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Vážení spoluobčané,
před měsícem jsem se s vámi loučila a předpokládala, že tyto řádky již bude psát nový starosta. Leč člověk míní a situace
se mění. Vzhledem k tomu, že neúspěšný kandidát v komunálních volbách p. Innemann podal stížnost na průběh
a výsledky voleb, není zatím možné svolat ustavující schůzi nového zastupitelstva a předat úřad našim následovníkům.
Protože však chceme, aby se k vám dostaly pozvánky na všechny akce, které v nejbližších týdnech v Chotýšanech
proběhnou, vydáváme noviny, ačkoliv žádné zasedání zastupitelstva neproběhlo.
P. Innemann má k průběhu voleb v Chotýšanech dvě výhrady. První se týká přímo mě, že jsem netradičně zpozdila vydání
novin, do kterých zadal svoji prezentaci a tím ho při volbách znevýhodnila a druhá se týká způsobu uložení záznamu
o volbách a hlasovacích lístků na obecním úřadě. Co k tomu říci? Říjnové noviny vyšly 12 dní po zasedání zastupitelstva,
což rozhodně není netradiční, ale řekla bych, že v posledních měsících spíše standardní termín. A dokumenty k volbám
jsou i dnes uloženy stejně, jak je viděl p. Innemann, tj. podle předpisu zalepené v obálce, uložené v krabici v kanceláři
obecního úřadu, která je elektronicky zabezpečena.
Podanou stížnost posoudil Krajský soud a v zákonem stanovené lhůtě ji zamítl jako neodůvodněnou. Proti jeho rozhodnutí
není možné odvolání.
Současná situace je nepříjemná pro končící vedení obce, pro nově zvolené zastupitele a hlavně škodí obci. Na konci roku
je vždycky nejvíc práce, kterou je žádoucí do Silvestra stihnout. Nové vedení bude mít jen krátký čas na seznámení
s úřadem a bude muset rychle připravit minimálně rozpočet a vyhlášku o poplatku za svoz odpadu na příští rok. A to ani
nemluvím o další agendě, která je nyní u ledu, protože už nemám oprávnění cokoliv řešit. Ve funkci zůstávám jen proto,
aby byl zabezpečen chod obce.
Doufám, že toto bezvládí brzy skončí a loučím se s vámi přáním, aby tento úvodník byl ode mne opravdu poslední.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
(ne vlastní vinou stále ještě starostka)

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
Letos si připomínáme dvě významná kulatá výročí, připadající na stejný kalendářní den.
75 let od studentské demonstrace na protest proti zavření českých vysokých škol v r. 1939, spojené především s osobou
zastřeleného studenta Jana Opletala a 25 let od studentské demonstrace proti totalitnímu režimu v r. 1989. Obě události
mají společné minimálně dvě věci: aktivitu mladých lidí a boj za svobodu.
Byli to právě studenti se svými ideály a lehkomyslností, kteří se nebáli postavit ať už nacistickému nebo komunistickému
totalitnímu režimu, nedomýšlejíce důsledky svého případného nezdaru. Střední a starší generace by se k takovému činu
zřejmě neodhodlala. Tito lidé jsou totiž totalitním režimem důkladně zpracovaní, ideály již nemají a vědí, jaké důsledky
by jejich „nežádoucí chování“ mělo. A oni přece musejí vydělávat peníze, živit rodinu a nekazit kariéru sobě a svým
dětem.
A svoboda je velmi důležitá. Je to MOŽNOST v tom slova smyslu, že mi nikdo nenařizuje, co mám nebo nemám dělat.
Chci studovat? Chci cestovat? Chci pracovat? Můžu. Ale zároveň nemusím. Vše je pouze otázkou mé volby a mých
fyzických a duševních předpokladů.
Spousta lidí na dnešní dobu nadává a říká, že za minulého režimu bylo líp. Já si to nemyslím, ale jejich názor jim neberu.
Totalita dělá z lidí ovce, kterým, pokud jdou se stádem, v podstatě nic nechybí, ale jakmile se od něj oddělí, ovčácký pes
je štěkáním a kousáním zažene zpátky. Demokracie naopak otevírá bránu od ohrady a je na každé ovečce, zda se stádem
zůstane nebo zda se vydá vlastní cestou.
Proto díky všem, kteří se zasloužili o dnešní svobodu a demokracii, kdy můžeme svobodně rozhodovat o svém životě
a také otevřeně a bez obav z následků vyjádřit svůj názor. A díky mladým lidem. Ať jim jejich ideály a představy
o šťastné budoucnosti vydrží co nejdéle.
Blanka Bejdáková

Vánoce u Syslů
Ráda bych Vás opět pozvala na tradiční prodejní výstavu v keramické dílně v Chotýšanech.
Prohlédnout i zakoupit si u nás můžete:
Keramiku, svíčky, svícny, vánoční ozdoby, korálky, vonné vosky, aromatické oleje, františky, purpuru
a spoustu dalších drobných dárků pro radost a potěšení.
Letos otevřeno od neděle 30. 11. do 23. 12. 2014
soboty a neděle 9°° – 17°°
všední dny
16°° – 19°°

SRPDŠ a Přátelé Chotýšan
Vás srdečně zvou na

Těší se na Vás Ivana Syslová
Chotýšany 123

SRPDŠ a Přátelé Chotýšan

Vás srdečně zvou na

„Rozsvícení vánočního stromečku“

„Vánoční výstavu“

stromeček rozsvítíme v sobotu
29. 11. 2014 od 16:00 – 17:30
u nádrže
Zahrají Čejkovi

která se koná v neděli
7. 12. 2014 od 9:00 v prostorách školy.

SRPDŠ a Přátelé Chotýšan
Vás srdečně zvou na

Děti si pošlou dopis Ježíškovi, dospělí přinesou

„Mikulášskou besídku“

a navzájem ochutnají vánoční cukroví.

a to: 7. 12. 2014 od 14h do

Chotýšanské peklo

prostor sálu hostince "Pod Kostelem".
Program si pro vás připravil jako již tradičně KULÍŠEK

Vážení příznivci mikulášských radovánek, opět po
roce do Chotýšan zavítá Mikuláš, anděl a čerti.
Pokud si myslíte, že Vaše děti si zaslouží sladkou
odměnu nebo něco jiného.
Žhavte pekelné linky na čísle 605 720 462

BYSTŘICE.

Obec Chotýšany a Sdružení přátel
Chotýšan
srdečně zvou na
ADVENTNÍ KONCERT

Sbor dobrovolných
hasičů Chotýšany

který se uskuteční v neděli 7. prosince 2014
od 18.00 hodin v kostele sv. Havla

Sbor dobrovolných hasičů

v Chotýšanech

v Chotýšanech zve všechny své členy a naše
příznivce na výroční schůzi, která se koná

6. prosince 2014 od 18:00 hodin v hostinci
Na Kopečku.

Účinkuje Pěvecký sbor Gymnázia Benešov pod vedením
J. Šeborové.
Po koncertě se podává svařené víno a drobné občerstvení
u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Účast ve stejnokrojích vítána.
Vstupné dobrovolné.

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chotýšany
Obecní úřad Chotýšany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chotýšany,
svolaného dosavadní starostkou obce Chotýšany v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích, které se uskuteční

ve středu 19. listopadu 2014 od 20:00 hodin v kanceláři OÚ Chotýšany, Chotýšany 54.
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Zahájení
Ověření mandátů, složení slibu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
Diskuse
Závěr

V Chotýšanech, dne 12. 11. 2014
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
dosavadní starostka obce

Vážení spoluobčané,
tímto bych rád poděkoval vám všem, kteří jste přišli k volbám a dali mi hlas. I když jsem nebyl zvolen do
zastupitelstva, nesmírně si cením hlasů, které jsem dostal. Novému vedení obce srdečně blahopřeji a věřím, že
obec bude jen vzkvétat.
Miroslav Dědek, Chotýšany 73

Josef Šimek – Naše vesnice - Chotýšanská kronika – Kniha sedmá – část XI. –
Z různých dob a časů – Kapitola 25.
Obecní knihovna – 1. díl
V naší vesnici Chotýšanech bývalo vždy hodně horlivých a náruživých čtenářů, kteří zvláště v zimním období přečetli,
kde jaké kniha byla. O knihy u nás nebyla, možno říci nikdy nouze, neboť i dříve tu bývalo několik slušných knihoven.
Mimo knihovny školní, odkud si vypůjčovaly knihy výhradně jen školní děti, byla tu ještě knihovna na faře. Tato farní
knihovna byla snad nejstarší knihovnou v naší vesnici. Založil ji v roce 1898 tehdejší farář p. Václav Dvořák
a byla majetkem „Svatojosefské Jednoty“, který byl u nás již před tím založen.

V době, kdy zde farářoval p. Antonín Štenc, který potom byl děkanem v Okrouhlici, půjčovaly se knihy z této
farské knihovny po celé farnosti. Noví faráři pak – Kopečtí – půjčování knih z této knihovny značně omezili, takže se
časem knihy z fary nepůjčovaly už potom vůbec. Anebo jen několika málo jednotlivcům. Byly to knihy hodně starého
vydání a výběru značně tendenčního. V novější době a to už v letech po první světové válce se tato knihovna
nedoplňovala a zájem o ni časem úplně opadl. Zapomnělo se na ni!
Velmi pěknou a i hodnotnou knihovnu vlastnil bývalý chotýšanský učitel a pozdější „pan řídící“ Emanuel Remta.
Knihy od něho si půjčovali nejen občané místní, ale i čtenáři z Pařezí, Městečka, Onšovic, Takonína a on po této stránce
každému rád posloužil. Měl radost, že lidé hodně čtou.
Mimo toho bylo ve vesnici několik dalších, i když jenom menších knihoven. Z nich zaslouží zmínky knihovna
bývalého obecního starosty a písmáka Jana Sysla z čísla 5. Ten měl zajímavou sbírku knih, dnes bychom řekli starých,
z nichž některé byly tištěny ještě švabachem. Měli např. všechny historické romány spisovatele Josefa Svátka, bohatý
výběr kalendářů ponejvíce vojenských, které se v druhé polovině minulého století hodně vydávaly. Všechny tyto knihy si
sám dovedně vázal a rád je i půjčoval, ovšem jen tomu, koho znal a o němž věděl, že dovede s knihou dobře zacházet. Byl
na ně jinak velmi opatrný, poněvadž věděl, co dobrá kniha znamená, zvláště na vesnici.
Doplněno 1966 – Josef Šimek

Pokračování příště ...
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