Ročník 20 / Číslo 2 / Únor 2016
Vážení spoluobčané,
po měsíci Vám opět přinášíme přehled o dění v obci.
Během ledna se zastupitelé sešli hned dvakrát. Poprvé
mimo běžný termín konání zasedání dne 18. ledna 2016,
a to kvůli schválení podání žádostí o dotace ze
Středočeského kraje a novým zaměstnancům obce.
Podruhé zasedalo zastupitelstvo dne 28. ledna 2016, kde
schválilo nové obecně závazné vyhlášky, týkající se
odpadů a poplatků za jejich svoz na rok 2016. Vyhlášky
byly mírně upraveny dle aktuálních pravidel, a jak jsme
Vás již informovali, výše místního poplatku za komunální
odpad zůstala nezměněna. Důležitou změnou je
ustanovení, týkající se odpovědnosti za zaplacení poplatku
u nezletilých poplatníků. Nově dle §12 odst. 1, 2, 3 zákona
o místních poplatcích platí, že vznikne-li nedoplatek na
poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník. V takovém případě
vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo
opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně. Dříve odpovídali nezletilý poplatník
a jeho zákonný zástupce za zaplacení poplatku společně
a nerozdílně. Dále již nejsou ve vyhlášce vyjmenována
jednotlivá stanoviště sběrných nádob, ale seznam lokalit je
uveden na webových stránkách obce, tak aby mohl být
kdykoli změněn a nemusela kvůli tomu být měněna celá
vyhláška.
Během lednových mrazivých dnů muselo dojít k výměně
jednoho ze dvou čerpadel v obecních studních u Takonína
z důvodu častých výpadků. Bylo nutné, aby k výměně
došlo ve dnech, kdy byla půda zmrzlá, protože jinak by se
těžký jeřáb ke studním nedostal a zapadl by.
V lednu jsem převzal od Ing. Maryšky zpracovaný Návrh
územního plánu Chotýšan, který jsem předal na
Středočeský kraj, odbor územního plánování, ke schválení.
Jednání na krajském úřadě je domluveno na 17. 2. 2016.
Pokud bude návrh schválen, dojde následně k jeho
veřejnému projednání.

Rád bych se blíže a uceleně zmínil o projektech
a investičních i neinvestičních záměrech, se kterými počítá
obecní rozpočet na rok 2016 nebo které budou realizovány
pouze v případě obdržení dotace a za předpokladu, že
zastupitelstvo podpoří finanční spoluúčast obce. Jedná se
o projekty na podporu rozvoje dopravní infrastruktury:
- Autobusová zastávka na Křemení směrem na Vlašim –
předpokládané náklady cca 300.000,- Kč - bude podána
žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, bude realizována i při neobdržení dotace,
- Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Nad
rybníkem (nad Havlíčkovými) předpokládané náklady
380.417,- Kč – podána žádost o dotaci z Ministerstva
místního rozvoje ve výši 190.000,- Kč, bude
realizována i při neobdržení dotace,
- Výstavba komunikace k nové zástavbě „U křížku“
včetně veřejného osvětlení – předpokládané náklady cca
1.000.000,- Kč – s částkou je počítáno v rozpočtu na
rok 2016, dotaci nebylo možno podat, neboť byly
podpořeny pouze žádosti na opravy stávajících místních
komunikací nikoliv výstavbu nových,
- Chodník od nádrže k zámecké faře – bude podána
žádost o dotaci – projekt je ve fázi před vydáním
stavebního povolení,
na podporu vzdělání a školy:
- Rozšíření ZŠ a MŠ Chotýšany – předpokládané náklady
cca 21.500.000,- - podána žádost o dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
cca 14.000.000,-,
- Tělocvična pro ZŠ a MŠ v Chotýšanech –
předpokládané náklady 3.345.375,- - podána žádost
o dotaci ze Středočeského kraje ve výši 3.100.000,- Kč
- jedná se o neuznatelné výdaje na stavbu v rámci
předchozího projektu, takže tento projekt by bylo
možné realizovat pouze za předpokladu, že budou
podpořeny obě dotace, jak na rozšíření školy, tak na
tělocvičnu,
na podporu kultury:
- Modernizace
vybavení
obecní
knihovny
–
předpokládané náklady 58.933,- - podána žádost

o dotaci ze Středočeského kraje ve výši 55.000,- Kč,
bude částečně realizována i při neobdržení dotace,
- Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války
v Chotýšanech – předpokládané náklady 624.000,- Kč –
podána žádost o dotaci na zabezpečení péče o válečné
hroby z Ministerstva obrany ČR ve výši 437.000,- Kč –
případná realizace proběhne až v roce 2017,
na podporu dětí a mládeže:
- Víceúčelové sportovní hřiště v Chotýšanech –
předpokládané náklady 762.696,- Kč – podána žádost
o dotaci z Ministerstva místního rozvoje ve výši
400.000,- Kč, bude částečně realizováno i při
neobdržení dotace,
na podporu hasičů:
- Vybavení JPO III SDH Chotýšany osobními
ochrannými prostředky – předpokládané náklady
153.435,- Kč – podána žádost o dotaci ze
Středočeského kraje ve výši 145.000,- Kč, i při
neobdržení dotace je v rozpočtu počítáno s opravami
hasičské zbrojnice a vybudováním hasičské dráhy
(svépomocí),
na péči o vzhled a zeleň:
- Druhá etapa výsadby remízku u Chotýšan na Toulově –
předpokládané náklady 232.000,- - byla podána žádost
o dotaci
Dále rozpočet počítá s částečnou výměnou zastaralého
veřejného osvětlení za úspornější, s doplněním nových
lamp a s propojením nových vrtů na stávající vodojem.
Zároveň bude nutná rekonstrukce vodojemu, neboť byla
zjištěna jeho netěsnost (při současném plném stavu
vodojemu dochází k úniku 7 m3 za 24 hodin).
Mimo rozpočet bychom po vyhodnocení závěrečného
vyúčtování obce za rok 2015 rádi z případného finančního
přebytku zakoupili malotraktor na údržbu obce – v zimních
měsících posyp, prohrnování, v létě odvoz bioodpadu,
mulčování.
Rád bych doplnil, že štědrovečerního výjezdu našich
dobrovolných hasičů do Bořeňovic se zúčastnil i člen
jednotky Michal Bula, kterému rovněž děkujeme.
S přáním pohodových únorových dnů
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Co se nám událo?
Začátek roku nepřekvapil….emoce dětí, písemné kontrolní
testy, rozhlasové natáčení, vysvědčení a nakonec chřipková
epidemie, přesně v tomto pořadí .
Nejprve nás navštívil 27. 1. 2016 pan …Tomáš Feřtek publicista, novinář, spisovatel (např. scénárista Kriminálky
Anděl, Případy 1. oddělení, Četnické humoresky). Z velké
části se věnuje propagandě vzdělávání v obecně prospěšné
společnosti EDUin. Je to člověk, který je v úzkém kruhu
ministryně MŠMT, monitoruje školy, sbírá podněty,
vyhodnocuje, statistikuje a nás oslovil, abychom byli
takzvaní „mentoři“ při zřizování školy podobného
charakteru ve Voticích – prostě jsme se líbili .
28. ledna jsme dětem vydali vysvědčení a tím uzavřeli
první pololetí školního roku – to to letí….
3. února proběhl zápis do 1. třídy a byl to, lidově řečeno,
masakr. Včetně mailových a telefonických záznamů se do
naší školy hlásilo 29 dětí. Bohužel, naše kapacita je
prozatím velmi okleštěná a přes veškerou kombinatoriku
nejsme schopni poptávce vyhovět. V číslech to znamená
asi to, že některým rodičům jsme vysvětlili situaci a dali
jim naději do budoucna…. i tak se k fyzickému zápisu
dostavilo 23 dětí, kteří jsou buď zdejší nebo mají
sourozence v jiném ročníku. Co budeme dělat v příštím
roce, netuším, tedy tuším… vezmeme si transparenty,
postavíme se před MŠMT a s výkřiky „neberte nám děti,
postavte nám školu“ zahájíme hladovku. 
Každopádně průběh zápisu
byl excelentní. Nesl se v
duchu
„Večerníček
ve
škole“ a školáci nezklamali.
V maskách postaviček ze
známých pohádek (Cipísek,
Manka, Rákosníček, Mach,
Šebestová, aj…) provázeli
budoucí prvňáčky při plnění
vstupních úkolů. Bylo až
dojemné, jak ty naše školní
děti byly trpělivé, soucitné a
něžné v roli „starších a zkušenějších“ kamarádů.
Nyní jsme ve fázi, kdy se těšíme na jarní prázdniny.
Budeme odpočívat a těšit se na příchod jara – Velikonoc.
A také se těšíme, že se 19. března setkáme ve škole na
tradiční velikonoční výstavě.
Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Výzva pro hasiče

/všechny členy/
Svolávám mimořádnou schůzi všech členů SDH Chotýšany
na sobotu 20. února 2016 od 17hod. v hostinci Na Kopečku.
Program:
- oprava hasičské zbrojnice v Chotýšanech a Městečku
- projednání koupě hasičské stříkačky
- dokoupení pracovních a vycházkových oděvů pro aktivní členy
- řešení stavu terénního hasičského vozu GAZ – oprava nebo prodej
- dovybavení zásahové jednotky
- školení /potřebná k JPO/
Reaguji též na dotazy co s nepoužívanými starými nebo velikostně nevhodnými hasičskými uniformami, kabáty,
brigadýrkami, sukněmi ve Vašich skříních .…. a proto prosím, abyste všichni využili této jedinečné možnosti odevzdání.
Účast nutná! Jakožto řádní členové sboru byste měli všichni, byť jen svými názory, přispět.
Starostka SDH Chotýšany
Milena Šíchová

SRPŠ Chotýšany srdečně zve na

Maškarní ples
KDY: 12. 3. 2016
KDE: hostinec Pod Kostelem
00

V KOLIK: 20 hodin
HRAJE: Generace
VSTUPNÉ: 100,- Kč
Předem děkujeme za ceny do tomboly, které můžete odevzdávat ve škole nebo
po domluvě na tel.: 775 193 747.

Masopustní veselí v Chotýšanech
V sobotu 6. února 2016 po 14 hodině se již počtvrté vydal za doprovodu živé kapely na svou obchůzku obcí rej
masopustních masek, mezi kterými nechyběli žid, slaměný, smrtka, ženich s krásnou nevěstou, kobyla, kominík, medvědi
s medvídětem, doktor se sestřičkou, Turek, čarodějnice, indiáni, zvířátka, rytíři, policisté a svůdné cikánky, které
rozdávaly polibky. Zakončení se symbolickou popravou a oživením kobyly proběhlo v hostinci Na Kopečku. Poděkování
patří Řezníčkovým za přípravu salonku, výborný guláš a obsluhu, dále všem kdo cestou přispěli do kasičky židovi,
hospodyňkám za výtečné občerstvení masek a průvodu a v neposlední řadě samotným maskám a jejich příznivcům za
spořádaný a hojný průvod. Velký obdiv za svou výdrž, si zasluhuje čtyřčlenná kapela ve složení: pan Miroslav Budka trubka, pan Jaroslav Truhlář z Benešova - harmonika, pan Josef Maďar z Čeliva - bicí a pan Miroslav Srba z Vracovic na
baskřídlovku, která vyhrávala k poslechu i tanci ještě dlouho do večera v salonku Na Kopečku.
Jana Kovářová a Miroslav Švarc – foto

ŘEZNICTVÍ CHOTÝŠANY
(Parkoviště před restaurací ,,NA CHOTÝŠCE“)
OTEVŘENO: ÚTERÝ až PÁTEK 9:00 – 17:00 hod.

NAŠE NABÍDKA:
ČERSTVÉ MASO – TLAČENKA – JATERNICE – KLOBÁSY – ŠPEKÁČKY – MASO VE VL. ŠŤÁVĚ – ŠUNKOVÝ SALÁM – MIKEŠKY –
UZENÉ MASO – SEKANÁ SYROVÁ – SEKANÁ PEČENÁ – DRŠŤKOVÁ POLÉVKA – ZABIJAČKOVÁ POLÉVKA
OBČERSTVENÍ:
SEKANÁ V HOUSCE – ČERSTVÉ PEČIVO – KÁVA – ČAJ – NEALKO NÁPOJE
PŘIPRAVUJEME:
PÁREK V ROHLÍKU – OPEČENÁ KLOBÁSA – NABÍDKA KVALITNÍHO KOŘENÍ
Sortiment stále upravujeme a vylepšujeme pro Vaši 100% spokojenost DĚKUJEME ZA DŮVĚRU.

Společenská rubrika – co nám rok 2015 dal i vzal
Rozloučili jsme se se spoluobčany:

Narodili se:
Lukáš Filip, Chotýšany

– duben

Josef Štecher, Křemení

– leden

stáří 85 let

Maik Herák, Chotýšany

– srpen

Josef Matoušek, Pařezí

– leden

stáří 81 let

Nitai Guaranga Bor, Městečko – září

Josef Petlan, Chotýšany

– březen stáří 74 let

Jan Slavíček, Chotýšany

– říjen

Marie Trávníčková, Chotýšany – srpen

Ema Granátová, Chotýšany

– říjen

Anna Granátová, Chotýšany

– říjen

stáří 91 let

Uzavřeli stav manželský:

Významná jubilea:
Zdeněk Tůma, Chotýšany

– 70 let

Srpen:

Jana Dessová, Chotýšany

– 70 let

Stanislav Kůt a Eva, roz. Budková z Chotýšan

Tatjana Kršková, Chotýšany

– 70 let

Září:

Josefína Matoušková, Chotýšany – 70 let

Josef Paleček a Barbora, roz. Potůčková z Chotýšan

Stanislav Rálek, Městečko

– 70 let

Jaroslav Říha, Křemení

– 70 let

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2015:

Marie Hlaváčková, Chotýšany

– 70 let

Celkem:

Josef Matoušek, Chotýšany

– 75 let

Chotýšany

427 obyvatel

Anna Kahounová, Chotýšany

– 75 let

Městečko

76 obyvatel

Helena Boušová, Chotýšany

– 75 let

Křemení

40 obyvatel

Božena Holejšovská, Chotýšany

– 75 let

Pařezí

16 obyvatel

Miloslava Tůmová, Chotýšany

– 70 let

František Sysel, Chotýšany

– 75 let

559 obyvatel

Usnesení č. 2/2016

ze zasedání zastupitelstva obce konané 28. 1. 2016 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) znění nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2016;
b) znění nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2016;
c) podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace vybavení obecní knihovny“ ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 %
z celkových nákladů projektu;
d) podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení JPO III. SDH Chotýšany osobními ochrannými prostředky“ ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;
e) podání žádosti o dotaci na projekt „Tělocvična pro ZŠ a MŠ v Chotýšanech“ ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů projektu;
f) úpravou pracovních smluv na dobu určitou místo dohody o práci;
g) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí a společností ČEZ
Distribuce, a.s.;
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 jednáním ohledně řešení cesty v osadě Albatros (p. Borůvka);
d) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého geometrického
plánu č. 606-44/2014;
e) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/6 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
f) starostu podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 1427/4 v k.ú. Chotýšany od KSÚS Stř. kraje, p.o.;
g) starostu vyžádáním cenových nabídek ohledně veřejného osvětlení;
h) starostu vyžádáním cenových nabídek malotraktorů;
i) starostu podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace vybavení obecní knihovny;
j) starostu podáním žádosti o dotaci na projekt „Vybavení JPO III. SDH Chotýšany osobními ochrannými
prostředky“;
k) starostu podáním žádosti o dotaci na projekt „Tělocvičně pro ZŠ a MŠ v Chotýšanech“;
l) uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí a společností ČEZ
Distribuce, a.s.;
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 29. 2. 2016 od 1900 hodin.

Prosba
Obracím se s prosbou o pomoc na všechny občany z Chotýšan a okolních vesnic, hlavně z řad starších,
v hledání jakékoliv zmínky, článku, fotografie nebo vzpomínky na Františka Zdvíhala /10.9.1863 – 1954/nazýván strejda Zdvíhalů.
Celý život žil v Chotýšanech, dělal doškové střechy. Byl členem dobr. hasičů, v roce 1897 dokonce stál spolu
s dalšími členy u kolébky založení sboru.
Prosím a děkuji předem za jakékoliv info.
Milena Šíchová
Tel.: 604537756
E-mail: sichova.sas@seznam.cz

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /4./
A přišlo jaro, léto, žně. Teplé jarní počasí přicházelo rozhodně dříve než dnes, sluníčko již začátkem března hřálo
tak teple a mile, že lidé vyjížděli do polí bez kabátů. Tam orali pole, připravujíce je k setí, tu hráběmi rozhrabávali krtiny
na louce nebo sbírali kámen na jetelišti, aby nezarostl a neotupil v senoseči kosy sekáčů. Na všech stranách bylo
slyšet hovor, vtipy, zpěv a smích.
Dnes už se při orání nezpívá jako dříve. Dnes také ve žních už kosa málokde zazvoní, jen hukot traktorů a řinčení
strojů je slyšet. Stroje obstarají všechno, přesto však pozdě do noci se pracuje, je toho mnoho a strojů málo pořád,
pracuje se i v neděli a v noci, nedá se nic dělat.
Dříve, můj ty Bože, bylo tomu docela jinak. To už i to obilí samo nějak jinak zrálo. Nebylo vše tak najednou.
Nejdříve žita, pak ječmeny, potom pšenice a nakonec potom ovsy, všechno pěkně po pořádku. Při ovesných žních
to bývaly hotové hody. Však také sekáč, který byl na sekání ovsů zjednán, pokládal si to za čest. A byla opravdu
radost se podívat, když takových pět, šest a někdy i více sekáčů zastouplo na ovesném poli, hrabice zazvonily a ráz
dva a s písněmi skřivánků mísil se zpěv veselého, třeba ne už mladého sekáče, který poctivě s ostatními táhl svůj
široký řad. A v poledne? No jak jinak - maso bylo a koláče a pivo, co se vypilo a odpoledne zas až do večera se kosilo
někdy až do noci. A pak domů zase s písničkou a zas do hospody a bylo veselo. Třebaže tak nesypalo jako dnes.
A když se odvážela poslední fůra obilí z pole, ženské vystrojily panáka ze slámy a povřísel a vyparádily
jej z klasů. Posadily se s ním na fůru a vezly „Bábu“. A to se muselo oslavit. Pivo bylo, koláče a vždycky veselo.
Po skončených žních pořádaly se vždy na vesnici okázalé slavnosti zvané „Dožínky“ nebo „Obžinky“, kterých
se zúčastňovala vždy celá vesnice, mladí i staří. Pořádaly se v neděli obvykle koncem srpna nebo začátkem září,
podle toho, jak a kdy byly dokončeny žňové práce na polích.
Ten týden před dožínkovou slavností svážely se z polí poslední snopy, každý hospodář hleděl a snažil se,
aby měl všechno už doma, i shrabiny. O dožínkách totiž nemělo být již žádné obilí na polích. To se ovšem týkalo
jen dožínek obecných neboli selských, protože na vesnici bývaly také ještě dožínky dvorské, asi tak týden nebo
dva po dožínkách selských. Práce
u dvora bývala to vždycky o něco
zpožděná oproti hospodářům ostatním.
Dožínková slavnost vzbudila
vždy zájem celé vesnice, jak už řečeno.
A v sobotu před ní bylo již všude plno
ruchu. Připravovaly a zdobily se
žebřinové vozy, vozy alegorické,
zajišťovaly se potahy, sháněly se
všelijaké věci, jako např. vysoké boty
a sedla pro jezdce, národní kroje se
zkoušely i ostatní vypůjčené kostýmy
pro alegorie. Tento čilý a celkem
i příjemný ruch trval i celé nedělní
dopoledne. A po nedělním obědě sotva,
že položili lidé lžíci, zazněla vesnicí
veselá hudba místní kutálky, která na
návsi již pěkně vyhrávala.
A to už se začalo také vše Příjezd selské jízdy na Zemědělský den z celého okolí.
Foto: Václav Sysel
scházet. Na návsi nebo na dvoře „Staré
hospody“ seřadil se pak malebný průvod. Ověnčené a ozdobené žebřiňáky, do nichž byly zapřaženy koně místních
hospodářů, fábory bohatě ověnčené, alegorické vozy znázorňující některé výjevy z naší historie, po nejvíce vždy
z doby roboty, mládež v národních krojích i ostatní občané místní i přespolní. Někdy přijely ozdobené žebřiňáky
i z blízkých vesnic, z Takonína, Městečka nebo z Onšovic. Průvod, v jehož čele šla hudba vesele vyhrávajíc zvučné
pochody prošel obcí až nahoru ke kovárně a pak zase zpět. Na návsi nebo na dvoře velkostatku býval vždy nějaký
veřejný projev. Nebývalo to ovšem vždycky nebo i pravidelně, jen podle toho, jak to pořadatelé dožínek uznali
za vhodné, nebo jak se jim to hodilo do programu.
Pak byla uspořádána volná zábava. V zámecké zahradě bylo připraveno několik improvizovaných stolů a sedadel
pro účastníky. Za jedním stolem se usadili muzikanti, kteří po celé zbývající odpoledne vesele vyhrávali. Jednak
pro poslouchanou, jednak i do tance mládeže, která této příležitosti plně využila. Ostatní pak popíjeli, porozprávěli
nebo jinak se bavili. Bylo připraveno vždycky dosti různých věcí pro zpestření zábavy. Kolo štěstí, házení o ceny,
tombola a šatlava.

Ta se vždycky těšívala značné pozornosti. Na takovéto dožínkové slavnosti sešli se vždy sousedé z celého okolí
a zvláště u nás v Chotýšanech bývala vždycky velká návštěva. Vzájemně si všichni popovídali, pochlubili se,
jak dopadly žně, podebatovali jak to obilí bude asi letos sypat a byli veselí, jak ostatně ani jinak o dožinkách nebylo

Zemědělský den na dvoře chotýšanského velkostatku dne 10. 9. 1933

Foto: Václav Sysel z čp. 5

možné. A toho veselí bývalo někdy až dost. To když třeba některý z přítomných hospodářů chtěl dát najevo, že sedlák
je velkým pánem, nad sedláka že není! Ale i v takových projevech selského furiantství byly u nás výjimky a většinou
nebylo ani při takovýchto příležitostech rozdílu mezi velkým a malým.
Asi tak po šesté hodině večerní se
účastníci pomalu rozcházeli. Muzikanti se
odebrali do některé z místních hospod buď
„Na Kopeček“ nebo „ Na Starou“ , kde
byla uspořádána dožínková taneční zábava,
trvající mnohdy až do rána.
V dnešní době se také pořádají
dožínkové slavnosti. Ovšem v daleko
větším měřítku, jsou to dožínky okresní ve
Vlašimi nebo v Benešově, spojené obvykle
s nějakou manifestací. Jsou při nich
pořádány různé trhy, jarmarky, vystřídá se
na nich několik řečníků ve svých
projevech, sejde se na nich sta a sta
venkovských lidí.
Na vesnici se dožínkové slavnosti
v tom starém českém pojetí dožínek nebo
obžínek pořádají už jen velmi málo, v naší
obci pak už vůbec ne!
Není na to za prvé ani čas a potom není ani vhodné pořádat nějakou dožínkovou slavnost je-li obilí ještě
po polích. Dnes se uspořádá nanejvýš jen dožínková taneční zábava, něco se při tom pojí i vypije z družstevního
hospodaření a proč by také ne? Družstevníci si pěkně zatancují a to je asi tak vše. A lidem to stačí...!? Poslední, skutečně
velmi pěkná dožínková slavnost byla v naší vesnici pořádána místními ochotníky v roce 1946!
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - J. Šimek /upraveno/
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