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Vážení spoluobčané,
máme za sebou únor, nejkratší měsíc v roce a po krátké
době dostáváte do rukou další vydání Chotýšanských novin
s přehledem aktuálních informací.
Počasí je téměř jarní a tak se místo odklízení sněhu obecní
zaměstnanci věnují zametání, úklidu štěrku, vyřezávání
dřevin a úpravám, kterých je v obci hodně zapotřebí. To
ovšem neznamená, že se sněhové nadílky třeba ještě
nedočkáme.
Zasedání zastupitelstva se sešlo v pátek 27. 2. 2015 a řešili
jsme především převody, směnu a odkup obecních
pozemků. Také se naskytla příležitost a nabídka provedení
dvou vrtů v rámci hydrogeologického průzkumu
u stávajících studní u Takonína, které by do budoucna
mohly sloužit jako posílení zdrojů podzemní vody.
Vzhledem k nedostatku podzemní vody ze stávajících
zdrojů, se kterým se dlouhodobě potýkáme, jsme tuto
skutečnost uvítali. Navíc je možné na provedení tohoto
projektu čerpat dotace ve výši až 90%. Veškerou
dokumentaci a povolení vyřizuje společnost Čistá příroda
východních Čech o.p.s. a momentálně jsme odeslali žádosti
o stanoviska na příslušné úřady.
Dále bude zajištěn pasport veřejného osvětlení tj. evidence,
zjištění stavu a spotřeby jednotlivých lamp, který bude
sloužit pro postupnou modernizaci a výměnu lamp za
úspornější.
Proběhla úprava projektové dokumentace (střešní
konstrukce a uspořádání sociálního zařízení) k posezení na
fotbalovém hřišti v Chotýšanech a začala její realizace.
Až nastane stálejší příznivé počasí, čekají nás hned tři
plánované projekty výstavby, a to veřejné osvětlení
„U Křížku“, účelová komunikace „U Křížku“ a také
autobusová zastávka na Křemení směrem na Vlašim, na
kterou bychom mohli v letošním roce získat dotaci.

nezaměstnaných, které do určité výše plně hradí úřad
práce. Rádi bychom do budoucna této možnosti využili pro
získání dalších pracovníků, zejména na údržbu obce.
Na základě povinnosti třídit kovové odpady jsme se
rozhodli mobilní sběr pořádaný SDH
Chotýšany rozšířit o celoroční sběr a to
zakoupením dvou nádob o objemu 240
litrů na soustředění odděleného sběru
drobnějšího kovového odpadu. Obec
bude zajišťovat předání kovů oprávněné
výkupně. Jedna z nádob bude umístěna
u místního obchodu a druhá u školy.
Nádoby budou označeny šedivou
nálepkou „kovové obaly“ s popisem, co je možné do nich
vhazovat. Patří sem zejména nápojové plechovky,
plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky
a ostatní kovové obaly a předměty. Žádáme občany, aby
toto respektovali a nevhazovali do nádob komunální či jiný
odpad. Pokud se tento systém osvědčí, rozšíříme tyto
nádoby i do dalších přilehlých obcí. Od 1. 3. 2015 vešla
v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí, podle
které bude výkup kovů probíhat pouze bezhotovostně.
Hlavním důvodem je omezit časté krádeže kovů.
V oblasti odpadů jsme dále zajistili sběrný box na použité
baterie od společnosti Ecobat, s bezplatným odvozem
a likvidací, který je umístěn v přízemí obecního
úřadu a každý jej může využít v době úředních
hodin. K dispozici jsou v kanceláři obecního
úřadu zdarma od organizace Ecobat rovněž
malé papírové boxy EcoCheese
(viz. obrázek) pro sběr baterií
přímo u vás doma, s tím, že je po
naplnění odevzdáte do většího
boxu na úřadu. Ještě máme
možnost sběru použitého fritovacího oleje, za který by
obec
získala
zpět
určitou
finanční
odměnu.
O podrobnostech Vás budeme informovat příště.

Před a během jarních prázdnin proběhlo zateplení
a snížení stropu pomocí sádrokartonových desek v jídelně
DZS Struhařov, kde se momentálně nachází učebna
6. ročníku místní základní školy a pokračuje se i v další
části, která slouží jako tělocvična. Dojde tak k úspoře při
vytápění.

Závěrem bych rád upozornil občany, že jsem z vlastní
zkušenosti a od několika dalších občanů zjistil, že se v obci
pohybuje starší muž, zřejmě bezdomovec a to i v pozdních
nočních hodinách, proto raději dbejte na důkladné
zabezpečení vašeho majetku.

Informoval jsem zastupitele o současných možnostech
získávání
zaměstnanců
obecního
úřadu
z řad

Bohuslav Kovář

Masopust v Chotýšanech
Třetím rokem se v Chotýšanech konal masopustní průvod, který tentokrát připadl na sobotu 14. 2. 2015. Pořadateli tohoto
ročníku bylo Sdružení přátel Chotýšan, Obecní úřad Chotýšany a Sdružení rodičů a přátel školy. Sraz masek a příznivců
masopustního veselí byl v 13.30 hodin u Obecního úřadu Chotýšany. Lidé se scházeli postupně a až kolem druhé hodiny
zahájil průvodce - "laufr", alias Lukáš Dědek, masopustní rej. Nejprve požádal pana starostu, Bohuslava Kováře, o řádné
povolení k obchůzce obce. Pan starosta mu jako zástupci průvodu předal symbolický klíč od obce a požádal masky, aby
se chovali slušně a neničily obecní ani soukromý majetek, což také slíbily. Nechyběla opět živá kapela jako doprovod
ve složení: pan Miroslav Budka - trubka, pan Jaroslav Truhlář z Benešova - harmonika, pan Josef Maďar z Čeliva - bicí
a pan Miroslav Srba z Vracovic - baskřídlovka. Mezi maskami se objevili ženich a nevěsta, doktor se sličnou
sestřičkou, kobyla, medvěd s medvídětem, kominík, čert, dědek s bábou v nůši, smrtka, cikánka, uklízečka, žid, Turci,
vodník, kráva a jiné veselé postavičky.
Poté se rej masek vydal zvesela na obchůzku obce. Tentokrát zamířili od obecního úřadu nejdříve zadem kolem
školy k bytovkám, pak po hlavní silnici zpět ke kostelu, k nádrži "Židák", k domům a bytovkám u místního obchodu
a dále až na Chotýšku, kde pozdravili také bývalého starostu a místostarostu pana Jiřího Granáta. Cestou zpět se průvod
vydal uličkou od samoobsluhy přes hráz k nové zástavbě a kolem pošty došel až k hostinci Na Kopečku, kde byla
po odchycení medvědem symbolicky smrtkou popravena kobyla a znovu oživena rychlým a profesionálním zásahem
lékaře a umělým dýcháním vnadné sestřičky. Po společném focení se zbytek průvodu a masek odebral do vytopeného
salónku Na Kopečku. Pro hudebníky a masky byla připravena večeře v podobě výborného guláše, na kterou přispěl
obecní úřad Chotýšany a příspěvky darované maskám od občanů do kasičky, které rovněž posloužili k zaplacení kapely
a za které vřele děkujeme. Kdo zůstal, příjemně se pobavil a zatančil si.
Je potřeba ještě říci, že v průběhu průvodu nikdo netrpěl hlady ani žízní, neboť hospodyňky, u jejichž stavení
průvod zastavil a hrál, byly skvěle připravené a nabízely maskám i celému průvodu zejména výborné masopustní
kobližky, chlebíčky a různé buchty a koláče. Bylo vidět, že byly na masopustní průvod připraveny a očekávaly jej a za to
jim byl odměnou veselý tanec s maskami s přáním všeho dobrého jejich domu a celé rodině. Doufejme, že se v takto
hojném počtu, ještě hojnějším počtu masek a veselé náladě jako letos, sejdeme zase příští rok.
Jana Kovářová

Setkání jubilantů roku 2015
Dne 21. 2. 2015 od 16:00 hodin uspořádal Obecní úřad Chotýšany setkání jubilantů pro rok 2015. V letošním roce slaví
své významné životní jubileum hned 14 našich spoluobčanů, i proto byli tentokrát pozváni do salónku hostince Na
Kopečku. Vážené hosty přivítali a na zdraví si s nimi připili starosta obce, pan Bohuslav Kovář s místostarostkou, paní
Mgr. Irenou Pošmurnou, pogratulovali jim a předali dárkové poukázky. Děti z místní základní školy, pod vedením paní
Martiny Kalinové, přednesli oslavencům pásmo milých básniček. Poté se jubilanti navečeřeli a následoval příjemný večer
a povídání v kruhu přátel, známých a spolužáků.
Zúčastnili se:
75 let – paní Anna Kahounová, paní Helena Boušová, paní Božena Holejšovská, pan Josef Matoušek, pan Josef Petlan,
pan František Sysel
70 let – paní Jana Dessová, paní Miloslava Tůmová, paní Tatjana Kršková, paní Josefína Matoušková, paní Marie
Hlaváčková, pan Zdeněk Tůma, pan Stanislav Rálek, pan Jaroslav Říha
Nezúčastnil se pouze pan Stanislav Rálek z Městečka, a to ze zdravotních důvodů. Gratulaci a dárek obdrží dodatečně.
Přejeme mu brzké uzdravení a všem oslavencům ještě jednou vše nejlepší a hodně zdraví.
Bohuslav Kovář
starosta obce

Dovolujeme si připomenout a žádáme občany, kteří ještě neodevzdali dotazník „ Komunitní plánování strategie rozvoje Obce
Chotýšany na období let 2015 a dále“, aby tak učinili nejpozději do 20. 3. 2015, a to buď osobně nebo do schránky obecního úřadu,
do označené krabice v místním obchodě nebo ho zaslali e-mailem na obecchotysany@seznam.cz. Dotazník je také stále k dispozici
ke stažení na www.chotysany.cz ve složce Formuláře. Předem děkujeme za Vaši ochotu. Váš názor nás zajímá.
Obecní úřad Chotýšany

Kampaň Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo Obce Chotýšany rozhodlo na svém zasedání dne 30. 1. 2015 o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a proto byla dne 10. 3. 2015 na budově obecního
úřadu vyvěšena na čestném místě vlajka Tibetu.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel
ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání
v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních,
pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první
čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají
každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy
a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na
podporu Tibetu.
10. března 2015 jsme si připomněli již 56. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s národem, který se snaží přežít pod
okupací cizí země. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při
nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Bohuslav Kovář

Zdroj: www.lungta.cz, www.tibinfo.cz

Usnesení č. 2/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 2. 2015 od 1800 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) provedení hydrogeologického průzkumu společností Čistá příroda východních Čech o.p.s.;
b) poskytnutí neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele ve správním území
obce k 1. 1. 2014;
c) provedení pasportu veřejného osvětlení firmou SATHEA VISION s.r.o.;
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 opětovným uzavřením smluv ohledně převodu pozemku pozemků – autobusová zastávka Toulov;
e) starostu zajištěním provedení bezplatné směny pozemků s pí Potůčkovou;
f) starostu jednáním se společností Čistá příroda východních Čech o.p.s. k zajištění provedení
hydrologického průzkumu;
g) starostu jednáním s firmou SATHEA VISION s.r.o. k zajištění provedení pasportu veřejného osvětlení;
3) bere na vědomí
a) nutnost opětovného uzavření smluv ohledně převodu pozemků – autobusová zastávka Toulov;
b) žádost J. Vojty na odkup části obecního pozemku parc. č. 915/3 v k.ú. Městečko;
c) možnost aktualizace internetových stránek obce;
d) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS
e) nabídku DAS pojišťovny
f) informace ohledně realizace aktivní politiky zaměstnanosti v obci;
g) informace ohledně přístavby základní školy.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2015 od 1800 hodin.

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Rozlosování III. Třídy odd. B – JARO 2015
Chotýšany A

Chotýšany A
Kondrac B
Chotýšany A
Chotýšany A
Myslič
Chotýšany A
Teplýšovice B
Chotýšany A
Trh. Štěpánov A
Chotýšany A
Tichonice A
Chotýšany A
Ratměřice

Blaník Načeradec
Chotýšany A
Postupice A
Divišov B
Chotýšany A
Keblov
Chotýšany A
Louňovice A
Chotýšany A
Bílkovice
Chotýšany A
Čechtice A
Chotýšany A

21. 3.
28. 3.
4. 4.
11. 4.
19. 4.
25. 4.
3. 5.
9. 5.
17. 5.
23. 5.
30. 5.
6. 6.
13. 6.

15:00
15:00
16:30
16.30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Rozlosování IV. třídy odd. C – JARO 2015
Chotýšany B
Postupice B
Kladruby
Chotýšany B
Chotýšany B
Radošovice
Chotýšany B
Tichonice B
Chotýšany B
Louňovice B
Chotýšany B

Chotýšany B
Chotýšany B
Velíš
Chocerady B
Chotýšany B
Libež
Chotýšany B
Popovice B
Chotýšany B
Trh. Štěpánov B

5. 4.
12. 4.
19. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
23. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

15:00
15.00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Rozlosování mladší žáci odd. B – JARO 2015
Popovice
Bystřice
Chotýšany
Teplýšovice
Dolní Kralovice
Chotýšany

Chotýšany
Chotýšany
Mezno
Chotýšany
Chotýšany
Kondrac

4. 4.
11. 4.
19. 4.
26. 4.
9. 5.
17. 5.

10:15
11:00
10:15
10:15
14:30
10:15

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

SO
SO
NE
NE
SO
NE

Sdružení přátel Chotýšan si Vás dovoluje pozvat
do salonku hostince Na Kopečku

v pátek 20. března 2015 v 19:30 hodin

“Na Josefovskou zábavu“
Vstupné – dobrovolné

SRPŠ Chotýšany srdečně zve na

Maškarní ples
KDY: 21. 3. 2015
V KOLIK: 2000 hodin
HRAJE: Generace
VSTUPNÉ: 100,- Kč
Předem děkujeme za příspěvky do tomboly, které můžete odevzdávat ve škole.

MALÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
U SYSLŮ V CHOTÝŠANECH
Keramika, velikonoční dekorace, kanafas, proutěné zboží
a další drobné dárky pro jarní náladu.
21. 3. – 5. 4. 2015
Všední dny 1500 – 1900
Soboty a neděle 1000– 1800

Srdečně zve Ivana Syslová

Výstava je prodejní.

Chotýšany 123, od pošty směr hřiště
tel: 730 101 662

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

který se koná
v neděli 5. 4. 2015 od 2000 hodin v sále HOSTINCE POD KOSTELEM
k tanci a poslechu hraje CODA Bystřice
vstupné 100,- Kč

Srdečně zveme všechny spoluobčany a za případné dary do tomboly děkujeme!!!

Vzpomínka na pana učitele Jiřího Šlehubera
Dne 5. února 2015 jsme se na hrádeckém hřbitově rozloučili s panem Jiřím Šlehuberem, který zakončil svou pozemskou
pouť v sobotu 31. ledna 2015 ve věku nedožitých 85 let.
Pan Jiří Šlehuber se narodil 18. března 1930 v Dolních Kralovicích, kde chodil do obecné a měšťanské školy.
V Benešově navštěvoval Státní reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 studoval dálkově na Pedagogické fakultě
Karlovy univerzity.
Jeho životním posláním se stala kantořina. Učitelskou kariéru zahájil na Obecné škole ve Zruči nad Sázavou, kam
nastoupil 1. září 1950 na své první učitelské místo. V letech 1951-1953 vykonával ve Frýdku-Místku základní vojenskou
službu. Po návratu z vojny učil rok na jedenáctileté střední škole v Ledči nad Sázavou. Od 1. září 1954 byl jmenován
ředitelem Národní školy ve Studeném u Dolních Kralovic. Tam působil až 4. dubna 1963, kdy jej tehdejší Okresní
národní výbor v Benešově propustil ze školních služeb pro jeho náboženské přesvědčení.
Musel uvolnit služební byt a shánět jiné zaměstnání. Obojí brzy našel. Koupil s manželkou Anežkou
a dvěmi dcerami dům č.p. 30 v Libži od pana Pavla Pěkného. Myslel si, že nějaký rok v Libži zůstane a potom
se přestěhuje jinam. To se nesplnilo a tak zde bydlel necelých 52 let.
Práci našel v Blanických strojírnách ve Vlašimi, kam zprvu nastoupil jako pomocný dělník v hlavním skladu.
V září 1964 byl u téhož podniku přeřazen na provoz II do funkce materiálového dispečera a kooperátora. V letech 1965 –
1968 vystudoval Střední průmyslovou školu – obor strojírenství v BS Vlašim.
Od roku 1964 - 1986 byl v Libži členem MNV ve funkci tajemníka a později hospodáře. Po Pražském jaru 1968
zažádal v rámci mimosoudní rehabilitace o znovupřijetí do školních služeb. 1. září 1968 nastoupil jako učitel Základní
školy v Domašíně a od 1. září 1975 nastoupil na Základní školu v Chotýšanech. Zde působil dvacet let, až do doby, kdy
odešel k 1. srpnu 1996 na zasloužený odpočinek.
Kromě jeho opětovné učitelské profese zastával ještě mnoho funkcí a aktivit a to nejen v místě svého bydliště.
V roce 1969 byl zvolen předsedou místní organizace Čsl. strany lidové v Libži, nyní KDU - ČSL. Především díky jeho
působení v domovské KDU - ČSL se stala jedinou úspěšnou volební stranou. Celostátní výbor KDU - ČSL mu udělil
v listopadu loňského roku čestné uznání. Jeho velkou láskou byla hra na kostelní varhany. Jako varhaník upravil, nazpíval
a nahrál téměř dvě stovky písní s náboženskou tématikou. Při pohřbu pana Jiřího Šlehubera, se ze smutečních projevů
a bohoslužby od církevních činitelů a libežského pana starosty také dozvídáme: Od 16. května 1965 do roku 2012 byl
varhaníkem zde v kostele Sv. Matouše na poutním mariánském místě na Hrádku a od 1. června 1971 též do roku 2012
varhaníkem v kostele Sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově. Po dobu své varhanické činnosti odehrál celkem 1364
pohřbů a 730 svateb celkem ve 39 kostelích. Jeho čistý zpěv a cit pro muziku jsou pro Hrádeckou farnost a okolí velkou
a nenahraditelnou ztrátou.
Od roku 1998 se stal dlouholetým kronikářem obce Libež. Jeho svědomitě psané zápisy si lidé určitě rádi přečtou ještě
za mnoho let. Dále se v Libži zasloužil o obnovu kaple.
Jako rodilý„Kralovičák“ stále vzpomínal na svoje rodné milované
městečko, které bylo nuceno ustoupit vodní nádrži Želivka. I přes
různé překážky na počátku devadesátých let organizoval ve Vlašimi
pro mnoho dalších rodáků a přátel starých Dolních Kralovic
pravidelná setkání. Jejich vzpomínky na Dolní Kralovice a celou
okolní zatopenou část sepsal do knihy „Pojďte se mnou do našich
Dolních i Horních Kralovic, Příseky, Stříteže a Bezděkova“. Tato
brožovaná kniha, která byla v roce 2001 vydaná, musela být pro
velký zájem o rok později dotištěna o několik set výtisků.
Na pana Jiřího Šlehubera často s respektem vzpomínám jako
na skromného, ale i přísného typicky venkovského kantora, hlavně při
hodinách hudební výchovy při jeho hře na housle, jak i nám žákům
pátého ročníku domašínské školy, častokrát s láskou vypráví
o zatopených Dolních Kralovicích.
Jistě si vybaví mnohým hostům ze slavnostního ceremoniálu
z vlašimského zámku vzpomínka na pana učitele Jiřího Šlehubera
v roce 2010. Při přebírání prestižního ocenění Blanický rytíř roku
2009 za své celoživotní dílo, jako na čiperného osmdesátníka, ještě
plný humoru a vitality. Letošních kulatých pětaosmdesátin se už ale
nedožil!
Rozloučení s panem učitelem Jiřím Šlehubrem
v Chotýšanech dne 27. června 1996

Text a foto: Miroslav Švarc - kronikář
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Z různých dob a časů – Kapitola 25.
Obecní knihovna – 5. díl
Lidová obecní knihovna v Chotýšanech byla potom doplněna i knihami z obecní knihovny obce Městečka. Stalo
se tak na základě nové územní organizace s platností od 1. 7. 1960, kdy obec Městečko byla sloučena opět s obcí
Chotýšany. Chotýšanská obecní knihovna získala tak několik desítek dobrých knih a obohatila tím výběr knih pro své
čtenáře.
Začátkem roku 1966 byla provedena prověrka všech veřejných knihoven na okrese. Na základě této prověrky,
kterou v MLK v Chotýšanech vykonaly s. Šandová a Strohlová došla do Chotýšan tato zpráva: „Knihovna získala
samostatnou místnost, celkem pěknou, bylo by třeba lepší vybavení – regály. Nastalo dost velké zvětšení, jelikož byla ke
knihovně připojena její dřívější pobočka – knihovna v Městečku. Fond je zpracován, roztříděn, práce knihovny se
zlepšuje. Za rok 1965 dosáhla 10.8 % čtenářů z počtu obyvatel a 2,2 výpůjčky na 1 obyvatele. Knihovník Jan Štěpánek se
o knihovnu velmi dobře stará, pravidelně půjčuje, přestože nebydlí přímo v Chotýšanech a musí do knihovny docházet,
spolupracuje s okresní knihovnou. Za dobrou práci v roce 1965 a proto, že knihovna má předpoklady pro další vývoj,
navrhujeme ji na uznání rady ONV za rok 1965. Největším problémem je nedostatek místa na knihy, bylo by zapotřebí
získat alespoň jeden regál. Za okresní lidovou knihovnu v Benešově u Prahy – Šandová“
Nynější knihovník Jan Štěpánek je v knihovně ve svém
živlu. Sleduje vydávání nových knih, snaží se tyto opatřit, pokud
mu to finanční prostředky dovolují. Je si vědom, že doplňováním
knihovny zvýší se okruh čtenářů. Každého v knihovně rád vidí,
ochotně poradí při výběru knih, zkrátka práce v knihovně jej
těší.
Zeptáte-li se jej však, kolik svazků mu přibylo za minulý
rok, trochu zesmutní a po chvíli řekne cifru, která ani nás
neuspokojí, ani nepotěší. Je to málo, velmi málo. Ale co dělat?
Z ONV přichází sice pravidelný příděl, ale nutno uvážit, že
staré knihy jsou stálými čtenáři několikrát už přečteny, nových
knih je málo a na koupi knih dalších, je zase málo peněz . . .
A tak tedy potíže i naší venkovské lidové knihovny jsou
v nedostatku finančních prostředků. Dříve vesnické knihovně
vadilo, že se jí knihy přidělovaly bez ohledu na to, co lidé chtějí.
Dnes o nákupu knih rozhoduje sám knihovník. Není ale zase
dost peněz na nákup.
A kdo by tedy mohl naší knihovně alespoň trochu
pomoci – je naše JZD. Zde by se měla navázat úzká spolupráce
účetního s vedoucím obecní lidové knihovny. A jistě by se už
nějaká ta cesta našla. Ovšem je třeba, jak už to bylo vpředu
zdůrazněno, aby příslušní činitelé jak MNV, tak i v představenstvu družstva našli i pro knihovnu plné pochopení
a uvědomili si, že dobrá knihovna prostřednictvím hodnotné
literatury může ve vsi vykonat mnoho dobrého.
Poznámka kronikáře: Snaha a píle knihovníka Jana Štěpánka
byla patřičně uznávána a hodnocena i na nejvyšších místech,
čehož dokladem je i v roce 1966 čestné uznání za soutěž „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ a o dva roky později
čestné uznání "ÚV NF uděluje u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR Pamětní plaketu br. Janu Štěpánkovi. Praha 28. října
1968".
Tuto funkci zastával ještě v roce 1971, potom byla knihovna několik let zavřená.
Doplněno 1966 – Josef Šimek /zkráceno/

M. Švarc

Konec kapitoly z kroniky J. Šimka
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