatelné, ve
které byl hlavní cenou opět obraz
akad. malíře Oldřicha Holuba,
který věnoval jeho syn Jan, dále
divoké prase věnované místním
mysliveckým sdružením Diana,
poukázky na štěrk od společnosti
BES s.r.o. a mnoho dalších
pěkných cen, za které velmi
děkujeme.
Podle skvělé nálady, času
odchodu návštěvníků, reakcí
hostů i kapely se ples opravdu
vydařil.
Atmosféru
tvoříte
především vy, návštěvníci akce,
kteří se umí výborně bavit.
Těšíme se již na příští rok, kdy si
opět zatančíme se skupinou
(PO)KROK, a to 23. 1. 2021.
za SDH Chotýšany
Jana Kovářová

________________________________________________
Místní skupina ČČK Chotýšany
pořádá a zve své členy na

VÝROČNÍ SCHŮZI
dne 29. 2. 2020 od 15.00 hodin v hostinci Na Kopečku
výbor MS ČČK Chotýšany

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 16. 12. 2019 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

aktualizaci vyhlášek o poplatcích obce Chotýšany
opravu věžních hodin
montáž veřejného osvětlení na Chotýšce
přijetí nového zaměstnance
rozpočtové opatření č. 4
Dodatek č. 14 ke smlouvě na svoz a likvidaci odpadů se společností AVE
změnu úředních hodin obecního úřadu v Chotýšanech

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

starostu prověřením proveditelnosti v terénu na prodloužení chodníku a veřejného osvětlení na Křemení
starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č.425/3, který bude oddělen geometrickým
plánem – cesta Dubiny
starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
starostu podpisem smlouvy na opravu věžních hodin s firmou HAINZ
starostu pořízením 2 ks lamp potřebných pro veřejné osvětlení na Chotýšce
starostu uzavřením pracovní smlouvy od 1.1.2020
starostu podpisem Dodatku č. 14 ke smlouvě na svoz a likvidaci odpadů s firmou AVE

3) bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 353 v Městečku
žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 527/9 v Městečku
návrh střednědobého výhledu rozpočtu
zprávy ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 23. 01. 2020 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zakoupení přívěsného valníku za traktor od firmy Belarus-traktor s.r.o.
koupi nemovitosti č.p. 3 v Chotýšanech včetně pozemků na LV 476 a dalších souvisejících pozemků na LV 687 dle
předložených cenových odhadů
směnu pozemku v Městečku k vybudování protipovodňového opatření
opětovné podání žádosti o dotaci na projekt Multifunkční školní a volnočasové hřiště Chotýšany z Ministerstva pro
místní rozvoj
dohody o pracovních činnostech
úpravu internetových stránek od firmy Galileo
prodej nadbytečného majetku – nepojízdný zahradní traktůrek
poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč neziskové společnosti RUAH, poskytující specializovanou domácí péči
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o úhradě vodného ve dvousložkové formě
vyřazení knih z knihovny dle předloženého seznamu

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen geometrickým
plánem – cesta Dubiny
starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
starostu podpisem smlouvy s firmou HAINZ na opravu věžních hodin
starostu pořízením 2 ks lamp potřebných pro veřejné osvětlení na Chotýšce
starostu koupí přívěsného valníku za traktor od firmy Belarus-traktor s.r.o.
starostu uzavřením smlouvy o koupi nemovitosti č.p. 3 v Chotýšanech včetně pozemků na LV 476 a dalších
souvisejících pozemků na LV 687 dle předložených cenových odhadů
starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu podáním opětovné žádosti o dotaci na projekt Multifunkční školní a volnočasové hřiště Chotýšany z
Ministerstva pro místní rozvoj
starostu podpisem dohod o pracovních činnostech
starostu podpisem smlouvy na úpravu internetových stránek s firmou Galileo
starostu prodejem nadbytečného majetku (nepojízdný zahradní traktůrek)
starostu podpisem smlouvy poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč neziskové společnosti RUAH

m) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení, Chotýška
a Toulov a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
n) knihovníka vyřazením knih z knihovny na základě předloženého seznamu

3) bere na vědomí
a)
b)
c)

organizaci Chotýšanských slavností k výročí 770 let
zprávy ze zasedání mikroregionu CHOPOS
žádost o úsekové měření rychlosti

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 27. 2. 2020 od 1900 hodin.

Naše obec zavedla Mobilní rozhlas!

Co Vás čeká za zprávy?

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti
občanů, u nás jsme zavedli novou službu Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o
aktuálním dění pomocí různých komunikačních
kanálů.

Krizová komunikace

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:
•
•
•
•

SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e-maily,
zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky
energií, pozvánky na kulturní události a mnoho
dalšího.
Služba pro občany ZDARMA
Registrujte se na: chotysany.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registračního ústřižku na úřadě.

•
•

Povodňové nebezpečí
Krizové řízení

Informace z úřadu
•
•
•
•
•

Upozornění na odstávky vody
Výpadky elektrické energie
Umístění kontejnerů na bioodpad
Změny úředních hodin institucí
Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti
Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
• Potvrzení účasti na akcích
• Názory občanů na dění v obci

Ústřižek naleznete na:
•
•
•

vašem úřadě,
ve zpravodaji,
v knihovně

Máme pro Vás také aplikaci pro chytré telefony
Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce
Vážení občané,
jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem a občany. Již využíváme SMS
zprávy, hlasové zprávy a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám rádi představili další možnost, jak
získat ještě více informací. Aplikaci pro chytré telefony.

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
•

•

•

•

Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality,
informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí
aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete
tam upozornění na zprávy, které Vám budeme posílat.
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty
na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu,
zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba
se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako
povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a
zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit
Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým
linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, geografické a
historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu
úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete
jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam
vyrazit.

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte si aplikaci na
https://www.mobilnirozhlas.cz/mobilni-aplikace a

nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš
kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v
aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i
možnost se podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.

Klub důchodců v Chotýšanech
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
v sobotu dne 7. 3. 2020 od 15.00 hodin v hostinci Na Kopečku
Občerstvení zajištěno
zve Výbor Klubu důchodců

Chotýšany zavedly Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavedli jsem u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

chotysany.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři

Informace z úřadu

Kulturní a sportovní akce

Myslivci

Nevidomí a slabozrací

Pejskaři

Prodej

Senioři

Včelaři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Chotýšany, IČ 00231886, se sídlem Chotýšany 54, Chotýšany,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
obec Chotýšany, IČ 00231886, se sídlem Chotýšany 54, Chotýšany
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Pavel Goby, telefon: +420601376380, email: pgoby@chopos.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /10./
Ze stromů listnatých bylo tam několik skutečně vzácných a krásných stromů, které byly pod ochranou Státního
památkového úřadu, právě tak, jako všechny lípy na návsi i velký krásný cizokrajný platan s hnědě sametovými listy stojící
v rohu malého dvora.
Když při druhé parcelaci velkostatku připadly zámecké budovy obci, stala se majetkem obce i zámecká zahrada,
bývalý anglický park, i vedlejší zahrada ovocnářská a zelinářská. A dalo se předpokládat, že místní veřejní činitelé se
vynasnaží, přičiní i postarají o to, aby tak jako před sto a více lety byla i za našich dnů bývalá zámecká zahrada chotýšanská
nejkrásnější z celého okolí a také i chloubou Chotýšan!
Členové rady MNV dali tedy hlavy dohromady a na schůzi konané 1. dubna 1949 se usnesli na tom, že dohledem
nad zahradou pověří bývalého místního vrchního četnického strážmistra Václava Padrtu. Ten v té době již jako penzista
bydlel na Pařezí u Hašků. S návrhem MNV souhlasil. Dostal v zámku slušný byt a nutno zdůraznit, že po všechen čas, co
zde bydlel a zámeckou zahradu měl na starosti, že si toho všeho také jak se patří hleděl.
Na schůzi MNV 5. XII. 1949 byl Václav Padrta jmenován také obecním matrikářem s platností od 1. ledna 1950.
Byl také vyslán na připravený kurs do Vlašimě.
Byla zde tedy naděje, že bývalá zámecká
zahrada, nyní v majetku obce, by mohla být opravdu
zase chloubou Chotýšan. V roce 1950 navázal MNV
styk se Státním památkovým úřadem v Praze za účelem
renovace zámecké barokní besídky - bývalého
panského altánu - a vzít do ochrany památné vzácné
stromy v parku, jako jsou liliovník tulipánokvětý
a zmíněný již platan.
Václav Padrta si svěřené zahrady hleděl. Měl
ovšem ze zahrady sám také užitek. Hojnost dobré trávy
v parku mu umožnila hlídat několik desítek králíků
i hejno husí, kachen i slepice. Dlouho to však stejně
nepotrvalo. V roce 1954 se Václav Padrta
s manželkou Marií odstěhovali do Kácovy Lhoty, kde
si koupili domek.
A tak zůstala zahrada bez dohlížitele. V pozdějších pak letech se pomýšlelo ze strany MNV přece
jen na nějakou úpravu parku. Za tím účelem byla zde
také okresní konzervátorka ochrany přírody Eva
Dočkalová z Vlašimě. MNV bylo potom rozhodnuto,
že k zamýšlené větší úpravě zámecké zahrady není
zatím dostatek finančních prostředků. Úklid parku
a odstranění křovin, které hyzdí jeho vzhled, by MNV
zajistil svépomocí. Na další úpravu jsou nutné finanční Pohled na mohutný platan za ohradní zámeckou zdí v roce 1946.
Foto: Josef Šimek
prostředky, které MNV nemůže z rozpočtu uvolnit pro
naléhavější akce, které bude nutno provést!
Při návštěvě konzervátorky Dočkalové se znovu potvrdilo i to, že všechny lípy na návsi, jakož i některé stromy
v parku a platan na malém dvorku jsou stále pod ochranou Státního památkového úřadu. Je tudíž třeba dbát, aby některé
z nich nedbalostí nebo liknavostí příslušných místních činitelů a obce samé nepřišly na zmar. Jako například ten krásný
platan v rohu malého dvora. V tom místě totiž uskladnilo již dříve asi před dvěma lety místní JZD pohonné látky, naftu
benzín a oleje, což stromu velmi škodí. Přes několikeré upozornění konzervátorky Dočkalové z Vlašimě a to písemně,
telefonické i osobní, nestala se dosud ze strany JZD sebemenší náprava. A tak lze očekávat, že tento vzácný platan, strom
v naší krajině ojedinělý, dříve nebo později vezme za své! A co se potom stane? Samozřejmě nic! Jen naše vesnice liknavostí
a nedbalostí svých představených bude ochuzena o další vzácnou památku!
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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