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Vážení spoluobčané,
po delší odmlce je tu další číslo Chotýšanských novin,
které je plné informací z dění v obci.
Je tu podzim a s ním nekonečná záplava padajícího
listí. Obecní zaměstnanci mají plné ruce práce s jeho
odklízením, ale podmínky mají ztížené vzhledem
k poruše malotraktoru, za který nyní nemohou připojit
mechanizaci (vysavač, kartáč) a zajistit tak rychlejší
úklid. Snažili se, aby o víkendu před svátkem
Památky zesnulých byl uklizen hlavně hřbitov a jeho
okolí.
Byla dokončena rekonstrukce a zprovozněna silnice
II/112 v našem území, což po dlouhé době
zjednodušilo dopravu do Benešova i Vlašimi. V době
této rekonstrukce zrealizovala obec projekt
autobusové zastávky na Křemení směrem na Vlašim,
dotačně podpořený z Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje. Při žádosti o kolaudaci
nástupiště sdělili zástupci Policie ČR obci, že musí
být vybudováno i osvětlení přechodu pro chodce, ač
nebylo součástí schválené projektové dokumentace a
nebylo vyžadováno při vydání stavebního povolení.
Zároveň musela být kvůli přechodu pro chodce
v Křemení snížena rychlost na 50 km/hod a přesunuto
označení autobusové zastávky na silnici směrem na
Benešov vzhledem k tomu, že zasahovalo do vjezdu
k nemovitosti. Obec tak musela zajistit projekt
osvětlení, souhlasy majitelů okolních pozemků a
vyřídit všechna povolení na stavebním úřadě i
s Policií ČR.
Zastupitelstvo na svém zasedání 23.9.2021 projednalo
využití dotace ze Středočeského Fondu obnovy
venkova na další období a schválilo pořízení
komunální techniky – většího traktoru. Na základě
schválení byla také podána žádost o dotaci na dlouho
plánovanou novostavbu sportovního hřiště na míčové
hry z Výzvy Kabina 2021 Národní sportovní agentury.
Dotace činí maximálně 800.000,- z celkových
způsobilých výdajů a vlastní zdroje minimálně 20% z
celkových způsobilých výdajů. Zastupitelé mimo jiné
znovu jednali o umístění radarů na Křemení a na
Chotýšce, přičemž bylo zmíněno, že je nejprve nutné
zjistit podmínky a ceny možných variant pořízení či
pronájmu zařízení na měření rychlosti. Bylo zjištěno,
že radar je možné umístit nejméně na 4 roky, nejprve
na jednom úseku a později jej přesunout na druhý.
V případě pronájmu či zakoupení zařízení je nutné
vybrat dodavatele a uzavřít veřejnoprávní smlouvu
s Městem Benešov na úkony spojené s vybíráním
pokut. Při variantě pronájmu činí měsíční poplatek cca
40 tisíc korun a obec získá určitou část z pokut
vybraných Městem Benešov. Dále zastupitelé řešili
žádosti o odkup pozemků nebo zřízení služebnosti.

Schváleno bylo zapsání územní studie „Křemení –
Chotýšany“ do evidence územně plánovací činnosti.
Touto studií řeší majitelé pozemků lokalitu na okraji
Křemení směrem na Chotýšany jako celek včetně
infrastruktury společně s obcí.
Na zasedání, které se konalo dne 2.11.2021 zastupitelé
projednali a schválili znovu podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních
komunikací od Marešů k obchodu a od keramiky
k Prostřednímu rybníku. Obec přijala výpověď
z nájmu nebytových prostor kadeřnictví, ale zároveň
obdržela novou žádost o pronájem od jiné kadeřnice.
Doufáme tak, že tato služba bude pro naše občany
zachována. Schválena byla také Smlouva o
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na území
mikroregionu CHOPOS, na základě které, bude od
příštího roku vodovod v Chotýšanech provozovat
dobrovolný svazek obcí CHOPOS a obci bude platit
nájem. Provozování skupinového vodovodu CHOPOS
jednou společností na celém území, kde se vodovod
buduje, je jednou z podmínek poskytovatele dotace –
Ministerstva životního prostředí.

Výzva spolkům

Žádáme zástupce všech místních spolků o sdělení
požadavků na finanční prostředky z rozpočtu obce
na rok 2022. Žádosti zašlete písemně na adresu
obecního úřadu nebo e-mailem nejpozději

do 24. 11. 2021.

Uveďte, prosím, částku i účel využití finančních
prostředků.
Zároveň nám sdělte harmonogram Vašich akcí na rok
2022 včetně místa a data konání, pokud je Vám již
znám.

Budu se těšit a doufat, že bude možné uspořádat a
setkat se s Vámi letos na adventním koncertu v našem
kostele. Krásné a pokud možno klidné listopadové
dny Vám přeje
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Plni očekávání jsme všichni zaměstnanci nastoupili do školy, nazdobili jsme třídy a očekávali NAŠE DĚTI, které po
prazvláštním školním roce zasedly do lavic.
Bylo nám jasné, že absence vztahů a sociálních kontaktů se projeví na chování žáčků a tak jsme celkem šalamounsky
vypustili druhý stupeň na adaptační pobyt do Zbraslavic. Byla to dobrá volba! Prodloužený víkend byl skvělým pojítkem
pro budování třídního kolektivu a žáci měli výhodu nejen v krásném počasí, ale i nadstandartním vybavením areálu –
lanová dráha, paintball, horolezecká stěna aj.
V těchto dnech už aktivně plníme vzdělávací plány a snažíme se nevidět narůstající počty covidově nakažených lidí.
Vesele plánujeme, co všechno v tomto školním roce zvládneme.
Nejbližší akce byla nejen výchovná, ale i zábavná. U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, Dne
seniorů, Dne kávy, Dne knihy, jsme sestavili celoškolní projekt na téma 1. REPUBLIKA a její odkaz. V tomto duchu se
konala i kavárnička pro seniory 26. 10. 2021. Chceme se začlenit zpátky do obce a jako škola být i střediskem kultury,
zvláště v této době, kdy se přestavuje místní kulturní sál. Dali jsme si jako úkol pravidelný úklid na zastávkách městské
autobusové dopravy a naši žáci by chtěli být užiteční i osobně. Pokud jsou v Chotýšanech senioři, nebo osoby se
zdravotním handicapem a pokud by tito lidé chtěli pomoci s nákupy nebo vyřizováním jednoduchých úkolů, směle nám
dejte požadavek do školy nebo přes Obecní úřad Chotýšany…můžeme se stát jejich patrony. To, že naši pomoc myslíme
vážně snad potvrdí i fakt, že v loňském školním roce naši deváťáci svůj finanční výnos za letní zahradní slavnost poslali
na konto likvidace následků tornáda do Hodonína.
Není až tak důležité, co leží za námi nebo před námi, ale na tom, co leží uprostřed nás…..

První republika ve škole
Prý je těžké žít v přítomnosti, směšné žít v budoucnosti a
nemožné žít v minulosti...ale nám se povedlo toto motto vyvrátit
.... Povedlo se nám žít v minulosti, alespoň jeden den, jedno
dopoledne.....
V celém říjnu jsme ve škole měli projekt na připomenutí 1.
republiky – jaká byla historie, kultura, sport, literatura, móda, aj.
Každý ročník zpracoval vybrané téma a napříč všemi předměty
z něj vytvořil výstup. Tak například žáci porovnávali ceny
jídelníčku z roku 1921 a z roku 2021, vytvořili stylové
prvorepublikové noviny, hodnotili knihy z té doby a dnes, cvičili
ve stylu Sokolů, zpívali písničky Voskovce a Wericha atd.
Výstupem byl datum 26.10.2021, kdy se všechny podklady
soustředily na panely a nástěnky, pozvali se babičky a
dědečkové a s bonusem pravé cukrárny se v tělocvičně školy
připravil kulturní program s prezentací všech získaných
informací. Navíc, všichni jsme byli v dobovém oblečení. Žáci
celým programem provázeli, jednotlivé ročníky představily svou
práci, cvičenci skákali přes kozu a prováděli gymnastické
sestavy, zpívalo se a na závěr se většina zúčastněných dětí
předvedla v módní přehlídce.
Všem pedagogům děkuji za obrovský kus práce, který udělali v
samotné projektové výuce s dětmi, ale i v přípravě finále
26. 10. 2021. Dobové kostýmy, rekvizity, občerstvení......a veliký ohlas od všech návštěvníků....co víc si přát....100%
odvedená práce, která nás navíc BAVILA ...těším se na příště ( 27. 12. 2021 ADVENTNÍ POTĚŠENÍ) a přeji krásné
podzimní dny….
ZŠ a MŠ Chotýšany, Mgr. Daniela Kalinová
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Jaké, že byly letošní 9. chotýšanské slavnosti?!
To já, jakožto jeden z organizátorů a z pozice moderátora, úplně objektivně nezhodnotím, protože se vám snažíme
každý rok udělat a připravit pěkný, zábavný a pestrý program, a to vždy trochu jinak. Letos byl ´šitý´ trochu horkou
jehlou, protože nikdo nevěděl, jak to bude v té naší zemi vypadat a co bude umožněno a dovoleno.
Koncept slavností je vlastně už roky stejný: fotbal, něco pro děti, něco dobrého, něco pro naše nejvyzrálejší,
mladší a nejmladší, ale i ty úplně malé. :o)
Letos nás poctili návštěvou různí známí i méně známí umělci zvučných jmen a profesí.
Byla to třeba již známá skupina TRITON, která hraje hudbu všech žánrů, ale k nám zavítají vždy s řádnou
porcí dechovek. Sice jsme letos v přání o písničku narazili na to, že neznají úplně všechny, ale i přes to je máme rádi
a velmi dobře nás opět pobavili, ochotně nám představili sebe a své nástroje a vy jste si s nimi u stolu krásně zpívali
se sklenicí či skleničkou něčeho dobrého v ruce.
Navštívil nás kouzelník MARTIN HRUŠKA nebo světoznámí artisté z cirkusu JUNG, kteří se vám po
představení věnovali, snažili se vás v krátké době naučit některý ze svých kousků a nešlo si nevšimnout vašeho
nadšení a radosti z jejich umu.
Jsem ráda, že ani letos, i když k mému překvapení, nechyběl fotbalový zápas a náš SOKOL nám umožnil
zhlédnout přátelské utkání domácího týmu „A“ Chotýšany s přespolním „A“ Postupice.
Též mě velmi těší, že k nám zavítala Sabina Ludániyová se svou kapelou, pouťové atrakce, které díky termínu
nebyly sice tak obsáhlé, jak bychom si přáli, ale byly, a za to našim Bekovým též patří velký dík. Večer dohrávala
kapela ARÉNA z Říčan hitovkami z 80´a 90´let, která končila sice v 1 hodinu ráno, ale někteří šli domů až za pár
dlouhých hodin, které s námi trpělivě strávil Arnošt Hanibal. Díky :o)
Myslím, že bych tady mohla psát ještě hodně dlouho o tom, jaký byl program nebo co se ten den událo, ale
myslím, že obrovský dík patří nejen Obci Chotýšany, Kovářovým, Moudrým, Kučerovým nebo Choposu atd. atd.,
ale hlavně těm, kteří si to celé lidově řečeno odmakají a jsou v plné polní od pátku až do neděle pouze za stravu a
pití. Škoda jen, že ne úplně všichni byli z naší obce, protože CHOTÝŠANSKÉ SLAVNOSTI jsou o nás, pro nás a s
námi, jinak by to celé vůbec nemělo smysl.
Díky moc VÁM VŠEM, ať už jste tam byli z jakékoliv pozice, či polohy akce a že jste podpořili krásnou věc
s motem ´setkání nás a našich blízkých´. Máte-li někteří nějaký nápad na příští rok ohledně programu či nějakého
zlepšováku, ráda si ho vyslechnu co nejdříve.
Mějte jen samé fajn dny a s nadcházející tmou a zimou mějte trpělivost.
P. s. Omlouvám se za ´šum´ ohledně slosování vstupenek, ale jak mi bylo řečeno: „Každý rok byla tombola,
tak jsme si mysleli, že je i letos!!!“ :o)))).
Majda Čejková :o)
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Dechová kapela Triton

Chotýšanské slavnosti

31. července 2 0 2 1

Foto: Miroslav Švarc
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Memoriál Josefa Matouška „Saša“ v nohejbale
V sobotu 17. 7. 2021 se uskutečnil 20. ročník turnaje v nohejbale, kterého se zúčastnilo 10 týmů, rozdělených do
dvou skupin. Za skupinu „A“ HOLKI, KRUTY, KUBA+HAJNÝ+ANČE, KOSÁCI, HROBNÍCI a za skupinu ,,B“
ŠPIČKOVÍ KLUCI, DĚTI, HABÁSCI, SAMBA, NULOVÁ ŠANCE. Všechny týmy podaly nadstandartní sportovní
výkon a nezahanbily se, ani v rámci doplňování pitného režimu.
. Bylo vidět, že starší garda má stále co ukazovat
a hned tak neodklidí pozice. Nicméně i nohejbalové kousky v podání něžného pohlaví stály za shlédnutí a nejenom ty…
Nemohu však opomenout nastupující mladou generaci, z které vyrostla slušná konkurence. Nakonec právě Děti vyhrály
celý turnaj, když ve finále porazily Krůty a třetí místo urvali Hrobníci v souboji se Špičkovýma klukama. Věřím, že si
všichni účastníci celý den užili a zároveň vzpomněli i na našeho kamaráda Pepu Matouška ,,SAŠA“, který byl jedním ze
zakladatelů. Je úžasné, že jsme po 20ti letech, stále schopni udržet tuhle tradici a věřím, že hned tak brzo neskončíme…
Nakonec chci poděkovat Milošovi Tůmovi a Pepovi Holejšovskému za organizaci i z let minulých, dorostenkám
Božence Holejšovské a Marušce Kuthanové za vzorné vedení kantýny (holky, jste skvělý), místnímu šéfkuchaři Mírovi
Filipovi za obzvláště vypečené prasátko a kompletní gastroservis, dále všem, kdo věnovali krásné sponzorské dary,
za vzornou účast, sportovní výkony a těšíme se na další skvostný ročník….
Za organizační tým Petr Kuthan
Foto: Pavlína Lerchová

Starý kozel Milan a mladá krev Beny

Mystifikace míče v podání Kosa

Krok do neznáma …

Nohejbalová rodina - vyhlášení

Vítězové 20. ročníku DĚTI…
Tomáš Tůma, Zdeněk Sysel, Matěj Benák
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Lokálka na ALBATROSU
V sobotu 7. srpna 2021 od 18 hodin zahrála u osadní chaty trampské osady ALBATROS v Městečku u Chotýšan
Tragedy country kapela Lokálka z Hradce Králové.

Foto a text: Miroslav Švarc
Celým večerem provázel neodolatelný Václav Souček - známý moderátor Českého rozhlasu Hradec Králové,
dlouholetý muzikant, zpěvák a konferenciér kapely Lokálka.
I skrze slabší účast se koncert velice vydařil, což je též zásluha organizátorů a všech pořadatelů osady zapojených.

Loučení s létem – 27. srpna 2021
Opět po roce uspořádal Český červený kříž v Chotýšanech ve sportovním areálu fotbalového hřiště celkem úspěšnou
akci, plnou zábavy a muziky. O tu se postarala kapela „NIC MOC“ Martina Loudy. Letos ji ještě posílil kytarista
Radek Kalina. Též nezklamala zpěvačka Kamila Hlaváčková, organizátorka celé akce. Ostatním, co se zde nějakou
měrou podíleli patří velký dík!!!

Foto a text: Miroslav Švarc
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Hasičské prasečí hody – sobota 14. srpna 2021
V sobotu 14. srpna se v areálu fotbalového hřiště sešli opět v hojném počtu hasiči a jejich příznivci.
V letošním roce chyběla živá muzika, kterou nahradila ta reprodukovaná, a to všech žánrů. Ač bez kapely, věříme,
že se všichni zúčastnění dobře bavili a o to přesně při takové akci jde, sejít se, popovídat si, zasmát se, dobře se najíst
a pobavit. Navíc nám přálo počasí a neomezila nás ani žádná proticovidová opatření. Doufám, že příští rok se opět
sejdeme, tentokrát snad opět s živou kapelou. Děkujeme organizátorům i účastníkům akce.
za SDH Chotýšany
Jana Kovářová
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Ohlédnutí za Bazárkem
Vážení Chotýšáci,
v září se u hasičské nádrže konal první Bazárek. Účast byla na první pokus velmi dobrá a nálada naprosto výborná.
Dámy si sobotní den užily. Prodejem, směnou a lehkou konverzací. Navíc přivedly své nezbedné dětičky a ty si
dokázaly vytvořit vlastní zábavný program. Proto plánujeme organizování Bazárku v pravidelných intervalech
dvakrát ročně. Další Bazárek je předběžně plánován na polovinu měsíce května 2022.
Prostor bude vytvořen pro prodej vašich výrobků, jako jsou ručně pletené košíky, keramika, stáčený med, nebo zde
můžete prodat oblečení, které již nevyužijete. Z fotografií je poznat, že bylo v kurzu zejména dětské a dámské
oblečení. Doufám tedy, že napříště si vyberu i já.
Prodejte, směňte, nebo se zastavte na svařáček.
Krásný podzim
Michal Bula
Biatlon Chotýšany
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Podzim s mladými hasiči SDH Chotýšany
V rámci podzimního kola hry PLAMEN se náš kolektiv 2. října zúčastnil soutěže mladých hasičů
v Teplýšovicích – Humenci. Toto kolo se skládá ze závodu požárnické všestrannosti a požárního útoku CTIF.
Nejprve mladí hasiči absolvovali útok CTIF – 75 m dlouhou dráhu s překážkami – „vodní příkop“, bariéra, tunel,
lávka, přičemž 4 poslední členové družstva rozvinují hadice přes nebo skrz překážky, poté naplnění odměrných
nádob za nástřikovými stěnami s pomocí 2 ks džberových stříkaček, a nakonec uzlování a rozeznání technických
prostředků. Tuto část zvládli všichni skvěle, každý splnil svůj úkol, ale bohužel zklamala technika a džberové
stříkačky nezafungovaly, jak měly, takže se nepodařilo nastříkat požadované množství vody. Následoval závod
požárnické všestrannosti, jehož cílem je získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžících a
zároveň zvyšovat jejich znalosti. Družstvo je rozděleno do dvou hlídek, které se v rámci kategorie starších vydaly
na 3 km dlouhou trať s plněním úkolů na stanovištích – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy
první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. V cíli jsme netrpělivě obě hlídky vyhlíželi.
Doběhli unavení, ale šťastní a čekalo na ně zasloužené občerstvení. Ty zážitky a vyprávění jsou potom
k nezaplacení. To, jak si cestou pomáhají a dávají na sebe pozor je až dojemné. Výsledkem je 7. místo v závodu
požárnické všestrannosti a celkové 10. místo z 15 družstev kategorie starších. Gratulujeme!
Aby si trochu odpočinuli od soutěžení, vydali se v sobotu 23. října mladí hasiči s rodičovským a psím
doprovodem na Podzimní Hasíkovo dobrodružství do Samechova. Společně jsme za nádherného počasí
absolvovali „šipkovanou“ podzimní přírodou při zdolání trasy dlouhé cca 5 km a s otevřením truhly s pokladem v cíli.
Všichni jsme si tento výlet náramně užili, zejména hledání úkolů, šiškové války, objímání stromů nebo nácvik
masáže srdce. Díky za každé takové dobrodružství ve společnosti skvělých kamarádů.
Jana Kovářová, za kolektiv mladých hasičů
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Dovolte abych Vás pozval na veřejný závod v orientačním
běhu, který pořádám v neděli 14. 11. 2021 od 10:00 do
13:00 v Chotýšanech u fotbalového hřiště. Podrobné
informace
jsou
na
stránkách
http://detskaliga.obkta.cz/rocnik-2021/7-zavod/ Případně
rád sdělím. Pokud budete mít zájem, přihlášky prosím do
pátku 12.11.2021 na email mira.lubas@email.cz, nebo
informace na telefonu 725 257 983. V omezeném množství
bude možné se dohlásit i na místě (dle vytištěných map).
Startovné i zapůjčení vybavení je zadarmo. Pro
začátečníky vše na startu vysvětlíme. Dále sledujte web,
mohou nastat změny podle hygienických podmínek.
Miroslav Lubas

Prosím občany, aby si překontrolovali, zda mají uhrazeny poplatky za komunální
odpad, psa a vodné za rok 2021, které byly splatné do konce září. Prosím,
neuhrazené poplatky zaplatit do konce listopadu 2021.
Milena Šíchová, místostarostka obce
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Klub důchodců Chotýšany, z.s.
zve všechny své členy na

Výroční členskou schůzi

v sobotu dne 27. listopadu 2021
od 15:00 hodin v hostinci NA KOPEČKU
Občerstvení zajištěno
Zve Výbor Klubu důchodců

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ SCHŮZI
dne

4. prosince 2021 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
Účast ve stejnokrojích vítána.

ČČK Chotýšany

Vás srdečně zve na
výroční schůzi, která se koná
dne 11.12.2021 od 15h v Restauraci na Kopečku.
Všichni jste srdečně zváni.
ČČK Chotýšany
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne

17. listopadu 2021 (středa) od 800 do 1200 hod, od 1500 do 1900 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – parkoviště u fotbalového hřiště v Chotýšanech

Odpad, který je možno odevzdat:
- vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, …),
- barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, …), hadry od barev
a olejů, v žádném případě neukládat azbest, stavební suť, pneumatiky!!! (od 1.1.2020
musí občané pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru)
- akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech
16. – 17. listopadu 2021 (úterý - středa) od 800 do 1200 hod, od 1500 do 1900 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky

V žádném případě neslouží pro uložení stavebního odpadu, ten musí každý zlikvidovat na
své náklady.

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.
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Místní skupina Českého Červeného kříže v Chotýšanech
uspořádá ve dnech
6.,7., a 8. prosince 2021 (pondělí-středa)
vždy od 1400 do 1700 hodin v přízemí budovy obecního úřadu
sbírku ošacení a potřebných věcí pro organizaci

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

➢ Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
čisté koberce, předložky….
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby, drogistické zboží
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil
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Příloha č. 2

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez,
příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely,
osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

15

LÉTO
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Projekt „Cesta z dluhů na Benešovsku“ realizován
díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost,
č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694

Masarykovo náměstí 1, Benešov – Budova Piaristické koleje
Tel: 774 780 107, 312 315 284
mail:poradnabenesov@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Cesty integrace o.p.s.,

Můžete nás kontaktovat pro konzultaci.

Nejste si jisti, zda na vaše exekuce můžete využít akci MILOSTIVÉ LÉTO?
Nevíte, jak postupovat, abyste této mimořádné akce mohli využít?

Uhradíte-li v této době jistinu dluhu a 908,-- Kč odměnu exekutora (poplatek + DPH) a napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto
(část 2 čl. IV., bodu 25, zákona č. 268/2021 Sb.) budete exekutorem osvobozeni od zbývající části dluhu a exekuce bude
zastavena, tzn. nebudete muset hradit úroky, poplatky advokátům ani penále.

od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 bude probíhat „Milostivé léto“

Máte dluhy vůči státu (nájemné, poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za psy atd.), zdravotní pojišťovně, dopravnímu
podniku, ČEZ, České televizi, Českému rozhlasu a podobným veřejnoprávním subjektům a tyto dluhy jsou již vymáhány exekučně?

MILOSTIVÉ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Benešov

Okrsky
celkem

zpr.

1

1

Voliči
v
seznamu

v%
100,00

Obec: Chotýšany
Volební
účast v
%

Vydané
obálky

473

335

Platné
hlasy

335

334

70,82

Strana
číslo

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

název

celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Strana zelených

7

2,09

X

2

Švýcarská demokracie

2

0,59

X

3

VOLNÝ blok

1

0,29

X

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

25

7,48

X

5

Česká str.sociálně demokrat.

26

7,78

X

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

15

4,49

X

9

Aliance pro budoucnost

2

0,59

X

Hnutí Prameny

3

0,89

X

10

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

-

Předn.
hlasy

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

20

5,98

X

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

88

26,34

X

14

SENIOŘI 21

1

0,29

X

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,29

X

16

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,29

X

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

53

15,86

X

18

Komunistická str.Čech a Moravy

10

2,99

X

20

ANO 2011

78

23,35

X

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,29

X

17

%
platných
hlasů
99,70

Usnesení č. 6

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 23. 9. 2021 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

využití dotace z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje na pořízení komunální techniky - traktoru
rozpočtové opatření č. 3/2021
prominutí poplatku za pronájem veřejného prostranství Biatlon klubu Chotýšany při pořádání „Trhu a bazárku“
u hasičské nádrže dne 18.9.2021
podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště na míčové hry do výzvy Kabina 2021 a spolufinancování projektu z
rozpočtu obce do výše vlastního podílu na jeho realizaci
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro akci Chotýšany – kNN, NN
– u Cíšaře s ČEZ Distribuce
zapsání územní studie „Křemení – Chotýšany“ do evidence územně plánovací činnosti

2) neschvaluje
a)
b)
c)
d)

pořízení softwaru Codexis
zřízení věcného břemene – služebnosti stezky ve prospěch pozemků parc. č. 525/20 a parc. č. 525/17 k tíži části
pozemku parc. č. 334/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan
prodej pozemku parc. č. 334/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan
poskytnutí daru ve výši 4.500 Kč spolku NAŠE ODPADKY, z.s.

3) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

zaměstnance obecního úřadu provedením ochranného řezu vrb u hasičské nádrže z bezpečnostních důvodů
starostu zjištěním ceny a podmínek pořízení zařízení na měření rychlosti, aby bylo možné zjistit návratnost a
efektivnost záměru
starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro akci Chotýšany –
kNN, NN – u Cíšaře s ČEZ Distribuce
starostu zapsáním územní studie „Křemení – Chotýšany“ do evidence územně plánovací činnosti
starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na měření
intenzity dopravy
starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším osobám
a osobním vozidlům
starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
18

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 zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

4) bere na vědomí
a)
b)

informace ze zasedání mikroregionu
potřebu ořezání vrb u hasičské nádrže z důvodu bezpečnosti na veřejném prostranství, kde se mimo jiné nachází
i dětské hřiště s posezením Zaměstnanci obecního úřadu provedou ochranný řez těchto stromů

Usnesení č. 7

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 2. 11. 2021 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)

Smlouvu o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na území mikroregionu CHOPOS
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Obnova povrchu a odvodnění místních
komunikací ozn. 2c a 6c v obci Chotýšany
podporu aktivit Posázaví o.p.s. na rok 2022 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 50 Kč na jednoho obyvatele na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce
rozpočtové opatření č. 4
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6020544
– Městečko u Chotýšan-kNN-p.č. 41/3/-VB/1

2) pověřuje
a)
b)

starostu podpisem Smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na území mikroregionu CHOPOS
starostu podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Obnova povrchu a odvodnění
místních komunikací ozn. 2c a 6c v obci Chotýšany
c) starostu uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 Kč na jednoho obyvatele
na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce
d) starostu uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP12-6020544 – Městečko u Chotýšan-kNN-p.č. 41/3/-VB/1
e) starostu vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu
f) zaměstnance obecního úřadu provedením ochranného řezu vrb u hasičské nádrže z bezpečnostních důvodů
g) starostu zjištěním ceny a podmínek pořízení zařízení na měření rychlosti, aby bylo možné zjistit návratnost a
efektivnost záměru
h) starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na měření
intenzity dopravy
i) starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším osobám
a osobním vozidlům
j) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
k) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
l) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
m) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
n) starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
o) starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

3) bere na vědomí
a)
b)

informace ze zasedání mikroregionu
výpověď z nájemní smlouvy nebytových prostor kadeřnictví v budově obecního úřadu, nájemné bude ukončeno
dohodou k poslednímu dni v měsíci, kdy byly nebytové prostory využívány a dále nájemné nebude účtováno

Předpokládaný termín zasedání 25. 11. 2021 od 19 hodin.
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Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.

Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /18./
Rada MNV v zásadě souhlasila se zřízením vodovodu. V případě zavedení vodovodu pro lihovar bude dán
souhlas k zapojení vodovodního zařízení na dílčí vodovod družstevního lihovaru bez úplaty. Naproti tomu si i JZD
vyhrazovalo právo, aby v případě nedostatku vody vlastní, mohlo používat vodovodního zařízení z lihovaru, a to tím
spíše, že objekty JZD nacházejí se bezprostředně u lihovaru.
Vyskytly se však určité nesrovnalosti i nedostatek dobré vůle a porozumění jak ze strany JZD, tak ze strany
lihovaru. Vodovod by byl zapojen na jediný pramen, který skýtá záruku, že může dostatečně zásobovat vodou celou obec.

Několika stránkový projekt vodovodu pro obec Chotýšany byl již v r. 1913 vypracován do nejpodrobnějších detailů.

Vzájemné shody se nedocílilo, a tak uplynul rok, dva
i tři a obec byla i nadále bez vodovodu. Na plenární schůzi
MNV 6. března 1956 připomněl Josef Šilha, že je velmi
nutné zavést vodovod pro JZD. Zdůraznil při tom, že
bude-li se o věci závažně uvažovat, je třeba, aby na ni byla
zainteresovaná celá vesnice, všichni občané bez rozdílu,
poněvadž je to jistě zájem všech! Tehdy bylo usneseno,
aby projekt vodovodu byl veden v patrnosti a pokud bude
možno, zařazen do výhledového plánu.
A tím to zase skončilo. Teprve v roce 1958, kdy se
v JZD projevil citelný nedostatek vody, byl vodovod do
JZD zaveden. I do lihovaru byla voda zavedena a později
pak byla voda zavedena z drůbežárny JZD i do školy.
Se stavbou vodovodu pro školu se započalo 8. prosince 1959. Práce ta byla ukončena 23. prosince. Při tom byly též
zřízeny splachovací záchody ve škole. Úprava tato si vyžádala nákladu v částce 48 tisíc Kčs, kterou uhradil školský odbor
rady ONV.
Tehdy usilovali občané z hořejší části obce, aby se mohli podílet na tomto zařízení alespoň tím, že by byl ve zdi
poblíže vchodu do školy zamontován vodovodní kohout, z něhož by vodu mohli čerpat ti občané, co jinak chodí do školní
studny, kde je ovšem voda závadná a dá se používat jedině po svaření. U nikoho z tehdejších místních příslušných činitelů
nenašlo se však pro to ani toho nejmenšího porozumění, pochopení ani zájmu a nenašlo se pro to snad ani dosti vhodných
prostředků.
Zavedení vodovodu pro celou obec Chotýšany bylo potom naplánováno pro rok 1962, pak 1963 - a neuskutečnilo
se to do dnes - 1965!
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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