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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou za námi a v rukou držíte dvojčíslo
Chotýšanských novin s přehledem o dění v obci.
Po letní pauze se zastupitelstvo obce sešlo v pátek
2. 9. 2016. Projednalo body, týkající se věcných břemen
a žádost obyvatel Městečka o pročištění koryta
Chotýšanky. Na programu toho nebylo mnoho, ale bylo
o čem mluvit, protože během prázdnin se toho dělo více
než dost.
Začalo to nutnými opravami na obecním úřadu, kde
prosakovala voda na zdi u schodů. Z důvodu prasklého
potrubí, tak bylo nutné rozbourat část zdi v kadeřnictví
a na toaletě v přízemí. Při této příležitosti byl instalován ve
sklepě malý bojler na teplou vodu, druhé umyvadlo
v kadeřnictví a zavedena voda do zasedací místnosti
v přízemí.
Již koncem školního roku začali obecní zaměstnanci po
vyučování vyklízet půdu školy – budoucí třídu letošních
prvňáčků. Jakmile děti dostaly vysvědčení, propukla
naplno dvouměsíční akce na vytvoření nové třídy v půdním
prostoru. Jen vyklízení a přípravy trvaly celý měsíc bouralo se, vyvážela se suť, zametalo se, připravoval se
rozvod vody. Poté přišlo na řadu řezání trámů a jejich
spojení speciálními táhly, vytvoření prkenného roštu,
dřevotřískové podlahy a schodů. Brousily se a natíraly
trámy, montovala se střešní okna. To vše jsme zvládali
svépomocí s obecními zaměstnanci a brigádníky. Poté
došlo na odborné práce, při kterých vznikaly záchody,
kabinet pro paní učitelku, dodělával se sádrokarton,
brousilo se, sádrovalo, rozvádělo se vytápění a elektřina,
pokládala se podlaha. Den před začátkem školy se
malovalo, stěhovalo a dokonce proběhla kolaudace.
Nakonec nastoupily paní učitelky a provedly nezbytný
úklid, úpravu a zařízení do podoby učebny pro prvňáčky.
Díky skvělé spolupráci, pracovitosti a ochotě všech, kdo na
tomto projektu pracovali, jsme vše dokončili včas. Rád
bych proto poděkoval všem, kteří nám pomohli a pracovali
zde mnohdy ve svém volnu a do pozdních nočních hodin.
Za plné nasazení a skvělý přístup proto děkuji panu
Stanislavu Komendovi a jeho spolupracovníkovi, Petru
Vilímkovi a jeho spolupracovníkům, panu Karlu Babkovi,
topenáři panu Dvořákovi, obkladači, Milanu Matouškovi,
obecním zaměstnancům Robertu Sarközimu, Karlu Kotovi,
Jiřímu Mašínovi a v neposlední řadě nové paní učitelce
paní Janě Seifertové a celému učitelskému sboru.

Nakonec se podařilo to, v co málokdo věřil, ve čtvrtek
1. září 2016 vstoupilo do této nádherné třídy 23 prvňáčků
z Chotýšan i okolí v doprovodu svých rodičů i prarodičů.
Jejich výraz, projevy nadšení a poděkování jsou pro nás
tou největší odměnou. Na následující stránce si můžete
prohlédnout fotografie z celé akce a další brzy naleznete na
www.chotysany.cz ve fotogalerii.
V sobotu 23. 7. 2016 se konaly již 5. Chotýšanské
slavnosti, které se opět vydařily. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na jejich organizaci,
protože bez nich by tato nově vytvořená tradice společného
setkávání zřejmě zanikla.
Po slavnostech začaly práce na vybudování nového
víceúčelového hřiště nad fotbalovými kabinami. Opravu
komunikací, kterou má provádět firma BES, prozatím
brzdí její vytíženost. Veřejné osvětlení „u křížku“ je již
připraveno a bude dokončeno po položení povrchu
komunikace.
Rád bych zde také zmínil a vyzdvihl aktivitu osady
Albatros, jejíž osadníci se rozhodli provést po dohodě
s obcí opravu části komunikace, vedoucí osadou, pomocí
asfaltového recyklátu, a to z vlastních finančních
prostředků. Rád bych poděkoval Osadnímu výboru
Albatrosu, osadníkům a všem, kteří přispěli na tuto opravu
obecní komunikace.
Naplno také běží příprava komplexní pozemkové úpravy
katastrálního území Chotýšan, při které se vytyčují
a zpřesňují hranice intravilánu a extravilánu obce, což
obnáší obejít fyzicky tyto hranice, zkontrolovat a upravit
jednotlivé body spolu se zaměstnanci Státního
pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a vlastníky
pozemků.
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 nás čekají volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje. Volební místnost na
Obecním úřadu v Chotýšanech se otevře v pátek 7. 10. od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. 10. od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Volební lístky budou včas vloženy do
Vašich poštovních schránek.
Bohuslav Kovář
Žádáme občany, aby neukládali na pozemek
u autobusové zastávky Městečko jiný odpad než
bioodpad. Objevuje se zde stavební suť, takže
uvažujeme o umístění fotokamery do tohoto prostoru.

Půdní vestavba v základní škole před a po realizaci

ZE ŠKOLY
A je tu nový školní rok…..
Většinou přemýšlím, co do CHOTÝŠANSKÉHO PLÁTKU napsat, ale tentokrát mám hlavu plnou emocí, o které se
s Vámi podělím.
S velkým očekáváním jsme v červnu školu opouštěli, protože nás čekala půdní vestavba, na kterou jsme byli odkázání.
Kam bychom jinak naskládali 24 budoucích prvňáčků? Bylo nám jasné, že ze strany zřizovatele – Obce Chotýšany - je to
velký závazek, spojený s finančním a fyzickým úsilím…. A to doslovně…. Musím přiznat, že věty typu TADY SE TO
VYTRHÁ, TADY SE TO POLOŽÍ, TADY SE TO OBLOŽÍ, zní jednoduše a záda u toho nebolí, jenže samotná realizace
byla opravdu bolestivá – o tom ví své pan starosta s celým realizačním týmem. Letošní slunečné dny prožili v potu,
prachu, ale s neskutečným zápalem. Přes mnohé skeptické připomínky (a to i z mé strany ) se jim podařilo v termínu
dokončit nádhernou třídu, která je klenotem celé školy…. A mnozí z Vás ji ocení na první třídní schůzce, která se bude
konat právě tam – to abychom se pochlubili a Vás ohromili …. Takže děkujeme, děkujeme, děkujeme,,,,,,,………
opravdu máme zač.
P.S. Touto cestou děkuji nejen panu starostovi, celému zastupitelstvu, všem snaživým řemeslníkům, ale i svým milým
kolegům, kteří i v čase svého řádného volna chodili do školy pomáhat s nekonečným úklidem …. všichni jsou v mých
očích úžasní „parťáci“ a tak trochu hrdinové….

Daniela Bukovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany

Foto: Miroslav Švarc

Pozvánka:
Aby VY jste věděli, co se děje ve škole a MY, co se děje ve vesnici, pořádáme každoročně společné projektové
akce, které nás spojují a naplňují vzájemnou energií. 23. 9. 2016 od 14 - 18 hodin na školní zahradě bude
příjemné odpoledne se zábavnými soutěžemi, hrami, interaktivním programem. Budou zde atrakce v podobě
skákacího hradu, černošských bubnů, westernové kapely a mezinárodní kuchyně…. přijměte srdečné
pozvání……

Chotýšanské slavnosti popáté!
Dne 23. července proběhl již pátý ročník Chotýšanských slavností. Už od rána bylo jasné, že počasí bude na naší straně.
Letošní novinkou byla především lokalita, kde se slavnosti konaly. O zahájení programu se postaral podblanický
harmonikář Josef Půta. Tento muzikant také navnadil návštěvníky na uhlířsko-janovickou dechovku, která to v rytmu
dechových nástrojů patřičně roztočila a ukázala, že tento typ hudby je tradiční součástí všech vesnických slavností. Mezi
tím, co se lidé bavili poslechem dechové kapely, měli možnost sledovat přátelské utkání „starých gard“ Struhařova
a Chotýšan. A pro ještě náročnější návštěvníky zde bylo připraveno i velké množství stánků s velmi zajímavými produkty
a samozřejmě zde nechyběly ani tradiční pouťové atrakce, které potěšily nejednoho malého návštěvníka.

harmonikář Josef Půta z Vlašimi

dechovka z Uhlířských Janovic

Do žil se vlil hostům adrenalin při představení
kynologického útvaru Domašín, který nám ukázal všechny skvělé
vlastnosti „chlupatých mazlíčků“ a také publiku osvětlil taje psího
světa. A aby adrenalinu nebylo málo, měli zde návštěvníci
k dispozici i BumperBally a podle ohlasů se tento netradiční
zážitek líbil všem napříč věkovým kategoriím.
Krásy Chotýšan a jejich okolí si zase lidé mohli
prohlédnout pěkně z výšky, za pomocí hasičské plošiny, s níž
k nám přijeli hasiči z HZS Benešov, za což jim právem patří
obrovské poděkování.
Vzhledem k teplejšímu počasí s sebou chlapi z Benešova
přivezli i obrovský ventilátor, který vytvořil vodní clonu v podobě
mlhy nejen pro ty nejmenší.
Do Chotýšan tentokrát zamířily i mažoretky ze ZUŠ
Vlašim, přijely nám ukázat nejen své umění, ale také milý úsměv
a poučení zájemců o jejich koníčku.

Z vystoupení mažoretek ZUŠ Vlašim

Jako jeden z vrcholů slavností se u nás představil mladý a talentovaný zpěvák a písničkář Daniel Netušil, jehož
doprovod nás krásně přenesl až do večerních hodin.
A poté nastoupila kapela Čejka
Band. Ta se postarala o dokonalou
atmosféru tohoto výjimečného večera.
Výbornou zábavu přerušila kratší, ale o to
výživnější přestávka, během které Michal
Graf předvedl, co všechno se dá dělat
s ohněm a dokázal nejednoho návštěvníka
fascinovat svým uměním. Po vystoupení
tohoto talentovaného umělce následoval
dechberoucí ohňostroj.
Pátý ročník se opět vydařil, jen
díky velmi obětavé práci všech zúčastněných, kteří do tohoto dne investovali velké
množství svého volného času, sil a někteří
i prostředků. Obrovské poděkování patří
samozřejmě jako již tradičně Kristýně
Nouzové a lidem v jejím okolí, ale mezi
příjemné překvapení patří i „patra“ kolem
Martina Jandače, která se s obrovským
nasazením vrhla do přípravy pátého
zpěvák a písničkář Daniel Netušil
ročníku. Velký dík patří také Obecnímu
úřadu Chotýšany.

Naše akce se stala již tradiční zábavou na přelom léta, o čemž svědčí stálý zájem lidí z okolí. Letos se nám zde
během celého dne vystřídalo cca. 700 návštěvníků.
Těšíme se na další shledání s Vámi u příležitosti šestých Chotýšanských slavností, na které Vás srdečně zveme.
Za organizační tým Bronislav Škoda
foto: Miroslav Švarc
/více ve fotogalerii na obecních stránkách www.chotysany.cz /

Zájezd klubu důchodců
Klub důchodců Chotýšany ve spolupráci s Obecním úřadem
uspořádal dne 17. srpna 2016 zájezd na hrad Zvíkov, odkud jsme
podnikli plavbu lodí na zámek Orlík, jehož interiéry jsme si
prohlédli. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Dobříš
s procházkou krásnými francouzskými zahradami.
Zájezd se všem líbil, hlavně plavba lodí, a to nejvíce
dětem, proto byl velký zájem občanů Chotýšan.
Jana Dessová

Foto: Ing Jiří Hroník a Miroslav Švarc

Biatlon v Chotýšanech znovu závodí
Po několika letech a týdnech přemýšlení došlo v naší obci ke znovu oživení Biatlonového klubu a s ním
i přirozeně k nově příchozím možnostem a činnostem nejen v obci. Klub začal fungovat od dubna tohoto roku, kdy jsme
získávali nové členy, znovu dobíjeli zkušenosti a informace k samotnému rozjezdu. Klub tvoří jádro bývalých aktivních
členů biatlonu (Bulová, Hesová, Škoda, Nouzová a zbrojař Bula). Zpočátku byl zájem o tento druh sportu veliký a získali
jsme během krátké doby desítku členů. Čas a vážnost tohoto sportu však brzy ukázaly, že ne každý je schopen a ochoten
tomuto sportu obětovat víc než čas, ale především souznění a smysl poslání. V dnešní době BK Chotýšany, z.s. trénuje se
3 členy (žáky) ve věku od 8 – 11 let a jsou jimi Anička Škodová a sourozenci Eliška a Vojta Hrstkovy z Městečka.
V srpnu jsme se rozjeli na první, zkušební závod s dětmi do Plzně. Tohoto závodu se zúčastnilo pouze duo Hrstkových
a to s velmi výbornými výsledky. Eliška, která ještě závodí v kategorii přípravek, vybojovala 2. místo. Vojta je již ve
značně soupeřivé a nelehké kategorii žáků B, kde hraje roli už každá chybička. I přesto, že skončil na posledním místě ve
své kategorii, si zaslouží velký obdiv a pochvalu za velmi pěkný závod a za odvedenou práci. Vzhledem k faktu, že oba
přišli do klubu jako poslední členové v průběhu konce jara, oba si zaslouží pochvalu za bojovný výkon a odvahu zúčastnit
se závodního prostředí.
Věřím, že znovu oživení biatlonu v obci přinese nejen klubu, ale široké veřejnosti mnoho pozitiva a že právě biatlon bude
znovu patřit do aktivit, kterými se budeme moci chlubit 
V případě zájmu pro širokou veřejnost trénujeme v úterý a ve čtvrtek od 18 hod., v areálu fotbalového hřiště
v Chotýšanech. Rádi přivítáme nejen nové členy, ale i příznivce tohoto druhu sportu. Vítáme děti ve věku od 7 let!
Ing. Klára Bulová
předseda BK Chotýšany, z.s.

Chotýšanský kopcovák – II. Ročník
Motto – „Rozběháme malé obce“ vzalo opravdu za své a Chotýšany letošní rok zažily 2. ročník vytrvalostního běhu,
pořádaného pod hlavičkou nově vzniklého klubu Biatlon klubu Chotýšany, z.s. a za podpory místního Obecního úřadu.
Poslední srpnová sobota – 27. 8. 2016 tak zapsala do dějin obce další z velmi podařených sportovních akcí.
I přes úmorné vedro, které nás stejně jako vloni rozhodně nešetřilo, závodníci podávali nadmíru vynikající výkony.
Letošní závod byl i díky zapojení našeho běhu do oblastního seriálu „Běžec Podblanicka“ v početnější sestavě závodníků,
což přirozeně přispělo k vyšší rivalitě mezi jednotlivci. Z řad místních občanů – sportovců byl závod zpestřen účastí
Miroslava Lubase, Aleše Hanibala, Filipa Hoanga, Matěje Benáka a Martina Gozona. Matěj Benák obsadil v kategorii
18-39 let!!! první místo v běhu na 1,8 km a porazil tak i starší soupeře…Martin Gozon jakožto nejmladší závodník
v celém závodě odvedl velmi podařený výkon a pevně věříme, že nás bude svou účastí obohacovat v dalších ročnících
Kopcováku! Naopak nejstarším aktivním sportovcem, který navštívil náš závod byl pan Josef Slabý, který v 80ti letech
zdolával 9ti km trať, která se mu ukázala jako velmi zákeřná, když na ní utrpěl zranění, které zapříčinilo definitivní
rozloučení se zlatem. Panu Slabému patří obrovská poklona nejen za výkon, ale i za naprosto sportovní přístup k celé
probíhající akci. Jen více takovýchto závodníků!
Celý závod by se neobešel bez pomoci a spolupráce sponzorů a partnerů, kteří se podíleli na Chotýšanském kopcováku.
Patří mezi ně: Obec Chotýšany, Hobby sport Benešov, Finpos, Rádio Blaník, Jitka Němečková, Bylinky Maya, Čejka
Band, Posázaví o.p.s., Triapex, Šárka Roštíková, FITKO, DANONE.
Obrovský dík patří fotografům Tomášovi Syslovi a Veronice Pilařové za dokonalé zdokumentování celé akce a za
zachycení jednotlivých střípků, které celý běh ztvárnily.
V neposlední řadě děkuji všem mým „spolupracovníkům“, bez kterých by se Kopcovák skutečně neobešel – Michal Bula,
Bronislav Škoda, Jana Hesová, Kristýna Nouzová, Jaroslav Andr, Martina Klauzová, Irena Pošmurná, Kamila Moudrá,
Eva Starostová, Alice Roštíková, Michal Graf a ostatní „traťaři“ 
Michalu Polákovi děkuji za poskytnutí zázemí a za občerstvovací stanici, která byla všem zúčastněným k dispozici.
Stále je co zdokonalovat a učit se a proto už teď je jasné, že III. ročník bude zase o krok vpřed a dál 
Ing. Klára Bulová

foto: Tomáš Sysel

Měli byste zájem o zábavný kroužek pro Vaše děti?
Jsme dvě holky, 17 a 18 let, studentky střední školy pedagogické, baví nás vymýšlet různé
aktivity pro děti. Kroužek by byl zaměřený na všechno, jak výtvarku, nějaké tvoření co by děti
mohlo bavit, nebo hry venku.
Kroužek by probíhal ve středu od 16:30 cca do 18:00 podle domluvy.
Cena by se pohybovala okolo 200 - 300 Kč, za které bychom pro děti kupovaly věci na aktivity,
co budeme dělat.
V případě zájmu nás kontaktujte na číslo 736 704 341 nebo email amaizia@seznam.cz

Usnesení č. 9/2016

ze zasedání zastupitelstva obce konané 2. 9. 2016 od 2000 hodin
Zastupitelstvo obce Chotýšany

1) schvaluje
a) uzavření smluv na zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6008443/VB/01
Chotýšany, kNN pč.č 137 za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč a IV-126018252/VB/001 „Chotýšany Věžníky TS, kNN, pro čp. 29 za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč s 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 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 na část pozemku par. č. 290/9 v k.ú. Chotýšany při
ceně 150,- Kč/m2;
h) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. Vondráčkem na část obecního pozemku p.č.
710/34 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 989 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v celkové ceně
98.900,- Kč;
i) uzavření smluv na zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6008443/VB/01
Chotýšany, kNN pč.č 137 za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč a IV-126018252/VB/001 „Chotýšany Věžníky TS, kNN, pro čp. 29 za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč s ČEZ Distribuce, a.s., starostou;
j) starostu vyvoláním schůzky s občany v Městečku a místního šetření ohledně řešení stavu
potoku Chotýšanka;
3) bere na vědomí
a) uzavírání smluv o smlouvě budoucí – vedení skupinového vodovodu CHOPOS;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 3. 10. 2016 od 1900 hodin.

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /9./
Na sv. Štěpána, nebo jak se více říkalo "O Koledě“, dělávali hospodáři s čeládkou pořádek. Před první světovou válkou
a i v letech jejího trvání platilo se v naší obci čeledínovi od koní asi tak pět zlatých měsíčně, děvečce od krav pak
tři zlaté. Zpravidla se tato taxa dodržovala u všech sedláků ve vsi stejně. Zbytečně se - kvůli sousedům - nepřeplácelo,
kde byl sedlák uznalý, vynahradil to čeládce na přídavcích. Když se prodal kůň, dostal čeledín "uzdné", to bývaly tak dvě
zlatky. Při prodeji volů bylo na čeledína pamatováno s "parožným" ve výši jednoho zlatého. Děvečka zase dostávala
přídavek při prodeji krav. "Ocasné" se tomu říkalo a bývalo to 60 až 80 krejcarů. A tak když byl uznalý hospodář
a čeládce přál, byla i tato uznalá. Čeledín nezanášel hospodáři - nepotřeboval to! Mimo měsíčního platu dostával čeledín
ještě na takové šaty, děvečka pak na košile nebo cíchy. Když byl čeledín šetrný, nebyl rozhaza, tak samozřejmě vždycky
něco dobíral. Obyčejně si to nechával stát u hospodáře. Bylo málo takových, kteří neměli co dobírat.
"O Koledě" se také čeleď měnila. To býval prastarý zvyk, výpověď se sice dávala i dříve, oboustranná, odcházelo
se však až o Koledě. V některých statcích se čeládka měnila dosti často. Někdy to bývalo vinou sloužících, nebyli k práci,
ta jim nevoněla, někdy se pro ni ani nehodili a takové lidi ve statku potřebovat nemohli. Někdy ovšem zase čeládka
odcházela sama, poněvadž poměry v některém statku byly také všelijaké. Někde byl hospodář hrubý, pravý sekant,
i hospodyně mnohdy za mnoho nestála a to obyčejně co se týče kuchyně. To se pak už veřejně říkalo: "Tam
nikdo nevydrží, tam selka mastí vodou!" Někde však čeledín i děvečka rádi pracovali a zůstávali na jednom místě kolik
let. S rodinou hospodáře se dobře sžili, jídali s rodinou u jednoho stolu a patřili jaksi už k domácím lidem. Čeledín vždy
v sobotu odpoledne sebral po stavení všechny boty, vynesl na zápraží a pěkně je vyčistil. Také postroje si dal do pořádku
a všechno, co na druhý týden bylo zapotřebí, si připravil. A byly i takové případy, že čeledín z jednoho statku se oženil
s děvečkou ze statku sousedního a hospodáři jim pak vystrojili pěknou veselku. A to se pak i po letech čeládka ráda
vracela do takového stavení a každý je rád viděl.
Na den 6. ledna se slavil svátek sv. Tří králů. Býval to dříve také zasvěcený svátek a odpoledne den před tím
se světila v kostele voda, sůl a křída. Víškem ze slámy nebo brky z husích křídel vykropili pak v každém stavení všechny
místnosti i chlév, aby Bůh ochraňoval ode všeho zlého. Psaly se pak jejich jména ten den na všech dveřích v domácnosti
začátečními písmeny - K + M + B a mezi nimi se dělaly křížky. Někde také poznamenávaly futra dveří jen těmito křížky.
Posvěcená sůl se uschovávala, a když se v hospodářství otelila kráva, uvařila se jí polévka, do které se dala tato sůl, dále
sušené květy nebo věnečku, které se světily na Boží Tělo. Z odvaru těchto kytic a svěcené soli se podkuřoval pak dobytek
při jeho různém onemocnění.
Na Štěpána o Koledě začínal vlastně
už masopust a s ním taneční zábavy.
Masopust býval v dřívějších letech také
takovým časovým mezníkem zvláště na
vesnici. Bývalo vždycky několik veselek,
poněvadž tehdy lidé se ženili a vdávali
většinou jen v masopustě. Býval v tom také
kus takové vesnické tradice. Potom ty
všelijaké bály a věnečky různé, na které
se již dlouho před tím těšívali a připravovali.
A potom než se kdo nadál, byl tu
i konec masopustu. Slavíval se celé tři dny,
od masopustní neděle do úterka. V těch
starých dobách v žádném pořádném stavení
nechybělo trdlo, krumpolec, necky a zabíjačka. A protože na "tučný" čtvrtek má všude
téci mastnota z trouby, zabíjel obvykle v ten den i každý chalupník. Ze zabíjačky mívali kuřáci tabáku vždy
památku. Nafoukli si měchýř z krmníka, zatáhli tkaničkou a pověsili jej za kamna, aby dobře vyschl. A měli tak
o zásobárnu tabáku na celý rok postaráno.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 - Josef Šimek /upraveno/
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