Ročník 20 / Číslo 12 / Prosinec 2016
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává poslední číslo Chotýšanských
novin v letošním roce 2016.
Zastupitelstvo obce se konalo nejprve 2. 12. 2016, kde byl
sestaven návrh rozpočtu na rok 2017. Byly řešeny žádosti
organizací o příspěvky z obecního rozpočtu a možné
žádosti o dotaci pro obec.
Druhé zasedání zastupitelstva se konalo těsně před
vánočními svátky dne 22. 12. 2016. Nejdůležitějším bodem
bylo schválení obecního rozpočtu na rok 2017. Část výdajů
na přístavbu základní školy bude kryta úvěrem ve výši
6 milionů Kč, který v případě získání dotace na
dofinancování projektu ze Středočeského kraje nebude
vyčerpán v celé výši nebo nebude nutné jej čerpat vůbec.
Dalším bodem byly pracovní smlouvy obecních
zaměstnanců. Úřad práce prodloužil smlouvy dvou
zaměstnanců na veřejně prospěšné práce pouze o měsíc,
tedy do 30. 11. 2016 a stejné zaměstnance není možné si
znovu vyžádat. Další dvě smlouvy na trvalý pracovní
poměr končí k 31. 12. 2016, a tak bude nutné řešit jejich
prodloužení nebo nové smlouvy. Byly vyřešeny
majetkoprávní vztahy se společností Rabbit Chotýšany,
týkající se pozemků pod komunikacemi v obci, a to
částečně budoucí pozemkovou úpravou a částečně
odkupem.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům a hospodářce paní
Matouškové za jejich celoroční činnost pro obec.
Zaměstnancům obce děkuji za svědomitou práci při péči
o vzhled obce a její údržbu. Děkuji všem, kteří byli
v průběhu roku obci nápomocni a organizovali různé akce.
Také děkuji aktivním členům spolků za jejich vzájemnou
spolupráci a činnost pro obec a její obyvatele.
Letošní rok byl pro obec ve znamení rozvojových aktivit
a projektů, z nichž mnohé byly dotačně podpořeny:
- obec zakoupila malotraktor s mulčovačem na
údržbu obce,
- byla provedena úprava prostranství a osvětlení
kapličky na Pařezí,
- bylo provedeno protierozní opatření výsadbou
remízu nad Toulovem,
- byla provedena oprava rozvodu vody na obecním
úřadu a zavedena teplá voda v přízemí,

-

-

-

byla vybudována půdní vestavba v základní škole,
byla provedena oprava komunikace v ulici
u Prostředního rybníka,
byla provedena oprava komunikace „Na Kozině“
pod Křemením s finanční spoluúčastí majitele
nemovitosti č. p. 35,
byla
provedena
výměna
části
starých
a poškozených pouličních lamp za nové,
úspornější,
byla provedena úprava koryta Chotýšanky
v Městečku,
začala výstavba víceúčelového sportovního hřiště,
začala výstavba nové komunikace k zástavbě
U Křížku včetně veřejného osvětlení,
začala výstavba přístavby základní a mateřské
školy.

Během tohoto roku obec také řešila změnu územního plánu
obce Chotýšany, která byla odevzdána na Krajský úřad
Středočeského kraje a dále se naplno rozběhla příprava
komplexní pozemkové úpravy katastrálního území
Chotýšany.
V příštím roce by obec ráda realizovala následující:
- oprava povrchu komunikace od hasičské nádrže
k Pospíšilům – žádost o dotaci,
- úprava dětského hřiště v Městečku,
- obnova zeleně v Chotýšanech včetně úpravy
prostranství u obchodu a vybudování přístřešku
pro kontejnery – obec získala dotaci,
- vybudování autobusové zastávky na Křemení, –
přesunuto z letošního rozpočtu,
- provedení protipovodňových opatření v Městečku
Rádi bychom rovněž realizovali již připravený projekt
vybudování chodníku od nádrže k zámecké faře, který by
zajistil větší bezpečnost chodců v obci, zejména dětí, kteří
tudy chodí do školy. Prozatím nám chybí souhlas jednoho
z majitelů dotčených pozemků. Projekt je tak těsně před
vydáním stavebního povolení.
Přeji Vám všem úspěšný nový rok 2017, plný štěstí, zdraví
a lásky. Ať je pro Vás ve všech ohledech lepší než ten
letošní.
Bohuslav Kovář

Obecní rozpočet 2017 - Chotýšany
Paragraf Položka
1039
1039
2212
2212
2212
2212
2212

Složka

5169

Podsložka
Nákup služeb

Lesní hospodářství
Křemení - projekt zastávka směr Vlašim
Služby
Výstavba komunikace
Opravy

6121
5169
6121
5171
SILNICE
8124

2221
2221
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
3113
3113
3113
3113
3113
3314
3314
3314
3314
3314
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3399
3399

5329

3399

5221

3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3631
3631

5154
5021
5169
5139
5171
5222
6121

5021
5139
5154
5169
5362
5171
5331
5154
5155
6121
5021
5136
5169
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5139
5175

5154
5139
5169
6121

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
přístavba ZŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Služby
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, Biatlon)
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Elektrická energie
Ostatní osobní výdaje
Služby
Nákup materiálu j.n.
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
Stavby
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Materiál
Služby
Městečko - rozšíření osvětlení

2017
150,00
150,00
300,00
50,00
300,00
100,00
750,00
276,00
276,00
102,76
102,76
12,00
3,00
130,00
80,00
28,00
15,00
268,00
650,00
180,00
50,00
19813,44
20 693,44
12,00
3,00
2,00
1,00
18,00
24,00
0,00
5,00
2,00
33,00
64,00
10,00
10,00
115,00
135,00
25,00
10,00
15,00
30,00
20,00
60,00
0,00
160,00
130,00
30,00
30,00
50,00

3631
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3745
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
6171
6171
6310
6310

5164
6349
5329
6130
6371
5169
5021
5137
5139
5156
5169
5134
5137
5139
5156
5167
5171
5169
5023
5031
5032
5162
5011
5021
5031
5032
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5175
6123
6122
5361
5362
5141

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Nájem jídelny
Inv. příspěvek na vodovod CHOPOS
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)
Nákup pozemku
ČOV - příspěvky
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n.
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb + úprava stromové aleje
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
Prádlo, oděv a obuv
drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Služby
POŽÁRNÍ OCHRANA
Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
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
dopravní prostředky
stroje
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

240,00
80,00
260,98
107,28
20,00
180,00
648,26
500,00
500,00
20,00
60,00
60,00
70,00
530,00
740,00
30,00
20,00
30,00
10,00
5,00
20,00
10,00
125,00
650,00
106,00
59,00
8,00
823,00
600,00
15,00
160,00
55,00
3,00
10,00
30,00
100,00
10,00
5,00
20,00
80,00
7,00
50,00
5,00
120,00
50,00
5,00
10,00
1335,00
1,00
1,00
26529,46

2300,00
50,00
130,00

Příjmy ze státního rozpočtu
Dotace

Příjmy z místních poplatků

Ostatní příjmy

Daň z příjmu právnických osob 1121
Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111
Daň z nemovitostí 1511
Odvod z loterií a podobných her 1351

1200,00
1200,00
700,00
5,00

Příspěvek na výkon státní správy 4112
Investiční dotace na přístavbu ZŠ

77,40
13501,40

Poplatek za komunální odpady 1340
Poplatek ze vstupného 1344
Poplatek za psy 1341
Správní poplatky 1361

500,00
0,00
15,00
2,00

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

130,00
20,00
220,00
15,00
15,00
2,00
200,00
1,00
340,00

Úvěr - závazný příslib (na přístavbu školy)

6000,00

PŘÍJMY CELKEM

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

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

21. ledna 2017
hostinec Pod Kostelem
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč
Účast ve stejnokrojích vítána.
Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

26623,80

Usnesení č. 12/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 2. 12. 2016 od 2000 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) návrh přebytkového rozpočtu obce na rok 2017 dle přílohy;
b) poskytnutím neinvestiční dotace Posázaví o.p.s .ve výši 5.380,- Kč;
c) uzavření dodatku na vícepráce na dopadovou plochu s firmou hřiště.cz;
2) pověřuje
a) starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
b) starostu zajištěním provedení úpravy příjezdové cesty k chalupě čp. 35, obec Chotýšany;
c) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
d) starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan
o výměře 1 m2 za cenu 150,- Kč;
e) starostu uzavření kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře cca 500 m2
za cenu 150,- Kč/m2;
f) starostu uzavřením směnné smlouvy s Vladimírem Syslem a směnné smlouvy s Jaroslavem
Syslem dle geometrického plánu č. 635-58/2015 ze dne 11.12.2015;
g) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. Hrubešem na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú.
Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
h) starostu vyvoláním místního šetření a následně vypracováním geometrického plánu ohledně
směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
i) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na
parc. č. 181/1;
j) starostu uzavřením dodatku na vícepráce na dopadovou plochu s firmou hřiště.cz;
3) bere na vědomí
a) žádost o příspěvek na VI. ročník Hasičského dne v Konopišti;
b) návrhy připravovaných projektů a žádosti o dotace 2016/2017;
c) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2016 od 1900 hodin.

Usnesení č. 13/2016
ze zasedání zastupitelstva obce konané 22. 12. 2016 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) přebytkového rozpočtu obce na rok 2017 dle přílohy;
b) prodloužení smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
c) uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou;
d) odkoupení pozemku parc. č. 31/1 od společnosti RABBIT Chotýšany, a.s.;
e) rozpočtové opatření č. 3;
f) zařazení obce Bílkovice do společného školského obvodu;
g) vyřazení knih z obecní knihovny v Chotýšanech;

2) pověřuje
a) starostu jednáním s Římskokatolickou farností v Bystřici ohledně nájemní smlouvy hřbitova;
b) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy na část pozemku par. č. 334/17 v k.ú. Městečko u Chotýšan
o výměře 1 m2 za cenu 150,- Kč;
d) starostu uzavření kupní smlouvy na část pozemku u hřiště od p. Kouřila o výměře cca 500 m2
za cenu 150,- Kč/m2;
e) starostu uzavřením směnné smlouvy s Vladimírem Syslem a směnné smlouvy s Jaroslavem
Syslem dle geometrického plánu č. 635-58/2015 ze dne 11.12.2015;
f) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. Hrubešem na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú.
Chotýšany při ceně 150,- Kč/m2;
g) starostu vyvoláním místního šetření a následně vypracováním geometrického plánu ohledně
směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
h) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na
parc. č. 181/1;
i) místostarostku prodloužením smlouvy o pronájmu prostor OÚ za cenu 500,- Kč měsíčně;
j) starostu uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou s p. S.;
k) starostu uzavřením kupní smlouvy se společností RABBIT Chotýšany, a.s., na pozemek
parc. č. 31/1;
l) starostu uzavřením smlouvy s obcí Bílkovice o zařazení do společného školského úřadu;
3) bere na vědomí
a) inventarizaci majetku obce za rok 2016;
b) vyřazení knih z obecní knihovny dle přiloženého seznamu.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 26. 1. 2017 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /12./
Jaro - to byl nový život. I když se v chalupách pod doškovými střechami začínalo žít již z posledního, předzvěst
jara zaháněla mnohé chmury a budila dobrou a veselou náladu. Velikonoční svátky začínaly vlastně už Květnou nedělí.
Tuto neděli bývaly slavné služby boží na památku vjezdu Spasitelova do Jeruzaléma. Byl průvod kolem kostela po
hřbitově a světily se kočičky. Z každého stavení děti i dospělí přinášeli k posvěcení rozvité jívové nebo vrbové proutí,
ratolesti, spletené obvykle v pěkný svazeček, košťátko.
Na Zelený čtvrtek zmlkly zvony.
Říkalo se, že odletěly do Říma. Až do
ranního klekání na Bílou sobotu
nahrazovalo
se
zvonění
řehtáním
a klapáním. To se všechny děti z celé vsi
sešly vždy ráno, v poledne i večer před
školou, každé s nějakou řehtačkou
nebo klapačku. Pěkně se seřadily do
dvojstupu a prošly pak celou obcí až nahoru
ke kovárně, tropíce na těchto svých
nástrojích ohlušující přímo rámus, kterým
nahrazovaly ranní a večerní klekání
a poledne. Děti se při tom natropily i jinak
všelijakých hloupostí, a bývalo to pro ně
celkem vítané povyražení.
V ten den se v každém stavení
vstávalo ještě před východem slunce. První
vstal hospodář, vzbudil ostatní, děti i čeleď a všichni spěchali ke studni, kde navážili čerstvé vody a jeden po druhém
všichni se umyli. Aby byli celý rok čilí a čerství a aby nedostali lišej. Pomodlili se ranní Otčenáš, hospodář tak,
jak to slýchal modlit se svého otce i děda. Koště z kočiček, svěcené na Květnou neděli rozvázali a z větviček
nadělali křížky. Tyto zastrkali potom za obrázky ve světnici a ostatní roznesli po polích, do každého rohu pole ty nejdelší,
aby mělo obilí dlouhá stébla.
V týdnu velikonočním hlavně pak na Květnou neděli a Velký pátek se v kostele zpívaly pašije. Je to hudební
a zpěvní zpracování historie o Kristově umučení. V dřívějších dobách, kdy chrámové zpěvy řídil Jan Navrátil a potom
i jeho zeť Longin Fous byla těmto pašijím věnována velká péče a bývalo také opravdu radostí, si je poslechnout. V ty dny
se chodilo také "k líbání". U Božího hrobu byl položen kříž s Kristovým tělem, jehož rány věřící líbali.
To bylo později ze zdravotních důvodů zakázáno.
Na Bílou sobotu před začátkem bohoslužeb se na hřbitově pálili „Jidáše“. To se připravil malý oheň, na kterém
se spálily kočičky, které se na Květnou neděli posvětily. Popel z těchto kočiček se používal pro udělování popelce
na popeleční středu, jak byla už o tom zmínka.
Při bohoslužbách v kostele na Bílou sobotu po slavném Gloria se rozezvučely opět zvony. A večer se šlo na
Vzkříšení. Slavnost Vzkříšení konala se v naší vesnici odedávna a zúčastnila se jí vždycky celá farnost. Velikonoční
svátky jsou vlastně svátky jara. Jsou buď koncem března nebo začátkem dubna, kdy se už jaro opravdu ke slovu hlásí.
Proto se na Vzkříšení chodívalo už na lehko, zvláště ti mladí, hoši i děvčata. Obyčejně míval každý něco nového,
jarního, s čím se chtěl o Vzkříšení pochlubit.
Na Bílou sobotu o šesté hodině byla v kostele krátká pobožnost, po níž byl uspořádán průvod po návsi, slavnost
Vzkříšení. V průvodu šly školní děti, pak mládež, hoši i děvčata, muži i ženy a nejen domácí, ale i z okolních vesnic
a osad, místní farář s kostelníkem a ministranty a zpěváky. Pravidelně pak každý rok od svého založení se tohoto
průvodu zúčastňovali i členové místního hasičského sboru a někdy také, a to zvláště v letech dřívějších i hasiči
z Městečka a Takonína a někdy také i z Bořeňovic. A samozřejmě i nezbytná hudba. V dřívějších dobách se při
takovýchto slavnostních příležitostech střílelo také z hmoždířů, je o tom podrobněji psáno v jiné části této kroniky.
V posledních několika letech, kdy se slavnost Vzkříšení konala až o sedmé hodině večerní se již stmívalo
a účastnící se potom vraceli skoro až za tmy. V oknech stavení, kolem níž se průvod ubíral byly rozžehnuty svíčky,
na památku slavného z mrtvých vstání, světla nesena i v průvodu. K tomu zpěv, hudba a vyzvánění. Vše to v jarním
podvečeru působilo zvláštním kouzlem, vyvolávalo různé vzpomínky a dávalo podnět k mnohým úvahám. Po skončeném
průvodu odebrali se muzikanti s hasiči do hostince "Na Kopečku", kde potom všem někdy až pozdě do noci vesele
vyhrávali.
Na Boží hod velikonoční byly v kostele opět dvě mše, ranní v osm hodin a velká v deset. A v pondělí velikonoční
"O pomlázce" chodily zase děti koledovat. V každém stavení se barvila a malovala velikonoční vajíčka. Hoši splétali

v pomlázky vrbové proutí, vyparádili tyto pentlemi a hleděli těmito pomlázkami děvčatům našlehat. Děvčata se bránila aspoň na oko - a také jen tak, aby se neřeklo, durdila: "Našlehají a ještě si za to dají zaplatit. O červené vajíčko prosíme!"
Přesto, že po celý rok bývalo v naší vesnici dosti tanečních zábav, o pomlázce a to zvláště v dřívějších letech nebývala
zábava žádná. Dělo se tak hlavně
proto, že taková a přímo už tradiční
pomlázková taneční zábava se konala
vždy v hostinci "Na Sušici". Tam
býval v prvním patře pěkný taneční
sál, v té době největší z celého okolí.
Nejvíce účastníků bývalo o muzikách
"Na Sušici" z benešovské vojenské
posádky, hlavně desátníci a četaři.
Jednou takový podnikavý hostinský
v Chotýšanech uspořádal taneční
zábavu i o pomlázce. Ale doplatil na
to! Protože všechna mládež dala
přednost Sušici. A vícekrát se to
potom u nás už neopakovalo. Když
se potom v roce 1925 založila u nás
Čtenářsko-Ochotnická Jednota, pořádala obvykle o velikonočních svátcích
divadelní představení. A po něm
o
pomlázce i taneční zábavu. To bylo
Cesta od rybníka Krabice do Městečka – pohlednice vydaná v r. 1948
ovšem už v době, kdy taneční zábavy
"Na Sušici" ztrácely pomalu, ale jistě svůj půvab a přitažlivost, až potom zanikly úplně.
Když uplynulo od velikonočních svátků pět týdnů, konala se tak zvaná "Procesí do polí". Konala se po tři dny
za sebou a to hned v pondělí, v úterý a ve středu po uplynutí uvedené doby. Těmto dnům se říkalo "Křížové". Každý den
šlo procesí na jinou stranu. Ten den ráno byla v kostele mše sv. a po ní se vyšlo s průvodem do polí. Šly školní děti,
které ten den dopoledne mívaly volno, kněz s kostelníkem a ministranty, zpěváci a lidé dospělí muži i ženy. Přesto,
že byl obyčejný všední den, sešlo se vždy lidu hojně a to nejen místního,
ale i z přespolních vesnic.
První den šlo procesí směrem k Městečku. Prošlo dvorem statku
č.5, kolem rybníka "Krabice" pěšinou k "Adamovu" křížku na silnici.
Po této pak nahoru, kde před kovárnou odbočilo doprava a úvozem kolem
"Poslovy" chalupy č. 44 do vsi a zpět do kostela. Druhý den se chodilo
na stranu k Bořeňovicům, k rybníku "Císaři", tam pak cestou vpravo,
kde u rybníka zvaného "Trubovník" se přešlo po mezi na bořeňovickou
cestu, po které se došlo zase do vsi a opět do kostela. Třetí den vyšlo
procesí na stranu nejkratší, směrem do "Krátkých" alejí k "Popelišťům".
Tou samou cestou se pak vracelo zpět.
Při těchto procesích se zpívaly litanie ke Všem svatým.
Předříkával je vždy vedoucí zpěváků, v dřívějších letech to býval,
ještě v době před první světovou válkou starý kostelní zpěvák Růžička
z Křemení nebo také i Kout z Pařezí. Někdy také i sám starosta obce
Josef Sysel z č. 6, později pak řídící učitel Longin Fous, který řídil
kostelní zpěvy. Po něm pak Jan Holejšovský z č. 11, v novější době jeho
syn Josef. Při průvodu se procesí pokaždé čtyřikrát zastavilo. Když se
přicházelo k místu, kde toto zastavení mělo být, zpěváci zazpívali:
"Abys úrodu zemskou dáti, zachovati a požehnati ráčil . . ." načež se
sborem odpovídalo:" Tě prosíme, vyslyš nás! " Kněz potom obrácen
při každém zastavení na jinou světovou stranu přečetl evangelium,
žehnal pole křížem a ostatky svatých a při tom zpíval: "Od hromobití,
krupobití a záhubné bouře" načež opět zpěváci odpovídali: "Ochraňuj nás
Pane Ježíši Kriste! " Toto se opakovalo při každém zastavení.

U Bořeňovského křížku. Zde se také konala
zastávka pobožnosti „Vzkříšení“
Foto v r. 1956
Josef Šimek

Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 – Josef Šimek /upraveno/
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