Ročník 21 / Číslo 3 / Březen 2017
Vážení spoluobčané,
je tu březnové vydání Chotýšanských novin a s ním
informace z obce.
Blíží se Velikonoce, jaro se pomalu probouzí a počasí
přeje práci na našich zahrádkách. Stejně tak v obci
začal jarní úklid silnic od posypových materiálů,
zametání, vyřezávání porostů a výsadba nových
kvetoucích rostlin, které budou zdobit veřejná
prostranství.
Zastupitelstvo obce se sešlo tentokrát až v náhradním
termínu 13. 3. 2017 z důvodu omluvy většiny členů
z účasti v původně plánovaném termínu. Jedním
z bodů zasedání bylo přijetí rezignace místostarostky
Mgr. Ireny Pošmurné na její funkci z důvodu proběhlé
dlouhodobé pracovní neschopnosti a časového
nesouladu ve vzájemné práci se starostou. Novou
místostarostkou obce byla zvolena Milena Šíchová.
Rád bych poděkoval Mgr. Ireně Pošmurné za
dosavadní spolupráci a věřím, že i jako členka
zastupitelstva bude nadále oporou obce. Nové
místostarostce přeji mnoho úspěchů ve funkci a hodně
elánu do plnění zodpovědných úkolů.
Dne 22. 3. 2017 proběhlo další zasedání zastupitelstva,
tentokrát mimo běžný termín, kde byl schválen výkon
funkce nové místostarostky jako neuvolněné
s nárokem na plnou výši odměny dle zákona. Zároveň
byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o vymezení školského obvodu ZŠ a MŠ Chotýšany.
Obec Chotýšany uzavřela dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové ZŠ a MŠ s obcí
Bílkovice. To znamená, že kromě dětí z Chotýšan
budou do naší školy přednostně přijímány k plnění
povinné školní docházky a k předškolnímu vzdělávání
i děti s trvalým pobytem v Bílkovicích, Takoníně
a Moravsku. Dle novely školského zákona jsou pro
školní rok 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání
přednostně přijímány děti čtyřleté a starší s trvalým
pobytem na území obce a ve společném školském
obvodu. Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
povinné.
Projekt přístavby ZŠ a MŠ Chotýšany je v plném
proudu a stavba roste doslova před očima. Vyzděné

jsou již prostory tělocvičny a přilehlého zázemí, které
jsou mírně zapuštěny do terénu a byly položeny stropy
nad ní. Po schodech je možné se dostat do budoucího
prvního patra, které již dostává své obrysy. Začátkem
dubna by měly být položeny stropy prvního patra.
Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil dotační
výzvy na rok 2017 a v rámci Infrastrukturního fondu
požádá obec prostřednictvím DSO CHOPOS
o dofinancování nákladů na přístavbu ZŠ a MŠ
Chotýšany. Po konzultaci podmínek tohoto nového
fondu bude oproti předpokladu možné požádat pouze
o úhradu uznatelných výdajů akce. To znamená, že
nebude možné žádat o úhradu výdajů na tělocvičnu,
ale o dofinancování ostatních výdajů. V rámci dalších
dotačních programů bude možné podat žádosti
například na Chotýšanské slavnosti. Po změně vedení
Středočeského kraje došlo i ke změnám některých
podmínek dotací a postupů v rámci jejich přidělování.
Například v rámci Fondu obnovy venkova má nově
každá obec nárok na dotaci 1000,- Kč na obyvatele
(obce do 100 obyvatel obdrží každá 100.000,- Kč), což
pro Chotýšany znamená cca 540.000,- Kč. Tuto částku
je možné využít na maximálně dva projekty
v podporovaných oblastech, a to až do roku 2020.
Obec má tedy dost času na přípravu vhodného
projektu k financování rozvoje obce.
Po odstávce obalovny BES by měla být v nejbližší
době dokončena stavba místní komunikace k nové
zástavbě „u křížku“ a s ní i veřejné osvětlení této ulice.
V měsíci květnu bude probíhat pravidelný odečet
vody. Cena vodného je 27,-/m³.

Přeji Vám krásné jarní dny a veselé Velikonoce.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Masky na plese atd….
Březen má svoje kouzlo v pocitu jara….jde opravdu jen o pocit, protože teploty tomu rozhodně neodpovídají, ale přesto
v nás sílí naděje na proteplené sluneční dny.
V březnu jsme ve škole měli jarní prázdniny, které jsme si zpestřili maškarním plesem SRPŠ. I když jsme museli mohutně
aktivovat rodiče a nás, pedagogy, nakonec se ples vydařil, jak účastí, tak celkovým výtěžkem. Byla tam pohoda, legrace,
plno masek, kvalitní kapela a skvělá zábava. Opět bych chtěla poděkovat týmu rodičů, který s velkým nasazením celý
ples připravil a zabezpečil. Jmenovitě se jedná o S. Jandačovou, I. Tůmovou, P. Holejšovskou, M. Toulovou. Každoročně
jsou organizačními vílami celé akce. Patří jim velký dík……
Po projásané plesové noci nastalo krušné ráno, protože v neděli nás čekal ve škole velký úklid po stavební úpravě, která
během prázdnin proběhla v jídelně a mateřské školce. S nasazením všech sil jsme i tento fyzický úklid zvládli a v pondělí
už s profesionálním výrazem přivítali děti.
Nyní jsme v přípravné fázi Velikonoc: 4. 4. velikonoční dílničky, 8. 4. velikonoční výstava, 12. 4. zápis do 1. třídy, …to
je jen malá ochutnávka toho, co nás (i Vás ) čeká.
A tak se pojďme těšit na jaro, sluníčko, úsměvy a snažme se vzájemně propojit v pozitivním myšlení a přístupu k životu
……….
Mgr. Daniela Bukovská, ZŠ a MŠ Chotýšany

Prosíme o podporu
ZŠ a MŠ Chotýšany zpracovala projekt na podporu úpravy okolí školy, konkrétně na pozemku, který je v těsné blízkosti
hřbitova. Zřizovatel dal majiteli (církvi) žádost o dlouhodobý pronájem právě ve prospěch školy. Chceme zde tento
zarostlý a zpustošený prostor rekultivovat
a udělat zde relaxační hřiště přístupné nejen
školákům, ale i veřejnosti. Oslovili jsme
rodiče, kteří jsou nakloněni této myšlence
a v rámci brigády přidají ruku k dílu.
Momentálně jsme ve fázi, kdy pan starosta
B. Kovář, legislativně upravuje nájemní
poměry.
Pro tento účel byl vypracován projekt
a v obchodním řetězci Tesco byl vybrán mezi
finalisty. Prosíme tímto všechny občany
Chotýšan a okolí o PODPORU. Jakýkoliv
nákup v Tescu (nejbližší je ve Vlašimi) je
ohodnocen žetonem, který je potřeba vhodit
do plastového válce s označením ZŠ a MŠ
Chotýšany. Nákup může být v hodnotě př.
20,-Kč a hned je za něj žeton….takže běžná
strategie nás, zainteresovaných, je taková, že
nákup rozdělíme u pokladny minimálně na tři
sekce a za každý zaplatíme zvlášť….Stejná
celková cena, ale tři žetony doma!....Pardon,
ve válci …. Toto hodnocení potrvá do 4. 4.
2017 a máme velkou šanci na vítězství. …
A dobrých 30 000,- na hřiště …. Takže
prosíme, jezděte si pro rohlíky do Tesca  ….
DĚKUJEME 
Mgr. Daniela Bukovská

Vážení spoluobčané,
myslivecký spolek Diana Chotýšany pořádá od 6. 4. 2017 veřejné tréninky
na americký trap.
Tréninky vždy ve čtvrtek, začátek v 17 hodin.
Veřejné akce pořádané na střelnici MS Diana Chotýšany:
7. 5. 2017

Okresní přebor ve střelbě na AT

24. 6. 2017

Memoriál Václava Sysla – AT

26. 8. 2017

Střelecké závody na AT

Všichni jste srdečně zváni, začátek od 9 hodin.
Uzené přímo z udírny a chlazené pivo samozřejmostí!
Přijďte podpořit domácí borce, těšíme se na Vás!
www.mschotysany.cz

Klub důchodců v Chotýšanech
pořádá pod záštitou obecního úřadu

který se koná
v neděli 16. 4. 2017 od 20:00 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!!!

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

_______________________________________________________

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 28. dubna 2017 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
VIII. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY
JÁRU SYSLA A JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout dobrou
dechovku.

_______________________________________________________

SDH Chotýšany
zve všechny na

„pálení čarodějnic“
sejdeme se dne 30. 4. 2017 od 19:00 hodin na hřišti
a hranice vzplane ve 20:00 hodin
pivo, nealko, táborák pro děti

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – JARO 2017
Chotýšany A
Dolní Kralovice A
Chotýšany A
Vrch. Janovice A
Chotýšany A
Sokol Přestavlky A
Chotýšany A
Chocerady
Chotýšany A
Chotýšany A
Pravonín A

Struhařov A
Chotýšany A
Trhový Štěpánov A
Chotýšany A
Soběhrdy A
Chotýšany A
Popovice A
Chotýšany A
Postupice A
Kamberk
Chotýšany A

8. 4.
15. 4.
22. 4.
30. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

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

SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

IV. třída skupina B – JARO 2017

Struhařov B
Chotýšany B
Myslíč
Chotýšany B
Olbramovice B
Chotýšany B
Budenín
Chotýšany B
Maršovice B
Chotýšany B

Chotýšany B
Louňovice p/B
Chotýšany B
Drachkov
Chotýšany B
Jankov B
Chotýšany B
Postupice B
Chotýšany B
Mezno B

9. 4.
16. 4.
23. 4.
30.4.
7.5.
14.5.
20.5.
28.5.
11.6.
18.6.

16:30
15:00
17:00
15:00
14:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

Okresní přebor starší žáci 7+1 – JARO 2017

Ondřejov/Chocerady
Netvořice
Chotýšany
Olbramovice/Vr. Jan.
Chotýšany
Teplýšovice
Chotýšany
Lukavec/Pravonín
Chotýšany
Bystřice

Chotýšany
Chotýšany
Ostředek
Chotýšany
Jankov
Chotýšany
Miřetice/Čechtice
Chotýšany
Křivsoudov
Chotýšany

8.4.
12.4.
16.4.
23.4.
30.4.
6.5.
14.5.
20.5.
28.5.
3.6.

10:15
16:30
10:15
10:15
10:15
10.15
10:15
10:15
10:15
11:00

SO
ST
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Masopustní průvod masek v Chotýšanech
V sobotu 25. února 2017 byl již popáté uspořádán masopustní průvod masek, opět za doprovodu čtyřčlenné kapely.
Všichni účastníci tohoto masopustního reje se sešli kolem půl druhé hodiny odpolední před budovou obecního úřadu, kde
proběhlo tradiční předávání symbolického zlatého klíče a tím i svolení k obchůzce panem starostou obce Bohuslavem
Kovářem. Klíč od něj přebírá vůdce průvodu masek – „laufr“, alias Broňa Škoda, který tímto slibuje, že se maškary
budou chovat slušně a netropit žádné výtržnosti.
Celý průvod se odebral již každoročně zaběhlou trasou k bytovkám, dále
obcí na Chotýšku a zpět k prodejně, odtud směroval přes hráz Prostředního rybníka
k Novému sídlišti. Potom se pokračovalo kolem hasičské zbrojnice k závěrečnému
stanovišti - k hostinci „Na Kopečku“, kde byla provedena symbolická poprava
a zpětné oživení kobyly. Následovalo společné focení a volné pokračování zábavy
v salónku hostince. Tam kapela ještě nějakou dobu dále vyhrávala k poslechu i tanci.
Opět nechyběl výborný gulášek, který připravila paní hostinská Marie Řezníčková,
které patří velký dík i za obsluhu a přípravu salónku. Nelze ani dostatečně poděkovat
všem zúčastněným maskám, za jejich důvtip při jejich výrobě. Tím též přispěli ke
zdárnému průběhu, nyní již opět zavedené, tradice Masopustu. Dík patří samozřejmě
i všem, kteří při obchůzce finančně přispěli židovi do kasičky na muziku nebo masky
i průvod obdarovali nějakými dobrotami.
A co si ještě přát! Abychom se za rok sešli v ještě větším počtu, při stejně
dobré náladě a co nejvíce nápaditých masek!
Za Sdružení přátel Chotýšan – Miroslav Švarc

Složení kapely masopustního průvodu–zleva: Karel Hejný ze Zdislavic – trumpeta, Václav Janůrek z Kácova – baskřídlovka,
Josef Maďar z Čeliva – bicí, Pavel Jirka ze Zdislavic – harmonikář a Miroslav Budka je doprovázel jako zpěvák.

Z maškarního plesu pořádaného SRPŠ dne 12. března 2017

Foto: Miroslav Švarc /více ve fotogalerii 2017 na obecních stránkách www.chotysany.cz /

Usnesení č. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konané 13. 3. 2017 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) uzavření smluv o pověření SDH Chotýšany a ZŠ a MŠ Chotýšany;
b) uzavření smluv na zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6010685, Křemení k NN p.č.
368/35 (43 bm po 100,- Kč) náhradu ve výši 4.300,- Kč, IV-12-6020951/VB/1, Křemení k NN
p.č. 368/49 (předpoklad 125 bm po 100,- Kč) předpokládaná náhrada ve výši 12.500,- Kč a IP12-6009953/2, Chotýšany k NN p.č. 180/3 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč s ČEZ
Distribuce a.s.;
c) poskytnutí příspěvku společnosti TŘI, o.p.s., ve výši 6.240,- Kč;
d) navýšení částky za pronájem objektu jídelny DZS Struhařov na částku 2.500,- Kč měsíčně od
března 2017;
e) do funkce místostarostky obce Chotýšany Milenu Šíchovou;
2) pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
b) 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;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany
při ceně 150,- Kč/m2;

d) starostu vyvoláním místního šetření a následně zajištěním vypracování geometrického plánu
ohledně směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
e) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na parc.
č. 181/1;
f) starostu uzavřením smluv o pověření SDH Chotýšany a ZŠ a MŠ Chotýšany;
g) starostu uzavřením smluv na zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6010685, Křemení
k NN p.č. 368/35 (43 bm po 100,- Kč) náhradu ve výši 4.300,- Kč, IV-12-6020951/VB/1,
Křemení k NN p.č. 368/49 (předpoklad 125 bm po 100,- Kč) předpokládaná náhrada ve výši
12.500,- Kč a IP-12-6009953/2, Chotýšany k NN p.č. 180/3 za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč s ČEZ Distribuce a.s;
h) starostu uzavřením darovací smlouvy se společností TŘI, o.p.s., na částku 6.240,- Kč;
i) starostu uzavřením dodatku nájemní smlouvy s DZS Struhařov o navýšení částky za pronájem
objektu jídelny DZS Struhařov na částku 2.500,- Kč;
3) bere na vědomí
a) vyúčtování celkových nákladů na vodné a stočné za rok 2016;
b) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS.

Usnesení č. 3/2017
ze zasedání zastupitelstva obce mimo běžné zasedání konané 22. 3. 2017 od 2000 hodin

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) funkce místostarostky bude neuvolněná;
b) odměna místostarostky bude dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., v platném znění, v maximální výši od 22.3.2017;
c) obecně závaznou vyhlášku obce Chotýšany č. 1/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní a mateřské školy;
2) pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích dle přiloženého
geometrického plánu č. 606-44/2014;
b) 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;
c) starostu uzavřením kupní smlouvy s p. H. na část pozemku par. č. 290/2 v k.ú. Chotýšany
při ceně 150,- Kč/m2;
d) starostu vyvolání místního šetření a následně zajištění vypracování geometrického plánu ohledně
směny pozemků p.č. 954/1 a p.č. 41/2;
e) starostu zajištěním cenových nabídek ohledně projektové dokumentace ke komunikaci na parc.
č. 181/1;
f) starostu uzavřením smluv na zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-6010685, Křemení
k NN p.č. 368/35 (43 bm po 100,- Kč) náhradu ve výši 4.300,- Kč, IV-12-6020951/VB/1,
Křemení k NN p.č. 368/49 (předpoklad 125 bm po 100,- Kč) předpokládaná náhrada ve výši
12.500,- Kč a IP-12-6009953/2, Chotýšany k NN p.č. 180/3 za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč s ČEZ Distribuce a.s.;
g) starostu uzavřením dodatku nájemní smlouvy s DZS Struhařov o navýšení částky za pronájem
objektu jídelny DZS Struhařov na částku 2.500,- Kč.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2017 od 2000 hodin.

Společenská rubrika – co nám rok 2016 dal i vzal
Rozloučili jsme se se spoluobčany:

Narodili se:
Matěj Paleček, Chotýšany

– únor

Václav Kuthan, Chotýšany

– říjen

stáří 83 let

Anna Beranová, Křemení

– březen

Jiří Poupě, Chotýšany

– prosinec

stáří 67 let

Beáta Jiroušková, Chotýšany

– duben

Magdaléna Palečková, Chotýšany

– červenec

Ondřej Pičman, Chotýšany

– červenec

Uzavřeli stav manželský:

Eliška Hlaváčková, Chotýšany

– říjen

Červen:

Nelly Hanibalová, Křemení

– listopad

Michal Bula a Klára, roz. Starostová z Chotýšan

Tereza Kůtová, Chotýšany

– prosinec

Lukáš Vaňkát a Tereza, roz. Zákostelská z Chotýšan
Září:
Milan Matoušek a Kateřina, roz. Herwigová z Chotýšan

Významná jubilea:
Jana Toulová, Městečko

– 70 let

František Hrstka, Městečko

– 70 let

Jiří Granát, Chotýšany

– 70 let

Počet obyvatel k datu 31. 12. 2016:

Eva Tůmová, Chotýšany

– 70 let

Celkem:

Alena Štecherová, Křemení

– 75 let

Chotýšany

445 obyvatel

Jan Kozák, Městečko

– 75 let

Městečko

82 obyvatel

Vladimír Švarc, Chotýšany

– 80 let

Křemení

45 obyvatel

Marie Syslová, Chotýšany

– 80 let

Pařezí

17 obyvatel

Jaroslava Kuthanová, Křemení

– 85 let

Marie Toulová, Chotýšany

– 90 let

589 obyvatel

Vakcinace psů
kdy

: v neděli 14. května 2017 v 10:00 hodin
kde: parkoviště před školou
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!

Povinností majitele podle zákona 166/99 Sb. je mít psa v imunitě proti vzteklině!!!!
V době vakcinace bude možné zakoupit si např. přípravky na odčervení psů a
koček, přípravky proti klíšťatům a blechám, další vakcinace psů a koček apod.
Děkujeme za spolupráci!!!
MVDr. Luboš Kuneš
Chotýšany 38, mobil: 603484964

Josef Šimek - Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Kniha pátá – část VIII.
„Staré zvyky a obyčeje“ /14./
Do našich dnů se stavění májí na vesnici už vůbec nezachovalo. Jedině v paměti starých osadníků, dřívějších to
účastníků těchto akcí, zbyla vzpomínka na tuto kdysi tak oblíbenou a populární lidovou slavnost "Stavění májí", o jejíž
kráse, přitažlivosti i zajímavosti nemá ta dnešní mládež ani potuchy.
Každého roku začátkem června slavíval se také svátek Božího Těla, neboli "Oltářů". Býval to také zasvěcený
svátek, který se na naší vesnici v dřívějších dobách oslavoval vždy s velkou parádou. Ten den ráno se stavěly oltáře,
od nepamětných dob vždy na stejném místě. První oltář byl vždy postaven u vrat statku číslo 31, druhý u stavení číslo 11,

Slavnost „Božího Těla“ před statkem Antonína Krále č.p. 31 v Chotýšanech v roce 1920.
Tento obrázek, srovnáváme-li jej k tomu, jak to v těch místech vypadá dnes je velmi zajímavý. Vidíme připravený „Oltář“
na vratech stavení č.p. 31. U hostince Na Kopečku je vidět stará kůlna, která tam dříve bývala, v místech, kde nyní stojí
pomník padlých, jsou ještě morušové stromy a hromada stavebního dříví, připraveného k přestavbě hostince. I kříž na
kamenném podstavci je dnes na jiném místě a ještě si všimneme i toho, kolik lidí se tehdy slavnosti „Oltářů“ zúčastnilo.

třetí na zdi stavení číslo 8 a čtvrtý, poslední, u domovních dveří čísla 5. Asi před dvaceti pěti lety se čtvrtý oltář zde
přestal stavět a byl potom zřizován u vrat domu číslo 56. V posledních několika letech nestavěl se však už ani zde
a byl potom připravován u sochy sv. Jana Nepomuckého.
Oltáře se stavěly celkem jednoduchým způsobem. Na vrata nebo na
dřevěné, k tomu účelu zřízené pozadí
připevnily se obrazy svatých, připravil se stůl
pokrytý bílým ubrusem, na kterém byly
postaveny svíce, dále květiny ve vázách
i jiné v květináčích, místo samo bylo ohraničeno mladými stromky, smrčky a břízkami.
Slavnosti Božího Těla se zúčastňoval
vždy také místní hasičský sbor. V dřívějších
letech i hasičské sbory z Takonína, Městečka
a Bořeňovic.
Dále v hojném počtu obyvatelstvo
místní i občané nejen z přifařených obcí
a osad, ale i z ostatních blízkých
i vzdálenějších vesnic. A také, samozřejmě
vždy hudba.
V devět hodin dopoledne byla
sloužena v kostele mše svatá, po ní pak se

Další pobožnost se odbývá u postaveného oltáře u vrat statku
Holejšovských č.p. 11.
Foto: Josef Šimek

řadil před kostelem malebný průvod. Byla v něm školní mládež, družičky malé i větší nesoucí košíčky naplněné
květinami, dále farář kráčející pod nebesy, která nesli vždy čtyři přední místní občané, pak kostelník s ministranty,
zpěváci a muzikanti s vyleštěnými instrumenty, hasiči ve vycházkových uniformách a nakonec dlouhá řada občanů mužů
i žen, mladých i starých.

A ještě společná fotografie účastníků slavnosti „Božího Těla“ s panem vikářem Františkem Kopeckým v roce 1932

Jakmile se průvod na znamení vedoucího
zpěváků hnul, zazněly zvony, zpěváci zanotovali
a do toho spustila hudba. V dřívějších letech, a to
až do let první světové války, ozývaly se pak
i rány z hmoždířů. Z těch se střílívalo pravidelně
při všech slavnostních příležitostech a o každé
takové nějaké slavnosti. Byly umístěny v panské
zahradě za zdí a obsluhoval je vždy jeden nebo
dva z místních hasičů. U každého oltáře se
průvod zastavil. Kněz vykonal krátkou pobožnost, posvětil na oltáři připravené květiny,
věnečky z květin, různé svazky těchto a všichni
účastníci se pak pomodlili. Pak pokračoval
průvod k dalšímu oltáři, kde se totéž opakovalo.
Po vykonané pobožnosti u všech čtyř oltářů zašel
průvod zpět do kostela, kde bylo ještě požehnání.
Muzikanti doprovodili pak hasiče do hostince
"Na Kopečku", kde potom jen tak pro
poslouchanou a někdy až do pozdního odpoledne
pěkně vyhrávali.
Slavnost Božího Těla se v naší vesnici Čtvrté zastavení u posledního oltáře postaveného na vratech domku
také ještě koná, ne ovšem už v ten den, na který č.p. 56 pana řídícího Longina Fouse v roce 1941
Foto: Josef Šimek
tento svátek připadne, nýbrž v následující neděli.
Psáno v letech 1947 - 1950, doplněno 1955 – Josef Šimek /upraveno/
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