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Hezký den, milí sousedé,
do Chotiměře přijel vlak. Čtete správně. Skutečně začínám
2. číslo Chotiměřských novin
strohou informací o tom, že
do jedné malé obce na severu
Čech dorazil obyčejný dopravní
prostředek. Ovšem to, co je pro
většinu zpráva naprosto běžná
a pravděpodobně i bezvýznamná, může být pro jiného bez
nadsázky jedna z nejdůležitějších událostí roku. Na našem
skromném nádraží se totiž neobjevil vlak neuvěřitelných 2557
dní. Až nyní, v onu deštivou
červnovou sobotu, krátce před
osmou ranní, téměř na den přesně sedm let od sesuvu u Dobkoviček vjíždí do stanice Chotiměř zelený motorák společnosti
AŽD. Příjezd vlaku do stanice
provázený houkáním, těch se
přece po celé zemi odehrávají
denně tisíce. Jen České dráhy vypraví každý den přes sedm tisíc spojů. Pouze na
jednom jediném místě v celé zemi si ale místní přivstali, aby přivítali motoráček
společnou snídaní na kolejích. V Chotiměři. Pro většinu lidí jen vlak, pro nás
velký návrat. Návrat toho dobrého a tradičního, co k naší obci celé jedno století
patřilo. I proto se v mnoha očích zaleskly slzy. Bylo to vlastně takové tuplované
dojetí. Dojetí vlaku a dojetí v našich očích. Vláček dojel a dojal.
Podobné emoce jsme zažili i o týden později. Cestu zpět do Chotiměře si vedle vlaku našla také jedna drobná památka. Po dvou desetiletích neplánovaného
„odpočinku“ se na své místo v třešňovce pana Grešíka vrátil pískovcový podstavec sv. Jana Nepomuckého. Mistr kamenický jej očistil, opravil, zvýraznil reliéf
a letopočet a nově také osadil křížem. V horkém odpoledni pak mohl být sv.
Jan litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, za přítomnosti duchovního správce velemínské farnosti J.M. can. Józefa Szeligy a kaplana P. Ladislava
Nádvorníka, znovu požehnán. Pro někoho jeden z nekonečné řady křížů podél
cest. Pro nás chotiměřské nenahraditelný pamětník naší vesnice. Kdo se vrací
přes Opuku u křížku, už ví, že je doma.
Když jsme společně prožívali sváteční okamžik žehnání, došlo mi, že kromě pamětníků jsou mezi námi i ti, kteří památku před jejím zbořením nepamatují. Jak
to, co je pro nás návratem, prožívá někdo, pro koho je to nové? Poprosil jsem o
pohled na tuto událost dceru Adélku a také její názor naleznete vedle dalších
zajímavých příspěvků uvnitř čísla.
Dobré věci se do Chotiměře vrací a osobně jsem tomu moc rád. Mnohokrát
děkuji Vám, kteří pomáháte těmto návratům a myslíte i na tradice. Pokusíme se
o věci starat tak, aby se k nám to dobré nejen vracelo, ale aby u nás v pořádku zůstávalo. Motivací nám mohou být drobné radosti všedního dne. Třeba procházka
na Opuku. Nebo vlak přijíždějící do stanice Chotiměř.

Foto: Radim Wajshajtl

v Českém Středohoří?

5 Stará cesta z Hrušovky

S úctou

Jakub Wajshajtl, starosta
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Jak vznikaly cesty
v Českém Středohoří?

Není lepší pocit, než si v parném létě zout těžké turistické boty, s nimi i funkční ponožky, které jsou stejně propocené a... , raději to nebudeme dále rozvádět,
bosou nohou spočineme na travnatém chladivém koberci, ve stínu vysokokmenných jabloní. Stojíme na
krásné stinné polní cestě a vnímáme krajinu se vším,
co okolo je, vůni květů na jaře a krásu plodů na podzim, jak jabloní, tak šípků a trnek, můžeme luštit starý
německý nápis na božích mukách, dívat se do krajiny
nebo jen ležet na mezi a hledět do oblak, za deště se
schovat pod staré stromy tvořící aleje kaštanů. Řeč povedeme o cestách, stezkách obchodních a kupeckých,
pěšinách, alejích, ale i o cestách posledních.

svažitý, cesta vedla klikatě vzhůru, ale jen velmi vzácně
přímo nebo šikmo napříč svahem, to byly pouze cesty
svozové. Často se nám stane, že na jeden kopec vedou
cesty dvě – přímá svozová a klikatá se serpentinami, která sloužila k přepravě nákladu směrem nahoru. Naopak
v otevřené rovině mohly být staré cesty přímější, pokud
jim nepřekážela nějaká přirozená překážka – voda, močály nebo skály. Specifickými cestami byly úvozy, které
tvořil člověk, většinou na základě konfigurace terénu,
kdy mu pomáhalo provozní zatížení a přirozené erozní
pochody, zvláště rychlé na prudkých svazích.
Spolu s loveckými úzkými cestami vznikaly s rozvojem
obchodu také kupecké nebo obchodní stezky vedené
mírně a využívající nejnižších míst, jako je například
sedlo u bývalé osady Paškapole (Paschkopole). Tato
starodávná obchodní cesta se stala průchozím místem

Cesty vznikaly přirozeně na místech „nejmenšího odporu“, například podél potoků a řek. Byl-li terén prudký,
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Stará cesta

pro četná vojska. Okolní vesnice za válečných událostí
většinou hodně trpěly, obyvatelstvo bylo decimováno
i epidemiemi cholery. V sedmileté válce zde a v širokém
okolí ležela pruská vojska. Na vyvýšenině zvané Mannsteinův kámen asi tři čtvrtě kilometru jihovýchodně od
obce Velemín byl v bitvě zabit generál Mannstein.

z Hrušovky do Dobkoviček

opět průchozí
Při procházkách po okolí Chotiměře naleznete kromě frekventovaných cest také ty staré, zanedbané
a nefunkční. Časem zarostly křovím a stromy, někde je zatarasila hromada kamenů, nebo dokonce
odpadků. Tradiční místa tak přestala plnit původní
účel. Cílem obce je postupná obnova a údržba těchto
komunikací, které desítky, možná i stovky let spojovaly okolní obce a dotvářely naši krajinu. I proto na
přelomu zimy a jara došlo k vyčištění a opravě cesty
spojující Hrušovku a Dobkovičky.
Cesta lemující severní okraj pole nad vrchem Kořínka zarůstala křovím zhruba od 90. let. Kromě toho tu
navíc rostla černá skládka. Na konci března proto byla
zhruba kilometr dlouhá trasa v místě původní cesty těžkou technikou vyčištěna a poté upravena tak, aby opět
mohla plnohodnotně sloužit chodcům, cyklistům i zemědělcům.
Poděkování patří Farmě Jiřího Skalického za poskytnutí techniky a vyfrézování neprostupného úseku a obci
Velemín za dodání materiálu na povrch cesty. Terénní
a povrchové úpravy provedla firma ARZ Construction
Aleše Dohnala z Hrušovky.
Uživatelům této i dalších cest v Chotiměři a okolí děkujeme za udržování pořádku. V další obnově a údržbě
cest bude obec postupně pokračovat. •

Cesty smutné
Poměrně smutné a zadumané jsou cesty k pietním místům, hřbitovům. Samostatnou kapitolou jsou i křížky
a boží muka, dříve četná v polích u cest. Často se nám
stane, že máme křížek uprostřed pole, vězme, že tam
kdysi vedla cesta. Jedno pietní, nepříliš známé místo, je
u Chotiměře a myslím, že cesta k němu by byla vhodná.
15. dubna 1945 přijel do stanice Milešov – Chotiměř od
Teplic transport židovských vězňů z likvidovaného koncentračního tábora a stál zde 3 dny hlídán příslušníky SS.
Za tuto dobu vězni nedostali nic jíst. O život jich přišlo
27. Živí vězni z patnácti vagónů vlaku museli naložit
mrtvé na povozy a těla pohřbít v lese mezi Hrušovkou
a Zbožnou. Rychle a mělce pohřbené mrtvoly se rozkládaly, některá těla dokonce částečně vyčnívala ze společného hrobu a musela se navážet další vrstva zeminy. Místo opatřené křížem získalo pomístní název „U Hrobu“.
V roce 1947 byla pak provedena exhumace a oběti pohřbeny jednotlivě v rakvích na hřbitově ve Velemíně.
Cesty spojují hlavně lidi, i když v poslední době se soustředíme na to, abychom byli všude rychle a pohodlně
a zcela nám uniká krása silnice vroubené majestátnými
jírovci, měkkost polní nebo lesní cesty, protože bosky
už chodí málokdo, i když i tyto „bosonohy“ můžeme
stále v přírodě potkat.
Všichni, ale víme, že asi nejhezčí, i když někdy kostrbatá, je cesta k domovu. •

Foto: Radim Wajshajtl

Text: Lubomír Peterka - pedagog, ochránce přírody a lokální patriot, foto: Miroslav Laube

Cesty z kopců k vodě
V sedle mezi Milešovkou a Kletečnou při silnici 1/8
(E 55) zůstal zachován objekt hájovny, dříve zájezdní
hostinec Ausspanne ,“Na výpřeži“. Silnice byla vybudována v roce 1810, koncem 70. let 20. století byla provedena úprava směrových a zejména výškových parametrů.
Paškapole je místo opředené mnoha pověstmi, v nichž
obyčejně figuruje spolu s hradem Ostrým u Milešova.
Na Ostrém se prý za vlády Přemysla II. Otakara skrýval
lupič Pašek a jeho druh Pole – odtud název místa, kde
v sedle přepadávali pomalu jedoucí kupce a obchodníky.
Další zajímavou cestou je současná cyklostezka Opárenským údolím, spojující Most a Doksy, původní kupecká cesta hlídaná hradem Opárno. Hrad měl spolu
s Vchynicemi důležité místo při cestě z Prahy do Saska
a zpráva z roku 1418 říká, že král Václav potvrdil Vchynickým starodávné právo na ochranu statku lovosického, kde mohli pást i lovit. Lovosice samy tehdy patrně
žádné samostatné opevnění neměly, tím se vysvětluje
zvláštní význam hradu Opárno pro Lovosice, což bylo
již tehdy místo se značným dopravním a obchodním
významem. Navíc po cestě z Velemína do Malých Žernosek bylo po toku Milešovského potoka 9 funkčních
mlýnů, i když ne všechny mlely obilí.
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Chotiměř před půl stoletím
P

ředstavujeme další díl pravidelné rubriky Chotiměř před půl stoletím. Opět se podíváme do
roku 1970. Tentokrát se zaměříme na zemědělství,
výstavbu nebo společenské akce.

čato se stabilizační výstavbou druhého obytného domu
o šesti bytovkách. V budoucnu se pomýšlí na individuální a družstevní výstavbu domků.
Veřejné akce
V obci byla uspořádána veřejná oslava MDŽ za účasti
JZD a kamenolomu. Po oslavě následovala zábava při
hudbě na sále v Chotiměři. V Litoměřicích na ONV
byly vyznamenány s. Božena Šiknerová, Běla Müllerová
a Anna Řípová. Dále byla uspořádána oslava 25. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Při této příležitosti dostali pamětní plakety s. Pouva, Šlajer, Novotný a Šlapáková.

Zemědělství
Podáváme stručnou zprávu o hospodaření zdejšího zemědělského závodu dle rozboru hospodaření z roku 1970
zapůjčeného vedením JZD České středohoří v Chotiměři. JZD hospodařilo na 735 ha zemědělské půdy, z toho
na 390 ha půdy orné. Celkem zde pracovalo 123 lidí.
Družstvo mělo 9 učňů, studentů a vojáků a 39 pracujících důchodců. Následkem nepříznivých povětrnostních
podmínek vznikly škody na plodinách a na ovoci ve výši
794 000 Kčs. JZD dostalo náhradu škod 442 000 Kčs.

ZDŠ
V rámci běžné údržby byla opravena střecha, její oplechování i okapní žlaby a roury. Tyto práce si vyžádaly
náklady 5000 Kč. Opravy provedl Helmut Minář z Velemína brigádně. •

Výstavba
Problém nedostatku pracovních sil byl částečně vyřešen získáním pěti rodin do nových bytovek a bylo zapo-
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dpady...
Často kladené otázky
Rekonstruuji střechu, potřebuji se zbavit starého
eternitu, jak ho mám zlikvidovat?
Eternit obsahuje azbest, a proto patří mezi nebezpečné
odpady. Riziko při práci s ním stoupá, pokud je mechanicky poškozen. Manipulace s eternitem je proto
upravena pravidly: minimalizovat možnost poškození
a převážet v neprodyšných obalech. Skládkování smí
provozovat pouze subjekt, který disponuje povolením
a je řízen přísnými předpisy.
Správným řešením je najmout si na vlastní náklady
autorizovanou firmu, například technické služby, která má k nakládání s nebezpečnými odpady povolení.
Firma pak zařídí odvoz a likvidaci.

Užitečné tipy v předcházení vzniku
odpadu:
→ Požívejte nabíjecí baterie místo jednorázových
(úspory v gramech).
→ Vyhněte se jednorázovým nákupním taškám (úspory do 1 kg za rok).
→ Nekupujte vodu v PET lahvích, pijte ji z vodovodu.
→ Neplýtvejte potravinami. Zbytky nikdy neházejte do
popelnice, patří na kompost.
→ Jednorázově potřebné věci si můžete zapůjčit.
→ Nepotřebné oblečení darujte na charitativní účely.
→ Starý nábytek nabídněte zdarma, třeba na internetu.
→ Pivo či mléko kupujte ve skle, nikoli v nápojovém
kartonu nebo v plastu.

Kam patří nápojové kartony?
Odkládáme je do žlutých kontejnerů na plasty. Měly
by zabírat co nejméně místa. Prosíme tedy o jejich sešlápnutí nebo složení.

Věděli jste?

Jak dlouho se rozkládají odpadky, aneb proč
je dobré správně třídit a omezit vznik odpadu:

Mám na vyhození starou pneumatiku. Mohu ji odvézt do našeho sběrného místa?
Obraťte se na starostu nebo místostarostu, možností je
více. Ideální je odvoz pneumatiky do jednoho z míst tzv.
Sítě sběrných míst pneumatik. Taková místa jsou například v Lovosicích v pneuservisech v Terezínské ulici.
Kompletní přehled míst naleznete na www.eltma.cz. Variantou je také odvoz do SD Velemín (s povolenkou OÚ
Chotiměř). Kontaktuje obec a společně naleznete snadné a vhodné řešení.
Stále se mluví a píše o tom, že nejvíce za odpady ušetříme, když budeme jejich vzniku předcházet. Ale jak
to mám udělat, když vlastně všechno je dneska v nějakém obalu?
Budou to sice jen malé kroky, ale i malá změna má
smysl. Vtip je v tom, že když malé kroky udělá hodně
lidí, někde se to určitě odrazí. Průměrný obyvatel u nás
produkuje celkově asi 300 kg odpadů za rok a z toho
vytřídí kolem 50 kg surovin. Je prokázáno, že v obcích,
kde se lidé chovají zodpovědně, je produkce odpadů
i třikrát nižší. •

Odpadek

Přibližná doba
rozkladu

ohryzek jablka, hrušky
papír
slupka od banánu
slupka od pomeranče
vlněná ponožka
krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry, čerstvá mléka)
nedopalek cigarety s filtrem
plechovka
igelitový sáček či taška
žvýkačka
plastový kelímek
PET láhev, plastová láhev
alobal nebo tetrapak s hliníkovou fólií
jednorázové pleny

16 dní
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku

sklo
polystyren
struny do sekačky

7 let
15 let
15 let
25 let
50 let
70 let
100 let
100 let
250 let
tisíce let (ale možná
nikdy)
desetitisíce let (ale
možná nikdy)
pravděpodobně
nikdy
Zdroj: eprehledy.cz
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„Síly ubývaly,
ale zvládly jsme to,“
vzkazují sestry
z první linie

Chotiměřské rodačky Lenka a Irena jsou sestry. V životě a v podstatě i v práci. V milešovském domově důchodců pracují téměř 10 let, starají se tu o seniory a díky dlouhé praxi je hned tak něco nepřekvapí. A pak
přišel březen 2020. „Zpočátku jsme měly velký strach, situace byla opravdu vážná,“ shodují se při ohlédnutí
za pandemií koronaviru. Ze dne na den stály v první linii a chránily životy nejohroženější skupiny. I díky
jejich nasazení to Milešov zvládl. Rozhovor je přiblížením náročné práce v těžké době a současně poděkováním. Obě teď mají jediné přání: „Ať už se podobná situace neopakuje!“
Co vás napadlo, když byl začátkem března v milešovském domově důchodců vyhlášen zákaz návštěv? Bylo
hned jasné, že je situace vážná?
Lenka: Já myslela hlavně na to, jak chránit své blízké.
Vypracoval se krizový plán a vše se opravdu pečlivě
dodržovalo. Všichni si uvědomili, že máme před sebou
nejrizikovější skupinu lidí, kterým právě my musíme
být oporou a rodinou zároveň.

Irena: Ano, situace byla vážná a asi každý měl velký
strach. V domově se okamžitě začalo jednat, ukončily
se návštěvy a vznikl krizový plán. Bály jsme se o klienty,
kteří jsou nejrizikovější skupinou, ale také o své blízké.
Jak reagovali klienti milešovského domova? Nesli nečekanou situaci statečně?
Lenka: Někteří si bohužel neuvědomovali, jaká je situace
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a co se kolem nich děje. Ale velká část z nich ano. Samozřejmě se jim stýskalo po rodině a blízkých.
Irena: Na druhé straně ale všichni nesli situaci velmi
statečně.

Lenka: Zpočátku ano, později už raději ne. My jsme
o všem důležitém byly informovány v rámci našeho
ošetřovatelského týmu. Doma jsme si obě pustily spíš
pěknou hudbu nebo film.

Kdy vám během těch uplynulých třech kritických měsíců bylo opravdu nejhůř?
Irena: S postupem času každému z nás síly ubývaly, ale
všichni jsme to zvládli. I když hrozba ještě není zažehnána.
Lenka: Bylo to těžké hlavně v době, kdy nakažení přibývali. Sama jsem navíc neviděla své blízké. Dcera Lenka bydlí ve Vilémově u Kadaně a po celou dobu jsem
s ní byla pouze v telefonickém kontaktu. V práci jsme
sloužily šichty za kolegyně, které byly nemocné nebo
musely zůstat v karanténě. Naštěstí se ani jedna z nás
nemocí nenakazila. Mně osobně byl největší oporou
syn Jiří, který se navíc místním seniorům nabídl s pomocí nákupu.

Obáváte se na Milešově další vlny? Chystáte se na ni?
Lenka: Samozřejmě, všichni se obáváme. Myslím, že
jsme dobře připraveni, ale ať se taková situace raději
neopakuje.
Irena: Každý z nás se bojí, co přinese podzim, zima a příští
jaro. V DD jsme připraveni, především co se týká ochranných pomůcek. Ale jak říká Lenka, ať už se to neopakuje.
Změnila pandemie koronaviru váš pohled na život?
Lenka: Určitě změnila. Člověk si uvědomí, jak je zranitelný a jak snadno může onemocnět. Důležité je mít
okolo sebe blízké a navzájem se podporovat.
Irena: Ano, rozhodně. Třeba můj syn Ondřej se bál, už
když se virus objevil v Číně. Chci tím říct, že si každý
uvědomil, jak je naše zdraví cenné a tato situace vážná.

Jak se karanténa podepsala na vás a vašich kolegyních? Posílila tato zkušenost partu, kterou na Milešově
máte?
Lenka: Nevím, jestli posílila partu, ale určitě každá z nás
brala situaci vážně a zodpovědně. Všichni si uvědomovali, co by se mohlo stát. Za mě všichni palec nahoru!
Irena: Ano, každý z nás si zaslouží pochvalu, všichni
měli strach o klienty a o své rodiny. Byla to velká zkušenost a každý má můj obdiv.

Co jednou o této době řeknete svým vnoučatům?
Lenka: Já svým vnoučatům řeknu, že to byla doba temna. Naši prarodiče zažili válku a naši rodiče rok 1968. My
zavzpomínáme na Nagano a na temnou dobu Covidu 19.
Irena: Ano, vnoučatům to budeme vyprávět tak, jako
naši prarodiče a rodiče vyprávěli nám o válce, o roce
1968 nebo o roce 1989. •

Čas najednou ubíhal úplně jinak, nemohli jste chodit
ven, byli jste stále izolovaní, a nuceni nosit ochranné
roušky. Jak se povedlo zahnat dlouhé chvíle a případnou ponorkovou nemoc?
Irena: Ponorková nemoc u nás nepropukla. Klienti sledovali televizi a personál se snažil, aby se na nikom tato
situace nepodepsala. Převlékali jsme se do různých kostýmů, abychom si všichni zlepšili náladu.
Lenka: Mně čas ubíhal jako každý jiný den i díky tomu,
že jsem chodila do zaměstnání, kde na mě čekali lidé,
kterým jsem se svými kolegyněmi nahrazovala jejich
rodiny.

Foto: Radim Wajshajtl

Často diskutovaným problémem během pandemie byl
nedostatek ochranných prostředků.
Jak jste se tím vypořádali na Milešově?
Lenka: Tak to určitě skvěle! Některá děvčata jsou šikovnější než já, a tak během nočních nebo doma vyráběly
ochranné roušky. Našla se i spousta dárců, kteří ústenky
věnovali. Poděkování patří například holkám Martině
a Adéle Kunertovým a dalším! Všem velké díky.
Irena: V domově se šily roušky přes den i v noci. Každý se zapojil. A samozřejmě chceme všem dárcům moc
poděkovat! Děkujeme moc!
Žijeme v době, kdy se v podstatě nedá utéct před informacemi, všude bylo plno hrozivých čísel a katastrofických scénářů. Hltali jste na Milešově zprávy nebo
raději vypínali televizi?
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Zmizelé koleje, 1978.

Foto: Petr Ovsenák

Historie
železniční
tratě
Lovosice – Chotiměř – Teplice

v

roce 1892 podnikatelé z Bílinska poprvé projednávají vybudování trati z Bíliny přes České středohoří do Lovosic. Trať měla sloužit jako konkurenční
uhelná dráha k tratím Ústecko-teplické dráhy (AussigTeplitzer Eisenbahn, zkratka ATE). ATE proto přichází
v rámci konkurenčního boje s rychlou reakcí.
Byla původně trasována z Lovosic přes obec Bílinka,
vedle nynější mezinárodní silnice E 55. Tehdejší majitel panství milešovského ale nedal souhlas k záboru
polí, a tak byla trať stavěna těžkým terénem Opárenského údolí. Dále si pak vymínil, že se železniční stanice
u Chotiměře bude jmenovat Milešov - Chotiměř. Bylo
tomu tak do počátku 60. let minulého století.
• 1894 ATE žádá ministerstvo dopravy o povolení
provést přípravné práce pro lokálku z Teplic do Lovosic.
• 13. června 1896 císař František Josef I. vydává Ústecko-teplické dráze koncesní listinu na realizaci Severočeské transverzálky z Teplic do Liberce. Stavba byla
zadána společnosti Schön a synové z Prahy.
• 20. září 1896 jsou zahájeny stavební práce na trati
Lovosice – Teplice. Stavba úseku dlouhého necelých 36
kilometrů trvala vlivem deštivého jarního počasí o dva
a půl měsíce déle, než povolovala koncesní listina, a to
do 1. prosince 1897.
• 16. prosince 1897 probíhalo slavnostní zahájení
provozu a o den později byl zahájen veřejný provoz
v celém úseku Teplice – Lovosice.
• 30. června 1922 je v československém parlamentu
odhlasován zákon zestátňující Ústecko-teplickou dráhu
k 1. lednu 1923. Provoz na transverzálce tak převzaly
Československé státní dráhy. Záhy po zestátnění přestaly pro neefektivnost zcela jezdit uhelné vlaky.
• Koncem 40. let v souvislosti s odsunem německého
obyvatelstva se propadá nákladní doprava a je zavedena zjednodušená výprava vlaků. Roku 1954 jsou stanice
opět obsazeny výpravčími.
• 3. říjen 1961 se stal smutným dnem v historii trati.
V 16:15 při vjezdu do stanice Žalany vykolejila na výhybce parní lokomotiva jedoucí v čele nákladního vlaku o 46

vozech. Poničeno bylo 70 metrů kolejí. Stroj skončil těsně před staniční budovou na boku, 8 nákladních vagonů
vytvořilo valnou hromadu a 4 další vozy vykolejily. Strojvedoucí, vlakvedoucí a průvodčí byli zraněni, topič se
zachránil skokem z lokomotivy a přihlížející výpravčí se
nezranil díky vzrostlému stromu před staniční budovou.
Sloužila do r. 1970 pro návoz prázdných vozů pro uhelnou pánev a ve své době měla nemalý význam v propojení měst Liberec, Česká Lípa, Litoměřice, Lovosice
a Teplice. Nádražní budova je typická pro malé stanice
na trati bývalé společnosti ATE. V době počátků provozu chotiměřského nádraží byly vedle nádražní budovy
vysazeny dva stromy, lípa a kaštan, které patří mezi nejstarší stromy v našem okolí.
• V roce 1979 končí parní provoz na trati. Osobní
dopravu obstarávají motoráčky.
• Po roce 2000 byla zavedena pouze osobní doprava,
nákladní byla omezena na minimum.
• 2007 jsou na trati nasazeny motorové jednotky Regionova vzniklé přestavbou starších vozů.
• 7. června 2013 trať zasáhl rozsáhlý sesuv půdy, který
poškodil úsek mezi Chotiměří a Radejčínem. Z Lovosic
byla zavedena náhradní autobusová doprava a osobní
vlaky končí jízdu v Radejčíně. Začínají dlouhé debaty
o znovuobnovení trati.
V únoru 2020 schvaluje Centrální komise ministerstva
dopravy záměr projektu na obnovení provozu na trati
z Řetenic do Lovosic. Správa železnic zahajuje práce na
projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Výběrové řízení na zhotovitele má být vypsáno v roce 2022.
• 6. června 2020 do stanice Chotiměř vjíždí osobní
vlak firmy AŽD.
Nejvyšší místo: u Radejčína mezi kilometry 22,8 a 22,9,
kde trať prochází zářezem v nadmořské výšce 371,45 m.
n. m.
Nejnižší místo: stanice Lovosice o výšce 152 m. n. m.
Nadmořská výška ve stanici Chotiměř: 304 m. n. m.
Nejvyšší hodnota sklonu na trati: 25 promile •
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První vlak

po sedmi letech vítala
snídaně na kolejích...
Téměř na den přesně po
sedmi letech opět přijel do
Chotiměře vlak. V sobotu
6. června krátce před 8:00
poprvé zahoukal motorák Švestkové dráhy na
trati u pily a na nádraží

v Chotiměři ho vítalo několik desítek natěšených obyvatel v čele s panem místostarostou Boučkem v uniformě
výpravčího. Kdo si na první soupravu přivstal, mohl si
vychutnat ranní kávu, čaj a domácí pečivo. Jedinečný zážitek z návratu vláčků na naši trať nepřekazilo ani uplakané počasí. Pravidelná linka bude na trati Litoměřice
– Chotiměř jezdit až každý víkend až do podzimu. •

h DÚK

U 10 – T4 Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Chotiměř
km AŽD Praha s.r.o.

Vlak

25560
(#
c

25562
(#
c

25564
(#
c

25566
(#
c

25568
(#
c

25570
(#
c

25572
(#
c

7 13
{¢7 15
¢7 19
p
7 24
¢7 30
{ 7 33
{ 7 42
¢7 48

9 13
{¢9 15
¢9 19
p
9 24
¢9 30
{ 9 33
{ 9 42
¢9 48

11 13
{¢11 15
¢11 19
p
11 24
¢11 30
{ 11 33
{ 11 42
¢11 48

13 13
{¢13 15
¢13 19
{¢13 21
13 24
¢13 30
{ 13 33
{ 13 42
¢13 48

15 13
{¢15 15
¢15 19
{¢15 21
15 24
¢15 30
{ 15 33
{ 15 42
¢15 48

17 13
{¢17 15
¢17 19
{¢17 21
17 24
¢17 30
{ 17 33
{ 17 42
¢17 48

19 13
{¢19 15
¢19 19
{¢19 21
19 24
¢19 30
{ 19 33
{ 19 42
¢19 48

Litoměřice horní nádraží
Litoměřice Cihelna
Žalhostice
Lovosice závod
Lovosice
Lovosice
10 Lovosice zastávka
14 Oparno
17 Chotiměř

/

/
Do stanice

(# jede od 6.VI. do 1.XI. v E a 

Foto: Radim Wajshajtl

Ze stanice
0
2
4
6
8

{ zastávka na znamení
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h DÚK

T4 – U 10 Chotiměř – Lovosice – Litoměřice horní nádraží
km AŽD Praha s.r.o.

Vlak

25561
(#
c

25563
(#
c

25565
(#
c

25567
(#
c

25569
(#
c

25571
(#
c

25573
(#
c

¢8 08
{ 8 13
{ 8 21
¢8 25
¢8 30
p
¢8 36
{¢8 39
8 42

¢10 08
{ 10 13
{ 10 21
¢10 25
¢10 30
p
¢10 36
{¢10 39
10 42

¢12 08
{ 12 13
{ 12 21
¢12 25
¢12 30
p
¢12 36
{¢12 39
12 42

¢14 08
{ 14 13
{ 14 21
¢14 25
¢14 30
p
¢14 36
{¢14 39
14 42

¢16 08
{ 16 13
{ 16 21
¢16 25
¢16 30
16 32
¢16 36
{¢16 39
16 42

¢18 08
{ 18 13
{ 18 21
¢18 25
¢18 30
18 32
¢18 36
{¢18 39
18 42

¢20 08
{ 20 13
{ 20 21
¢20 25
¢20 30
p
¢20 36
{¢20 39
20 42

Ze stanice
0
3
7
9
11
13
15
17

Chotiměř
Oparno
Lovosice zastávka
Lovosice
Lovosice
Lovosice závod
Žalhostice
Litoměřice Cihelna
Litoměřice horní nádraží

/

/
Do stanice

(# jede od 6.VI. do 1.XI. v E a 

{ zastávka na znamení

h DÚK

U 10 – T4 Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Chotiměř
km AŽD Praha s.r.o.

Vlak

25560
(#
c

25562
(#
c

25564
(#
c

25566
(#
c

25568
(#
c

25570
(#
c

25572
(#
c

7 13
{¢7 15
¢7 19
p
7 24
¢7 30
{ 7 33
{ 7 42
¢7 48

9 13
{¢9 15
¢9 19
p
9 24
¢9 30
{ 9 33
{ 9 42
¢9 48

11 13
{¢11 15
¢11 19
p
11 24
¢11 30
{ 11 33
{ 11 42
¢11 48

13 13
{¢13 15
¢13 19
{¢13 21
13 24
¢13 30
{ 13 33
{ 13 42
¢13 48

15 13
{¢15 15
¢15 19
{¢15 21
15 24
¢15 30
{ 15 33
{ 15 42
¢15 48

17 13
{¢17 15
¢17 19
{¢17 21
17 24
¢17 30
{ 17 33
{ 17 42
¢17 48

19 13
{¢19 15
¢19 19
{¢19 21
19 24
¢19 30
{ 19 33
{ 19 42
¢19 48

Ze stanice
0
2
4
6
8

Litoměřice horní nádraží
Litoměřice Cihelna
Žalhostice
Lovosice závod
Lovosice
Lovosice
10 Lovosice zastávka
14 Oparno
17 Chotiměř
(# jede od 6.VI. do 1.XI. v E a 

/

/
Do stanice

{ zastávka na znamení

1
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Slavnostní žehnání křížku
v

Nejprve pronesl svou řeč pan starosta. Popisoval jak historii božích muk, tak i příběh o záchraně a opravě.
Poté dostal slovo pan biskup. Sám řekl, že žehnal různým
křížům a sochám, ale prý ještě nikdy v třešňovém sadu.
Mluvil o tom, proč se křížky na cestách stavěly, že většinou se v místě stala nějaká nehoda nebo naopak šťastná
událost. Třeba to bylo místo nějakého osudového setkání. Po nádherné řeči přišlo samotné žehnání, načež pan
biskup pokropil křížek svěcenou vodou, promluvili také
otec Ladislav a otec Josef.
Když se na Opuce skončilo, všichni se přesunuli dolů
k vánočnímu stromečku, kde už čekala hudba a občerstvení. Pan biskup, ještě předtím než odjel, všechny obešel
a každému podal ruku. Zdařilá akce skončila kolem sedmé hodiny večerní.
Celé odpoledne pro mě bylo nezapomenutelné. Kdykoliv
teď pojedu nebo půjdu okolo křížku, tak si na tento teplý
červnový den vzpomenu. •
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Text: Adéla Wajshajtlová, 13 let, foto: Radim Wajshajtl

sobotu 13. června se na Opuce v třešňovém sadu
uskutečnilo slavnostní žehnání křížku. Líbilo se
mi, že i přes neuvěřitelné teplo, které nás překvapilo, zavítalo na Opuku poměrně dost obyvatel nejen
z Chotiměře, ale i okolních vesnic a měst. Když přijel
pan biskup, tak se mohlo začít.

RECEPT ••••

Chotiměřský

kvas během svého kynutí zdvojnásobí svůj objem. Po
uplynutí této doby odeberte do čisté sklenice dvě velké
lžíce kvásku na příští pečení, přikryjte víčkem a vložte
do lednice, skleničku ale nedotahujte pevně.
Ke zbylému rozkvasu přidejte vodu, rozmíchejte co
nejlépe a vsypejte sůl, kmín a pšeničnou chlebovou
mouku, která lepí méně než klasická hladká a mnohem
lépe se s ní pracuje. Použít ale můžete i hladkou nebo
mix hladké a chlebové.
Pozor, každá mouka jinak saje, proto pokud by se vám
těsto zdálo hodně hutné, přidejte vodu. Těsto snese 250
až 330 g vody, ale to už je třeba ho překládat. Postupně
s přibývajícími zkušenostmi můžete množství vody navyšovat, zkuste ji také nahradit kefírem nebo podmáslím.
Mísu zakryjte utěrkou a nechte 45 minut odpočívat, poté
si namočte ruku, uchopte těsto, vytáhněte ho nahoru
a několikrát přeložte. Pak znovu zakryjte a dejte kynout.
Stejný postup zopakujte znovu po 45 minutách a nechte
kynout ještě 20 až 25 minut. Někdo ale nepřekládá vůbec.
Asi po dvou hodinách dejte těsto na lehce pomoučený
vál, trochu propracujte a připravte ho na ošatku. V tuto
chvíli záleží na jejím tvaru, buď si vytvořte kouli, nebo
oválek. Pokud nemáte ošatku, postačí jen cedník a pomoučená utěrka.
Vytvarovaný chléb potřete ze všech stran moukou, pak
vložte spojem nahoru do připravené ošatky, zakryjte
utěrkou a nechte asi 2 hodiny vykynout.
Zda je těsto vykynuté, zjistíte jednoduchým testem,
lehce u krajů prstem píchněte do těsta, pokud se důlek
příliš rychle vrací zpátky, nechte ještě kynout.
Vyhřejte troubu na 250 stupňů
a vložte do ní dva plechy. Jeden, na
kterém budete péct, a do druhého
Ingredience na pšeničn
o-žitný
na dně trouby lít vodu.
kváskový chléb
Větší prkénko lehce poprašte mou✓ rozkvas připravte 10
kou a vykynutý chleba na něj opaaž 12
hodin předem (nejlépe
trně překlopte. Otevřete troubu,
večer)
bochník opatrně přesuňte z prkén✓ 1 lžíce mateřského kv
ásku
ka na plech, přivřete lehce dvířka,
✓ 150 g žitné chlebové m
ouky
na
spodní plech chrstněte vodu
Nová rubrika Chotiměřský recept
✓ 150 g vody
a troubu ihned zavřete. Chléb pečte
pravidelně představí originální po15 minut na maximální teplotu,
krm, který má pevnou vazbu na naši
těsto (do ošatky 0,75kg)
poté vyndejte plech ze dna a troubu
obec, její obyvatele, historii nebo
✓ celý rozkvas
zavřete.
s sebou nese zajímavý chotiměř✓ 450 g pšeničné chlebov
Snižte teplotu na 190 °C a pečte
ský příběh. Začínáme jedním ze
é
dalších 35 minut. Poklepáním na
symbolů posledních měsíců, chlemouky
povrch chleba se ujistěte, že je hobem. Spousta domácností, včetně
✓ 250 ml vlažné vody
tový,
při poklepu zní dutě. Upečený
chotiměřských, během pandemie
✓ 2 lžičky soli
chleba nechte volně vychladnout
začala s pečením domácího chle✓ 1 až 2 lžičky drceného
ba. Svůj recept představuje Renakmínu na mřížce. Po vytažení z trouby má
✓
Dle chuti můžete přidat
chléb vrchní kůrku hodně pevnou
ta Johanovská (s mnoha dobrými
i
slunečnicová, lněná, sez
a
tvrdou, ale po vychladnutí je leradami Markéty Egreši, která něamová
semínka, smaženou cib
hounce
křupavá a chleba je krásně
kolika sousedům věnovala jejich
ulku
měkký
a
díky překládání pěkně „okaprvní kvásek).
nebo škvarky.
tý“. V tu chvíli už zažíváte skvělý pocit, dokázali jste upéct malý zázrak!
Postup:
Kdybyste
si
chtěl
někdo kváskový chléb vyzkoušet,
Vezměte 1 lžíci kvásku ze sklenice a rozmíchejte s žitmohu vám nabídnout Váš první kvásek.
nou moukou a vodou. Hotovou směs zakryjte igelitem
Dobrou chuť! •
a nechte stát při pokojové teplotě 10 až 12 hodin. Roz-

domácí chléb
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„V době pandemie se mi po
dětech stýskalo,“
přiznává ředitelka školky
Co vás napadalo, když se v březnu poprvé vážně začalo mluvit o uzavírání škol a školek?
Pro většinu z nás bylo slovo pandemie pojmem,
se kterým jsme dosud neměli osobní zkušenost. Obraceli jsme pozornost k tiskovým
zprávám, hledali v historii, naslouchali lékařům a tyto znepokojivé informace nás děsily. Situace začala připomínat sci-fi, jejímž
hlavním aktérem bylo něco nehmatatelného,
všudypřítomného a pro mnohé velmi nebezpečného, co navíc „toužilo“ po naší společnosti, aby nás
mohlo zahubit. Termíny jako uzavření hranic, nouzový stav, omezený pohyb, celostátní karanténa přes noc
dostávaly reálnou podobu. Ani školství se neobešlo
bez opatření. Rozpaky způsobilo rozhodnutí MŠMT
o uzavření všech stupňů vzdělávání mimo předškolního. Uzavření mateřských škol nechalo ministerstvo na
zřizovatelích. Po vyhlášení celostátní karantény jsme
se rozhodli uzavřít provoz naší mateřské školy
17. 3. 2020
Jak reagovali rodiče a děti, když se o uzavření
školky z důvodu ochrany zdraví před koronavirem dozvěděli?
Po uzavření základních škol nám několik rodičů
oznámilo, že si děti za této situace nechají doma. Postupně se každým dnem docházka do mateřské školy
snižovala a den před uzavřením přišly pouze čtyři děti.
Postoj rodičů byl velmi rozumný. Děti jsou to nejdražší,
co máme, a nikdo netušil, jaký bude další vývoj.

Jak jste s kolegyněmi vyplnily vynucenou pauzu? Nenudila jste se?
Na nudu nebyl čas. V prvních dnech po uzavření jsme
s děvčaty svorně šily roušky všem potřebným. Poté, co
jsme zajistily bezpečnost svých blízkých, začaly jsme
odškrtávat pracovní úkoly. Učitelská profese není jen
přímá práce s dětmi, ale i spousta administrativy, která
má své termíny, jež se nezastavily ani v době karantény. Bylo více času na rozbory vzdělávacího programu,
evaluační činnosti, metodiky, revize, opravy, nákup
spotřebního materiálu a vybavení, v posledních dnech
před otevřením také na nezbytný úklid vnitřních i venkovních prostor.
Byly jste s dětmi a jejich rodiči během uzavření školky
v kontaktu?
Ke komunikaci s rodiči jsme využívaly telefon nebo
email. Prostřednictvím platformy messenger jsme po-
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sílaly náměty pro činnosti s dětmi v souladu se vzdělávacím programem. Také jsme dětem domů odvezly
výtvarné pomůcky a pracovní sešity.

Mateřská škola má nové oplocení

V době karantény se uskutečnily i zápisy nových dětí
a školka už se chystá na další školní rok. Kolik dětí nastupuje do prvních tříd a kolik nových vítáte?
Zápisy proběhly nestandardním způsobem bez přítomnosti dětí, kterých bylo přijato pět. V posledním týdnu před začátkem školního roku těmto dětem a jejich
rodičům umožníme nahlédnout do školky, aby měli
představu, co je čeká. Tento rok se také rozloučíme
s pěti předškoláky. Loučení bude vzhledem k epidemiologickým opatřením individuální, ale pokud situace na
konci prázdnin dovolí, snad se dočkáme i společného
posezení a závěrečné fotografie.

Pro nové oplocení byly
zvoleny tvarovky KB
a 3D pletivo. Poděkování
za odvedenou práci patří
zhotoviteli, firmě místního řemeslníka Antonína
Bendy, která byla zastupitelstvem obce vybrána
ve výběrovém řízení.
V areálu MŠ probíhají
také další práce. Kromě
vyklízení půdy prochází
opravou také vlhkostí zasažené zdivo v prostoru
sklepů a jeden z narušených vchodů do budovy.

Foto: Radim Wajshajtl

Autoři obrázků: děti z MŠ Chotiměř

Kdy se vám poprvé po dětech zastesklo?
V prvních dnech po uzavření školky jsme stály v prázdné herně a neměly si s kým zahrát „Člověče, nezlob se“.
Bylo nám smutno, říkaly jsme si, co se dětem honí hlavou, když vidí lidi v rouškách a nemohou se setkat se
svou paní učitelkou. Na druhou stranu měly možnost
strávit mnohem více času se svými rodiči a to je zcela
určitě velmi cenné.

Na jaře byla provedena rekonstrukce části
oplocení MŠ Chotiměř.
Stávající plot do České
ulice už byl na mnoha
místech narušený nebo
dokonce zbořený. Proto
obec připravila kompletní obnovu.
Pro stavbu byla využita
doba uzavření školky
v období pandemie
koronaviru. Realizace
tak mohla probíhat
bezpečněji než za plného
provozu.

Vaše největší přání do nového školního roku?
Tato lekce v podobě pandemie prošla napříč generacemi. Přála bych nám všem, abychom vzali na vědomí,
že život na Zemi je třeba brát s větším respektem, ohleduplností a pokorou. Snad i více skromnosti a trpělivosti by nám také neškodilo. •
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PRO Chotiměř pro Chotiměř
KELTSKÝ
TELEGRAF

Vítání jara. Návrat k přírodě a kořenům. Předávání světelných signálů z vrcholu na vrchol. Propojení lidí navzájem prostřednictvím
kopců a hor, které kdysi bývaly
posvátné a uctívané, i prostřednictvím něčeho, co není zrakem
vidět. Tisíce lidí neváhají opustit své domovy, aby kopcům a horám jejich posvátnost a úctu s respektem vrátili. To je Keltský telegraf.
Myšlenka Keltského telegrafu a mystérium noční krajiny si mě podmanily a už šestým rokem, vždy první jarní
sobotu, vyrážíme. Poslední čtyři ročníky jsme zapojeni
pod hlavičkou spolku PRO Chotiměř a postupně jsme
“obsadili” vrchol Milešovky, Kletečné, Kubačky, Kořínky a Lovoše. Naše světelné signály jsou tiché, abychom
nerušili spící přírodu a noční zvěř.
Letošní 11. ročník byl pod tíhou nastalé epidemiologické situace hlavním čertem, šéfem Keltského telegrafu,
zrušen. Vzápětí se zrodila myšlenka velkého signálu,
aby každý, kdo může, doma nebo na svém kopci vyslal
světelný signál ve stejném okamžiku a vyslovil přitom
přání, ať nám příroda odpustí a epidemie se zastaví.
Takové poselství, vyslovené tisíci lidmi pod jarní hvězdnou oblohou už uvolní opravdu silnou energii.
Těšíme se na další telegraf. Je skvělé být součástí takové
lidské sounáležitosti.

ČARODĚJNICE 
NA PLOTECH
Chotiměřané nezkazí žádnou legraci. O tom svědčí, že
na své ploty už počtvrté posadili ježibaby, které obdivují
všichni, kdo kolem nich procházejí nebo projíždějí. Někdy
v polovině dubna najednou začnou přilétat a my můžeme
obdivovat jejich roztodivnou garderobu, makeup, kabelky nebo obuv. Letos své modely obohatily tyto krasavice
o nezbytné roušky a šátky přes obličej. Už první ročník
v roce 2017 se vyznačoval hojnou účastí těchto nadpřirozených bytostí, ale magický rok 2020 předčil, co do počtu
babizen, naše očekávání. Některé ženštiny se objevily i v
sousedních Dobkovičkách nebo na Hrušovce, patrně si
náš kraj oblíbily, protože se jich celkem zaregistrovalo 35.
O jejich oblibě svědčí i to, že posledního dubna neshoří,
naopak slaví s námi 1. máj.
A další rok se znovu vrací na své místo. Doufejme, že 5. ročník bude ještě úspěšnější a málokterý plot zůstane prázdný.
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#ROUSKOVYUKLID
#PYTLOMAT

Koronavirová pandemie též přerušila řadu pravidelných jarních chotiměřských úklidů, které v rámci celorepublikové akce “Ukliďme Česko” náš spolek pořádá
už řadu let.
Letošní ročník se proto posouvá na podzimní termín.
Bude to v sobotu 19. září 2020.
Řada z nás nicméně našla čas i chuť a vydali jsme se
uklízet “na vlastní pěst”. Zřídili jsme na našem plotě tzv. #PYTLOMAT, tedy roli pytlů a zásobu rukavic
a #ROUSKOVYUKLID se rozjel naplno. Děkujeme
všem, kteří se do individuální akce zapojili. Z plotu
zmizelo asi 40 pytlů, jež zbyly z předchozích úklidů,
což znamená, že z přírody v našem okolí bylo vysbíráno docela velké množství odpadků. Ze zkušenosti lze
usuzovat, že i na podzim bude úroda hojná – bohužel.

Přesunuto
běh na podporu
olympijských
myšlenek se
uskuteční v září

Text: Václav Douda, foto: archiv PRO Chotiměř

RECESISTICKÝ 1. MÁJ
Před rokem se zrodil nápad oprášit recesistický 1. máj.
Tato retro akce vznikla u piva už před 17 lety, kdy se
několik našich sousedů v místním hostinci nad ránem
“usneslo”, že po letech uspořádají prvomájové oslavy.
Poprvé v polistopadové historii v režimu recese, nadsázky a veřejné zábavy.
Nad těmi letošními, podobně jako nad jinými akcemi,
visel pověstný Damoklův meč.
Zrušit? Odpískat? Nikdy!
V rámci koronavirových opatření a vyhlášení nouzového stavu jsme nakonec upravili legendární prvomájový
průvod do podoby kontrolního dne kádrovací komise.
Ta měla za úkol zhodnotit výzdobu naší obce pod údernými covidovými hesly a dohledem nejvyššího tajemníka MM.
A jak se dalo čekat, Chotiměřští nezklamali.
Komisi čekala vyzdobená okna, ploty, dokonce nástěnky a chodníky plné mávajících sousedů. Objevily se
i tradiční a trochu zapomenuté malé břízky u domů
se svobodnými děvčaty, krásný symbol mládí, života
a lásky. Ostatně, čím je květen víc, než oslavou šťavnatě
čerstvé energie kvetoucí krajiny a zamilovaných?
Inu, lásky čas a za rok zas.

17

Nejen v Chotiměři se
kvůli omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesouvá
T-Mobile Olympijský
běh. Největší běžecká
akce, která se měla konat v polovině června,
se nově uskuteční ve
středu 16. září 2020.
“Máme radost, že se nám
povedlo domluvit se s pořadateli. Cílem je, aby se
Olympijský běh uskutečnil
ve stejném rozsahu jako
každý rok, jen výjimečně
o 3 měsíce později,” řekl
generální sekretář ČOV
Petr Graclík a upozornil na
klíčové propojení sportu se
zdravím. “Pohybová aktivita je v tomto období, kdy
je třeba kvůli viru posilovat
přirozenou imunitu, velmi
důležitá. Běh v přírodě je
to nejjednodušší, co pro své
zdraví můžeme udělat.”
Chotiměřský závod, stejně jako běhy na více než
osmdesáti místech po ce-

lém Česku, budou
mít jeden společný cíl – jako
jeden tým
o dst ar tovat
najednou v 18. hodin
pokynem přímo z éteru
Českého rozhlasu Radiožurnálu.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci
neběží pouze pro sebe,
část ze startovného jde
na podporu charitativní
činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro
Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.
Tento běh se koná každý
rok v rámci oslav Olympijského dne. Olympijské
myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již přes
třicet let a může u toho
být každý, kdo má běžecké boty a chuť vyrazit na
připravené trasy.
Registrace do všech závodů probíhají na
www.olympijskybeh.cz.
Startovné začíná na
150 Kč. Děti do 15 let
běží v rámci dětských závodů zdarma.

•••• FOTOGALERIE

u hráz
Antivirovo
“
e v akci „Z
vybudujem

Kdo nepracu
je, ať
nemá desinfe
kční gel!

Zdar!
Nazdar!

Včasným
příchodem
do práce
zasadíme
COVIDU
r.
zdrcující úde
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bem
zovým štá
V čele s kri
řkům.
k lepším zít

Společně p
lníme
antivirový
plán.

Opilství nesmí
brzdit antivirový
plán.
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Ani rouška nazmar!

Foto: Václav Douda, archiv Pro Chotiměř z. s.

Buduj vlas
t,
doničíš VIR
!
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Koncert: Z ulice
rovnou do oken

V Chotiměři a okolí se s prvními teplými dny objevily
nové lavičky. Posedět nyní můžete například u cesty k nádraží, u rybníka v dolní části obce nebo na hřbitově. Děkujeme místním i turistům, že díky slušnému zacházení
zůstanou dlouho v dobrém stavu a poslouží svému účelu.
Máte nějaký tip na místo v obci nebo okolí, které by si
nové posezení zasloužilo? Napište! Své tipy zasílejte na
email obec@chotimer.cz nebo oslovte přímo vedení obce.

Foto: Radim Wajshajtl

Foto: Radim Wajshajtl

Pandemie koronaviru ochromila celý svět i Chotiměř také
v oblasti pořádání kulturních akcí. Letošní jaro se proto
obešlo např. bez tradičního plesu hasičů nebo pálení čarodějnic. Malou, ale snad milou náplastí v tomto směru byl
Koncert do oken. Z ulice přímo do chotiměřských oken,
balkonů a zahrad zahrál na sklonku dubna známé lidové
písničky Lovosický žesťový kvartet. Netradiční hudební
počin byl kromě zpestření nelehkých dní také symbolickým poděkováním obyvatelům obce za to, jak statečně
nouzový stav a s tím související omezení zvládli.

Nová místa k posezení
v obci a okolí můžete
vybrat i vy!

Děti si užily hravé odpoledne

Foto: Radim Wajshajtl

Tradiční Dětský den na velkém chotiměřském hřišti letos
nebylo možné uspořádat kvůli mimořádným opatřením.
Proto obec uspořádala pro děti skromnější variantu, během které bylo možné dodržet rozestupy a zároveň si užít
pohyb a zábavu na čerstvém vzduchu.
Na dvě desítky dětí v neděli 7. června nejprve zaběhly bojovku s úkoly, poté závodily na koloběžkách a malovaly
křídou na silnici. Děkujeme všem malým bojovníkům za
úžasné výkony a spoluorganizátorům za pomoc s přípravou povedeného odpoledne!
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NOVINKA:

Svoz popelnic 
v zimním období
bude jedenkrát
za dva týdny
Foto: Miroslav Laube

Zastupitelstvo obce rozhodlo
na svém červnovém zasedání
o změně četnosti svozu nádob
se směsným komunálním odpadem v zimním období. Od
listopadu 2020 budou popelnice vyvezeny pravidelně každé dva týdny, dosud probíhal
zimní svoz každý týden.

Autor křížovky: Jan Onda

„Smyslem této změny je především úspora v nákladech na
likvidaci odpadu. Současně si
od tohoto kroku slibujeme také
další motivaci pro pečlivější
třídění odpadu,“ říká starosta
Jakub Wajshajtl a vyzdvihuje
lepšící se přístup k tomuto tématu. „Popelnice připravené ke
svozu průběžně monitorujeme
a máme radost z toho, že jejich
počet díky správnému přístupu
jednotlivých domácností klesá.
Za to chci moc poděkovat! Na
druhé straně se stále najdou
nádoby, ve kterých při kontrolách najdeme plasty nebo bio
odpad, například trávu nebo
zbytky pečiva. Je tedy stále co
zlepšovat, a také proto znovu
připomínám klíčové a přitom
tak jednoduché pravidlo: papír,
kovy, bio, plasty ani sklo do popelnice nepatří!“
Pro odložení odpadu můžete
využít nově upravené a vyčištěné sběrné místo v areálu
bývalého statku. Připraveno je
několik kontejnerů, celoročně
pak probíhají speciální svozy
od domu nebo je možné obstarat si povolení k využití sběrného dvora ve Velemíně.
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Kříž na Kořínce
Hana Doudová

N

a Kořínku Chotiměřští už od pradávna chodili
sbírat květy, listy nebo kořeny léčivých bylinek.
Odtud má také nevelký vršek nad vesnicí své jméno.
Na svazích najdeme žlutou diviznu, šťavnatý kontryhel,
nebo slzičky Panny Marie, jak se lidově nazývá něžný
kvítek hvozdíku.
Dnes je vrcholek zarostlý neprostupnými keři šípkových růží a trnek, severní svah chrání staleté třešňové
stromy a od Chotiměře jen těžko projdete hradbou starých lísek, hlohů, dubů a jasanů.
Nebylo tomu ale vždycky tak. Nahoře se sušilo voňavé
seno, sklízely sladké třešně a na jižním svahu si mnozí
z nás pamatují úrodnou Dočkalovu vinici. Po sametové
revoluci se také na návrší vrátil dřevěný kříž. Proč je
na Kořínce? Co znamená? Má nám něco připomínat?
Když jsem se jako malá vyptávala svého dědečka, vypravoval mi tuto místní pověst.
Jeden chotiměřský sedlák vysadil na Kořínce víno, které rostlo, prospívalo a o bohatou úrodu se každý rok
zasloužila celá sedlákova rodina. Všichni museli přiložit ruku k dílu, hospodář, jeho žena i jediný syn Jan.
Pracovali společně a dařilo se jim.
Poklidný život vesničanů narušila válka a povinnost
mladých mužů narukovat. Chlapců se nikdo nezastal,
nikdo se za ně nepřimluvil. Protože na vojnu nešel
žádný dobrovolně, vrchnostenský úřad rekruty chytal.
Když do sedlákova stavení vtrhli verbíři, neměl bohužel našetřeno tolik, aby svého chlapce z vojny vykoupil.
Nedalo se nic dělat, starý vinař zůstal na všechnu těžkou práci se svou ženou sám.
Oba velmi trápilo, že o velkou část úrody každý rok
přišli díky nenechavým sousedům. Sladké hrozny byly
velkým lákadlem, a tak nezbylo starému muži nic jiného, než hlídat svou vinici s nabitou puškou celou noc.
Manžele každodenní péče o hospodářství velmi zmáhala, smutně vzpomínali na svého syna a doufali, že se

mu ve světě daří. Ale ani vojáčkovi nebylo dobře, stýskalo se mu po rodném kraji, vyčerpávaly ho dlouhé pochody, tuhá vojenská disciplína a strach o staré rodiče
mu nedal spát.
Nebylo v té době výjimkou, že nedobrovolně naverbovaní muži z vojny zběhli. O tom už dlouho Jan přemýšlel, jednoho dne se rozhodl. Vrátí se domů, ať se děje
cokoliv. Vyrazil na cestu v noci, aby mu tma pomohla a aby cestou nevzbudil podezření, protože obyvatelé českých zemí dobře věděli, že se dezertérům nesmí
nijak pomáhat, naopak je třeba je zadržet a odevzdat
úřadům. Takovému provinilci hrozily nucené práce, ale
i hrdelní trest.
Putoval několik dní, peníze na jídlo získával od sedláků, kteří uvítali pomoc při sklizni. Po týdnu konečně
viděl známá místa rodného kraje, srdce se mu sevřelo
a přidal do kroku, aby byl co nejdříve doma. Do Chotiměře přišel v noci, tma zahalovala krajinu a Jan nechtěl
pozdním a nenadálým příchodem své rodiče vyděsit,
vzpomněl si na starou boudu nad vinicí a vypravil se
na Kořínku, aby v přístřešku přespal a počkal do rána.
Starý hospodář hlídal, zbraň měl položenou v klíně
a klimbal po celodenní práci, noc byla teplá, všude ticho a klid, najednou ho něco probudilo. Vetřelec! Zloděj! Postavil se a puškou zamířil do tmy. Když uviděl
mezi keři mohutnou postavu, vystřelil.
Ráno se stařec dlouho nevracel, žena ztěžka stoupala
nahoru, aby zjistila, co se přihodilo. Před starou dřevěnou boudou spatřila svého muže a v jeho klíně bezvládné tělo mrtvého syna.
Jestli je to pravda, nevím, ale to už je u pověstí obvyklé,
může se v nich skrývat pouze nepatrné pravdivé zrnko. Je ale jisté, že dodnes na vrcholku stojí dřevěný kříž,
snad na památku této smutné události, a stále označuje pro Chotiměřany vršek mezi ostatními výjimečný
a jedinečný. •
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