Ročník 18 / Číslo 12 / Prosinec 2014
Vážení spoluobčané,

Bc. Irenu Pošmurnou, která byla rovněž jednohlasně
zastupiteli zvolena a funkci přijala.

v letošních komunálních volbách jste svými hlasy
rozhodli o zvolení všech sedmi členů zastupitelstva
obce Chotýšany z řad sdružení nezávislých kandidátů
Nový směr. Tímto chci za sebe i za celé sdružení
poděkovat všem voličům, kteří se voleb zúčastnili
a dali nám své hlasy.

I přes zdržení v předání úřadu se od začátku snažíme
co nejrychleji zorientovat a seznámit s agendou obce,
řešit požadavky občanů a úřadů, tak aby nebyl
narušen chod obce. Vzhledem k tomu, že nemáme
ve svých řadách nikoho z předchozích vedení obce
s potřebnými zkušenostmi, nezbývá nám, než se učit
za pochodu a velkou oporou je nám v tom paní Marie
Matoušková, která se v obecních záležitostech dobře
vyzná.

Situace byla zcela jiná než před čtyřmi lety, kdy jste
měli možnost si vybrat ze tří sdružení nezávislých
kandidátů. Z tehdejších kandidátek se nových voleb
zúčastnilo pouze naše sdružení Nový směr, s mírně
pozměněným složením. Nově kandidovali dva
samostatní nezávislí kandidáti pan Miroslav Dědek
a pan František Innemann, kteří si mezi voliči našli
také své příznivce, ale do zastupitelstva obce
se nedostali.
Z důvodu stížnosti na průběh a výsledky voleb,
podané panem Innemanem, proběhla ustavující
schůze nového zastupitelstva a předání úřadu
až 20. listopadu 2014. Předchozímu zastupitelstvu
děkujeme za jejich práci a zejména pak děkujeme paní
Ing. Blance Bejdákové Ph.D., panu Jiřímu Granátovi
a panu Ing. Radku Kalinovi za ochotu a vstřícnost při
předávání úřadu. Zároveň jim přejeme hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v jejich osobním i pracovním životě.
Přesto, že jsem při volbách nebyl, co se týče hlasů, tak
úspěšný jako jiní členové kandidátky Nového směru,
byl
jsem
nově
zvoleným
zastupitelem
Ing. Miroslavem Lubasem navržen do funkce starosty
obce. Voleb jsem se zúčastnil s tím, že jsem ochoten
tuto funkci přijmout. Zastupitelé mi pak ve veřejném
hlasování dali důvěru a jednohlasně jsem byl zvolen
starostou obce Chotýšany na nové volební období.
Do konce roku 2014 budu svoji funkci zastávat jako
neuvolněný, tak abych mohl dostát všem svým
závazkům, vyplývajícím z mé dosavadní živnosti a od
1. ledna 2015 budu ve funkci starosty již jako
uvolněný. Do funkce místostarostky jsem pak navrhl

Do konce roku nezbývá moc času, proto jsme se sešli
již 28. listopadu 2014 na prvním zasedání nového
zastupitelstva. Hlavním bodem programu byl rozpočet
na rok 2015, jehož návrh jsme úspěšně sestavili,
tentokrát ještě za pomoci Ing. Blanky Bejdákové,
Ph.D., za což jí děkujeme. Dále nás čeká příprava
vyhlášky o poplatku za svoz odpadu na rok 2015
a s tím spojené řešení změn zákona o odpadech,
platných od nového roku, o kterých Vás budeme
informovat v příštím vydání Chotýšanských novin.
Rovněž je třeba dořešit a dokončit již rozpracovanou
agendu a projekty. V roce 2015 bychom rádi
ve spolupráci se sdružením Chopos vypracovali nebo
obnovili některé projekty, na které by bylo možné
získat dotace z operačního programu Leader.
Doufám, že nezklamu ty, kteří mě v přijetí funkce
starosty podporovali a dali mi svůj hlas a zároveň
přesvědčím ty, kteří mě nevolili. Uvědomuji si,
že úkoly ve vedení obce nebudou jednoduché, ale
mohu slíbit, že svou funkci budu stejně jako ostatní
zastupitelé vykonávat zodpovědně a s plným
nasazením.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásný
adventní čas, klidné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v novém roce 2015.

Bohuslav Kovář

Své významné životní jubileum oslavila

v prosinci naše dlouholetá spolupracovnice
a hospodářka obce

Usnesení č. 9/2014
ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 11. 2014
od 2000 hodin

paní Marie Matoušková.

Touto cestou si dovolujeme jí poděkovat za

obětavou a svědomitou činnost pro obec

a přejeme jí i do dalších let mnoho štěstí,
zdraví

a

spokojenosti

i pracovním životě.

v soukromém

vedení obce Chotýšany

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) návrh přebytkového rozpočtu obce na rok
2015 dle přílohy;
b) odměňování členů výborů, kteří nejsou
zastupiteli;
2) neschvaluje

ZE ŠKOLY

a) prodloužení pracovních smluv na dobu
určitou pro pana Kota a pana Dědka;

…už je tu prosinec…..
3) pověřuje
Ve škole čas utíká tak rychle, že rok dělíme na září,
Vánoce, Velikonoce a prázdniny .
V pátek 5. 12. nás navštívilo trio - Anděl, Mikuláš,
Čert.
Neděle 7.12. - byla celá kulturní. Ráno se otevřela
prodejní výstava ve škole, která byla okouzlující
a povedla se. Od 14.00 v hostinci Pod Kostelem
proběhla mikulášská nadílka určená dětem.
Zcela určitě si nenechte ujít vánoční besídku dětí ZŠ
a MŠ Chotýšany, která Vás pobaví a určitě i dojme. Je
naplánovaná na 16. 12. od 17.00 v hostinci Pod
Kostelem.
Po náročných přípravných dnech si zasloužíme trochu
relaxace a zábavy. K tomu je vyhlášen termín 19. 12.
Restaurace Na Kopečku - od 18.00. Učitelé, rodiče,
kamarádi školy – přijďte si vzájemně dobít energii
a popřát si pohodové svátky. Věřte, že chvilku si
popovídat, zastavit se, pozdravit se – spraví náladu
Vám i těm ostatním….
A všem, kteří mají dobrou vůli, přejeme kouzelné
Vánoce, naplnění snů a přání i v dalším kalendářním
roce….

Základní a Mateřská škola Chotýšany
Mgr. Daniela Bukovská

a) starostu jednáním se společnostmi BES
s.r.o. a Rabbit ve věci obecných pozemků;
b) starostu zajištěním převodu pozemků pod
komunikacemi na obec;
c) starostu jednáním se společností Klápa –
elektro;
d) starostu jednáním se společností Elmoz
ve věci odstoupení od smlouvy na veřejné
osvětlení
na autobusové
zastávce
Městečko;
e) starostu komunikací se společností FARM
Chotýšany ve věci připojení infrastruktury
na místní komunikaci;
f) přijmutím nového pracovníka na plný
úvazek;
4) bere na vědomí
a) jmenování zbývajících členů kontrolního
a finančního výboru;
b) zprávu
ze
zasedání
mikroregionu
CHOPOS a valné hromady Benebusu.

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 22. 12. 2014 od 1800 hodin.

Vánoční výstava
V prostorách Základní školy
a Mateřské školy v Chotýšanech
proběhla v neděli dne 7. 12. 2014
od 9:00 hodin vánoční výstava.

Mikulášská besídka
V neděli 7. 12. 2014 od 14:00 hodin
proběhla v hostinci „Pod Kostelem“
mikulášská besídka.
Jako již tradičně program připravil
KULÍŠEK BYSTŘICE.

Adventní koncert
V kostele sv. Havla v Chotýšanech se
konal dne 7. 12. 2014 od 18:00 hodin
vánoční koncert.
Program koncertu si připravil
Pěvecký sbor Gymnázia Benešov pod
vedením J. Šeborové.
Po krásném pěveckém zážitku se
podávalo u sochy sv. Jana
Nepomuckého svařené víno a drobné
občerstvení.

Obecní rozpočet 2015 - Chotýšany
Paragraf Položka
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3399
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3419
3419
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3631
3631
3631
3631
3639
3639
3639
3639

5154
5169
5139
5171
5222
6121

5021
5139
5154
5169
5362
5171
5331
5154
5155
5171
5021
5136
5537
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5139
5175

5154
5169
5171
6121
5164
5329
6130
6371

Složka

Podsložka

Nákup služeb
Lesní hospodářství
Křemení - projekt zastávka směr Vlašim
Služby
Výstavba komunikace
Opravy
SILNICE
splátka úvěru
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n. (Benebus)
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)
Poplatek za odběr
Opravy a udržování
PITNÁ VODA
Příspěvek obce do školy
Elektrická energie
Palivo
Opravy a udržování
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nákup materiálu j.n.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný neinvestiční majetek
Nákup materiálu j.n.
Služby - tisk novin, fotoslužby
ZÁLEŽITOSTI KULTURY J.N.
Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)
Nákup služeb ostatních (občerstvení)
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž. přát.
Chotýšan, Červený kříž, Důchodci, Postižení)
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Elektrická energie
Služby
Nákup materiálu j.n.
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
Stavby
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J. N.
Elektrická energie
Služby (pasport)
Opravy a udržování
Rozšíření veřejného osvětlení - Chotýšany U Křížku
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Nájem jídelny
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n. (CHOPOS)
Nákup pozemku
ČOV - příspěvky

2015
170,00
170,00
300,00
50,00
300,00
300,00
950,00
300,00
300,00
100,85
100,85
12,00
3,00
100,00
80,00
22,00
20,00
237,00
650,00
180,00
60,00
5,00
895,00
12,00
2,00
8,00
0,00
22,00
24,00
3,00
0,00
0,00
35,00
62,00
10,00
10,00
101,00
121,00
100,00
30,00
15,00
20,00
60,00
200,00
425,00
130,00
20,00
80,00
200,00
430,00
102,00
102,00
50,00
90,00

3639
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

5169
5021
5139
5156
5169
5134
5139
5156
5167
5171
5169
6121
5023
5031
5032
5162
5011
5021
5031
5032
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5175
5361
5362
5141

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n. (tech.sl.)
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb j.n.
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
Prádlo, oděv a obuv
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Služby
Budovy, haly, stavby
POŽÁRNÍ OCHRANA
Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální pojištění
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Služby telekomunikací
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný majetek
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů, pojištění obce
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Pohoštění
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
Placené úroky
PŘÍJMY A VŹDAJE Z ÚVĚR. FIN. OPERACÍ

VÝDAJE CELKEM

Příjmy z daní

Daň z přidané hodnoty 1211
Daň z příjmů fyzických osob 1112
Daň z příjmu fyzických osob kapit. srážková 1113
Daň z příjmu právnických osob 1121
Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111
Daň z nemovitostí 1511
Odvod z loterií a podobných her 1351

Příjmy ze státního rozpočtu

Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na opravu komunikace

Příjmy z místních poplatků

Poplatek za komunální odpady 1340
Poplatek ze vstupného 1344
Poplatek za psy 1341
Poplatek - hrací automaty 1347
Správní poplatky 1361

344,00
500,00
500,00
50,00
50,00
40,00
35,00
175,00
30,00
50,00
10,00
5,00
50,00
12,00
150,00
307,00
650,00
106,00
59,00
8,00
823,00
400,00
20,00
90,00
40,00
3,00
10,00
30,00
100,00
5,00
5,00
30,00
80,00
7,00
50,00
5,00
5,00
10,00
890,00
5,00
6751,85

2100,00
150,00
100,00
1100,00
1100,00
650,00
50,00
74,40
0,00
500,00
0,00
11,00
5,00
2,00

Ostatní příjmy

Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků 3639 3111
Za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
Příjem z ubytovacích kapacit 1345
Nájem - kadeřnictví + ostatní
Za hřbitov 3632 2111
Za vodu 2310 2111
Úroky 6310 2141
Smlouva - BES 3639 2131 300 tis.

130,00
50,00
200,00
20,00
12,00
3,00
200,00
5,00
300,00

PŘÍJMY CELKEM

6762,40

Sdružení přátel Chotýšan si Vás dovoluje pozvat do salonku
hostince Na Kopečku
Sobota 27. prosince 2014 v 18:00 hodin
“Na předsilvestrovské posezení“
Kytara, harmonika, zpěv, tanec.
Vstupné dobrovolné

PF 2015

Přejeme Vám i Vašim
blízkým krásné prožití
vánočních svátků a do
nového roku 2015
jen to nejlepší.
zastupitelé obce Chotýšany

Josef Šimek – Naše vesnice - Chotýšanská kronika – Kniha sedmá – část XI. –
Z různých dob a časů – Kapitola 25.
Obecní knihovna – 2. díl
Starý Škvor, jak se mu po statku všeobecně potom říkalo, zemřel v roce 1919. Knihy přešly v majetek jeho vnuků
a když se v roce 1932 rodina Syslova z Chotýšan stěhovala, zmizela s nimi tato zajímavá a v určitém směru i cenná sbírka
starých těchto knih, z Chotýšan bohužel už navždy!
Po první světové válce se projevila snaha u některých z mladých místních občanů založit si vlastní knihovnu.
Stalo se tak hlavně u Tůmů, u Šimků, dále u Králů v čísle 6, potom u Jakoubků v čísle 12, u Kuthanů, u Mikolášků v čísle
35, i jinde. Tyto knihovny však nedoznaly velkého rozsahu. Přišla hospodářská krize v třicátých letech, nedostávalo se
peněz na jiné potřebnější věci a tak musely knihy ustoupit do pozadí.
Při založení Čtenářsko - Ochotnické Jednoty v Chotýšanech v roce 1925 byla zde snaha, pořídit též slušnou
knihovnu, jak ostatně i název spolku tomu napovídal. Hned na začátku sešla se hezká řádka knih, pozůstávajících
hlavně z darů některých obětavých členů spolku. Vždy každý rok potom se nějaké knihy koupily, pokud to finanční stav
spolkové pokladny dovoloval. Takže za čas i tato ochotnická knihovna poskytla čtenářům v obci slušný výběr
hodnotných knih.
Prvním knihovníkem této ochotnické knihovny byl Jaroslav Kuthan z čísla 53. Knihy byly uloženy ve skříni,
umístěné v hostinci „Na Kopečku“ v malém pokojíku za tanečním sálem. Půjčovaly se každou neděli dopoledne
po službách božích.
V letech po první světové válce bylo vládním nařízením uloženo všem obcím, aby založily obecní knihovnu.
A tak i v Chotýšanech ve dvacátých letech se založila veřejná obecní knihovna a prvním knihovníkem se stal Karel
Novák z čísla 45, o němž bylo známo, že je velmi náruživým čtenářem. Knihy této obecní knihovny byly umístěny
v chalupě Karla Nováka, kde se také každou neděli půjčovaly. Z obecního rozpočtu tu bývala každým rokem uvolněná
určitá částka na knihy, takže postupem několika dalších let měla naše obecní knihovna již hezký počet knih pohromadě.
Bohužel však, že knihy do obecní knihovny, alespoň v té dřívější době se nekupovaly podle osvědčených autorů
a hodnotného obsahu, spíše jen podle lákavého titulu a názvu knihy.
V době německé okupace dostali všichni knihovníci příkaz, aby z veřejných knihoven vyřadili některá díla
českých autorů a i těch cizích, jichž země byli s Němci v nepřátelském poměru. Byl pořízen zvláštní seznam a podle něho
musel knihovník i chotýšanské obecní knihovny takovéto „závadné“ knihy z knihovny vyřadit a odevzdat. Tím knihovna
značně utrpěla, poněvadž knihy se už nikdy zpátky nedostaly.
Z ochotnické knihovny bylo podobnému zákroku zabráněno jen tím, že tehdejší předseda spolku řídí učitel
Václav Kadeřábek jednoduše oznámil, že spolková knihovna je zapečetěna, a knihy že se nepůjčují. Tehdy to bohudík
stačilo a tak se mnoho hodnotných knih zachránilo.
Na základě nařízení a pokynů z ONV byla v roce 1946 zřízena tak zvaná „Knihovní rada“ také v Chotýšanech.
Na schůzi rady MNV konané 30. května 1946 byli jejími členy jmenováni: Karel Novák, Karel Jelínek, Josef Šilha, Josef
Zrno, Josef Král z čísla 6 a Jan Kučera. Tato knihovní rada fungovala víceméně jen na papíře, časem zanikla a nebyla
už vůbec obnovena. Nebylo to ve skutečnosti nic nového, poněvadž taková knihovní rada tu byla již dříve a jejími členy
např. v r. 1928 byli: Karel Novák, řídící učitel Emanuel Remta, farář p. Josef Kopecký, Josef Sysel z čísla
5 a Jan Holejšovský.
Podle doporučení z okresního úřadu začátkem roku 1946 se uvažovalo o tom, sloučit všechny veřejné knihovny
v obci v jednu knihovnu obecní a knihovníci dostali v tom směru již příslušné instrukce. V květnu toho roku dostal
předseda ČOJ Josef Jukl z ONV ve Vlašimi ohledně toho přípis. Okresní osvětový inspektor Dvořák zažádal v něm Josefa
Jukla, aby o podobném sloučení knihoven i v Chotýšanech bylo uvažováno a přímo doporučoval, předat ochotnickou
knihovnu do knihovny obecní, čímž by se tyto dvě největší knihovny v obci sloučily v jednu.
O této věci jednali naši ochotníci na několika schůzích, nemohli se však stále nalézt kladný postoj k celé věci.
Chápali sice, že myšlenka je dobrá a mnoho dobrého, že by z ní pojít ještě mohlo. I když věděli, jak ostatně bylo
zdůrazněno, že i po sloučení knihoven zůstaly by předané knihy stále jen majetkem ČOJ, nemohli se s nimi jen tak lehce
rozloučit. Věděli sami nejlépe, za jakých těžkých podmínek se knihovna budovala, jak těžko se peníze na knihy sháněly.

Bylo třeba dále najít schopného a uvědomělého knihovníka, získat také i potřebnou vyhovující místnost, ve které by byly
knihy umístěny a kde by se také půjčovaly. A ve které by podle okolností mohla být zřízena i veřejná čítárna.
Jedno i druhé tu chybělo. Značnou překážkou k vzájemnému tomuto řešení byla také ta skutečnost, že pan vikář
nechtěl ani slyšet o tom, že by měl také i farskou knihovnu předat do knihovny obecní. Ochotníci zastávali ten názor
a hájili to stanovisko, má-li být sloučení knihoven všeobecné, že patří do toho samozřejmě i knihy z farní knihovny.
Buď se dají dohromady knihy všechny, nebo ať zůstane vše i nadále tak, jak to dosud je! A na tom tehdy prozatím
zůstalo.
Celá záležitost bylo ovšem stále živá a zájem o sloučení knihoven měl také tehdejší obecní knihovník Antonín
Šmídek. Na valné hromadě Čtenářsko - Ochotnické Jednoty konané v sobotu 1. března 1947 byla tato věc předmětem
živé debaty. Bylo tedy znovu zdůrazněno, že z řad ochotníků není nikdo proti sloučení knihoven v obci a že knihy ze
spolkové knihovny ochotníci rádi do společné knihovny předají. Ovšem za toho předpokladu, že tak učiní i ostatní, resp.
všechny knihovny v obci. Přicházela tu v úvahu sice jen jedna a to zmíněná již knihovna farní a bylo tehdy znovu
připomenuto, že pan vikář je proti sloučení a knihy z farní knihovny, že do knihovny obecní nedá! Na to podotkl vtipně
Josef Tůma, že je to vlastně veliká škoda, poněvadž by tím byla dána možnost, aby se nějaký ten hříšník, kterých je podle
mínění pana vikáře v obci dost – napravil, mohl-li by si přečíst také nějakou tu knížku za farní knihovny, pro kterou snad
nyní se na faru dojít ostýchá!
Bylo ujednáno, že s konečným rozhodnutím se počká, až se všechny tyto otázky vyřeší. V této době, jak už byla
o tom zmínka byl obecním knihovníkem Antonín Šmídek. Ten si této funkce opravdu hleděl a snažil se, aby knihovna
byla v dobrém pořádku a aby byl také i dostatečný počet a výběr hodnotných knih, pro všechny čtenáře. Při každé
příležitosti propagoval půjčování knih z obecní knihovny a dbal také na to, aby obec každý rok nějakou částkou na
zakoupení knih přispěla.
Obecní knihovna v naší vesnici trpěla značně tím, že pro knihy nebylo vhodného umístnění. Stěhovaly se z místa
na jiné místo a až teprve v roce 1947, kdy se uprázdnila jedna menší místnost ve stavení číslo 9 byla vhodně upravena
a knihovník Antonín Šmídek do ní potom přestěhoval.
Ke sloučení knihoven v naší vesnici zatím tehdy ještě nedošlo. Až teprve na další výroční valné hromadě našich
ochotníků, konané 17. ledna 1948 se přihlásil o slovo obecní knihovník A. Šmídek. Pojednal krátce o stavu knihovny,
a opět se přimlouval o sloučení ochotnické knihovny s knihovnou obecní. Připoměl, že obecní knihovna byla mezitím
přestěhována do domku číslo 9, je nyní v naprostém pořádku a o knihy z řad čtenářů je značný zájem.
Ochotnická knihovna nebyla v té době v nijak zvláště čilém provozu, poněvadž hodně občanů, kteří nebyli členy
ČOJ o ní ani nevěděli. A jistě by celku prospělo, kdyby se obě tyto knihovny spojily. O věci rozpředla se tedy zase živá
debata. Všichni uznali, že na připomínce knihovníka Šmídka je mnoho závažného a že je skutečně zapotřebí, aby se dobrá
česká kniha dostala do každé rodiny a stala se tak radostným a samozřejmým doplňkem každodenní práce člověka.
Bylo tedy nakonec ujednáno, že se knihy z ochotnické knihovny do knihovny obecní nakonec předají. Ochotnický
knihovník Josef Zrno byl pověřen pořídit řádný seznam knih, které budou předány s tím ovšem podotknutím, že mohou
být kdykoliv podle rozhodnutí valné hromady ČOJ vzaty opět zpátky. Poplatek z půjčování knih se rozdělí na polovinu
pro knihovnu obecní a knihovnu ochotnickou a peněz takto získaných se použije k opravě nebo k vazbě knih a podobně.
Zároveň bylo rozhodnuto, že se knihy budou i nadále půjčovat jen v neděli dopoledne. Při půjčování mohou být přítomni
oba knihovníci, jak Josef Zrno, tak i Antonín Šmídek.
Všichni tehdy přítomní ochotníci – bylo jich 53 – s tímto ujednáním souhlasili a knihovník Šmídek poděkoval
Čtenářsko - ochotnické Jednotě i všem jejím členům za porozumění v této věci.
Činem tímto ukázali znovu naši ochotníci, že jsou pro každou dobrou a užitečnou spolupráci v obci a že veškeré
jejich snažení a jejich práce směřuje jedině k prospěchu obce i občanům samotných.
Doplněno 1966 – Josef Šimek /zkráceno/
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