Ročník 24 / Číslo 7 - 9 / Červenec – Září 2020
Vážení spoluobčané,
po prázdninové pauze je tu opět další číslo
Chotýšanských novin a s ním informace z obce.
Prázdniny, které letos trvaly déle, než jsme čekali,
skončily a děti se k úlevě většiny rodičů vrátily do
školních lavic. Jsem rád, že jsem v prvním ročníku
mohl 1. 9. 2020 slavnostně přivítat 25 nových žáků a
předat jim jménem obce tradiční malý dárek
v podobě knihy s věnováním.
V poslední době řeší nejen naše obec zejména
problém
s dopravou,
objížďkami,
dopravní
obslužností atd. Rekonstrukce silnice 112 bude jistě
přínosná a místy je skutečně velmi nutná, ale způsob
provedení celkovou uzavírkou některých úseků
tohoto hlavního tahu není zcela šťastný a neustálé
prodlužování termínu dokončení situaci jen
zhoršuje. Z druhé strany dochází k uzavírkám
z důvodu stavby Skupinového vodovodu CHOPOS,
která probíhá od loňského roku na území 7 obcí. Při
jednáních o uzavírce Bořeňovic se nám podařilo
alespoň udržet plánovaný srpnový termín namísto
září, kdy by bylo takřka nemyslitelné za plného
školního provozu obracet všechny autobusy pod
školou a mnoho z nich omezit. Přesto se nám nedaří
s některými dopravci vyjednat obnovení všech spojů
po zrušení uzavírky. Po účasti na kontrolním dnu
k rekonstrukci silnice 112 v Domašíně jsme
vyjednali alespoň částečné obnovení autobusového
spojení pro Pařezí – Toulov a Městečko od 7. 9.
2020. Bohužel se ideálního stavu hned tak
nedočkáme, proto se musíme obrnit trpělivostí
a hlavně být opatrní zejména z důvodu zvýšeného
provozu v obci i na objížďkách mimo obec.
Zastupitelstvo obce se sešlo před prázdninami ještě
dne 25.6.2020 a schválilo Závěrečný účet obce
Chotýšany za rok 2019, změnu Řádu veřejného
pohřebiště obce Chotýšany a Rozpočtové opatření č.
3. Podruhé se zastupitelé sešli 31.8.2020 a schválili
přijetí dotací ze Středočeského kraje, Rozpočtové
opatření č. 4 a projednali vyvěšené záměry na
pronájem obecních prostor a pozemku. Obec získá
od září do konce roku příspěvek na mzdu v plné výši
na zaměstnankyni z Úřadu práce na veřejně
prospěšné práce.

Od 1.9.2020 se mění úřední hodiny místostarostky:
Čtvrtek 16:30 – 20:00 hod
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Chotýšany bohužel zastavilo odvolání jednoho
z účastníků na poslední chvíli.
Stavba skupinového vodovodu CHOPOS se dostala
již i do našeho katastrálního území a potrubí je
přivedeno z Bořeňovic až k našemu vodojemu.

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do
zastupitelstev krajů.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se
konají:
 v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do
22,00 hodin a
 v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do
14,00 hodin
místem konání voleb je volební místnost:
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, přízemí budovy
obecního úřadu
Krásný a pokud možno klidný podzim Vám všem
přeje
Bohuslav Kovář

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje ve dnech 2.– 3. října 2020
Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:
• nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
• využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce
• dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
• doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
• dodržujte pokyny okrskové volební komise
• dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místností (v
krajním případě zajistit hlasování voličů po jednom, je-li to v závislosti na podmínkách a prostorách
volební místnosti nezbytné). Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent.
Při prokazování totožnosti voliče se bude postupovat takto:
• volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za pásku
vyznačující vzdálenost dva metry od komise,
• při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise jednorázové rukavice,
• na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje,
• poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední obálku a případně
hlasovací lístky,
• volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům. Děkujeme!
_____________________________________________________________________________________

Co se povedlo …
Dokončení odvodnění místní komunikace

Nové oplocení fotbalového hřiště

Koncem srpna bylo dokončeno odvodnění místní
komunikace „u křížku“, které ke kolaudaci
dodatečně požadoval stavební úřad v Benešově.
Bylo třeba nechat zpracovat projektovou
dokumentaci a místní řemeslníci, kterým tímto
děkuji, dílo v krátké době zrealizovali.

Během prázdnin začaly zemní úpravy kolem
fotbalového hřiště a budování nového oplocení
směrem k rybníku Císaři. Oploceno bude
později i malé hřiště na míčové hry.

ZE ŠKOLY
Škola v září září….
Všimněte si, že signály podzimu se dají celkem jasně identifikovat…. ranní nízké teploty, srocování stěhovavého ptactva,
fronty v papírnictví, oživlá budova školy….nevíme sice na jak dlouho, ale prozatím naše škola v Chotýšanech hučí jako
úl, máme totiž 218 dětí v základní škole a 51 dětí ve školce. Úctyhodný počet 
Každým dnem se mění situace v hygienických pravidlech, která máme jasně daná MŠMT a já jen doufám, že už
nenastane doba plošného zavírání škol a jiných institucí. Nikdo z nás neví, jak budou vypadat příští dny, týdny, měsíce,
ale doufám v zodpovědnost každého jedince. Ono nám totiž nic jiného ani nezbyde, jen věřit lidem, věřit sobě….
Prozatím vstupujeme do nového školního roku s vizí, energií, elánem, že vše, co jsme si naplánovali, bez jakéhokoliv
„virového“ omezení splníme. O všech akcích i plánech budeme včas informovat a budeme doufat, že se na nich
s úsměvem setkáme, protože pro nás LIDI, je společnost potřebná. Bez ní bychom byli v sociální izolaci a časem by nám
zákonitě „houklo“ 
Velmi mile mne překvapila důvěra rodičů, kteří přišli s prvňáčky do třídy nebo na třídní schůzky do tělocvičny a poté do
tříd. Mnozí měli na krku pověšené roušky, ale…. nenasadili si je, prostě šli k nám do školy jako do svého blízkého
domova – s důvěrou. Moc si přeji, abychom byli tím chrámem jistoty a bezpečného prostoru pro Vás i Vaše děti.
Druhou vrásku na čele mi vyvolává dopravní obslužnost v Chotýšanech. Děti k nám jezdí naprosto vyčerpané už ranním
spojem, neboť cesta z Vlašimi do Chotýšan trvá klidně 45 minut! Někdy bych všechny kompetentní lidi, kteří podepisují
tyto uzavírky silnic, nechala cestovat alespoň týden hromadnou dopravou. Možná by pak logistika dopravy byla
pružnější…kdoví….
Během tohoto roku opět jedeme v projektech. Doděláváme aktivity v Šablonách II, chtěli bychom vstoupit (v únoru 2021)
do Šablon III, v grantu od Chytré školy O2 jsme získali peníze na preventivní programy v rámci kyberšikany a ochrany
v sociálních sítích, z výzvy 07 z Ministerstva životního prostředí dobudujeme přírodní zahradu vedle školy, Pomáháme
školám k úspěchu z nadace Petra Kellnera na rozvoj čtenářské gramotnosti ……. Dost peněz, dost práce, hodně starostí,
ale ta škola za to stojí….
Přeji Vám krásné babí léto

Mgr. Daniela (Bukovská) Kalinová
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor Ferdinand – PODZIM 2020

FC Křivsoudov
Chotýšany A
TJ Dolní Kralovice
Chotýšany A
TJ Jawa Divišov B
Chotýšany A
TJ Sokol Jankov
FK Týnec n/S
Chotýšany A

Chotýšany A
SK Bystřice
Chotýšany A
TJ Jiskra Struhařov
Chotýšany A
Sokol Maršovice
Chotýšany A
Chotýšany A
TJ Sokol Přestavlky

19. 9.
26. 9.
3. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.
1. 11.
7. 11.
14.11.

16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

IV. třída skupina A – PODZIM 2020
Chotýšany B
TJ Jiskra Struhařov
Chotýšany B
Sokol Maršovice B
Chotýšany B
TJ Sokol Bukovany

TJ Sokol Netvořic
Chotýšany B
TJ Sokol Neveklov
Chotýšany B
SK Bystřice
Chotýšany B

20. 9.
27. 9.
4. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.

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

NE
NE
NE
SO
NE
SO

Okresní přebor dorost LIONSPORT – PODZIM 2020

SK Bystřice
Postupice/Chotýšany
Postupice/Chotýšany
TJ Sokol Nespeky
FK Soběhrdy
TJ Pravonín
Postupice/Chotýšany

Postupice/Chotýšany
Křivsoudov/Čechtice
TJ Mnichovice
Postupice/Chotýšany
Postupice/Chotýšany
Postupice/Chotýšany
TJ Kondrac/Pravonín

20. 9.
3. 10.
10. 10.
18. 10.
25. 10.
8. 11.
14. 11.

10:15
10:15
10.15
10:15
10:15
10:15
10:15

NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Tradiční hasičské „prasečí hody“
V sobotu 8.8.2020 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů pro své členy a příznivce opět „prasečí hody“
s příjemným posezením, živou hudbou a občerstvením. V době, kdy byla většina akcí zrušena, byl tento
večer vítaným zpestřením, i proto jsme se sešli v hojném počtu. Počasí nám přálo a věříme, že
zúčastnění se dobře bavili. Přesto, že v letošním roce se nekonaly žádné soutěže v hasičském sportu,
zásahová jednotka hasičů funguje naplno a má za sebou několik výjezdů. Děkujeme všem za přízeň a
budeme se těšit v příštím roce na další setkání.
za SDH Chotýšany
Bohuslav Kovář

foto: Miroslav Švarc

Loučení s létem
Stejně jako minulý rok se i letos konala akce " Loučení s létem " pod záštitou Českého červeného kříže
Chotýšany. 21.8.2020 v pátek jsme se opět sešli v areálu fotbalového hřiště a společně si zazpívali s kytarou Martina
Loudy a jeho kapelou NIC MOC a opět to bylo super. Martine děkujeme!
Rovněž jako loňský rok jsme si i nyní pochutnali na buřtíkách, které nám bezesporu skvěle připravil pan Milan
Poupě, kterému tímto ještě jednou děkujeme. Velké díky patří také paní Iloně Kunovské, Ivaně Pičmanové, Andree
Slavíčkové a Petře Loudové za pomoc a upečení dobrot ke kafíčku. O to, abychom neměli žízeň, se postarali pánové
Michal Hlaváček a Josef Slavíček. Kluci díky!
Sešlo se nás vskutku hodně myslím, že jsme si to všichni užili dosytosti. Doufám, že se v takhle hojném počtu
sejdeme i další rok. V neposlední řadě děkujeme panu starostovi a členům fotbalového týmu za propůjčení areálu.
Děkuji a přeji Vám krásný zbytek léta
Kamila Hlaváčková

Foto: Miroslav Švarc

Rovné broky v Chotýšanech.
V sobotu 29. srpna 2020 proběhl na chotýšanské střelnici veřejný závod ve střelbě na asfaltové terče.
Klání se zúčastnilo 29 střelců. Po sedmi hodinách úporného zápolení mohl vyzdvihnout pohár nad hlavu Roman
Voříšek z MS Diana Chotýšany. Druhou příčku obsadil Pavel Bulík z Dolních Kralovic a na třetím místě se umístil
Robert Šimák z Líšna.
Poděkování patří členům MS za ukázkovou organizaci závodu a také všem sponzorům, kteří věnovali
věcné ceny.
Roman Hýna – rozhodčí

Foto: Miroslav Švarc

DAG M A R W O L O S Z C Z U K

HATHA JÓGA
pro dospělé (18:30 - 20:00)
úterý KD Struhařov
středa ZŠ Chotýšany
permanentky 800 Kč/10 lekcí
nebo jednorázově 90 Kč/lekci
začínáme: 1. a 2. září 2020
S sebou: karimatku a pohodlné oblečení, cvičí se na boso
Hatha jóga je klidnější forma jógy, vhodná pro
začátečníky. Cvičení je určeno pro všechny, kdo
chtějí protáhnout a posílit svoje tělo. Zahrnuje
průpravná cvičení, protahuje a tonizuje svaly,
zlepšuje mobilitu kloubů. Propojení cviků s
dechem podporuje volné proudění energie, čímž
dochází k regeneraci těla. Během lekce
provádíme základní jógové pozice (ásany),
učíme se správně dýchat a děláme relaxační
cvičení. Zároveň zklidníme svoji mysl, naučíme
se pracovat se stresem a odpočinout si.

Zájemci o cvičení se mohou přihlásit
telefonicky nebo emailem:

Certifikovaná lektorka jógy
Mgr. Dagmar Woloszczuk
tel: 777 241 310
dasamk@seznam.cz

Usnesení č. 6

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 25. 06. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) Závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2019 s výhradou
b) Zakonzervování studny na obecním pozemku parc. č. 1452
c) Změny Řádu veřejného pohřebiště obce Chotýšany a Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst
provozovatele veřejného pohřebiště
d) Rozpočtové opatření č. 3
2) pověřuje
a) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
b) starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
c) starostu pořízením 2 ks lamp potřebných pro veřejné osvětlení na Chotýšce
d) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
e) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení, Chotýška a
jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
f) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u Chotýšan
g) starostu uzavřením smlouvy na příspěvek organizace TŘI o. p.s. a prověřením částky s paní účetní
h) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
i) starostu zakoupením rotačního kartáče
j) starostu zakoupením výkonného vysavače na trávu a listí
k) starostu odpovědí na nesouhlas se snížením ceny p. Vaňkové
l) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
m) starostu uzavřením smlouvy na příspěvek společnosti Charita Vlašim
n) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
o) starostu zajištěním cenové nabídky na osvětlení pomníku padlých
p) starostu vyvěšením nového Řádu pohřebiště obce Chotýšany
q) místostarostku vypracováním nových smluv ohledně pohřebiště obce Chotýšany
3) bere na vědomí
a) návrh na osvětlení pomníku padlých

Usnesení č. 7

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 31. 08. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Výměna střešní krytiny společenského sálu Chotýšany“
b) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Autobusové nástupiště Křemení“
c) kritéria pro výběr nového nájemce budovy č.p. 3
d) uzavření smlouvy na pronájem s novým nájemcem budovy č.p. 3 na dobu neurčitou
e) zněním Dohody o ukončení nájmu
f) pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan Osadnímu výboru
Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
g) přijetí sezónní zaměstnankyně z úřadu práce – VPP a čerpání mzdového příspěvku v plné výši
h) úpravu úředních hodin místostarostky
i) rozpočtové opatření č. 4

j) částečné odpuštění nájmu budovy hostince č.p. 3 p. P. z důvodu koronavirové krize v celkové výši 4.000,-Kč za
měsíce březen a duben 2020
2) neschvaluje
a) pronájem části obecního domku č.p. 61 v Chotýšanech
3) pověřuje
a) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
b) starostu odkoupením části pozemku parc.č. 368/38 pro obraciště na Křemení
c) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
d) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení, Chotýška
a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
e) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
f) starostu uzavřením smlouvy na příspěvek organizace TŘI o. p.s. a prověřením částky s paní účetní
g) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
h) starostu zakoupením rotačního kartáče
i) starostu zakoupením výkonného vysavače na trávu a listí
j) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
k) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
l) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
m) místostarostku vypracováním nových smluv ohledně pohřebiště obce Chotýšany
n) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště Křemení“
o) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
p) výběrem nájemce části obecního hostince č.p. 3 dle stanovených kritérií
4) bere na vědomí
a) zprávy z mikroregionu CHOPOS
Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 1. 10. 2020 od 1900 hodin.

Z OBECNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
úvodem bych Vás chtěl informovat o změně výpůjční doby. Páteční výpůjční hodiny se od 1. října ruší. Knihovna
bude otevřena pouze v neděli v tradičním čase od 16:00 do 18:00. V případě zájmu je možné
sjednat individuální návštěvu.
V době, kdy byly knihovny kvůli koronavirovým restrikcím zavřené, dostala ta naše nový kabát. Vyměnili jsme
některé regály, místnost byla vymalována a účelně uspořádána. Díky tomu se nyní do knihovny vejde více svazků.
Volný prostor jsme zaplnili sto padesáti knihami z výměnného souboru knihovny v Benešově. Žánry vybíráme
zejména podle vašich přání. Na své si tu přijdou jak nejmladší čtenáři, tak i ti dříve narození. Nyní máme nově
k zapůjčení deskové hry a audioknihy. Pamatujeme rovněž na čtenáře školou povinné, pro které máme rozsáhlý
výběr školní četby. Knihovní fond se rozrůstá také díky knižním darům. Všem donátorům proto velmi děkujeme.
Pokud se zbavujete knih, ale je Vám líto vyhodit tyto do sběru papíru, rádi je v knihovně přijmeme. Pokud pro ně
nenajdeme místo, nabídneme je k rozebrání do police ve vestibulu obecního úřadu, kde si jistě najdou svého čtenáře.
Na setkání s Vámi v knihovně i mimo ni se těší knihovník
Petr Klauz

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /13./
K lidové kultuře zdejšího kraje možno také, a jistě ne v poslední řadě, počítat i lidovou hudbu a zpěv. Lidová hudba byla
zde pěstována již ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, a to hlavně prostřednictvím místních učitelů. V těch
letech utvořená a založená „Chotýšanská“ kapela muzikantská velmi dobře reprezentovala lidovou hudbu u nás na vesnici.
S ní samozřejmě přicházely ke cti i lidové písně z našeho kraje, které se nám zachovaly. Ty písničky, které se u nás zpívaly,
to byly hlavně a z velké části písně přenesené z jiných krajů, hodně pak z jižních Čech, u nás se však velmi brzy uchytily
a časem úplně zdomácněly. Byly to písně „U Panského dvora“ - „Chodíval k nám, chodíval“ - „Nechodívej, Honzo
k nám...“ i jiné.
Jinak slibný rozvoj národní písně byl koncem minulého
a začátkem tohoto století přerušen potom světovou válkou
v roce 1914 a po ní se tento skvost odložil jako všechno,
co mělo domácí punc. Národní píseň vypadla z našeho života
a místo ní se v něm rozbujel hudební plevel. Kabaretní a jiné
popěvky šířené hlavně jazzem, a to bohužel i na naší vesnici.
Karel Jaromír Erben kdesi napsal, že po zrušení roboty
v roce 1848 přestalo se na našem venkově při práci zpívat.
To platí i o nynější pohodlné generaci, která sama málo hraje
a zpívá, raději si dává hrát a zpívat rozhlasem, gramofonem
i jinak.
Toto je možno pozorovati i dnes na naší vesnici. Dnes
už také velmi málo uslyšíme, aby se při práci na poli nebo na
louce zpívalo. To ještě před takovými třiceti lety, kdy např.
Josef Sysel, dnešní starý Koreš, známý jako výborný zpěvák,
oral se svými volky na poli „Za Ohrady“ a hvízdal nebo zpíval
si při tom - bylo to slyšet až na „Předevsí“. Kdežto dnes?
Kdežpak.
Pokud se týká lidových krojů, není možno dnes bohužel
zaznamenat z bezprostředního okolí Chotýšan žádné konkrétní

Hospodář Josef Sysel zvaný „ Koreš“ zapřahá svoje volky
do korbáku a jede na pole. Foto: asi v roce 1942

případy tohoto základního venkovského odívaní. O lidových
krojích z kraje benešovského a neveklovského bylo sice hodně
psáno, diskutováno, zvláště od pražské národopisné výstavy
v roce 1895, která dala také podnět k pozoruhodným
akvarelovým vyobrazením místních krojů, jež vkusně a výstižně
provedl bývalý postupický lesmistr Alois Melichar. Všeobecně
se soudí, že lidové kroje, které se u nás v okolí nosily, vznikly
napodobením vzorů z jiných českých krojů pocházejících
např. z Bechyňska, kroj Blatácký a z Čáslavska.
Zachovaly se nám také dosud všelijaké památné
kapličky, zvoničky, Boží muka a památné kříže a obrázky. U nás
přímo ve vsi a v okolí jich máme několik a každý takový
památník připomíná nějakou místní událost. Jako nejmladší
z nich můžeme označit kapličku se zvoničkou na Pařezí,
postavenou v roce 1931. Jsou to dále místa nazvaná:
„U Kapličky“ - kamenná kaplička se soškou Panny Marie na
rozcestí k bývalému chotýšanskému mlýnu na konci Dlouhých
alejí. „U Bořeňovského křížku“ - železný kříž na kamenném
podstavci, kolem železná zahrádka, na rozcestí k Bořeňovicům.
„U Obrázku“ - dřevěný sloup s obrazem Panny Marie, na rozcestí
pod Starou hospodou. Obrázek tento byl před nějakým časem
jakýmsi vandalem stržen. Byl pak nahrazen obrázkem novým.
„U Sv. Jána“ - socha sv. Jana Nepomuckého u kostela.
„U Tůmového křížku“ - železný kříž na kamenném podstavci

Kronikář Josef Šimek pózuje „U kapličky“ se soškou
Panny Marie na rozcestí k bývalému chotýšanskému
mlýnu.
Foto: M. Šimková – 12. srpna 1959

v „Krátkých alejích“. „U Lávky“ - přes potok Chotýšanka pod kapličkou zavěšen na stromě obrázek Panny Marie
Staroboleslavské. „V Dubinách“ - na stromě zavěšen obraz Jezulátka, při cestě do Postupic. „U Kuthanova křížku“ -

Litinový kříž na kamenném podstavci při cestě z Městečka
do Chotýšan, zvaný „Adamův kříž“. Foto: Josef Šimek

Kříž s klekátkem, ohraničeným dřevěným plůtkem
u vozové cesty do Toulova dvora. Zvaný též „U Smykova“
Foto: Josef Šimek - r. 1950

železný kříž na kamenném podstavci u rybníka Císaře.
„ U Adamova křížku“ - železný křížek na kamenném
podstavci na rozcestí k Městečku. Kříž ten byl postaven na
památku Matěje Douběty, hospodáře z Městečka nar. 1882.
Když jednou z jara rozséval na tomto poli jetel, ranila jej
mrtvice. Zemřel na poli u mezníku. Stalo se tak 27. dubna
1891.
„U sv. Anny“ - na státní silnici před Křemením
obrázek sv. Anny na dřevěném podstavci. „U Smykova“ dřevěný kříž s tělem Krista malovaným na plechu tam dnes
už není.
Při těch různých úpravách, scelování pozemků,
vytyčování a vyměřování nových cest a vůbec při všech
různých s technickým pokrokem souvisejících podnicích,
regulacích, melioracích, soustavné elektrizaci - měli by
příslušní činitelé dbáti a pečovati o to, aby vnější vzhled
a přírodní ráz krajiny byl zachován jak v celku, tak
i v jednotlivostech, a aby bylo šetřeno i přírodních krás
Dřevěný obrázek na kamenném podstavci „U svaté Anny“ a zajímavostí.
před osadou Křemení.

Foto: Josef Šimek
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