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Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si všichni v klidu, pohodě a ve zdraví užili
vánoční svátky a přivítali nový rok 2015. Nové vedení
obce má za sebou více než měsíc činnosti a tak mi dovolte,
abych vás seznámil s tím, co se událo a co nás čeká.
Druhou adventní neděli jste měli příležitost se zúčastnit
krásného tradičního adventního koncertu v kostele
sv. Havla, kde vystoupil Pěvecký sbor gymnázia Benešov
pod vedením J. Šeborové. Jejich vystoupení sklidilo velký
úspěch a bylo právem odměněno velkým potleskem všech
přítomných. Vybralo se krásných 3.852,- Kč, které byly
předány pí. Budkové na provoz kostela.
Zastupitelstvo se sešlo ještě před vánočními svátky, aby
stihlo projednat některé záležitosti do konce roku 2014.
Důležitým bodem bylo schválení přebytkového rozpočtu
na rok 2015. V rozpočtu se počítá zejména s projekty, které
jsou již rozpracované např. vybudování zastávky na
Křemení směr Vlašim, osvětlení a komunikace k zástavbě
„u křížku“, zastřešení posezení na hřišti, příspěvky na
ČOV atd.
Dalším důležitým bodem byla změna územního plánu
a s ní spojené jednání se společností FARM Chotýšany,
týkající se projektu napojení infrastruktury k jejich
pozemkům pro stavbu rodinných domů směrem na Pařezí.
K projednávání změn územního plánu určili zastupitelé
Ing. Miroslava Lubase, který shledal v dokumentaci celého
projektu několik nejasností. Zároveň jsem se sešel spolu
s Ing. Lubasem s projektantem našeho územního plánu
Ing. Maryškou nad jeho doplněním a seznámením
s podklady. Situace je taková, že změna územního plánu
s výstavbou na pozemcích společnosti FARM Chotýšany
směrem na Pařezí nepočítá. Současný územní plán tuto
výstavbu umožňuje, ale mimo jiné za splnění podmínky
vybudování obchvatu pro tuto lokalitu s napojením na
hlavní silnici vedoucí z Benešova na Vlašim, což je také
jedním z hlavních důvodů proč zastupitelstvo neschválilo
aktuální žádost společnosti FARM Chotýšany o napojení
komunikace pouze pro první etapu výstavby a to přímo na
obecní komunikaci vedoucí přes obec (křižovatka pod
kostelem). Změna územního plánu počítá s vyjmutím
i dalších stavebních pozemků, tak aby byla zachována
celistvost obce. Po potřebných úpravách a schválení
Krajským úřadem proběhne veřejná schůze ke změně

územního plánu, kde budou moci všichni dotčení uplatnit
své námitky.
Dále bylo nutné stanovit výši poplatku za svoz
komunálního odpadu, který zůstává stejně jako ostatní
poplatky nezměněn. Poplatek ve výši Kč 700,- je povinen
zaplatit každý občan s trvalým pobytem na území obce a to
do 28. 2. 2015. Poplatek ve výši odpovídající poplatku za
jednoho občana tj. Kč 700,- 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 31. 5. 2015. Tento poplatek
je stanoven novou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015,
kde je upraven jeho výpočet dle skutečných nákladů za
svoz odpadu za rok 2014. Prozatím tedy nedochází ani ke
změně systému svozu komunálního odpadu. Obecně
závazná vyhláška k systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů však musela být rovněž změněna pod č. 2/2015,
neboť od 1. 1. 2015 ukládá novela zákona o odpadech
č. 229/2014 obcím povinnost třídit kovy a biologicky
rozložitelný odpad. Více o tomto tématu a třídění odpadů
najdete dále v samostatném článku. Při této příležitosti si
dovolujeme připomenout poplatek za psa, který je splatný
do 31. 3. 2015, a to ve výši Kč 100,- za prvního a Kč 150,za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, pro
důchodce pak 50,- za prvního psa a 75,- za každého dalšího
psa.
Možná jste již zaznamenali, že o údržbu obce se nyní stará
nový zaměstnanec, Jakub Štoural, který nastoupil na plný
úvazek od 1. 12. 2014 místo dvou dosavadních
zaměstnanců, kteří pracovali jen na částečný úvazek
a kterým vypršela smlouva na dobu určitou k 30. 11. 2014.
Pro tuto změnu jsme se rozhodli z důvodu nutnosti
intenzivnější manuální péče o údržbu obce a zatím se nám
tato změna osvědčila, což potvrzují i odezvy občanů.
Uvidíme, zda v létě bude nutné najmout nějakého
brigádníka na výpomoc se sekáním. O prohrnování sněhu
a posyp na místních komunikacích se bude starat DZS
Struhařov.
Mimořádného zasedání zastupitelstva dne 8. 1. 2015 se
zúčastnili zástupci společnosti FARM Chotýšany, kteří
obhajovali žádost o povolení přípravných prací a napojení
a rozšíření komunikace pro stavbu rodinných domů
směrem na Pařezí, aby předešli vyjmutí stavebních
pozemků z územního plánu. Vzhledem k tomu, že se tato

záležitost významně dotýká celé obce a všech občanů,
rozhodli jsme se svolat veřejnou schůzi (viz. pozvánka
uvnitř novin).
Ať je nový rok 2015 plný dobrých zpráv Vám přeje
Bohuslav Kovář
Místní poplatky lze uhradit na bankovní účet obce
č. 320091319/0800 (jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné nebo evidenční číslo nemovitosti a do textu jméno
a druh poplatku, u poplatku za psa je variabilní symbol
rodné číslo nebo IČO poplatníka) nebo v hotovosti na
obecním úřadě v úředních dnech:
Pondělí

8-11.00

13-17.00

Středa

8-11.00

13-17.00

Čtvrtek
Sobota

15-19.00
dle telefonické dohody

Tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587

ODPADY – jejich třídění a změny od
1. 1. 2015
Jak jsem Vás již informoval, od 1. ledna 2015 mají obce
dle novely zákona o odpadech č. 292/2014 povinnost
zajistit kromě stávajících míst pro sběr papíru, skla, plastů
a nebezpečných odpadů rovněž třídění kovů a biologicky
rozložitelného odpadu minimálně rostlinného původu.
Cílem nového Plánu odpadového hospodářství ČR je
výrazně snížit množství skládkovaného odpadu, s čímž
souvisí i další důležitý bod novely, a to že na skládky je od
roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad
a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené
prováděcím předpisem. Je třeba si proto uvědomit, že je
nutné ještě důsledněji třídit jednotlivé druhy odpadu, které
nemusí končit na skládkách. Nejenže zvýšíme kvalitu
životního prostředí, ale čím méně nevytříděného odpadu
skončí v popelnicích, tím méně zaplatí obec za jeho
uložení na skládku. Tyto stále se zvyšující náklady se pak
promítají do konečné výše poplatku za svoz komunálního
odpadu, který platíme my občané.
Biologicky rozložitelný komunální odpad zahrnuje
zejména kompostovatelný odpad z údržby veřejné
i soukromé zeleně – tráva, listí, dřevní štěpka, odpady
z květinových záhonů, upravené odpady ze hřbitovů a dále
bioodpad z domácností, jehož základem jsou běžné
kuchyňské odpady – zbytky ovoce, zeleniny, potravin,
kávové sedliny, čaje, vaječné skořápky, papírové utěrky,
piliny, hobliny, popel ze dřeva, peří.

V praxi to znamená, že pokud je to možné, je nutné, aby
občané ukládali biologicky rozložitelný odpad na domácí
kompost ve formě zakládek na volné ploše, v boxech nebo
v kompostérech, na které je možné i získat dotace, pokud
by o ně byl zájem. Jinak platí, že sběrným místem pro
ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu zůstává prozatím stanoviště u autobusové zastávky
Městečko, přičemž platí přísný zákaz ukládat na tomto
místě jakýkoliv jiný, zvláště pak nebezpečný a stavební
odpad. Do budoucna uvažujeme o zřízení malé komunitní
kompostárny, která zpracovává max. 10 t odpadu najednou
a nejvýše 150 t odpadu ročně, což odpovídá obci od 500 do
1500 obyvatel, zpravidla nepotřebují stavební povolení
a stačí jim územní souhlas stavebního úřadu. Navíc lze
počáteční investice na vybudování a potřebnou techniku
pokrýt z dotací. Kompostováním rostlinného bioodpadu se
získává kvalitní humus, který může sloužit pro údržbu
zeleně v obci. Obec by tak trvale vyřešila nakládání
s rostlinným bioodpadem a ušetřila náklady na jeho odvoz
a likvidaci.
Kovové odpady tvoří minimální složku komunálních
odpadů, tvoří cca 2 – 4 % hmotnosti směsného
komunálního odpadu, tj. max. 5 kg/obyvatel/rok. Většinou
se jedná o kov zejména v podobě obalových odpadů –
plechovky, konzervy a drobné kovové předměty a kovové
nádobí. Nádobový sběr těchto kovů by tedy byl velice
nákladný, neumožňoval by odkládání větších kusů
kovového odpadu a navíc by mohl být rizikem z hlediska
vykrádání takto shromážděných kovů. Sběr kovů proto
bude prozatím i nadále probíhat formou pravidelných sběrů
organizovaných ve spolupráci se Sdružením dobrovolných
hasičů Chotýšany, o kterých budete vždy předem
informováni. Do budoucna můžeme zvážit umístění jedné
či dvou menších uzamykatelných nádob na pravidelný sběr
drobnějšího kovového odpadu s vlastním odvozem do
výkupny.

Buďte včas informováni o dění v obci, obsahu úřední
desky, změnách, odstávkách vody a elektřiny, nenadálých
situacích, kulturních a sportovních akcích. Pořiďte si
nejrychlejší místní informační kanál –

„zasílání novinek e-mailem“
a už Vám nic neunikne.
Jak na to: na titulní straně www.chotysany.cz v levém
sloupci zadejte Váš e-mail do okénka Novinky e-mailem
a stiskněte odeslat. Je to jednoduché a stačí, aby se přihlásil
jeden člen rodiny, který Vám informace předá, u starších
lidí to mohou být děti či vnoučata, kteří mají e-mail.
Bohuslav Kovář

Usnesení č. 10/2014

ZE ŠKOLY
Krásný nový rok…..
To Vám chci popřát, protože v těchto třech slovech je víra,
naděje, láska, stejně jako zodpovědnost, pracovitost,
spolehlivost – nebo štěstí, zdraví, pohoda…. všechna tato
slova se vejdou do letopočtu 2015…doufám a věřím….
ZŠ a MŠ Chotýšany, D. Bukovská

Ach jo, zase prázdniny…..
To není povzdech pedagoga, to je povzdech dětí! Abych
tato slova vysvětlila, představte si následující scénu….
Při úklidu po vánoční besídce ZŠ a MŠ Chotýšany, za
mnou přišla delegace „ šesťáků“ a zcela vážně mi podala
petici, že nechtějí vánoční prázdniny – že chtějí chodit do
školy. Prý je to týrání dětí, doma se nudí a požadují
náhradní výuku, neboť ve škole je jim nejlépe…. Myslíte
si, že si vymýšlím? Ani náhodou…Mám na to svědky – půl
pedagogického sboru a pana „hospodského“ (M. Požárek).
Je to úsměvné, ale pro nás učitele, to byl ten nejhezčí dárek
pod vánoční stromeček. 
Hezký vstup do roku 2015 přeje
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Dne 22. ledna 2015 od
15.00 do 17.00 hod
proběhne

zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Chotýšany
Přijďte nám pomoci zachránit naši školní loď před
piráty a nastoupit s námi na společnou plavbu
krásným školním životem!

ze zasedání zastupitelstva obce konané 22. 12. 2014
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1) schvaluje
obecní přebytkový rozpočet na rok 2015;
směrnici o rozpočtových výdajích;
místní poplatky pro rok 2015;
úpravu rozpočtu k 31. 12. 2014 – rozpočtové
opatření č. 4;
e) Ing. Miroslava Lubase jako zastupitele
určeného k jednání při změně územního plánu;
f) prodloužení dohod o pracovní činnosti;
a)
b)
c)
d)

2) pověřuje
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
odpovědí
společnosti
FARM
Chotýšany ve věci připojení infrastruktury na
místní komunikaci;
3) bere na vědomí
a) žádost o pronájem – garáž malá, Městečko;
b) žádost o odprodej části obecního pozemku
parc. č. 979 v k.ú. Městečko;
c) vyřazení knih z obecní knihovny dle
přiloženého seznamu.

Na všechny budoucí prvňáčky se těší žáci,
pedagogové a kamarádi z naší školy.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce a event. (nejste-li občan ČR) doklad
o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu.

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 30. 1. 2015 od 1800 hodin.

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 8. 1. 2015 od 1800 hodin
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chotýšany
3) Schválení nové obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Chotýšany
4) Slyšení zástupce společnosti FARM Chotýšany k napojení infrastruktury k projektu rodinných domů
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

1. Schválení nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chotýšany
Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2015?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Schválení nové obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Chotýšany
Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

3. Slyšení zástupce společnosti FARM Chotýšany k napojení infrastruktury k projektu rodinných domů
Zástupci společnosti FARM Chotýšany seznámili zastupitelstvo s připravovaným projektem pro umístění stavby
„Infrastruktura pro stavbu RD – Chotýšany, nultá stavba – příprava území, komunikace“. Uvádí, že jde
o vymezení veřejného prostoru (komunikací a chodníků a zelených ploch) určeného pro výstavbu RD v počtu
10 až 15 v lokalitě „a“ v souladu se schváleným a současně platným územním plánem. Společnost FARM
Chotýšany navrhuje, že připraví návrh tzv. „plánovací smlouvy mezi obcí Chotýšany a společnosti FARM
Chotýšany“, kde budou definovány vzájemné požadavky obou stran k předloženému záměru. Žádají, aby obec
své požadavky specifikovala.
Zastupitelstvo v termínu do 16. 2. 2015 sdělí své stanovisko za předpokladu, že v průběhu posledního týdne
v lednu 2015 proběhne veřejná schůze.

Usnesení z mimořádného zasedání obce č. 1 ze dne 8. 1. 2015:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a č. 2/2015;
2) pověřuje starostu svoláním veřejné schůze v průběhu posledního týdne v lednu 2015;
3) bere na vědomí informace společnosti FARM Chotýšany k napojení infrastruktury k projektu
rodinných domů.

STREETDANCE CHOTÝŠANY
Dne 30. 11. 2014 se tanečníci Streetdance Chotýšany účastnili taneční akce ONE DAY COOKIES. Sraz
taneční skupiny Double Cookies, v které působí i Streetdance Chotýšany, proběhl v Příbrami za účasti dalších
14 měst. I když se za Chotýšany nemohli účastnit všichni tanečníci, trio tanečníku ve složení – Ondřej Popelka,
Filip Zach a Zdeněk Sysel se zhostili reprezentace bez jakéhokoliv ostychu. Předvedli, co se dokázali naučit
v tak krátké době, kdy Streetdance Chotýšany tančí teprve od konce září tohoto roku. Za předvedený výkon si
vysloužili velkou ovaci publika. Bylo to úplně první vystoupení Streetdance Chotýšany před veřejností.
Program ONE DAY COOKIES byl pestrý, kdy na úvod byl možný vidět exhibiční battle všech lektorů
taneční skupiny Double Cookies, který navodil neuvěřitelnou bouřlivou atmosféru, která vydržela až do
závěrečných minut akce. Následovalo vystoupení „domácích“ a to Příbrami a Obecnice. V dalších jednotlivých
tanečních blocích vystoupil Benešov, Bystřice, Vlašim, Čerčany, Beroun, Kladno, Plzeň, Hostivice, Loděnice,
Říčany, Mukařov, Hořovice a samozřejmě již zmiňované Chotýšany. Tentokrát chyběli pouze zástupci
Trhových Svin a Odolené Vody. Program byl zpestřen o Open class Šárky Kobzové a profesionální ukázku
tance New style hustle. Závěr akce završil battle dvou skupin tanečníků z libovolných měst, jehož výsledek byl
tak těsný, že o vítězství musela nekompromisně rozhodnout až Šárka Kobzová.
Smyslem akce byla mimo jiné možnost se seznámit s ostatními tanečníky, rodiči i lektory z dalších měst
a tak poznat nové kamarády, s kterými se mohou nadále tanečníci potkávat na společných soustředěních,
workshopech či připravovaném letním tanečním táboře.
Streetdance Chotýšany tančí každé pondělí od 17:00 hodin v tělocvičně místní základní školy.
Přijďte mezi nás a staňte se součástí velké taneční skupiny Double Cookies, v které je v současné době
registrováno již více jak 300 tanečníků.
Najdete nás také na facebooku či stránce www.doublecookies.cz.
Denis Opluštil
Lektor

Z naší farnosti
V minulém roce 23. prosince se dožil pan farář P. František Štětina úctyhodných 89 let. Navštívili jsme
v Čeňovicích pana faráře s přáním a dárkovým balíčkem od chotýšanských farníků. Pan farář všem posílá
pozdravy a poděkování a rád na Chotýšany vzpomíná. Zdraví mu přiměřeně k věku už tolik neslouží, ale strasti
stáří trpělivě přijímá a snáší.
Dne 1. ledna 2015 oslavil náš nový pan farář ThLic. Antoni Košmidek krásné kulaté narozeniny - 50 let.
Předali jsme mu také dárkový balíček a květiny.
K těmto výročím přejeme oběma našim důstojným pánům pevné zdraví, spokojenost, hodně sil v jejich
nelehké službě a Boží požehnání.
V neděli 28. prosince 2014 byla sloužena mše za všechny důstojné pány faráře působící v naší farnosti.
RNDr. Eva Budková

Předsilvestrovské posezení
V sobotu 27. prosince se uskutečnilo v hostinci
Na Kopečku „předsilvestrovské posezení“
s hudbou, zpěvem a tancem. Účastníci si po
vánočních dobrotách a návštěvách tancem
rozhýbali tělo, zazpívali písně svého mládí,
popovídali a po půlnoci odcházeli všichni
spokojeni. Tak letos před koncem roku se ještě
ve větším počtu sejdeme zas?
Za Sdružení přátel Chotýšan
RNDr. Eva Budková

Foto: Miroslav Budka a RNDr. Eva Budková

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

Hasičský ples
Kdy:
Kde:
Od:
Hraje:
Vstupné:

24. ledna 2015
hostinec Pod Kostelem
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč
Účast ve stejnokrojích vítána.
Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

Výzva pro všechny čtenáře,
kteří mají zapůjčené knihy z naší obecní knihovny,
aby je z důvodu inventarizace knižního fondu vrátili nejpozději do 25. ledna 2015!
Pak rozesílám upomínky dle platného sazebníku!!!
Zatím stále platí výpůjční doba
každý čtvrtek a neděle od 16.00 – 18.00 hodin
Děkuji za laskavost a zachovejte nám přízeň!
Obecní knihovna Chotýšany

Zastupitelé obce Chotýšany zvou všechny na

VEŘEJNOU SCHŮZI
28. 1. 2015 od 18:00 hod v hostinci Na Kopečku
k tématu: výstavba rodinných domů směrem na Pařezí v lokalitě „Na Krabici“ společností FARM Chotýšany, která
vlastní i chotýšanský zámek
-

- povolení rozšíření a napojení komunikace
zatížení obce další nákladní dopravou spojenou s realizací přípravných prací a výstavbou, navíc v těsné blízkosti
školy
zúčastní se: zástupci obecního úřadu, zástupci společnosti FARM Chotýšany, hosté přizvaní k problematice

Při této příležitosti bychom rádi získali podněty od občanů pro „Strategii obce“, která je jedním z hlavních dokumentů pro
získávání dotací.

Důležité! Prosíme o účast!

Josef Šimek – Naše vesnice - Chotýšanská kronika – Kniha sedmá – část XI. –
Z různých dob a časů – Kapitola 25.
Obecní knihovna – 3. díl
Když byly v roce 1948 stavební objekty místního velkostatku zabrány pro účely obce a některé místnosti v dolejší
části budovy upraveny pro úřadovnu MNV, Byla jedna z nich postoupena také pro obecní knihovnu. Knihy ze stavení
číslo 9 byly sem potom přemístěny. Ani tato nová místnost však nebyla pro knihovnu trvale vhodná.
Podle nařízení příslušných úřadů v roce 1952 bylo nutno některé knihy nežádoucích autorů z veřejných knihoven
vyřadit. Opakovalo se tudíž opět to, co předcházelo v době německé okupace, s tím rozdílem, že toto nařízení postihlo
tentokrát jen knihy autorů českých! Do Chotýšan přijelo tehdy za tím účelem několik učitelů a učitelek z Vlašimi, kteří
společně s knihovníkem Šmídkem podle předepsaných směrnic vyřazení knih z obecní knihovny provedli. Tyto vyřazené
knihy odevzdal pan knihovník Šmídek na ONV ve Vlašimi. Byly jich dva plné pytle. Prověrka tato zanechala v naší
veřejné knihovně značné mezery. Ti co ji prováděli, postupovali podle úsudku mnohých příliš důsledně, čímž byl knižní
fond naší knihovny značně oslaben. Nějakou náhradu ve formě knih jiných totiž knihovna nedostala. Však se také potom
všeobecně hovořilo, že se z takovýchto vyřazených knih zřizovaly pak docela pěkné knihovny soukromé!
Po sloučení knihovny ochotnické s knihovnou obecní se stala veřejná obecní knihovna v Chotýšanech jednou
z nejlepších a největších vesnických knihoven na celém okrese. Knihovník Antonín Šmídek si toho nyní obzvláště hleděl
a jeho práce v tom směru přinesla také kladný výsledek. Na schůzi obecních knihovníků konané v té době ve Vlašimi
veřejně bylo prohlášeno, že chotýšanská obecní knihovna je stavěna do popředí a v nejlepším světle na celém vlašimském
okrese.
To však dlouho nepotrvalo a poměry v naší obecní knihovně se změnily. Knihovna sama prodělala potom hodně
změn, a to hlavně po stránce vedení. Po vyřazení tak zvaných „závadných“ knih v roce 1952, jak byla o tom výše zmínka,
hodně knih ubylo a přesto, že knihovna byla časem doplněna také knihami obsahu politického – spisy Lenina, Stalina,
Gottwalda i jiné. O novější socialistickou beletrii nebyl v knihovně už takový výběr a zájem čtenářů ochaboval.
Když potom Antonín Šmídek nastoupil místo jako obecní tajemník na MNV, převzal jeho knihovnickou funkci
bývalý ochotnický knihovník Josef Zrno. Ten byl však později plně zaneprázdněn různými funkcemi v místním JZD
a také i potom vlastními studiemi a proto byla funkce knihovníka svěřena Mílovi Jelínkovi z čísla 47. Po něm ji v roce
1957 převzal Míla Melichar, kovář z místního střediska Strojní traktorové stanice. Bylo o něm totiž známo, že rád čte, pro
funkci knihovníka, jak se později ukázalo se však naprosto nehodil. O vypůjčených knihách žádnou nevedl a tím se stalo,
že mnoho knih v knihovně potom chybělo. Byly jednak rozpůjčovány u neznámých čtenářů, kteří je zpět nevrátily.
Evidence o nich nebyla, a jednak celou řadu knih, jak bylo prokázáno odvezl Melichar s sebou, když se po čase
z Chotýšan stěhoval. I když ze strany MNV bylo pak vrácení těchto knih urgováno, nemělo to žádného výsledku a knihy
ty musely být potom z celkového stavu knihovny odepsány!
Po odchodu kováře Melichara byla nějaký čas obecní knihovna bez knihovníka. Funkci tuto převzala potom
z ochoty Jarmila Baumanová, která si toho však příliš nehleděla. Neměla o knihy žádný velký zájem. Knihovna byla
zanedbána a zájem čtenářů upadal.
V prosinci 1959 rozhodla rada MNV v Chotýšanech, že se obecní knihovna z místnosti v bývalém zámku
přemístí do nově zřízené úřadovny MNV v domku číslo 54. To se také stalo a funkci knihovníka převzal tehdy Jan
Štěpánek z Pařezí, v té době invalidní důchodce. Vlastně se sám o tuto funkci přihlásil.
A od té doby možno říci, že s lidovou knihovnou v Chotýšanech nastala opět značná změna. Tentokrát ovšem po
mnoha stránkách k lepšímu! Jan Štěpánek, snaže se být i po této stránce ještě celku užitečným, ujal se knihovnické funkce
opravdu s porozuměním a láskou, což se za krátký čas také očividně projevilo. Pořídil řádnou evidenci všech knih, zavedl
pořádek v půjčování, překonav ovšem nemalé potíže způsobené nedbalým vedením jeho předchůdců.
Doplněno 1966 – Josef Šimek /zkráceno/

Pokračování příště ...
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