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Vážení spoluobčané,
práce obecního úřadu je začátkem roku v plném proudu
a tak mi dovolte, abych vás po měsíci opět seznámil
s děním v obci.
Začátek roku na obecním úřadu a v obci je skutečně pestrý.
Občané chodí platit místní poplatky, vyřizujeme žádosti
o kácení dřevin, odkup a směnu pozemků, vyplňujeme
hlášení a statistiky za rok 2014 a spolky pořádají výroční
schůze a zábavy. Čeká nás masopust a chystáme setkání
jubilantů. Také začíná období příprav na podání dotací.
Zasedání zastupitelstva tentokrát předcházela veřejná
schůze k tématu výstavby rodinných domů a povolení
rozšíření a napojení komunikace k pozemkům společnosti
FARM Chotýšany, s.r.o. směrem na Pařezí, která se konala
dne 28. 1. 2015 v hostinci Na Kopečku. Za účast děkujeme
panu Ing. Kratochvílovi ze svazku obcí Chopos, zástupcům
a hostům společnosti FARM a všem občanům, kteří se
v hojné míře zúčastnili. Je vidět, že mnohé z Vás zajímá
dění v obci a její budoucnost.
V průběhu schůze došlo i na diskusi na jiná témata, která
Vás zajímají nebo tíží, např. územní plán, odpady,
osvětlení atd., která ještě budou řešena. Za Vaše názory
a připomínky Vám děkujeme. Rovněž jsme přítomným
rozdali k vyplnění dotazník „Komunitní plánování strategie
rozvoje Obce Chotýšany na období let 2015 a dále“, který
pro nás vypracoval svazek obcí Chopos. Zjištěné údaje pak
budou sloužit pro stanovení cílů rozvoje obce a podávání
žádostí o dotace. Dotazník přikládáme do novin a prosíme
ty obyvatele, kteří jej nevyplnili na veřejné schůzi, o jeho
vyplnění a doručení do jednoho měsíce osobně, do
schránky
obecního
úřadu,
na
obecní
e-mail
obecchotysany@seznam.cz nebo do označené krabice
v místním obchodu. Dotazník bude zveřejněn a bude ke
stažení také v elektronické podobě pod novou složkou
Formuláře na www.chotysany.cz, kterou postupně budeme
plnit formuláři k žádostem, které se předkládají na
obecním úřadě. Samotné zasedání zastupitelstva proběhlo
30. 1. 2015. Nejdůležitějším bodem bylo nesouhlasné
stanovisko zastupitelů obce s projektem společnosti FARM
Chotýšany, s.r.o. - „Infrastruktura pro stavbu RD –
Chotýšany, 0. Stavba přípravy území, komunikace“.
Jistě jste si všimli, že se po dlouhých letech „něco“ děje
v areálu chotýšanského zámku. Pro Vaši informaci
uvádíme, že společnost Castello Chotýšany, s.r.o.,

zastoupená firmou Immobiliare Karlův Most, s.r.o.,
ohlásila koncem loňského roku provádění statického
zajištění střechy zámku. Rádi bychom připomněli, že je
zakázán vstup do areálu, budov i samotného zámku, který
je soukromým majetkem a navíc zde hrozí velké nebezpečí
úrazu. Práce jsou tentokrát prozatím opravdu vidět, za což
jsme rádi a doufáme, že v tomto tempu a rozsahu budou
i nadále pokračovat a že to není jen gesto ze strany
majitelů, závisející na rozhodnutí o připojení komunikace
k výstavbě rodinných domů směrem na Pařezí.
Zajímal jsem se o programy podporované dotacemi pro
letošní rok a prozatím bych rád oprášil a pozměnil projekt
sportoviště u fotbalového hřiště, v rámci kterého vyřizuji
zakreslení přilehlého rybníčku, který bychom mohli do
projektu zapracovat. Někteří z Vás si možná pamatují, že
se v něm kdysi i koupalo a někteří asi ani nevědí, že tam
nějaký je. Dalším nedostatkem, který bychom mohli řešit
s pomocí dotací, jsou různé projekty na pořízení komunální
techniky např. víceúčelový malotraktor s příslušenstvím na
odstranění prašnosti (prohrnování sněhu, štěpkování)
a větší projekt na zřízení malé kompostárny a sběrného
dvora rovněž plně vybavené potřebnou technikou. Pořízení
takové vlastní mechanizace, která tu chybí, by posunulo
možnosti obce v její v údržbě a posílilo by její rozvoj.
Zároveň bychom ušetřili náklady za najímání techniky na
tyto práce. Dále bych rád využil dotace na údržbu zeleně
v souvislosti s prořezáním, úpravou a obnovou lipové aleje
u kostela a ostatních vzácných dřevin na území obce nebo
na vylepšení vzhledu zeleně v obci např. u nádrže. Dle
namátkové prohlídky pana Kříže z ČSOP Vlašim by bylo
třeba některé poškozené stromy nebo jejich části odstranit
(např. lípa zřejmě zasažená bleskem u pomníku lva).
V souvislosti s tím bych do budoucna rád zařadil lipovou
alej u kostela a další vzácné stromy do územního plánu
jako chráněné krajinné prvky s určeným ochranným
pásmem. Další velkou výzvou je zkulturnění prostranství
u bytovky nad obchodem. Většina projektů je samozřejmě
závislá na finanční spoluúčasti obce, takže bude záležet na
tom, zda budou schváleny zastupitelstvem a zda bude obec
schopna případnou spoluúčast financovat. Přednost mají již
rozpracované akce, se kterými se počítá v rozpočtu.

Bohuslav Kovář

Usnesení č. 1/2015

ZE ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Chotýšany
K zápisu do 1. ročníku základní školy se 22. 1. 2015
dostavilo 17 předškoláčků. 4 děti jsme odmítli po telefonu,
protože
naše
budova
není
nafukovací….
a věřte, že nás to moc bolí. Již několikátý rok neděláme
žádnou
reklamu,
upoutávku,
výzvu
a v tichosti provedeme zápis – jako myšky. I letos jsme
chtěli
přijmout
pouhých
12
dětí,
abychom
nepředimenzovali kapacitu, jenže… Tak jako policie má v
názvu „pomáhat a chránit“ i my máme obdobné
“vzdělávat a bránit“. Je nám velikou ctí, že máme Vaši
důvěru a nebojte se, nezklameme…
Určitým oceněním pro nás je, že již potřetí si nás vybrala
ČT1 pro svůj příspěvek o školství a nových trendech
výuky. Z téměř dvou tisíc škol, které jsou
v Praze, přijedou natáčet do naší vesnice, jak by měla
moderní škola vypadat …. to je opravdu dobrá vizitka,
nemyslíte?
Natáčecí
štáb
u
nás
pobyl
2 hodiny a materiálu měli na celý dokument. Byli unešení
malebností školy, okolí a šikovností dětí, učitelů a
asistentů. V sobotu 31. 1. 2015 ve večerních zprávách ČT1
o nás proběhl zkrácený záznam. To, že chtějí vidět i naše
další aktivity – např. besídky, výstavy atd., nás motivovalo
k jejich pozvání na Den matek – chtějí kulturu, tak jim
ukážeme . Tímto začínáme aspirovat na titul „mediální
vesnice roku“… tak uvidíme…
Jsme rádi, že nás podporujete, jsme rádi, že nám fandíte,
jsme rádi, že nás „zásobujete“  a těšíme se na každou
akci, při které se vzájemně poznáváme….
Tímto přijměte pozvání na ples SRPŠ, který se bude konat
21. 3. 2015.
Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

ze zasedání zastupitelstva obce konané 30. 1. 2015
od 1800 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) změnu projektové dokumentace – přístřešek na
hřišti;
b) pořízení vlajky Tibetu a její vyvěšení
10. 3. 2015;
c) Zastavovací studii Chotýšany – lokalita „a“ dle
ÚPO ze srpna 2005;
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 směnu pozemků – p. Kulička,
Městečko;
b) žádost o pronájem – garáž velká, Městečko,
p. Hrstka;
c) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
d) žádost o schválení Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území MAS Posázaví
na období 20414-2020;
e) žádost Posázaví o.p.s. o neinvestiční dotaci.

Příští jednání zastupitelstva obce
dne 27. 2. 2015 od 1800 hodin.

Dne 31. 1. 2015 zemřel ve věku nedožitých 85 let,
dlouholetý bývalý učitel Základní školy v Chotýšanech,
varhaník a držitel titulu „Blanický rytíř za rok 2009“

pan Jiří Šlehuber
Všichni, kdo jste ho znali nebo jste s ním prožili školní léta v Chotýšanech, věnujte, prosím, tichou
vzpomínku na jeho památku.
Děkujeme. Obecní úřad Chotýšany

Třídění odpadů v naší obci
Ať si říká, kdo chce, co chce, třídění odpadů je, mělo by být a bude součástí života každého moderního člověka.
Pro někoho je životním stylem, pro jiného povinností a pro některé zcela zbytečnou záležitostí. Rádi bychom
Vám připomněli, jak je důležité třídit odpad a jak na to.
Za rok 2014 obyvatelé Chotýšan, Městečka, Pařezí, Křemení a osad vytřídili celkem 26,843 tun odpadu (z toho
4,362 t papíru, 12,262 t plastu, 10,219 t skla), za který jsme obdrželi zpět Kč 163.888,-. Tato částka pak výrazně
snižuje celkové náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadu. Takže:
1. čím více odpadu vytřídíme, tím vyšší částku obdržíme za tříděný odpad a tím méně bude „zbytkového“
směsného komunálního odpadu
2. čím méně „zbytkového“ směsného komunálního odpadu svozová firma odveze na skládku, tím méně
zaplatí obec za jeho likvidaci
Z toho vyplývá, že pokud obec díky třídění získá více peněz za tříděný odpad a zaplatí méně za likvidaci ostatního
odpadu, bude moci snížit místní poplatek za svoz odpadu.

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad
znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Na trhu existuje mnoho
levnějších i dražších druhů různých boxů, košů a úložných systémů na tříděný odpad. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír,
do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír,
 knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír,

× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.

× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte ×
je sešlápnout!

 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

novodurové trubky,

× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).

KOVY
Od 1. 1. 2015 platí povinnost třídit kovový odpad. Na území obce Chotýšany je oddělený sběr kovů zajištěn mobilním
sběrem, organizovaným ve spolupráci s SDH Chotýšany. O pravidelných sběrech jsou obyvatelé včas informováni na
úředních deskách, výlepových plochách, internetu a v místních novinách.

BIOODPAD
Od 1. 1. 2015 platí povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad minimálně rostlinného původu. Na území obce
Chotýšany jej lze odkládat pouze na místo určené pro jeho oddělené soustřeďování tj. stanoviště u autobusové
zastávky Městečko, které na žádost zájemce zpřístupní pověřený pracovník obecního úřadu.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)
Na území obce Chotýšany se zatím nápojové kartony odděleně nesbírají, ale dle informací
svozové firmy AVE je přesto možné je třídit a vhazovat do žlutých kontejnerů na plast. Je
vhodné je před vhozením do kontejneru vypláchnout.
Závěrem bychom Vás chtěli požádat o udržování pořádku kolem kontejnerů. Neodkládejte žádný odpad mimo
kontejnery a v případě, že uvidíte někoho, kdo tak na území naší obce činí, informujte neprodleně obecní úřad.
Může se stát, že v některých obdobích (např. po Vánocích) nebo těsně před vývozem jsou kontejnery na tříděný
odpad již přeplněné. Může to být způsobeno i nesprávným ukládáním tříděného odpadu do kontejnerů a to
v nesešlápnutém stavu např. PET lahve, krabice atd. Abychom šetřili místem v kontejnerech a nevyváželi vzduch,
je třeba objemné papírové krabice a PET lahve před uložením do kontejneru sešlápnout. Zaměstnanec obecního
úřadu bude pověřen kontrolou pořádku kolem kontejnerů minimálně 1x týdně.
Na internetových stránkách obce www.chotysany.cz připravíme postupně složku ODPADY, kde budou tyto
a další důležité informace o třídění odpadů na území naší obce, systému a odpadech všeobecně stále k dispozici.

Děkujeme, že třídíte !!!

Bohuslav Kovář

Společenská rubrika – co nám rok 2014 dal i vzal
Narodili se:

Významná životní jubilea:

Gabriela Jiroušková, Chotýšany

– březen

Jaroslava Havlínová z Pařezí

– 70 let

Anna Hladíková, Chotýšany

– srpen

Stanislav Staněk z Chotýšan

– 70 let

Matyáš Mesároš, Městečko

– říjen

Ladislav Havlín z Pařezí

– 75 let

Julie Málková, Chotýšany

– listopad

Marie Syslová z Chotýšan

– 80 let

Josef Štecher z Křemení

– 85 let

Rozloučili jsme se spoluobčany:

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2014:

Jiří Holejšovský, Chotýšany

- leden

stáří 71 let

Celkem

541 obyvatel

Josef Hronek, Chotýšany

- květen

stáří 86 let

Chotýšany

406 obyvatel

Josef Zrno, Chotýšany

- květen

stáří 91 let

Městečko

79 obyvatel

Josef Král, Chotýšany

- srpen

stáří 89 let

Křemení

40 obyvatel

Pařezí

16 obyvatel

Zápis z veřejné schůze ze dne 28. 1. 2015 konané v hostinci „Na Kopečku“
od 1800 hodin
Přítomní zastupitelé: Bohuslav Kovář, Ing. Miroslav Lubas, Bc. Irena Pošmurná, Ing. Klára Starostová,
Milena Šíchová, Bronislav Škoda, František Toula
Hosté: Ing. Miroslav Kratochvíl, Ing. Eva Krepčíková, Ing. Irena Zieglerová, Ing. Jaroslav Knotek,
Ing. Antonín Truhlář
Přítomno: 53 občanů dle prezenční listiny
Starosta obce zahájil veřejnou schůzi, přivítal hosty a seznámil občany s programem veřejné schůze.
1) Výstavba rodinných domů směrem na Pařezí společností FARM Chotýšany – povolení rozšíření
a napojení komunikace
2) Komunitní plánování strategie rozvoje Obce Chotýšany na období let 2015 a dále
Starosta obce krátce seznámil občany s projektem výstavby rodinných domů společností FARM Chotýšany – 0.
Etapy, týkající se infrastruktury stavby a žádostí společnosti o udělení souhlasu obce s rozšířením stávající
komunikace na Pařezí a jejím napojením na místní komunikaci v obci. Dle platného územního plánu má být pro
lokalitu vybudována nová přístupová komunikace (obchvat).
Dále předal slovo Ing. Krepčíkové, která přítomné seznámila s plánem společnosti FARM Chotýšany zahájit
stavbu rodinných domů v předmětné lokalitě a následně s ostatními hosty reagovala na připomínky občanů
a zastupitelů:
-

v první fázi by se postavilo 10 až 15 rodinných domů
nutný přístup na pozemky by byl řešen rozšířením stávající cesty, k jejímu napojení na místní
komunikaci je nutný souhlas obce
společnost má připravenu plánovací smlouvu, ve které by byly řešeny otázky inženýrských sítí, posílení
vodních zdrojů, posílení kanalizace v lokalitě
je ochotná jednat o dalších možnostech pomoci obci, např. při budování chodníků v okolí školy

Připomínky občanů:
- množství přemísťované zeminy z prostoru stavby
- blízkost školy, která v současné době sídlí ve dvou budovách a děti přechází právě přes komunikaci, na
kterou by měla být rozšířená komunikace napojena
- bezpečnost dětí i občanů jako chodců v obci
- omezení dopravního spojení občanů Pařezí v době rozšiřování komunikace (odhadované na 3 až
5 měsíců)
- otázka objektivity předložené studie o dopravě
- neřešení odvozu zeminy nebo inženýrských sítí již v této etapě a odkazování na dodatečné podrobné
rozpracování
- obavy z dalšího zhoršování stavu komunikací v obci
- proč společnost neřešila obchvat již dříve, když má zájem stavět a změna územního plánu je platná víc
jak 10 let
V průběhu veřejné schůze zazněly i výtky občanů ke stavu zámku, který i přes sliby společnosti v době změny
územního plánu už více jak 15 let chátrá. Aktivita v současné době (statické zajištění a následně plánovaná
oprava) je vnímána jako účelová, protože v nově zpracovávaném územním plánu již pozemky společnosti
nejsou zahrnuty jako stavební. Byla projevena nedůvěra občanů v současné sliby společnosti, která neplnila ani
sliby týkající se zámku.
Starosta obce přiblížil občanům pravidla ohledně schvalování nového územního plánu v návaznosti na strategii
územního rozvoje krajského úřadu, kterými je obec při vypracovávání vázána, a dále dopady na celý rozvoj
obce v případě existence stavebních pozemků, na kterých se během 5 let nic nestaví, neděje.
Kolem 19:20 hod část hostů (FARM Chotýšany) opustili veřejnou schůzi, která pokračovala seznámením
občanů s komunitním plánováním.
Starosta obce představil Ing. Kratochvíla, který seznámil občany s významem územní strategie jako důležitým
předpokladem pro další rozvoj obce. Program rozvoje vesnice je v současné době zastaralý a je nutné
vypracovat novou strategii rozvoje území, a to na základě vyhodnocení formulářů (dotazníků), ve kterých

občané mohou sdělit své nápady, připomínky a myšlenky ohledně fungování obce a jejího dalšího směřování
v budoucnu.
Určitý počet formulářů byl rozdán přímo během veřejné schůze, jinak občané formulář dostanou v následujícím
vydání Chotýšanských novin a bude ke stažení na webových stránkách obce s tím, aby jej občané vyplnili a do
měsíce odevzdali na obci nebo ho vhodili do schránky na obecním úřadu.
V závěru veřejné schůze starosta obce občany informoval
- o komplexní pozemkové úpravě
- o záměrech obce v oblasti odpadového hospodářství a veřejného osvětlení v obci
Dále je požádal o přispění při vylepšování obce prostřednictvím podnětů, nápadů a připomínek.

Hasičské plesání
Konec měsíce ledna patřil jako každoročně hasičskému plesu. Hudební doprovod v podání kapely CODA
Bystřice večer opravdu zpříjemnil a osazenstvo plesu tančilo do ranních hodin. Vysoký počet návštěvníků
vypovídá o faktu, že je plesů v obci opravdu zapotřebí a je o ně zájem. K naší radosti je skutečnost, že hasičský
ples bývá velmi žádaným a obsazeným večerem v obci, ke smůle („celovesnické“) je bohužel fakt, že ples je to
ve vsi jediný. Zachovejte nám přízeň a těšíme se za rok naviděnou!
Za SDH Chotýšany
Klára Starostová

Sdružení přátel Chotýšan Vás srdečně zve na

V CHOTÝŠANECH
14.2.2015
•
•
•

13.30 u školy: sraz masek a příznivců
Masopustní průvod obcí doprovázený živou kapelou
Zakončení v hostinci Na Kopečku
Masky jsou vítány

MSČČK Chotýšany
zve své členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná 28. 2. 2015 od 15.00 hod.
v hostinci "Na Kopečku".
Hudba - p. Coufalík.

NOVÉKOSMETICKÉ
KOSMETICKÉ STUDIO
NOVÉ
STUDIO

16.2.2015 pro Vás nově otevírám!!!!!!Otevírací doba
Vážené dámy,
trápí Vás problematická pleť, jdete na večeři, či se
chystáte na společenskou událost, nebo chcete
vypadat krásně bez ohledu na věk???!
Tak neváhejte a navštivte mě v novém
kosmetickém studiu, které otevírám na Obecním
úřadě Chotýšany, Chotýšany 54.
Ráda Vám pomohu v oblasti problematiky pleti a
ještě si u mě krásně odpočinete a uděláte něco
málo pro svoji krásu a pro zdraví své pleti.
A co nabízím: kosmetické ošetření (odlíčení,
tonizace, peeling, hloubkové čištění, masáž
obličeje, krku, dekoltu, pleťová maska, úprava
obočí), barvení řas a obočí, depilace teplým
voskem, denní líčení…
Spolupracuji s moderní kosmetickou firmou
BIODROGA. Základ všech produktů tvoří přírodní
substance, jako jsou rostlinné oleje nebo
extrakty, a biotechnologické účinné láky.
Již nyní, mě můžete, kontaktovat s objednáním.
Těším se na Vás, Radka Kuthanová.

Pondělí: dle objednávky
Úterý:

dle objednávky

Pátek:

dle objednávky

Středa: dle objednávky
Čtvrtek: dle objednávky
Sobota:

Neděle:

Objednávky
Mobil:

603 511 708
E-mail:

r.kadicova@seznam.cz

SLEVA 10% na
kosmetické
ošetření
do 31.3.2015

Josef Šimek – Naše vesnice - Chotýšanská kronika – Kniha sedmá – část XI. –
Z různých dob a časů – Kapitola 25.
Obecní knihovna – 4. díl
Koncem roku 1961 obsahovala veřejná lidová knihovna více než 600 svazků. Jsou zde knihy zábavné i poučné,
i knihy pro děti. Je zde zastoupena literatura politická i zemědělská. Knihovna je nyní dotována určitými peněžními
částkami z Odboru školství a kultury rady ONV. Zpočátku to bylo jen 200,- Kčs ročně. Jelikož však všestrannou péčí
knihovníka Jana Štěpánka se činnost knihovny v krátké době zvětšila a půjčování knih a vůbec zájem čtenářů o knihy se
značně zvýšil. Zvýšena byla i dotace podle zásady, že náš stát podporuje účinně akce, které úspěšně slouží celku a svým
významem a posláním zajišťují a zvláště na vesnici svoje poslání po stránce kultury a osvěty. A to platí nyní plným
právem i o naší lidové knihovně v Chotýšanech.
Nynější knihovník naší knihovny Jan Štěpánek má svou práci
rád, i když ji dělá docela zadarmo, jen z touhy být prospěšný celku.
Funkce knihovníka je totiž neplacená. V dřívějších letech a to i za první
republiky dostával knihovník za svou práci určitou roční odměnu, kterou
vždy koncem roku schvalovalo obecní zastupitelstvo. Po druhé světové
válce pak rada MNV. Ze starých zápisů se dozvídáme, že např. v roce
1941 dostal tehdejší knihovník jako odměnu za vedení obecní knihovny
100 korun.
Za rok 1947 byla ve schůzi rady MNV konané 10. prosince toho
roku odhlasována knihovníkovi odměna 400,- Kčs. Když potom byly
v letech 1952 – 1953 zřízeny Osvětové besedy, připadla jim i povinnost
pamatovat s určitou odměnou i na osvětové veřejné pracovníky v místě,
jako např. knihovníka, kronikáře a podobně. Je nutno zaznamenat, že na
toto ustanovení bylo velmi málo pamatováno, více zapomínáno a tak
zvláště kronikář vyšli naprázdno! To je však od jejich práce nijak
neodradilo, dělali jí rádi, z lásky k věci a ne pro peníze. Přesto však
určitý
pocit trpkosti nad zneuznáním a jakoby samozřejmostí přece jen
Jenda Štěpánek s vrací domů na Pařezí
zůstal.
z nedělní knihovnické služby z jara 1968
Chotýšanské JZD má svůj kulturní fond, který se každoročně
Foto: Miroslav Pičman z Památníku naší
určitou částkou doplňuje. Je možno předpokládat, že se zdaleka
vesnice - II. díl kronikáře Josefa Šimka
nevyčerpá. Družstevníci pořádají vždy nějaký ten zájezd buď do Prahy
do divadla, nebo i někam jinam, což je ostatně chvályhodné. Ale neměli by počítat také s určitou i sebemenší částkou
pro místní lidovou knihovnu? Jistě všichni družstevníci by s tím souhlasili. Vždyť špatná investice by to přece nebyla.
Zvýšil by se tím zájem o knihovnu a posílilo i vědomí, že venkovská knihovna je důležitá. Zdali pak toto napadlo také
někdy někoho z těch příslušných činitelů jak v představenstvu JZD, tak i v radě MNV? Cožpak si nikdo z nich
neuvědomí, že pěkně zařízená a dobře vybavená knihovna v obci by se stala jistě významným kulturním střediskem,
kde by se lidé po práci scházeli, nacházeli tu osvěžení i zábavu a cítili se tu jako doma. A na to by se nemělo zapomínat!
Ovšem ti, kteří by o tom mohli a měli rozhodovat, museli by mít v prvé řadě sami knihy a knihovnu rádi.
Bylo také zjištěno, že v našem JZD jsou některé knihy, pozůstávající z různých darů a příležitostných koupí.
Uvažovalo se o tom, předat tyto knihy do veřejné obecní knihovny, poněvadž se předpokládalo, že v JZD zůstávají
nevyužity, nepůjčují se nebo není o ně zájem. Dodatečně však bylo shledáno, že se jedná o knihy čistě odborné.
O zemědělskou odbornou literaturu, z níž vedoucí pracovníci JZD čerpají materiál k prohloubení svých znalostí
a představenstvo JZD rozhodlo, že tyto knihy do obecní knihovny zatím předány nebudou.
Ještě trochu zmínky o bývalé farní knihovně. Knihy tyto do obecní knihovny předány nebyly, vikář P. František
Kopecký to tehdy nedovolil. Po jeho smrti byla skříň s těmito knihami úředně zapečetěna a nachází se dosud v kanceláři
bývalé fary. Jak už bylo vpředu uvedeno, jsou to knihy malé hodnoty a tak nemá o ně nikdo už zájem. Je jich 426 svazků.

Doplněno 1966 – Josef Šimek

pokračování příště ....
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