Ročník 14 / Číslo 6/ Červen 2010
Rozhodnutím prezidenta republiky se budou konat
v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2010 volby do
zastupitelstev obcí. Členem zastupitelstva v obci může být
zvolen každý dospělý občan, který má v naší obci trvalý
pobyt. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
v obci podávají volební strany. Volební stranou mohou
být registrované politické strany a politická hnutí, koalice
politických stran, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a
nezávislých kandidátů. Kandidátní listiny se podávají
prostřednictvím zmocněnců volebních stran nejpozději 66
dnů přede dnem voleb / tj. do 9. srpna 2010 / ve dvojím
stejnopise na pověřený registrační úřad, v našem případě
Městský úřad Benešov, oddělení vnitřní správy, budova B,
čp. 226, 1. patro Ing. Petrášková. Tvoří-li stranu nezávislý
kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině Prohlášení kandidáta
a dále petici podepsanou voliči podporujícími její
kandidaturu s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a
trvalého pobytu. Podpisy kandidáta se nezapočítávají.
Potřebný počet podpisů občanů, zapsaných ve stálých
seznamech voličů pro nezávislé kandidáty je 5% a pro
sdružení nezávislých kandidátů 7 % z počtu obyvatel
obce. Počet obyvatel obce k 1. lednu 2010 byl 464.
Neurčí-li zastupitelstvo obce nejpozději 85 dní před
volbami jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle
počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním
období, tj. 7 členů. Informace k volbám najdete na
www.mvcr.cz - informační servis volby, nebo www.
kr.stredocesky.cz - volby do zastupitelstev obcí.
Vážení občané, zapojte se iniciativně do předvolební
diskuse s lídry zájmových skupin a podpořte vytvoření
volebních stran. Nenechávejte sestavení kandidátních
listin na poslední chvíli bez zvážení naplnění podmínek
odpovědného přístupu navrhovaných kandidátů k věcem
veřejné správy. Předpokládám, že by v obci Chotýšany
mohly vzniknout volební strany kolem hasičského sboru,
Sokola Chotýšany, společné občanské iniciativy a až dvou
nezávislých kandidátů. Ještě jednou opakuji, využijte svoji
možnost vytipovat a doporučit vhodné občany oddané
veřejné věci pro sestavení kandidátních listin pro volby
do zastupitelstva obce Chotýšany.
Firma BES s.r.o. Benešov, Sukova 625, 256 01
Benešov oznámila záměr „Rekonstrukce obalovny
Chotýšany“. Předmětem záměru je ve stávajícím areálu
obalovny Chotýšany zvýšení současné kapacity z 60 000
tun na 120 000 tun živičných směsí ročně .

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, podrobuje záměr
zjišťovacímu řízení. Obec Chotýšany tímto
zveřejňuje, že v úředních dnech pondělí a středa je
možné se seznámit se záměrem firmy BES s.r.o.
Benešov na „Rekonstrukci obalovny Chotýšany“.
Záměr je podložen studií na posouzení vlivu na životní
prostředí, hlukovou studií a rozptylovou studií.
Záměr byl vyvěšen dne 22. 6. 2010 na obecních
deskách. Každý může zaslat své písemné vyjádření
k oznámení záměru a to Krajskému úřadu
Středočeského kraje - odboru životního prostředí a
zemědělství, 150 21 Praha 5, Zborovská 11, do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být
přihlédnuto.
Krajský úřad Středočeského kraje žádá Obec
Chotýšany o zaslání vyjádření k oznámení o záměru do
20 dnů ode dne doručení oznámení. Žádám Vás občané
o předání svých připomínek k oznámenému záměru
„Rekonstrukce obalovny Chotýšany“, formou ústní
nebo písemnou na OÚ Chotýšany. Plné znění oznámení
je
zveřejněno
na
internetových
stránkách
v Informačním systému EIA na stránkách CENIA
www.cenia.cz/eia
pod
kódem
STC1269
a
Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.
Zástupci společnosti BES Benešov, ředitel Ing. Chotaš
a majitel Ing. Hřebík seznámili zastupitele s informací,
že zvýšení kapacity obalovny na 120 000 tun ročně je
spíše technický údaj než skutečná výrobní potřeba.
Výroba v loňském roce se pohybovala kolem 70 000
tun. Finanční prostředky, které přiděluje Krajský úřad
Středočeského kraje na opravu silnic, jsou výrazně
kráceny. Lze předpokládat, že výroba se bude
pohybovat na standartu dosavadní výroby.
Obdržel jsem občanské vyjádření od 16 občanů
k provozu obalovny v Chotýšanech. Nesouhlasí
s jejím provozem z důvodů hluku, prašnosti a emisních
škodlivých látek, které občanům velmi znepříjemňují
životní podmínky. Žádají, aby v brzké budoucnosti
byla zmíněná obalovna zrušena. Cituji…naše zdraví a
životy jsou daleko cennější , než roční ubohá almužna
260 000,- Kč, kterou obec dostává od firmy BES s.r.o..
Tato finanční částka je za pronájem obecních pozemků.
Příjemné prožití letních prázdnin a dovolených
k odpočinku těla i ducha a načerpání nových sil
přeje
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Den dětí - hřebčín Favory
První červnový den strávily děti z MŠ a ZŠ ve hřebčíně
Favory v Benicích. Mnohým z nich se tak splnil sen strávit den v přítomnosti koní. Děti nejdříve shlédly dvd
o chovu koní v hřebčíně Favory, následovala prohlídka
hřebčína a také svezení na koni. Nechyběla prohlídka
postrojovny, sedlovny a kočarů. Ač oslavě dne dětí
nepřálo počasí, den se vydařil a netradiční oslava se
dětem moc líbila. Za splnění tohoto snu a přání bychom
chtěli poděkovat manželům Novákovým z Domašína.

Karel IV.
V úterý 8. června jsme se s dětmi vydali za poznáním
českých dějin do Takonína. V rámci výuky vlastivědy,
školní družiny a také turistického kroužku jsme přijali
pozvání manželů Pěnkavových a společně s dětmi jsme
byli vtaženi do života jednoho z nejznámějších
panovníků české historie - Karla IV. Žáci se seznámili
nejen s jeho životem, ale i oblékáním, vzděláváním a
přínosem pro české dějiny. Během vystoupení shlédli i
ukázku rytířských dovedností.
Toto představení nebylo pro naše děti letos tím prvním ti nejmenší z MŠ shlédli v podání manželů
Pěnkavových pohádku princ Bajaja a my doufáme, že
nebylo ani posledním a společně s dětmi se těšíme na
další. Děkujeme.

Železná 2010

Cesta do skláren a zpět na základnu vedla členitým
terénem, kde byl tím nejkrásnějším zážitkem pohled na
pasoucí se koně.
Ve středu pohled na koně vyměnili naši Robinsoni za
setkání s medvědy, známé z příběhů Večerníčka Matějem, Kubou a Vojtou v berounském
medvědárium. Po prohlídce historického Berouna jsme
s dětmi strávili příjemné chvíle ve zdejším aquaparku.
Čtvrtek byl vyhlášeným "Dnem o přežití" - malí
Robinsoni museli prokázat své dovednosti ve stavbě
svého obydlí, loupání brambor a svůj postřeh ve velké
dopolední hře v terénu. Po krátkém odpočinku byla pro
ně přichystána další hra v terénu, kde museli zúročit
nejen své znalosti, ale i dovednosti, bystrost i zručnost
při
plnění
různých
nástrah
a
úkolů.
Po slavnostním vyhodnocení "Dne o přežití" bylo
odměnou všem Robinsonům posezení u večerního ohně
s opékáním ulovené kořisti v podobě špekáčků.
V pátek jsme náš pustý ostrov společně uklidili a pobyt
na něm ukončili rozdáním lodních lístků na zpáteční
cestu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
pomohli tuto akci podniknout - jednak za finanční
podporu, ale i věcné dary. Poděkováním patří i malým
a velkým Robinsonům, kteří přidali ruku ke
společnému dílu v podobě úklidu pustého ostrova,
které bylo důvodem ke slevě za úhradu pobytu na
Železné.

Běh Naděje

Poslední červnové dopoledne strávily naše děti v
Měsíc červen patřil stejně jako každým rokem Postupicích, kde se účastnily Běhu Naděje.
přípravám na vícedenní výlet. Letos byly však
poznamenány nepříjemnou událostí - při vyloupení Hurá prázdniny!!
školy byly odcizeny i peníze na jeho uskutečnění. Díky
rodičům a bezva lidem, kteří na výlet přispěli nejen Se školním rokem jsme se rozloučili na školní zahradě
finančními dary, ale i zásobami do naší kuchyně, se slavnostním předáním vysvědčení a také jsme se
mohl vícedenní výlet zrealizovat. A tak jsme se rozloučili i s žáky pátých ročníků. Paní ředitelka
společně s dětmi mohli vydat v pondělí 21. června na ocenila nejlepší sběrače starého papíru. Dopoledne bylo
naší velkou výpravu českých Robinsonů na pustý ostrov zakončeno malým pohoštěním a společnými hrami na
Železná u Berouna. Ten jsme museli hned odpoledne školní zahradě.
společně s jeho okolím pečlivě prozkoumat. Získané Večer jsme se sešli s dětmi a rodiči u společného ohně
informace naši Robinsoni zakreslili na „cár buvolí při opékání špekáčků.
Tímto bychom chtěli popřát všem příjemné letní dny
kůže“.
V úterý se vydali naši Robinsoni na výpravu do naplněné sluníčkem a chvílemi odpočinku.
Nenačovic do sklárny, kde se seznámili s výrobou skla
Na setkání po prázdninách se s Vámi těší zaměstnanci
a výrobků z něj. Některé z nich si mohli i zakoupit.
MŠ a ZŠ Chotýšany.

Petr Kumšta radí
Červenec na zahradě
Červenec je dobou květu velkokvětých odrůd plaménků, které se s oblibou používají k popnutí drobnějších
konstrukcí v zahradě. Vykvétají až 15 cm velkými, jednoduchými i plnými květy v mnoha barvách. Délka
kvetení je závislá na průběhu počasí. Ve velmi teplých létech květy záhy odkvétají, ale na rostlině po té
zůstávají velmi dekorativní plodenství tvořená souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše nejznámější šplhající letnička poslouží nejen k pokrytí plůtků a zídek, ale
můžeme ji vysévat také do truhlíků nebo na obruby záhonů. Znáte ji v několika odstínech žluté a oranžové barvy
a nově se prodává odrůda Peach Melba. Je atraktivní díky broskvově zbarvenému květu a jasně oranžovým
středem. Velmi rychle roste, vysévá se přímo do půdy a květy jsou léčivé - díky obsahu baktericidních látek
pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových cest a ledvin, a zvyšují celkovou obranyschopnost
organismu. Lichořeřišnice vyžadují chudší propustnou půdu a slunné stanoviště, kde dlouho a bohatě kvetou.
Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny, ale také mezi záhonové trvalky. Rostlina kvete opakovaně téměř
během celého léta. Abychom ji v tom podpořili, odstraňujeme staré úbory v době, kdy zasychají jazykovité
květy po obvodu úboru. Řez vedeme hluboko po první rozvětvení, kde většinou již prorůstají další stonky
nesoucí poupata. Pokud je celý stonek již odkvetlý a žádná poupata se netvoří, odstraníme ho až u země nad
listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý pětičetný list, u mnohokvětých odstraňujeme celá
květenství. Jen tak rovnoměrně obrazí a budou opakovaně kvést. Některé letorosty silně přerůstají výšku
rostliny, ty je vhodné zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou růstovou intenzitu. Vždyť neporušená kořenová
soustava zásobuje minerálními látkami rozpuštěnými ve vodě korunu stromů redukovanou hlubokým
zmlazovacím řezem. Kromě včasného vylamování letorostů - vlků vyrůstajících na větvích původní odrůdy je
třeba také postupně odstraňovat konkurenční letorosty na roubech nové odrůdy - zpravidla v červenci. Tím
zajistíme správný vývin prodlužujících letorostů jako základ budoucích hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, hlavně mělce kořenící keře nebo stromky rybízu, angreštu,
dále nízkokmeny jabloní na zakrslých podnodžích a broskvoňě, které na zvýšenou spotřebu vody reagují
výrazně vyššími výnosy. Platí, ze vždy jsou lepší větší dávky vody najednou, než časté, ale povrchové kropení,
které nepronikne ke kořenům stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti čili fyziologické skvrnitosti plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord
Lambourne, Vanda, Goldstar, Topaz a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol 0,5 až 1% na list. Jde o chlorid
vápenatý. Lze použít i ledek vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem, který má vápník ve formě nepřijatelné
pro stromy.
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme nebo vyvážeme, aby se nezlomily.
Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní můžeme prořezat třešně, pokud jsme tak neučinili již dříve, v době
kvetení. Řezné rány hned po řezu ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexovou barvou s
přídavkem Kuprikolu nebo Championu.
Zaštípneme letorosty aktinidie za pátým až šestým listem od posledního plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin ve druhé míze. Známkou dostatečné mízy je
intenzivní růst podnoží a snadné odchlípnutí kůry při řezu do tvaru písmene T.

Zápis 5/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 24. 6. 2010 od 16:15hodin
Jednání:

1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.

2.

Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

starostu uzavřením smlouvy o směně pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j.
132m2 s paní Šnytovou - ODLOŽENO
starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan - PROBÍHÁ
starostu uzavřením smluv o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků určených pro obchvat Chotýšan PROBÍHÁ
Marii Matouškovou odstraněním chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce
Chotýšany za rok 2009 do 30. 6. 2010 - SPLNĚNO
starostu jednáním se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny za účelem kladného vyřízení žádosti
Revitalizace LBP Chotýšanky - PROBÍHÁ
starostu zajištěním nacenění prací dle technického návrhu převádění dešťových vod v Městečku v lokalitě
obecního pozemku p.č. 987/1 před čp. 5 v Městečku - SPLNĚNO
starostu jednáním s Ing. Balatou za účelem urychleného dokončení projektu kabin na hřišti - SPLNĚNO
starostu zajištěním opravy výtluků v Městečku a v Chotýšanech s využitím zaměstnanců OU. – PROBÍHÁ

Technické řešení na snížení hladiny hluku na provozovně obalovny živičných směsí BES Benešov
Zástupci firmy BES seznámili zastupitele se záměry, které by měly vést ke snížení hladiny hluku. Jako první
bude osazen frekvenční měnič, který bude regulovat otáčky ventilátoru. Pokud toto řešení nebude uspokojivé,
bude vybudována protihluková stěna.

4.

Tomáš Moudrý, Vlašim, žádost o odprodej části z obecního pozemku parc.č. 290/9 v Chotýšanech
Pan Moudrý žádá o odprodej části pozemku 290/9, tak aby získal přístup k pozemku parc.č. 228/2.
Bude vyvěšen záměr prodeje pozemku.

5.

Petr Mach, Praha, poskytnutí finančního příspěvku na zkolaudovanou stavbu dom. ČOV
Pan Mach doložil všechny potřebné doklady a bude mu vyplacen finanční příspěvek.

6.

Josef Čech, Šternov, žádost o zřízení trvalé včelnice o 30 včelstvech na obecním pozemku parc.č.
PK 691 v k.ú. Chotýšany, oplocenka vodních zdrojů k Takonínu a účelové umístění jednoho
kočovného vozu o 14 včelstvech v různých lokalitách kolem obce Chotýšany
Bude připravena dohoda o podmínkách umístění včelstev na území obce.

7.

Nabídky na řešení el. zabezpečovacího systému v budově místní školy a budovách OU
Vzhledem k nedávnému vloupání do objektu školy bude instalován elektronický zabezpečovací systém. Byly
předloženy 3 nabídky.

8.

Nabídka na zpracování nové územně plánovací dokumentace správního území obce Chotýšany
Bylo osloveno 5 architektů. Někteří odmítli vzhledem k pracovnímu vytížení. Doposud přišla jediná konkrétní
nabídka.
Zastupitelé se seznámili s nabídkou ing. arch. Maryšky. O výběru nabídky na zpracování územně plánovací
dokumentace bude jednáno na příští schůzi.

9.

Závěrečný účet obce Chotýšany za rok 2009
Obec Chotýšany v roce 2009 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem,
jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky v § 10 odst. 3 písm., b) dle vyjádření
Krajského úřadu.
- v Rozvaze ke dni 31. 12. 2009 je na účtu 019 nesprávně vykazována studie hřiště ve výši 57 120 Kč,
která je součástí připravované investiční akce a studie Pasport vodovod ve výši 67 806 Kč, která je
součástí stavby vodovodu, která je vedena na účtu stavby 021.
- Tyto nedostatky budou odstraněny do 30. 6. 2010.
Z uvedeného důvodu lze hospodařením obce ve smyslu §17 odst. 7 zák. 250/2002 Sb., v platném znění, za rok
2009 souhlasit s výhradou.
Otázka: Kdo je pro schválení závěrečného účtu s výhradou? Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10.

Různé
a. Jednání se zástupci majitelů zámku
Dnes proběhlo jednání se zástupci majitelů zámku. Vzhledem k jejich laxnímu přístupu navrhují
zastupitelé vyvolání jednání s odborem památkové péče.
b. Dotace na rekonstrukci komunikace ke hřišti a opravu požárního vozidla
Tento týden dorazila oficiální informace o neschválení obou žádostí o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje.

Usnesení č. 5/2010 ze dne 24. 6. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) Obec Chotýšany v roce 2009 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem,
jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky v § 10 odst. 3 písm.,b) dle vyjádření Krajského
úřadu.
- v Rozvaze ke dni 31. 12. 2009 je na účtu 019 nesprávně vykazována studie hřiště ve výši 57 120 Kč,
která je součástí připravované investiční akce a studie Pasport vodovod ve výši 67 806 Kč, která je
součástí stavby vodovodu, která je vedena na účtu stavby 021.
- Tyto nedostatky budou odstraněny do 30. 6. 2010.
Z uvedeného důvodu lze hospodařením obce ve smyslu §17 odst. 7 zák. 250/2002 Sb., v platném znění, za rok
2009 souhlasit s výhradou.

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením dohody s Josefem Čechem o umístění včelstev na území obce
b) starostu jednáním ohledně el. zabezpečovacího systému do školy
c) starostu jednáním s odborem památkové péče ohledně zámku

Jednání zastupitelstva obce skončilo v 18:00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27. 8. 2010 od 19:00 hodin
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Lidí u mlýna přibývalo, každý se snažil nějak pomoci. Když voda trochu opadla, vynesli mlynářovi děti z trosek
a položili na trávník před mlýnem na rozestřenou přikrývku. Samotnou mlynářku dlouho najít nemohli. Konečně
ji přece nalezli, dole pod schody mezi trámovím, mrtvou, utopenou. Byla to velmi smutná podívaná, když ji
kladli na trávník vedle jejích třech dětí, nervové napětí u všech přítomných propuklo v srdcervoucí pláč. Děti
odvezli pak do Chotýšan k Toulovům – panímáma Toulová byla sestra mlynářky – a uložili ve stodole na mlatě.
Mlynářku dopravili pak do Takonína k Remkovům – panímáma Remková byla dcera mlynářky.
Pohřeb utonulých mlynářových dětí a ženy mlynáře Anny Váňové se konal za dva dny v Chotýšanech a byl
velmi smutný. Rakev s mrtvou mlynářkou přivezli z Takonína a uložili vedle rakví dětí u Toulů. Odtud pak po
smutečních obřadech přeneseny byly rakve na hřbitov, kde mlynářku Váňovou a její tři děti uložili do
společného hrobu k poslednímu odpočinku. Pohřbu se zúčastnilo nepřehledné množství lidu z celého kraje.
Podle značek na stromech dostoupila voda až do výše jedenácti metrů a nadělala spousty škody.
Zahynulo mnoho dobytka, mnoho majetku bylo zničeno a mimo Váňových přišlo o život i několik dalších lidí.
V Chotýšanech mimo pohřbu Váňova odbývalo se i několik pohřbů jiných, lidí, jichž totožnost nemohla být ani
zjištěna. A tak chotýšanští občané, ač sami přímo postiženi nebyli, přece jen zažili smutnou podívanou při těchto
pohřbech.
Následky povodně se dlouho odklízely. Pomáhalo vojsko, hasiči – i chotýšanští hasiči byli zúčastněni na
těchto odklizovacích a záchranných pracech – dále četníci a všichni, kdož pomoci mohli, zdolávali strašlivý ten
živel. Po této povodni, o níž zpráva rozlétla se snad do celého světa, přicházelo i na farní úřad do Chotýšan
mnoho darů. Potraviny, šatstvo, obuv i peníze. I od krajanů z Ameriky přišla pomoc. Někteří z postižených však
nedostali nic, proslýchalo se potom, že chotýšanský farář P. Schmidt to nespravedlivě rozděloval. A tak z toho
nakonec byla ještě i mrzutost.
Poškozené rybníky byly brzy opraveny, silniční i železniční mosty znovuzřízeny a postaveny. Opravil se
i poškozený mlýn v Postupicích, Paurův mlýn na Lhotce však obnoven již nebyl. Majitel prodal zbývající část
hraběti Šternberkovi v Jemništi a ten tam po znovupostavení hráze zřídil pilu. Byla v čilém provozu asi třicet let,
vedoucím v té době byl zde Josef Starosta. V pozdější době byla zrušena, nyní je místo ní tam menší elektrárna.
Zbořená bývalá továrna v Postupicích se nové také už nestavěla. I velký rybník Smykov, majetek to
vlašimských pánů nebyl obnoven. A nebyl tudíž ani nově postaven smykovský mlýn. Jen zříceniny mlýna
starého, holé zdi, zarůstající travou a křovím ještě dlouhá léta kolemjdoucím připomínaly, co se přihodilo
v těchto místech v neděli 17. června L. P. 1906 o té velké povodni . . .
Za Toulovou stodolou u Smykova je dodnes starý šípkový keř jako němý svědek toho, kam až tehdy
dosahovala voda z rozvodněného potoka. Druhý den po povodni v pondělí 18. června 1906 vypravil se ke
Smykovu řídící učitel Jan Navrátil z Chotýšan se školními dětmi, aby shlédli spousty, které povodeň natropila.
V rozvodněném potoce pluly stále ještě různé věci i zvířata. Školáci byli tehdy svědky toho, jak mužští Toulovi
vytáhli z potoka živou ještě krávu, dále též několik větších prasat, ovšem již utopených.
Pobořený Chotýšanský mlýn Jan Váňa jak mohl opravil a za nějaký čas postavil si obytné stavení nové.
Ne však už na starém místě pod náhonem, nýbrž nahoře nad mlýnicí, od této odděleně. Stavěl však až příliš
skromně, místnosti malé, až mu to sousedé vytýkali. Mlynář však mávl rukou: „ . . . nám to stačí . . .“ A opravdu
– od té doby nebyla rodina Váňova nikdy už tak početná. Neštěstí a katastrofu, které mlynáře postihly nesl tento
statečně, podruhé už se neženil. Hospodařil sám s dětmi až do té doby, kdy mlýn i hospodářství převzal nejstarší
syn Josef.
Starý Jan Váňa byl člověk velmi dovedný a mnoho věcí, potřebných pro domácnost i hospodářství si
dělával sám. Vyznal se v práci tesařské, truhlářské, zedničil i boty si sám spravil. Při tom svém veškerém
řemeslování vynikal zvláštní charakteristikou: nepotřeboval při své práci nikdy žádného metru, žádného
měřítka. Vše dělával jen tak, podle oka! A sedělo a drželo to dobře! Ve stáří pak dělával na zakázku dřevěné
pantofle. Zemřel v požehnaném věku 82 let v roce 1931. Byl posledním mlynářem na „Chotýšanském“ mlýně
opravdu posledním . . .
(pokračování příště)
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