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Hezký den, milí sousedé,

Napište nám
Máte jakoukoliv
připomínku k dění v obci?
Potřebujete veřejně vyjádřit
svůj názor k aktuální
situaci, radnici či chcete
obyvatelům něco vzkázat,
poděkovat či si postěžovat?
Napište nám!
Příspěvky, prosím, zasílejte
na e-mailovou adresu:
obec@chotimer.cz.

je to letos jako na houpačce. První polovina roku byla ve znamení
koronaviru, léto naopak nadějně
ozářila kometa, pak přišel podzim
a s ním návrat viru. Blíží se zimní
svátky a my opět budeme vyhlížet nějakou kometu nesoucí lepší
zprávy a náladu. I proto byla volba fotografie na titulní stranu tak
jasná, jako letní kometa Neowise
dokonale zachycená Lukášem Veselým nad Lovošem. Snad Vám rozjasní nelehké dny.
Ohlížím se zpět za uplynulým létem a s úžasem si prohlížím také fotografii
z Olympijského běhu. V jednom jediném záběru ze závodu předškoláků dostáváme jedinečný mix emocí a výrazů - soustředění, energie, touha a především
radost a čisté štěstí! Parta chotiměřských capartů nám v jedné jediné vteřině
dává lekci, jak málo stačí k velkému úsměvu. Start, pár rychlých kroků a rohlík
je na světě. Nic jednoduššího snad být nemůže.
Je dobré si tuto velkou pravdu připomenout i ve složitých týdnech, které prožíváme. Jsme dál obklopeni virem i vírem, který kolem sebe nebezpečná nemoc
vytváří. Nejeden z nás pak pod přísunem špatných zpráv a obav může upadnout
do špatné nálady. A když marodí duše, je už jen krok k nemoci těla. Proto vyzdvihuji lék zvaný pohyb. Věřím, že funguje, a jsem moc rád, že k jeho šíření
přispíváte i Vy a obec Chotiměř.
Díváte-li se na fotografie z Olympijského běhu, těžko uvěříte, že to byla dřina.
Tolik vysmátých lidí by nám záviděla i Bohdalka. Plný radostného hemžení byl
i improvizovaný dětský den nebo Den obce, který jsme zase okořenili fotbalem.
A aby míst, kde se můžeme vesele potit, nebylo málo, povedlo se s podporou dotace zrealizovat obnovu sportovního hřiště u mateřské školky. Rekonstrukce ve
dnech uzávěrky Chotiměřských novin finišuje a krásný modrý povrch bude brzy
pokřtěn partami borců při nohejbalu, fotbálku, basketu a dalších sportech. Pro
malé a velké cyklisty jsme pak odstartovali přípravy projektu malého cykloparku,
tzv. pumptracku. Snad se povede dotáhnout jeho realizaci do konce příští rok.
Je dobře, že tolik chotiměřských má rádo pohyb a sport. Není to jen běh nebo
kolo. Nordic walking, cvičení s Blankou, kluci hrající fotbal v okolních klubech
i procházky a výlety po okolních loukách a kopcích. Jedno malé hřiště máme
v obci a jedno velké je všude kolem nás. Jen ho správně využít.
Vím, že sport a pohyb nejsou jediné klíče ke štěstí. Ale nejen v současné době je
to sakramentsky velké kopnutí do dveří, za kterými lepší náladu najdete. A spolu
s kolegy zastupiteli považujeme za důležité vytvářet pro sport a pohyb příležitosti a zázemí.
Někdo namítne, že sport bolí. A má pravdu. Ale bolí jen někdy. Kdežto úsměv,
ten přijde vždycky. Koneckonců mrkněte na naše děti.
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Jakub Wajshajtl, starosta

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA: POMOCNÍK PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Chotiměřské noviny tentokrát vycházejí se zvláštní přílohou. Součástí čísla je
Provozní řád sběrného místa. Užitečná příručka Vám i obci zase o krok pomůže
zlepšit nakládání a hospodaření s odpady. Nechte si ji při ruce, určitě se hodí.
Omluvte prosím tiskovou chybu v kontaktech. Správné telefonní číslo starosty
obce je 604 222 930. Děkujeme!
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•••• REKAPITULACE

Dobrovolní

časté hlavně proto, že lidé stále vyhazují do popelnic
a objemného odpadu věci, které tam nepatří, například
baterie z mobilů nebo notebooku. Jejich samovznícení
pak způsobuje požáry, které mohou kvůli hlubokému
uložení na skládce trvat týdny.

hasiči
v akci

I v této těžké době jsme pomáhali obci a jejím občanům
s běžnými starostmi. Povedlo se vyčistit prostor kolem
požární nádrže a u hasičárny od náletových dřevin.
V rámci jarní „železné neděle“ jsme svezli pět přívěsů
starého železa a podíleli se s obecním úřadem na přípravě Dne obce či olympijského běhu.
Na závěr bych rád poděkoval Obecnímu úřadu v Chotiměři. Děkujeme za trvalou podporu naší činnosti
a zajištění finančních prostředků pro chod jednotky. •

Chotiměřská jednotka dobrovolných hasičů patří do
kategorie JPO III/1, což kromě jiného znamená, že
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním
stavu čtyř hasičů, a to do 10 minut od vyhlášení poplachu. Náš průměrný čas je aktuálně 5 minut. Jednotka vyjíždí nejčastěji k dopravním nehodám, požárům
nebo jako technická pomoc a aktivně se účastní námětových a taktických cvičení.

Text: Tomáš Rejzek, člen JSDH Chotiměř

Jaký byl uplynulý půlrok z hlediska zásahů? První týdny vypadaly celkem klidně. Odstranili jsme
několik popadaných stromů a zasahovali u jedné
nehody. Ale i naši činnost ovlivnila epidemie koronaviru. Zrušen byl již připravený tradiční ples.
Jednotka obratem nachystala pomoc lidem v nouzi. Pomáhala s nákupem a rozvozem potravin, léků
nebo drogerie z obchodu až domů, nejen pro chotiměřské, ale také pro obce Velemínska. Zakoupen
byl ozonový generátor, s jehož pomocí byly okamžitě pravidelně dezinfikovány prostory mateřské
školy, místního obchodu nebo obecního úřadu. Ani
v této době se nám samozřejmě požáry nevyhnuly.
25. dubna byl jednotce vyhlášen poplach kvůli požáru
skládky v Želechovicích. Zasahující členové se střídali
v dýchacích přístrojích na útočných proudech a naše
Tatra neustále kyvadlově dovážela vodu. Jednotka na
místě strávila takřka 72 hodin a na požářiště dovezla neuvěřitelných půl milionu litrů vody. Tento zásah
nebyl na skládce letos bohužel poslední. V červenci
jsme se do Želechovic opět vrátili. Požáry skládky jsou

Do křížku v Oparně udeřil blesk, část podstavce rozlomil
Nečekanou dohru měla letošní nejsilnější letní bouřka. Jeden
z blesků výrazně poškodil křížek
stojící mezi dvěma letitými kaštany u cesty směrem k vysílači. Dle
svědků šlo o obrovskou ránu, která otřásla i blízkými domky. Blesk
sjel po křížku do podstavce a jeho
horní část rozlomil. Kusy pískovce

zůstaly ležet kolem památky.
Událost se stala dva měsíce poté,
co v Chotiměři požehnal křížku
Svatého Jana Nepomuckého na
Opuce litoměřický biskup Jan Baxant. Věřme, že toto symbolické
gesto náš kříž ochrání nejen před
vandaly, ale také před podobnými
zásahy přírody.
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ZAVÁTO ČASEM ••••

Chotiměř před půl stoletím
P

řinášíme další ohlédnutí na Chotiměř před půl
stoletím. Letos si připomeneme rok 1970. Co se
dělo v tehdejším Československu? Vysílání zahájil
druhý program Československé televize, byl ustaven
Socialistický svaz mládeže a byla rozpuštěna organizace Junák. A mezitím v Chotiměři…

důchodce Rudolf Kuhn z Velemína. Náklad činil 2600
Kč. Zdvojení oken na chodbách a ve sklepě provedl důchodce Václav Kouba z Bílého Újezdu. Brigádně byla
postavena betonová ohrada kolem pískoviště.
Mateřská škola měla letos 14 dětí. Protože byl podstav,
MNV nabídl zaměstnancům Sechezy, že zde umístí 10–
15 dětí zaměstnaných matek. Jednání bylo zdlouhavé,
a nakonec nevedlo k cíli. Ředitelkou školy je soudružka
Marie Oszvaldová. Soudružka učitelka Körnerová odešla v tomto roce do důchodu a na její místo nastoupila
Anna Novotná z Malých Žernosek.

Škola
Základní devítiletá škola byla dvoutřídní do 31. 8. 1970.
Jelikož počet dětí 1. - 5. třídy poklesl na 27, stala se škola
od 1. 9. 1970 jednotřídkou. Žáci 4. - 9. třídy navštěvovali ZDŠ ve Velemíně, protože ve zdejší jednotřídce byly
ponechány pouze tři ročníky. Výchovné a vyučovací výsledky byly dobré, škola neměla propadajících žáků.

Vzorná obec
V jubilejním roce 25. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou byla naše obec v rámci soutěže národních výborů vyhodnocena a získala již potřetí titul
„Vzorná obec“. Občané mohou být na svoji vesnici
právem hrdi, zvláště také proto, že jsme obcí bývalého pohraničí, která byla osídlena v roce 1945 českým
obyvatelstvem. •

Školní jídelna
Do školní jídelny byl zakoupen pracovní stůl, jedna nízká
skříňka, otočná židle a koncem roku také robot za 2600 Kč.
Mateřská škola
Nátěr vnějších oken v celé budově brigádně provedl
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Sympozium Chotiměřské dřevo

Studenti vyřezali originální objekty pro vesnici a okolí
Pětice mladých umělců se v polovině září na týden usadila na chotiměřském hřišti. V rámci prvního ročníku
studentského sympozia Chotiměřské dřevo zpracovávali
mohutné topolové pařezy. Téma zadání pracovního kempu konaného ve spolupráci obce, Fakulty umění a designu
UJEP a ústecké manufaktury Morales s.r.o. znělo „Krajina
s nábytkem“. Smyslem bylo vytvořit z přírodního materiálu objekty k odpočinku.

Práce studentů na hřišti u sušárny se stala neobvyklým
zpestřením pro místní i přespolní. Tvrdá dřina Marie,
Pavla, Vaška, Martina a Patrika s motorovými pilami,
bruskami a dláty lákala každý den několik desítek zvědavců. Chotiměřané navíc vzali akci i její účastníky za
své, a tak je průběžně zásobovali domácími dobrotami.
Energie byla rozhodně potřeba. Poslední dny léta byly
hodně horké a zápolení se dřevem skutečně náročné.

Marie: Největší dřevěná koule, jakou jste
kdy viděli. Vytvořit ji zvládla jedna dívka
s motorovou pilou. Kdo kouli obejme,
dostane velkou dávku přírodní energie.

Patrik: Vyhlazená pohovka pro
pohodový rozhled i rovná záda.
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UMĚNÍ ••••
Po nelehkém souboji zůstává v Chotiměři pět naprosto originálních uměleckých kousků, které naleznou svá
místa podél cest a následně budou představeny při procházkové vernisáži.
Studentům a jejich pedagogům patří obrovské díky za
práci, kterou odvedli. Do Chotiměře přijeli poprvé v životě, neznali obec ani její obyvatele, ale odjížděli jako
staří dobří známí. Navíc zde zanechali kus své fantazie a svých srdcí, kde se, jak doufáme, najde na oplátku
i místo pro Chotiměř. •

Pavel: Pohádkový drak
s tlamou plnou zubů.
Dílo jak z filmů Jana
Švankmajera či Tima
Burtona.

Foto: Radim Wajshajtl

Vašek: Zapomeňte
na obří obchoďáky
s nábytkem. Tohle
křeslo je jenom
jedno na světě.
Kdo se posadí,
spočine na trůnu
celého Středohoří.

Martin: Desítky trámů ukryté
uprostřed monumentálního kmene.

Krajské volby v Chotiměři

koronavirová opatření účast nepoznamenala
Začátkem října proběhly v celé zemi volby do zastupitelstev krajů. Událost celoplošně ovlivnila opatření, která měla za cíl ochránit voliče i členy volebních
komisí před šířením koronaviru.

se do zastupitelstva kraje dostává osm uskupení. Kraj
pak bude příští čtyři roky řídit nová koalice ve složení
ANO, ODS a Spojenci pro kraj. •

Dopady pandemie ale účast voličů v Chotiměři výrazně nepoznamenaly. Ta v obci přesáhla 40 % a tím byl
překonán celostátní průměr, který činí 37,95 %. Velké díky patří nejen voličům, ale také volební komisi,
která letošní komplikované přípravy na volby zvládla
a dohlédla na zdárný průběh.
Jak jsme v Chotiměři hlasovali? Svůj hlas přišlo odevzdat
celkem 94 voličů (41,05 %). Všechny hlasy byly platné.
Vítězem voleb v naší obci je hnutí ANO (36,17 %), druzí
skončili STAN (14,89 %) a třetí ODS (11,70 %).
Pokud se podíváme podrobněji na Ústecký kraj, výsledky téměř kopírují naši obec. Rozdíl je na stupních
vítězů u STAN a ODS. Vítězí tedy hnutí ANO, druhá
je ústecká ODS a třetí Starostové a nezávislí. Celkem
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Knihovnice Jindra Kotrbová:

„Teď u nás
nejvíc frčí
detektivky.“
Knížky půjčujete už několikáté generaci. Jak se za léta,
která jste strávila jako knihovnice v Chotiměři, změnil
vkus a nálady našich čtenářů?
První léta nechodilo moc mužů, oproti tomu žen bylo
dost. Navštěvovaly mě hlavně kamarádky a vždy si něco
půjčily. Děti většinou vyhledávaly povinnou četbu. To
se dnes trochu změnilo.
Foto: Radim Wajshajtl

Takže o jaké typy knih je nyní největší zájem?
Teď se i u nás určitě více čtou detektivky, kriminální
případy nebo cestopisy.
Souhlasíte s tím, že nejen děti méně čtou? Opravdu se
četlo více?
To ano, dříve se určitě četlo více. Nyní má spousta lidí
včetně dětí tablet nebo mobil. To nahrazuje knihu.

Víte, co budete dělat například v pondělí 7. června
2021 mezi 17:00 a 18:00? Ne? Paní Jindřiška Kotrbová to ví. Bude v místní knihovně v budově staré školy
jako každé pondělí. Je totiž místní knihovnicí a má na
starost chotiměřské knihy i čtenáře.

Co všechno vaše práce vlastně obnáší kromě času stráveného každé pondělí v knihovně při půjčování a vracení knížek?
Je to hlavně výběr knih v metodické knihovně v Litoměřicích, kontrola knižního fondu a obalů knih. A taky
pomoc čtenářům s výběrem vhodného titulu.

Pamatujete si na první knížku, kterou jste jako knihovnice půjčila?
Konkrétně ne, ale určitě to byl romantický příběh. Na ty
jsem lákala do knihovny své kamarády.

Jsou chotiměřští čtenáři pořádní a vracejí knihy včas?
Musím je pochválit, knihy vracejí včas, ale i to se samozřejmě musí kontrolovat.

A která byla ta poslední půjčená kniha?
Teď jsou to většinou krimi a detektivky a samozřejmě
současní autoři.

Jakou knížku teď máte na nočním stolku?
Anne Marie Selinko – Désirée

Jak jste se vlastně k práci knihovnice v Chotiměři dostala?
Požádal mě kdysi pan Kolář, jestli bych místo nevzala.
Tehdy ještě byl obecní úřad na návsi u kapličky, a i tam
jsem se dvakrát stěhovala do jiné místnosti. Pak jsem
se s knihovnou přesunula do bývalé školy. Nejdříve do
šatny a poté na nynější místo.

A kterou jednu jedinou knihu byste si vzala na opuštěný ostrov?
Něco od Arthura Haileyho. Alespoň dvě. •

Místní knihovna Chotiměř
Provozní doba: PONDĚLÍ 17:00 – 18:00
WWW.CHOTIMER.KNIHOVNA.INFO

Jací jsou z vašeho pohledu chotiměřští čtenáři?
Jsou fajn a já se jim snažím vyjít vstříc.
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Utopenci
paní Bartošové
V seriálu chotiměřských receptů představujeme chuťovku, kterou tentokrát nabídla paní Bartošová.
„Ráda bych se
s Vámi podělila
INGREDIENCE
o recept na vynikající utopence a vě✓ 8 špekáčků
řím, že pro něj na✓ ocet na zalití
jdete místo ve své
✓ 1 menší cibule
kuchyni. Dostala
✓
3 kyselé okurky
jsem jej od své
✓ 1 feferonka
kamarádky MW
✓
majonéza
před více než 40
lety a stále patří mezi oblíbeNA NÁLEV
né chuťovky při
✓ 3 lžíce plnotučné hořči
ce
různých rodin✓ 3 lžíce sladkého keču
pu
ných oslavách
✓ 2 lžíce oleje
a setkáních.“

Jablkový štrúdl
Věrky Sedlákové

U příležitosti Dne obce proběhlo také sladké chotiměření, kdy naši sousedé ukázali, jak si poradí s přípravou
tradičního cukrářského výrobku. Letos se soutěžící pokusili upéct ten nejchutnější chotiměřský štrúdl. Tradiční jablečný závin k naší obci patří především díky
jabloňovým sadům, které už desítky let zdobí a charakterizují naše okolí. Porota nakonec ocenila výrobek Věrky
Sedlákové certifikátem a dárky od sponzora pana Grešíka . Nedílnou součástí výhry je také uveřejnění receptu
v Chotiměřských novinách.

✓ 2 lžíce worcesteru

Vítězný rodinný recept
Postup:
Z hladké mouky, vody, tuku, lžíce octa a špetky soli
zaděláme těsto. Rozdělíme jej na tři stejné části. Každý z dílů rozválíme
a poklademe jablky. Poté posypeme
INGREDIENCE
třemi lžícemi cuk✓ 400 g hladké mouky
ru, rozinkami, sko✓ 2 dcl vody
řicí a nahrubo na✓
250 g ztuženého tuku
sekanými ořechy.
✓ 1 lžíce octa
Zavineme, potřeme rozšlehaným
✓ špetka soli
vejcem a ozdobí✓ mandle
me vanilkovým
✓ vanilkový cukr
cukrem a plátky
✓ skořice
mandlí. A pak už
✓
ořechy
se jen musíme
✓ jablka
obrnit trpělivostí
✓ rozinky
a počkat, než se
pochoutka upeče
✓ vejce
a vystydne.

POSTUP
Špekáčky oloupejte a nakrájejte na kolečka. Zalijte
octem, aby byly potopené a nechte 2 hodiny odležet.
Poté slijte všechen ocet a přidejte ke špekáčkům malou cibuli nakrájenou na kolečka a nadrobno nakrájenou feferonku. Připravte si nálev tak, že svaříte 3
lžíce plnotučné hořčice, 3 lžíce sladkého kečupu, 2
lžíce oleje a 2 lžíce worcestrové omáčky. Po vychladnutí nálevu přidejte podle chuti majonézu a vmíchejte do odleželých špekáčků. V lednici nechte do
druhého dne, aby se všechny přísady dobře spojily.
Dobrou chuť!
S pozdravem Jana (Hana) Bartošová

9

•••• DEN OBCE

30 let samostatnosti,
historický kamion, rytíři
i dechovka

Poslední víkend letošních letních prázdnin přinesl založení nové tradice. V sobotu 29. srpna se uskutečnil první Den obce. Slavnost tak přímo navázala na Narozeniny obce konané v roce 2015, kdy naše Chotiměř oslavila
25. výročí samostatnosti. Akce vznikla především jako
příležitost k setkání obyvatel Chotiměře, místních rodáků i občanů okolních vesnic, letos navíc téměř na den
přesně 30 let od znovuobnovení samostatnosti vesnice.
30. srpna 1990 bylo v referendu rozhodnuto, že Chotiměř bude nadále vesnicí s vlastní samosprávou.
Program vyplnil celý den. Krátce po deváté hodině
odstartoval dnem otevřených dveří v Opárenském

mlýně a miniturnajem ve fotbale. Dvě komentované
prohlídky zrekonstruovaného mlýna připravil pro čtyři desítky zájemců sám správce objektu historik Kamil
Podroužek. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost
nahlédnout do všech zákoutí rozsáhlého areálu a seznámit se s historickými milníky významné stavby.
Na provizorním hřišti u sušárny mezitím probíhal
turnaj v malé kopané se třemi týmy mladých fotbalistů. Vítězem prvního ročníku se stal tým ve složení
Ondřej Holý, Matěj Šírek a Marek Rainer.
Odpolední program zahájila dechovka Severka se zpěvačkou Jitkou Dolejšovou. Velký obdiv sklidil auto-
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mobilový veterán LIAZ z roku 1985. První český vůz,
který dokončil slavnou rally Dakar, dovezl z Jablonce
majitel vozu Tomáš Pour se závodníky Jiřím Moskalem a Zdeňkem Zelenkou z časopisu Dakarmania. Každý z návštěvníků se mohl do tohoto vozu, mohutné
legendy, posadit a na sklonku dne také pánové předvedli zrekonstruované auto v akci.
Velkému zájmu se těšil také pestrý dětský kout připravený chotiměřskou školkou a malá středověká pevnost, kterou dovezla z Litoměřic skupina historického
šermu Soldáti. Děti si zde vyzkoušely vzájemné bitvy
nebo střelbu z luku, obdivovaly nejrůznější zbraně,
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a nakonec bojovaly proti skupině rytířů ve velké, téměř půlhodinové bitvě.
Krásnou památkou na Den obce se stala trička s originálním barevným potiskem, která připravil spolek
Pro Chotiměř zastoupený Vaškem a Hankou Doudovými. V barvách byly také obličeje nejmenších, a to
díky rodině Johanovských, která nachystala malování
na tváře.
Den obce završilo posezení u písniček kapely Country
Parta Pohoda. Již se těšíme na poslední prázdninový
víkend příštího roku, kdy by se měl uskutečnit další
ročník oslav. •

Foto: Radim Wajshajtl

DEN OBCE ••••

•••• SPORT

Běžecké závody
16. září uspořádala obec Chotiměř ve
spolupráci s Českým
olympijským výborem T-Mobile Olympijský běh. Společně
s dalšími více než 80
místy po celé zemi
jsme se zapojili do
unikátního seriálu
běhů pro dobrou
věc. Téměř pět desítek běžců různého věku závodilo
v několika kategoriích a svojí účastí
podpořili olympijskou nadaci.
Nejprve se předvedla nejmladší věková

kategorie. Děti běžely po trati dlouhé zhruba 200 m. Vítězi nečekaně rychlého běhu se stali šikovní sourozenci
Nina a Matias Kočinovi. Pochvalu však zaslouží všichni
malí sprinteři, kteří na trať k nádrži vyběhli.
Následoval běh pro starší školáky. Zde se famózním
výkonem předvedl Rony Nguyen, který tratí vedoucí
z obce zadem k nádraží, silnicí podle kolejí a zpět dolů
Českou ulicí doslova prolétl.
Hlavní kategorie odstartovala přesně v 18:00 odpočítáváním v přímém přenosu ČRo Radiožurnál. Trať
dlouhá přesně 6 km zavedla třicet běžců do krásné lokality Opárenského údolí. Běželo se k Černodolskému
mlýnu, kolem Velemína, přes pilu a zpět do Chotiměře.
V teplém zářijovém podvečeru zvítězil domácí Pavel
Kupera, který trať zvládl ve skvělém čase 25 minut a 40
vteřin. Na druhém místě doběhl Jarda Rainer a bronz
získal další chotiměřský borec Honza Přikryl.
V kategorii žen závod ovládla Kamila Hřebíková časem
32:12. Na stupně vítězů spolu s ní vystoupily stříbrná
Ála Krumbholcová a třetí Hanka Cibulková.
Respekt a ohromné uznání zaslouží nejen vítězové, ale všichni běžci, kteří se na start v horkém dni postavili, kteří věnovali
přípravě svůj volný čas a naplno
si užili historicky první běh
v Chotiměři a okolí.
Poděkování patří také fanouškům a rodinám běžců. Vytvořili
úžasnou atmosféru a i díky nim
parta sportovců předvedla to
nejlepší. •
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Foto: Radim Wajshajtl

přitáhly desítky účastníků

SPORT ••••

Rozhovor s vítězem:
Jeho výkon v hlavním závodě bral dech. 6 kilometrů
uběhl za horkého podvečera v čase 25:40 a v prvním
ročníku olympijského běhu nastavil laťku tak vysoko,
že bude těžké ji překonat. Pavel Kupera přitom nijak
speciálně netrénoval.
Kolikrát sis zaběhl trať v rámci příprav? Trénoval jsi
speciálně?
Trať jsem si zaběhl jen dva dny před závodem. Jinak
jsem se nijak extra nepřipravoval.
Měl jsi během závodu krizi nebo šlo všechno hladce?
Jednu krizi jsem měl. Asi v polovině závodu, ale jen
malou. Potom jsem chytil druhý dech. Sedla mi trasa,
určitě jsem pro její zachování i do budoucna.
S jakým cílem jsi šel do olympijského běhu?
Do olympijského běhu jsem šel s jasným cílem vyhrát.
A to se mi povedlo.
Je pro Tebe vítězství impulsem k dalšímu běhání třeba
i v jiných závodech?
Ano, přemýšlím o tom. Zkusím potrénovat a možná se
přihlásím i do jiného závodu.
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Křížky v našem okolí

němí svědci historie Středohoří

Začneme hned za vsí směrem na Opuku, kde na rozcestí stojí trojboká výklenková barokní kaple z 18. stol. se
zaoblenými nárožími a pilastry nesoucími kladí, ukončená vzdutou stříškou s kamenným křížem. Rád se zde
vždy pokochám půlkruhovým výhledem.
Dále se zastavíme na Hrušovce u čp. 3, u stavení, které
je malebným objektem lidové architektury. Dům usedlosti má částečně roubené přízemí členěné slepými arkádami, hrázděné patro a dřevěný trojúhelníkový štít.
Hospodářská část pokračující v ose do dvora je zděná. V patře se nachází pavlač většinou využívaná jako
sušárna. Sousední přízemní zděný domek z 1. pol. 19.
stol. má v nice ve štítě lidovou sošku sv. Anny učící číst
Pannu Marii z Písma, toto téma se v kraji často opakuje.
U silnice stojí obdélná, polokruhovitě zakončená kaple
z r. 1843 s předsazenou vížkou v průčelí, která dole vytváří
krytý prostor před vstupními dveřmi otevřený třemi vysokými úzkými oblouky, nad vstupem je trojúhelníkový štít.
Na sakrální památky
je poměrně bohatá
ves Březno. U rozcestníku uprostřed
vsi je ve skupině
lip barokní sousoší Kalvárie z r. 1722
s reliéfem sv. Josefa
na podstavci. Kalvárie je počeštěný latinský název Golgoty, kopce, na kterém
byl ukřižován Ježíš
Kristus.
Za bývalým panským dvorem ve
skupině jírovců je ke
stodolovému a špý-

charovému obvodu dvora přistavěna barokní
obdélná kaple
s trojúhelníkovým štítem nad
průčelím a víceúhelníkovou
vížkou. V bočních stěnách se
nachází oválná
okna. Ve štítě
v prázdné nice
bývala umístěna socha Dobrého pastýře.
Obě strany štítu zdobí vázy.
Uvnitř
stojí
barokní soška Immaculaty, což česky znamená Neposkvrněná a je to přízvisko a typ zobrazení Panny Marie ve výtvarném umění.
Při cestě do Velemína, vlevo u silnice, spatříme tepaný
kříž bez Krista na vysokém kamenném podstavci s třemi reliéfy z roku 1815.
Za Velemínem na cestě do Opárenského údolí stojí patrový dům čp. 18, s letopočtem 1717 a s fasádami členěnými římsami. Před domem si nezapomeňte prohlédnout
nádhernou, i když poškozenou kamennou sochu Panny
Marie s dítětem z roku 1806.
Ve vsi Oparno stojí za to najít dům čp. 3, kde se na pilíři vrat ve výklenku nachází kolorovaná socha Panny
Marie, kterou opět učí číst Svatá Anna z Písma. Vedle
ve štítu stojí socha Sv. Floriána, patrona profesí, které
mají co dělat s ohněm, hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Je zobrazován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící
požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích
a jeho sochy se budovaly na ochranu před ohněm.
Některé památky přečkaly proud času bez pohromy,
na jiných se bohužel vyřádila lidská hloupost, jiné se
opět k svému životu probouzejí díky dobrým lidem,
podobně jako křížek na Opuce. Když nic jiného, mělo
by nás k jejich úctě a ochraně vést to, že byly vytvořeny lidskou rukou, často i neumělou, ale vždy něco
vyjadřovaly a pro mnoho lidí něco znamenaly. A když
se na místě zastavíte, posadíte se, zklidníte svou mysl,
napadnou Vás nové myšlenky. Tato místa mají prostě
něco do sebe. •
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Lubomír Peterka, lokální patriot, pedagog a ochránce přírody

Přiznám se, že jsem ateista a materialista, ale mám někde v hloubi duše otevřenou branku, kdyby bylo všechno jinak. Překvapilo by mě to, ale konečně bych měl
jasno. Dnes bych se chtěl věnovat drobným sakrálním
památkám v krajině, milníkům v životech lidí. Každý křížek, boží muka nebo soudný kámen je nějakým
způsobem spjat s lidmi, kteří tu před námi hospodařili,
s jejich příběhy, starostmi, i radostmi. Na rozdíl od nás
jsou tu většinou více než sto let, takže pamatují řadu
lidských generací. V minulém článku jsem se věnoval
cestám, nyní se po nich vydejme za „křížky“ v okolí.

NEJMENŠÍ OBČANÉ ••••

Nový školní rok v MŠ:

Text: Eva Loskotová, ředitelka MŠ Chotiměř, foto: archiv MŠ

více pohybu a zdravá strava

Do nového školního roku jsme vstupovali s nadějí, že
epidemiologická opatření nás zcela neochromí, ale obavy se stávají skutečností. Snažíme se tedy pro děti připravit co nejpestřejší aktivity, které je možné prožít ve
školce, na zahradě a v blízkém okolí.
V září jsme se přihlásili do projektu Se Sokolem do života
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Jedná se
o celoroční projekt pro předškolní děti, který je zaměřen
na přirozená cvičení: atletiku, obratnost, gymnastické
dovednosti, manipulaci s míčem a jiné netradiční a poznávací činnosti.

Výsadba stromů

alej dětí z naší školky
a nová lípa na návsi

Čerstvě vysazené stromy zdobí od října také Chotiměř a okolí. Nová je alej podél cesty od požární nádrže k velkému hřišti. Vzrostlá lípa pak našla své místo
na návsi tam, kde rostl jeden z letitých kaštanů.
Alej u cesty podél nádrže nese název „Cesta korunami stromů“ a pomohly ji den před státním svátkem vysadit děti
z naší mateřské školky. Ve stromořadí dubů červených každý předškolák získal svůj vlastní strom, který navždy ponese
jeho jméno. Děti tak mají celoživotní památku na předškolní léta a současně se zapojily do projektu, díky kterému se
mohou starat o své duby. Společně je budou zalévat, udržovat nebo jen tak pozorovat, jak se daří například Jonášovi,
Nině nebo Sašovi. A jednou třeba se svými dětmi budou
u velkých dubů vzpomínat, jak stromky pomáhaly vysadit.
Tento projekt iniciovala obec Chotiměř a vznikl s podporou Státního fondu pro životní prostředí. Výsadba je

Dalším projektem, který jsme již dříve absolvovali
a v pozměněné formě proběhne i tento školní rok, je
projekt Cepík zaměřený na zdravý životní styl. Součástí náplně jsou tři interaktivní představení o stravě,
pitném režimu a pohybu. Dále je plánována beseda
s rodiči o stravování a školení pro zaměstnance, kteří se
zabývají přípravou stravy.
Ve školce jsme letos přivítali 6 nových dětí a tím se
naše kapacita opět naplnila. Teď už nezbývá než si
přát, aby pro ně byl ten první školkový rok co nejpříznivější. •
kompletně financována z dotací
SFŽP. Okolí bude
samozřejmě nadále udržováno obcí
a v plánu je také
brzké uložení blízkého elektrického
vedení do země.
Nově vysazená je
také lípa na návsi. Stojí v čerstvě
upraveném záhonu trvalek, v místě,
kde býval vzrostlý kaštan. Lípy na
naši náves historicky patří. Z dochovaných fotografií
víme, že ještě za 2.
světová války stávaly kolem kapličky hned čtyři. Přejeme nové lipce, stromořadí dubů a Stromu sousedství,
aby se jim u nás dařilo a zdravě rostly. •
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Jaký je původ kaple na Opuce?

Přípravy na
rekonstrukci
odkryly
historii vzniku
Po obnově křížku u silnice z Chotiměře do Velemína
pokračují práce na rekonstrukci větší památky, která
stojí v místní části Opuka. Jde o výklenkovou kapli
nacházející se na křižovatce cest při třešňovém sadu.
Jak pokračují práce na obnově? A co nového se o ní
dozvídáme?
Vzhledem ke špatnému současnému stavu stavby iniciovala obec několik schůzek s památkáři, vedením
památkového ústavu v Ústí nad Labem a historiky
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Cílem bylo najít správný postup prací. Před plánovanou rekonstrukcí pak bylo rozhodnuto o prvotním celkovém zdokumentování objektu se zaměřením na povrchové úpravy
a hledání původní podoby štukové výzdoby. Koncem
září pak byla zpráva Centrem dokumentace UJEP Ústí
nad Labem zpracována a předána obci.

Třídění

Foto: UJEP Ústí nad Labem

dpadu 2019

Česko se opět zlepšilo, Chotiměř umí třídit hlavně plast
Češi znovu posunuli pomyslnou laťku v množství vytříděného odpadu – místo 49 kilogramů v roce 2018 vytřídili loni do barevných kontejnerů v průměru již 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů „na
hlavu“. A po několikáté v řadě si tak připsali významný
meziroční růst, tentokrát o více než 2 kilogramy. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM.
Aktivně své odpady třídí skoro tři čtvrtiny lidí žijících
v ČR. Loni tak každý obyvatel do barevných kontejnerů
vytřídil v průměru 22 kilogramů papíru, 15,1 kilogramu plastů, 14 kilogramů skla a necelý půl kilogram nápojových kartonů. Stále častěji třídíme i kovy – loni jich

každý obyvatel vytřídil v průměru skoro 14 kilogramů.
A jak vypadá situace za rok 2019 konkrétně v naší obci?
Z údajů je zřejmé, že Chotiměř umí především třídit
plasty. V ukazateli kilogram na obyvatele za rok předčíme jak krajský, tak i celorepublikový průměr. Každý
občan Chotiměře za rok 2019 vytřídil v průměru 21 kg
plastu, zatímco celorepublikový průměr činí 15 kg.
Naopak rezervy stále máme v třídění papíru. Za republikovým i krajským průměrem zaostáváme o 11 kg.
Jedním z vysvětlení samozřejmě může být fakt, že nemáme takovou spotřebu papírových obalů nebo velká
část papíru stále končí v kamnech a kotlích. Vzhledem
k tomu, že jsou stávající kontejnery často plné ještě před
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Ceny hrobů vzrostou

Z výzkumných prací se kromě jiného dozvídáme, že
současná výklenková kaple byla vystavěna na místě
staršího kamenného kříže, který je osazen ve vrcholu
stávající kaple. Kříž, na jehož těle je vyrytý letopočet
1759, je tedy původní, zatímco mohutný podstavec
kolem kříže byl vystavěn později. Na parcele tak byl
v roce 1759 vztyčen kamenný kříž na trojbokém soklu,
který byl v 70. letech 19. století nahrazen stavbou větší
kaple. Na její vrchol byl umístěn starší kamenný kříž
a jeho datace teď bývá mylně vztažena na celou stavbu
kaple.

Nájem hrobových míst v naší obci pro příštích 10 let mírně vzroste. Na zářijovém zasedání o tom rozhodlo zastupitelstvo obce. Nárůst činí v závislosti na velikosti hrobu
200 Kč, respektive 300 Kč na celé období. V přepočtu tedy
20 a 30 Kč za rok. S platbou nájmu nemusí majitelé hrobů
spěchat, nové smlouvy budou uzavírány po novém roce.
Dosavadní ceny za nájem hřbitovního místa činily 300
Kč (urnový pomník), 500 Kč (jednohrob) a 700 Kč (dvojhrob). Nový ceník s částkami 500 Kč za urnový pomník,
700 Kč za jednohrob a 1000 Kč za dvojhrob vychází
z částky na metr čtvereční (10 Kč na m² a rok). Cena je
tvořena dle aktuálního ceníku nájmů vzhledem k lokalitě
a velikosti obce. Mírné navýšení je v cenách za služby,
které souvisejí s údržbou hřbitova, například péče o zeleň, vývoz odpadu, údržba areálu nebo administrativa.

Dokumentace také přibližuje zajímavou variantu vzniku kříže. Dle dochovaných farních soupisů z let 18531907 stojí kaple v místě, kde byl bleskem zabit obecní
ovčák.
Z podkladů zpracovaných odborníky z UJEP je také
patrné, že kaple byla dříve bohatě štukově zdobena.
Bohužel postupnými stavebními úpravami především
v 90. letech došlo k výraznému zjednodušení objektu,
což setřelo veškerou výzdobu a tvarově změnilo řešení
říms, zrcadel a výklenků kaple.

Ceník nájemného z hrobových míst
veřejného pohřebiště
Druh
Cena za nájem Cena za Celkové
hrobového dle velikosti na 10 služby na nájemné
místa
let (10 Kč za m²)
10 let na 10 let
jednohrob
200 Kč
500 Kč
700 Kč
dvojhrob
400 Kč
600 Kč 1000 Kč
urnový
100 Kč
400 Kč
500 Kč
pomník

Dle výzkumné zprávy bude následná rekonstrukce původního stavu značně ztížena proběhlou necitlivou úpravou při posledních obnovách. Dokumentace původního stavu je navíc nedostatečná
a navržená úprava bude částečně v rovině spekulace
a odhadu.

Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají od ledna 2021 na OÚ Chotiměř. Smlouva bude vyvěšena na
stránkách obce ke stažení, můžete ji vyplnit buď předem, nebo na OÚ.
Platba je možná hotově nebo převodem na účet
35927471/0100 (Komerční banka, a.s.). Do poznámky
uveďte předmět platby (nájem hrobu) a jméno nájemce
hrobového místa. •
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pravidelným svozem, poskytne obec obča- Výtěžnost obce [kg/obyvatel/rok] za
nům příležitost k třídění přidáním nových poslední uzavřený rok 2019 ve srovnání
nádob na papír.
s velikostními skupinami
Výraznou rezervu vidíme také v třídění
kovu. Zde je třeba vzít v potaz fakt, že kontejnery na kovy byly do obce umístěny teprve
na sklonku roku 2019. Od té doby jsou hojně
využívány, navíc proběhl i svoz starého železa od domu. Sebraného kovu za rok 2020 by
tedy mělo být více.
Je důležité připomenout, že smyslem třídění
není pěkný výsledek v tabulce či grafu, byť
samozřejmě potěší. Hlavním cílem poctivé
separace odpadu před jeho likvidací je snížení obsahu popelnic. Lepší třídění znamená
méně vývozů. To ušetří peníze za likvidaci
obci a tím pádem i vám. A současně pomůže
přírodě, pro kterou je skládkování nesmírnou
KOV
PAPÍR
PLAST
SKLO CELKEM
NK
zátěží. Děkujeme, že v tomto směru nejste
Ústecký kraj
ORP Lovosice
Obec Chotiměř
vel. skupina 0 - 1000
ČR
lhostejní a pomáháte obci i přírodě. •

14,0

V současné době probíhá diskuse s památkáři nad dalším postupem. Odborníky bude vyčíslen rozpočet na
opravu a připraven projekt opravy tak, aby obec mohla
zažádat o podporu v některém z vypsaných dotačních
programů. Věříme, že vše půjde podle plánu a v příštím
roce budeme moci začít s opravou. •

•••• SPOLEČNÉ AKCE

PRO Chotiměř pro Chotiměř
Halloween

Kdo mohl,
pomohl

ON-LINE pod
modrým úplňkem
Tolik příspěvků na facebookové skupině „Chotiměř – Vox populi, vox
Dei“ k jednomu tématu
ještě nebylo!
Už už to vypadalo, že
podobně, jako se hromadně rušily a ruší nejrůznější veřejné akce,
dopadne i náš letošní
chotiměřský Halloween.
Pak ale někdo přišel
s myšlenkou připravit
distanční verzi koronaviru navzdory tak,
jako jsme už v květnu uspořádali retro oslavy 1. máje.
I tenhle nápad vzal kvůli zpřísnění vládních opatření
za své, a tak nezbylo, než to zkusit pomocí moderních
technologií on-line nebo akci zrušit. Volba byla jasná,
on-line. A byla to zábava.
Halloweenská párty na facebooku přilákala desítky
příznivců z Chotiměře a okolí, kteří posílali a sdíleli
s námi své dýňové výtvory, nejrůznější duchy, strašidla
a hrůzostrašné masky. Místy až dechberoucí živé vysílání Drákulova nevlastního bratra Raula (pozn. redakce:
Raul je pan MM ϑ), jenž se krátce před tím vrátil z návštěvy samotného Drákuly na karpatském hradě Bran,
pak shlédlo na 300 diváků.
Fajn, že jste u toho všichni byli s námi, díky.

Strom
sousedství

27. října jsme společně s panem starostou vysadili krásný, pěkně rostlý „křemelák“ na křižovatce u Dobkoviček. Jedná se o dub letní,
první z budoucích „stromů sousedství“, které
náš spolek PRO Chotiměř chystá v následujících letech vysadit na hranicích se sousedními
obcemi. Chceme tak vytvořit výrazné krajinné
milníky, místa k zastavení a odpočinku a možná i setkávání pro nás i budoucí generace.
Strom slavnostně pokřtíme, až bude příznivější situace. Ať nám prozatím
dobře roste a brzy se těšíme na shledanou u jeho jmenování.
Strom žije lépe bez člověka, ale člověk nemůže žít bez stromů.
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Text: Václav Douda, foto: archiv PRO Chotiměř

Pořádná hromada odpadků zmizela z přírody kolem nás za pomoci dobrovolníků, kteří věnovali
jedno sobotní dopoledne své obci
a jejímu okolí. 19. září se uskutečnil další ročník úklidové akce pořádané pod hlavičkou a s podporou celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“
Na 30 se nás v sobotu ráno vydalo po chotiměřských
cestách, pěšinách a silnicích, abychom přírodě ulevili
od pohozených odpadků, které jí tedy po čertech nesluší. Řada sousedů ve stejném čase uklízela před svými
domy. Už tradičně se zúčastnila organizovaná skupina
myslivců z místního spolku Kubačka, kteří nejlépe vědí,
kde takové poklady v našem okolí hledat.
Děkujeme našim myslivcům. Děkujeme obecnímu úřadu a panu starostovi za finanční podporu a záštitu nad
akcí. Pavlu Šafránkovi za otevřený sběrný dvůr a dohled
při uložení sebraných odpadů. Milanu Macháčkovi &
spol. za guláš k obědu,
paní Huyền (Hance) za
uhašení naší žízně a především děkujeme Vám
všem, kteří jste do toho
šli zase s námi.
Příští rok nás čeká šťastný sedmý ročník a už
známe termín. Tedy na
shledanou v sobotu 27.
března 2021 v 9 hodin
před úřadem.
Mějte krásné dny a čistou přírodu kolem sebe!

INFO A KŘÍŽOVKA ••••

První sezona
nového sekacího
traktoru
První letní sezonu plnou práce má za sebou nová
chotiměřská posila. Travnaté plochy v obci od letošního června pomáhá udržovat moderní sekací traktor Kubota GR 1600.
Profesionální komunální stroj je japonským výrobkem
s možností připojení dalších příslušenství (např. zametacího stroje nebo radlice). Zastupitelstvo obce vybíralo
z několika nabídek především od firem z litoměřického
regionu. Dodavatelem se nakonec stala firma FarmTechnik
s.r.o. z Roudnice nad Labem.
Sekačka je vybavena dvouválcovým naftovým motorem
o výkonu 13,5 HP, který snese výrazně větší zatížení než
většina běžných benzínových
motorů. Spotřeba paliva přitom zůstává relativně nízká.
Stroj se osvědčil jako skvělý pomocník technické čety
obce Chotiměř. Celou sezónu
byl nasazen při stále rostoucích nárocích na údržbu hřbitova, školky, velkého hřiště
a cest v okolí obce.
Pořizovací cena ve výši 169
000 Kč bez DPH byla uhrazena z rozpočtu obce. Současně
se nám v průběhu léta podařilo získat 100 000 Kč na tento
nákup z dotačního programu
Ústeckého kraje. Za podporu
mnohokrát děkujeme. •

Zákaz
parkování
u kapličky

Obracíme se na všechny majitele aut a řidiče s prosbou
o správné parkování na návsi.
Parkování v křižovatce v místech před kapličkou a v prostoru
autobusové zastávky není vzhledem k přehlednosti křižovatky,
silničnímu zákonu a ochrannému pásma kaple povoleno. Děkujeme za pochopení.
Obec Chotiměř
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Kniha o tichu
Josefa Formánka

MANINJAU, MÁ LÁSKA
Pamatoval jsem si to nádherné
místo ze své první cesty po Indonésii a při každé další návštěvě
země tisíce ostrovů jsem si marně
umiňoval, že se tam znovu vypravím.
Asi jsem měl mít odstup od poslední návštěvy, aby mi ten
krásný kus Země nezevšedněl. Jasně že i tam vyrostly nové
obchody, stánky a hotýlky, ale na kráse mu to neubralo.
Když jsem došel na horní hranu jícnu dávno vyhaslé sopky, žasl jsem stejně jako před lety.
I teď přede mnou pluly mraky, na strmých úbočích porostlých šťavnatým tropickým pralesem jsem rozeznával obrovské dřevěné velikány, co byli obrostlí jako staří vousatí
dědci popínavými kytkami a stříbrnými chomáči bromélií.
Seděl jsem tam snad hodinu. Na větvi stromu v dáli pode
mnou se houpal nazrzlý gibon. Ten letmý okamžik, co jsem
ho viděl, jsem mu záviděl tu volnost, bezstarostnost. Potom
zasněný zrak sklouzl s letícími ptáky dolů a tam jsem spatřil
úhledné miniaturní rýžové terasy, malé vesničky a ještě níž,
na nehybné hladině jezera, zrcadlo nebe.
Mihotavá chvíle vnitřního ticha.
Na společnou cestu dolů jsem se vydal s nemluvným, milým, ale vnitřně sebevědomým člověkem, jenž vyzařoval
na první pohled jistou vnitřní sílu.
Představil se jako Rizal, bývalý lovec tygrů.
Cestou mi utrhl listy, jimiž se místní lidé potírají, aby na ně
nešly pijavky (a já si natřel jen pravou nohu, abych si ověřil
jejich účinnost). Potom se vyšplhal pro chlebovník, odřízl
z liány kus kůry, jejíž odvar zastaví bolest hlavy a nachlazení v období dešťů. Prozradil mi též kouzelná slova, která
si říká před každým lovem a prales mu pak díky nim vždy
pošle před pušku jedno zvíře.
Jen tak mimochodem mi ukázal stopu tygra u rozválených kapradin, kde zřejmě v poledním horku odpočíval
pod vyvráceným stromem.
Pak mi předváděl, jak vábí trpasličí jelínky, na něž kdysi lákal tuhle šelmu. Vyprávěl, že ona ale tady na Sumatře není
pánem pralesa, neboť od svého dědečka, minangkabauckého šamana, bezpečně ví, že skutečným vládcem přírody
je černý kozel lesní antilopy, jehož kus rohu jako talisman
u sebe prý kdysi nosil každý lovec, aby ho ochránil před
jakýmkoliv nebezpečím.
LOVEC TYGRŮ
„Už je ale nelovím. Vláda to zakázala a nestojím o žádné
problémy,“ a ukázal mi tygří špičák, který se mu houpal

na krku a řekl: „Tenhle velký kocour byl před lety poslední. Teď chodím se psy jen na lov divočáků. Krásně
si u toho vyčistím hlavu. O tygrech už jenom vyprávím
lidem, co si mě najmou jako průvodce po pralese. Japonští filmaři o mně a tygrech v minulosti natočili dokument a od té doby mám pořád koho provázet. Nejen
turisty, ale i bohaté Javánce. Nechám si za svůj čas zaplatit. Z materiálních věcí mám tak vše, co potřebuji,
a po ničem dalším netoužím. Občas také léčím.
Jednou jsem pomocí amuletu dokonce uzdravil našeho ministra. Ale nejsem takový kouzelník jako dědeček. Nad ním
dokonce přestalo pršet, když šel v dešti, takže všichni, co šli
s ním, byli mokří, jen on ne. To jsem se od něj nestihl naučit.
V mládí jsem odešel za penězi do Padangu, kde mě potkal
jeden promotér a angažoval mě kvůli tomu, že jsem nevnímal bolest, do místního boxerského klubu. Byl jsem neúnavný, i když jsem byl bit. Myslím, že mi to šlo, ale přitáhla
si mě zpátky džungle. Jen dědeček už nežil.
Pocit, když stojíš sám uprostřed lesa a slyšíš ticho za tím
vším, i za křikem ptáků, je k nezaplacení.“
Napadlo mě, že to je možná člověk, jehož jsem měl kvůli
své knize potkat, ale přesto mě v té chvíli jeho příběh kupodivu vůbec nezajímal – v hlavě jsem měl jen to uklidňující ticho, které jsem z něj cítil.
Přebilo všechno.
Jako by ten člověk spolkl nějakou pilulku čiré přítomnosti
a všechny jeho trable, ty minulé i ty teprve tušené, se rozplynuly.
Řekl jsem si, že jediné, co si od lovce tygrů odvezu, je touha naučit se žít stejně tiše, jednoduše a laskavě.
Spíš než na další zákruty z jeho života si dnes vzpomenu
na jeho stálý jemný úsměv, jímž odemykal tváře vesničanů
a nejspíš i srdce lidí, které provázel pralesem, a oni díky
němu ucítili chuť žít stejně pomalý a klidný život jako on.
Pamatuji se, jak si užíval cestou k jezeru všechny pozdravy vesničanů, s díky odmítal pozvání na čaj… Místní ho
zřejmě vnímali jako živou legendu, která jim však byla
ochotná kdykoliv vyjít vstříc. Sám od sebe pomohl staré
ženě zdvihnout těžký kmínek spadlý na úzké políčko bylin
nebo se smíchem vytáhl z kapsy bonbóny pro místní děti,
které neobletovaly mě, cizince, ale jeho – štědrého strýčka
Rizala, potomka lovců, který našel svůj klid i v takové civilizaci, jaká dnes na náhorní plošině Bukittinggi bezesporu
panuje, a možná ho též objevil v pokojném jednání s dcerou, ženou, sousedem i cizincem.
Vyprávěl mi, jak má rád chvilkové strádání, běh za poraněným zvířetem do naprostého vyčerpání, procházku
lesem ve studeném dešti, kdy se choulí pod větve i ptáci
a on se cítí jako král. Že chce žít pomalý a spokojený život
s rodinou. Nic mu prý neuteče.
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Ilustrace: Dalibor Nesnídal

Ta slova – od takového člověka – někde uvnitř mě hluboce
rezonovala.
Chtěl jsem s ním strávit víc času, ale on rozpačitě ze strany na stranu pokýval hlavou: „Chceš jít se mnou na lov
prasat?“
Zasmál jsem se: „To ne… Jen mě zajímá, jak to, že z tebe
jde takový klid. Nechápu to.“
„Na tom není nic k pochopení,“ zavrtěl hlavou.
Zatvářil jsem se posmutněle.
Začal se řehtat. Srdečně jsem se rozesmál také. Děti, cucající bonbón, se zubily, i když nám nerozuměly.
Když jsem Rizalovi podával ruku, aspoň jsem to naposledy zkusil: „Dobře. Ale jak v sobě najdu klid? Lze nalézt
ticho?“

Řekl mi pár vět: „Nesmíš se bát. Když chceš ulovit ticho,
chceš ulovit něco velkého. Většího, než je tygr. Víš, že lovíš
něco velkého, takže jestli se bojíš tygra, nehledej ho. Protože když ho budeš hledat s mokrými kalhotami, ucítí tě na
dálku. A vaše role se otočí. On uloví tebe.“
Aha, pomyslel jsem si, zamlouvá to, no nic. Usmál jsem se:
„Tak se omlouvám za hloupou otázku.“
Zasmál se také, díval se mi pozorně a klidně do očí: „Tygr
to z tebe musí cítit, že jsi sebejistý. V úplném klidu. Bez
zájmu o něj, ale pozorný. Pomalý, ale schopný reagovat.
Pak tě nesežere. Nezná tě… a když neutíkáš, chováš se pro
něj divně. Je zmatený. Lidé většinou před tichem i tygrem
utíkají.
Když tě tygr dostihne, otoč se. Musíš se dívat jeho směrem,
ale tak půl metru vedle, hlavu lehce skloněnou. Když zaútočí, zvedni ruce jako orangutan a řvi. Máchni mu rukou
před tlamou, když skočí. Zakousne se. Pak mu tou druhou
vypíchni oči. Obě.

Takhle přežil můj jednoruký dědeček. Tu ruku si sám
usekl. Uťal, co by ho otrávilo. Zanícená ruka by ho sežrala. Byl to velký kouzelník…
Když zaútočí život, je už pozdě. Jemu oči nevydloubneš.
Proto se chovám slušně a držím slovo. Ke všem, víš?
I k slabým a malým.
Buď jako najedený a vznešený tygr. Buď velkorysý
a vnímavý jako dobrý král. Každý den! Tygr není tygrem občas, ale celý život, chápeš? Jinak by to nebyl
tygr, ale šašek. Poslouchej ticho. Dělej, co tě baví. Miluj
svou rodinu. Uvolni se. To je všechno. Nemám víc, co
bych ti řekl.
Dole u jezera dělá bratranec výborné grilované ryby
s arašídovou omáčkou. Stánek s modrou plachtou hned
vedle tržiště. Dej si je, stojí za to. A na… tady máš na
cestu bonbón.“
Vzal jsem si ho, poděkoval a uklonil se. Lovec tygrů se
uklonil též a ještě dodal: „Nic neodmítat je první dobrý
krok. Dobrou cestu, příteli!“
Z pralesa za námi se ozvaly cikády a ve mně se právě
začalo probouzet trvalé ticho, jenže já o tom ještě nevěděl… Pouze jsem Rizalovi věřil každé slovo.
Museli byste ho vidět.
Ten člověk měl v sobě něco nepopsatelného. Pokojného,
vznešeného… bezstarostného.
Ve stánku u jeho bratrance jsem si ta slova hned zapsal
do ušmudlaného zápisníku, který jsem si tam potřísnil
omáčkou.
Je mi úplně jedno, do čeho píšu, důležité je jen, co tam
píšu.
Ryby byly delikatesní. Život je skvělý, říkal jsem si, unavený, zpocený, špinavý, se zakrvácenou botou. Od pijavky na levé noze, kterou jsem si listy nahoře v pralese
nepotřel, abych si to, co říká lovec tygrů, ověřil… Neřekl
tehdy na mé počínání ani slovo, jen se pousmál.
Ó, jak jsi mazaný, chechtal jsem se teď sám sobě, své
hloupé chytrosti, a bylo mi zvláštně dobře.
Ještě u samotného jezera jsem mezi kouřem z rybího grilu a vůní z velkých bílých květů ze stromu nad pláží cítil
ten Rizalův klid.
S určitostí vím, že jsem tehdy jen pokynutím odpověděl na mávnutí blízko u břehu pádlujícího rybáře a pak
dál u kávy dlouho bez hnutí poslouchal zpěv muezzina,
smích vrásčitých babiček u stánků s jídlem, potom sílící
koncert cikád a šplouchání vln – donekonečna.
Pochopil jsem, že dobro děláme už jenom tím, že odvádíme svou práci nejlíp, jak umíme, jsme milí na naše
okolí a snažíme se držet slovo. Co řekneme, prostě děláme a šetříme slovy, když mluvíme o komkoliv.
Došlo mi, že nemusím chtít měnit planetu k lepšímu, že
se sama změní, až všichni ucítí, že laskavost vůči rodině,
kolegovi i přírodě je úplně postačující dobro, které světu
dlužíme. Prostě být v harmonii sám se sebou, ostatními
a přírodou, jak říkají Mentawaici.
To neplatí pro ty, jejichž život za nic nestojí. Ti nic vracet
nemusejí.
Na každém je hodnocení vlastního života. •
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Vzpomínka na Honzu Rejzka
Ahoj Honzo!
Zdravím Tě do toho nadpozemského světa. Když mě
starosta požádal, abych napsal pár vzpomínek na naše
působení na obecním úřadu, proběhla mi hned hlavou
spousta historek. Psal se podzim roku 1998 a my byli zvoleni do zastupitelstva obce. To pak s menšími obměnami
vydrželo celých 16 let. Já starosta, ty jako místostarosta.
Byli jsme plni elánu a plánů a pustili jsme se do toho.
V té době jsem byl ještě v plném pracovním procesu
u ČD a museli jsme funkce opravdu skloubit, aby fungovala práce i obec. Myslím, že jsme po tato čtyři volební
období byli dobrá parta a udělalo se hodně velkých akcí
a projektů. Povedla se např. plynofikace, přestavba budovy OÚ, nové byty, nová úřadovna, rekonstrukce MŠ,
chodníky, silnice. Ty jsi byl vždy mou prodlouženou rukou, když já byl v práci. Na vše jsi dohlédl a já to pak
mohl zaštítit administrativně. Telefon byl náš nejbližší kamarád. Jako místostarosta jsi mne zastoupil, když
jsem měl dovolenou a nikdy se nestalo, že by se něco
zadrhlo. Byl jsi to Ty, kdo se o vše musel postarat, když
jsem náhle přišel na čas o zrak, a musel do nemocnice.
Na dálku jsme pak udržovali chod obce z mého nemocničního lůžka. Zapomenout nesmím ani na hasiče, které
sis vzal na starost. Ty, sám hasič, ses do toho naplno vžil

a naše jednotka se brzy stala jednou z nejlepších v kraji.
Byla to spousta hodin, které jsme spolu strávili na obecním úřadě nebo pochůzkami po obci. Nebylo vždy vše
zalité sluncem. Práce pro lidi a s lidmi je někdy hodně
těžká. Ale zvládli jsme to.
A dokázali jsme se zastupiteli nejen pracovat, ale také se
pobavit. Co svátků a narozenin jsme oslavili. Nezapomněli jsme se sejít ani před Vánocemi, posedět a popřát
si zdraví a dlouhá léta.
Ke konci posledního období se již Tvoje zdraví začalo
zhoršovat. Bojoval jsi a nevzdával ses, i když to pro Tebe
někdy bylo hodně těžké. A já to chápal. Scházeli jsme se
u Tebe doma, abychom si popovídali a já viděl, jak Ti nemoc dává zabrat. Před pár dny, ještě než jsi na věky odešel, jsi mi volal a setkání jsi s díky odmítl. Já v tu chvíli
cítil, že je zle. Snažil jsem se Ti dát ještě nějakou víru, ale
z Tvého hlasu jsem vycítil loučení. A to se po pár dnech
bohužel naplnilo.
Honzíku! Příteli, kamaráde. Díky za společná léta naplněná prací pro naši obec.
Sbohem.
Pavel Klíma
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