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Hezký den, milí sousedé,
sami jsme stromy, spolu jsme les. Tato staletími prověřená pravda mi vytanula na mysl při přípravě prvního čísla Chotiměřských novin roku 2021. Je totiž
plné úžasných příběhů dětí i dospělých z naší vesnice, kteří mají talent, vůli a snahu. A když se takoví
lidé dají dohromady, může z toho být dobré místo
pro život. Třeba to naše.
Jsem optimista a snažím se hledat to pozitivní. Ano,
vím, že tento výraz dostal v posledních měsících
i význam, bez kterého bychom se raději obešli. I kvůli
tomu ještě před pár týdny spousta lidí děkovala, že je
příšerný rok 2020 konečně pryč. Když ale zkouším
hledat v uplynulém roce to dobré, na následujících stránkách vidím hned několik
živých důkazů, proč rok minulý zas tak špatný nebyl. A je to určitě i díky schopnosti dívat na věci optimisticky a brát překážky jako příležitosti a výzvy.
Například Veronika Sendlaiová. Nic Vám to jméno neříká? Napovím. Není z Chotiměře. Přesto je tu denně. Rozváží balíčky a smí nám říkat Zlato. Ano, sympatická
řidička „pépéelka“, která si v době epidemie doslova sáhla na dno. Rekordem pro
ni byl v adventní době den, kdy během jedné služby rozvezla po Chotiměři a okolí
neuvěřitelných 291 balíků! Přes veškerý stres a dřinu zůstává neustále usměvavá,
milá a přátelská. Potřebujete dobít energii? Spojte se s Veronikou! Nevím, jak to
dělá, ale má jí kdykoliv na rozdávání. Nebo si pro inspiraci přečtěte rozhovor, který
přinášíme jako poděkování pro ni a pro její kolegy ze zásilkových služeb za nelehkou práci, kterou pro nás každý den a v každém počasí dělají.
Určitě znáte i Terezku Hladovou. Je jí 9 let a je moc šikovná. Skvěle využila nabídnutou příležitost a spolu s několika dalšími dětmi namalovala postavičky, které mají za
úkol hlídat naše ulice a zpomalovat nepoučitelné řidiče. Povedlo se. Její obří kresby
už vídáte v České ulici a brzy přibudou další. Díky ní máme nejen titulní stranu časopisu, ale především naprosto originální dopravní značku. Nic podobného jinde neuvidíte. A společně s Terezkou děkujeme všem, kteří u nás jezdí pomalu a bezpečně.
Ohromnou porci talentu a šikovnosti ukazuje i v tomto čísle Hanka Doudová. Že
si naprosto samozřejmě a s lehkostí rozumí s češtinou, to je věc známá. Koneckonců to dokazuje i při přípravě Chotiměřských novin. Za její editace, korekce
a krásné pověsti jí patří velké poděkování. Nejednoho z nás ale překvapily nádherné kresby místních památek a zákoutí. Hance stačí papír a uhel nebo tužka
a v té naší bláznivé chytré mobilní době plné nekonečného přívalu fotek s filtry
i bez máte najednou v ruce čistý obrázek. Jednoduchost s malým zázrakem na
konci. Jako snaživý žák paní učitelky Marešové, který to nejdál dotáhl k vystínované váze s květinou, vím, o čem mluvím.
Malý zázrak prožil i Pavel Fulín. Velitel našich hasičů přivezl svým chlapům z brněnského vyhlášení Dobrovolníků roku nečekané 2. místo. Stříbrná odměna za hodiny
tvrdé práce ve volném čase. On ji bere jako ocenění pro všechny borce z jednotek,
které za sebou mají například loňskou těžkou sérii zásahů na nedaleké hořící skládce.
Společně v Chotiměři určitě najdeme mnohem více „pozitivních“. Vidíte je, znáte
je. Jsou to Naši příbuzní, známí a sousedé. Někdy stačí málo. Třeba jen změnit úhel
pohledu. Vyslechnout jejich příběh. Nebo si počkat na další čísla Chotiměřských
novin. Určitě o nich napíšeme. Protože sami jsme stromy. Spolu jsme les. A spolu
jsme Chotiměř.

Foto: Radim Wajshajtl

Oszvaldové

5 Vánoce a první pořádný

PS: Přijměte malý dárek, který je součástí tohoto čísla. Jde o unikátní letecký snímek zimní Chotiměře pořízený letos v lednu fotografem Lukášem Veselým. Krásná fotografie zůstane památkou na zimu, kterou u nás dlouho nepamatujeme.
S úctou

Jakub Wajshajtl, starosta
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Foto: archiv paní Oszvaldové

•••• DOPIS

Vzpomínky paní Oszvaldové
Vážení a milí občané Chotiměře,
dovolte mi, abych zavzpomínala a podělila se s Vámi
o některé okamžiky svého života. V nádherném prostředí obce jsem prožila celých 55 let.
Nastoupila jsem jako ředitelka mateřské školy a vedoucí školní jídelny v roce 1962, spolupracovala jsem
s paní učitelkou Annou Körnerovou a kuchařkami paní
Vlastou Boučkovou a Jaroslavou Wajshajtlovou.
V této době se rodilo hodně dětí, a proto naši školku
navštěvovalo někdy i 32 žáčků. Byla to opravdu práce náročná a prostory pro tak velký počet dětí malé
a nedostačující. Ale vždy jsme se nějak srovnali a práce s velmi milými, snaživými a učenlivými dětmi byla
úžasná.
I přes plný stav mateřské školy jsem na četné žádosti
přijímala i děti dvouleté, aby se jejich maminky mohly
zařadit do pracovního procesu.
Život v Chotiměři byl také bohatý na kulturní vyžití,
ve spolupráci s rodiči a velkou pomocí tehdejšího národního výboru s předsedou Josefem Pouvou se konal
nespočet pěkných akcí: Den dětí, vítání občánků, lampionové průvody nebo závody na kolech. S organiza-

cí pomáhala paní Hřebíková, paní Macháčková a pan
Dvořák.
Často jsme s dětmi pobývali v přírodě, chodili jsme do
Oparna, na Hrádek a také na blízkou Kořínku, kde se
děti mohly vydovádět. V Chotiměři se také každé dva
týdny promítaly filmy. Odpoledne pro děti, večer pro
dospělé. To zajišťoval pan Hřebík a můj manžel.
Občané se rovněž scházeli na Kořínce, kde se konaly
různé oslavy, které často zpestřovaly seskoky parašutistů v čele s Frantou Riedelem, zpívalo se, točilo pivo
a bylo veselo.
Život v Chotiměři byl krásný a jen nerada jsem obec
opouštěla. I dnes se mi stále po Chotiměři velmi stýská
a ráda na léta zde strávená se slzami v očích vzpomínám.
Moc se mi líbí Váš časopis Chotiměřské noviny, který je
plný zajímavostí.
Přeji Vám všem pevné zdraví a do dalších let hodně
energie, úspěchů a spokojenosti.
Přikládám také fotografii budovy mateřské školy po
její výstavbě v roce 1938 a fotografii dětského kolektivu
školního roku 1978-79. •
Zdraví Vás Marie Oszvaldová
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NEJMENŠÍ OBČANÉ ••••

Vánoce

a první
pořádný
sníh v MŠ

Foto: Eva Loskotová, Marie Šichmanová

Mateřská škola bojuje s nepřízní současné situace statečně. Díky dobře nastavenému režimu
opatření, výborné spolupráci s rodiči a samozřejmě i díky šikovným předškolákům mohla
být školka před koncem roku i na počátku roku
nového v provozu. Děti si tak mohly užít společnou oslavu Vánoc, bohatého Ježíška i první
pořádný sníh této zimy. •
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•••• PŘIPOMENUTÍ
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dpady...

INFO ••••

Často kladené otázky

→

Dokdy je možné platit odpady a
vyzvednout lístky na popelnice?
Současné lístky na popelnice z roku 2020 platí do konce
března, poté už je třeba vylepit nové.
I pro letošní rok činí poplatek pro dospělou osobu 700
Kč, senioři nad 70 let mají 50% slevu a děti do 10 let
jsou od platby osvobozeni. Připomeňme, že v ceně není
pouze vývoz popelnic, ale také shromažďování, sběr,
přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Po zaplacení dostanete nálepku, která
umožní vývoz nádoby.
Platit je možné v hotovosti do pokladny OÚ Chotiměř
nebo převodem na účet 35927471/0100 (KB) do 15.
března 2021. Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo popisné. Do zprávy pro příjemce poznamenejte účel
platby ODPAD.

vé sklo není problém, ale zrcadlo je potaženo reflexní
vrstvou, často s obsahem kovových příměsí. Dříve byly
zadní strany natřené stříbrnou příměsí, dnes jsou potaženy hliníkem. Takže když už se zrcadlo rozbije, patří
do popelnice. Snad nám nepřinese smůlu, ale naopak.

→

Mohu vyhodit kosti z kuřete nebo
králíka na kompost?
V žádném případě, maso ani jiný živočišný odpad, kosti, masové odřezky, šlachy nebo uzeniny na kompost
ani na hnůj nepatří, protože zde není tak vysoká teplota, aby zničila původce chorob. Přikládáme pro Vás
praktický přehled, co můžete kompostovat a co ne.
Současně připomínáme důležitost třídění kuchyňského
odpadu a bioodpadu, který do popelnice zcela jistě nepatří, protože výrazně zabírá v nádobě místo. V průměru
totiž tvoří téměř 20% obsahu našich nádob se směsným
odpadem. Pokud ho vytřídíme, ušetříme i vysoké náklady
za skládkovné. Správným kompostováním se pak z bioodpadu stane užitečná surovina. Pokud potřebujete v tomto
směru pomoci nebo poradit, obraťte se na obecní úřad. •

→

zdroj: Kompostery.cz

Patří zrcadlo do skla nebo do
popelnice se směsným odpadem?
Zrcadlo patří do směsného odpadu. Nikdy, ale opravdu
nikdy, ho nevhazujte do kontejnerů na sklo. Tabulo-
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•••• INFO

Známe termín dalšího ročníku olympijského běhu!
Na startu se potkáme 23. června
Chotiměř letos už podruhé hostí T-Mobile olympijský
běh. Staňte se součástí velké běžecké rodiny a proběhněte se kouzelnou lokalitou Opárenského údolí.
Kromě hlavního závodu na 6 km bude 23. června opět
v nabídce i kratší okruh pro školáky a krátká trať pro
předškolní děti. Svojí účastí uděláte radost nejen sobě,
ale také pomůžete dobré věci. Část ze startovného totiž
míří na konto České olympijské nadace, která pomáhá například dětem z dětských domovů se zajištěním
sportovního vybavení.
Trasa hlavního závodu povede opět z Chotiměře do
Opárenského údolí směrem k Černodolskému mlýnu.
Odtud borci běží zpět podle Milešovského potoka
k Velemínu. Na křižovatce za železničním mostem
odbočí do Chotiměře a kolem areálu pily míří zpět do
vsi. Celou trasu si můžete projít v mapě tohoto běhu.
Registrace probíhají na webové stránce
www.olympijskybeh.cz. Do 31. března je cena star-

tovního balíčku 150 Kč, 350 Kč s funkčním tričkem
ALPINE PRO. Od 1. dubna do 14. června zaplatíte
startovné 250 Kč, s tričkem ALPINE PRO 450 Kč.
20 Kč z každé vybrané částky je poskytnuto jako dar
České olympijské nadaci. Součástí balíčku je
i startovní číslo a dárky od partnerů. Registrace jsou
možné pouze on-line, ani letos nebude možné se
přihlásit na místě v den závodu. Startovné pro děti
do 15 let je symbolických 30 Kč.
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Zdroj: archiv Kateřiny Daňové

ZAVÁTO ČASEM ••••

Chotiměřský karneval na přelomu 50tých
a 60tých let. Poznáte, kdo je na fotografii?
Napište na obec@chotimer.cz.
Kompletní správná odpověď bude odměněna!

Chotiměř před půl stoletím
I

v novém roce přinášíme pohled na Chotiměř
před půl stoletím. Díky výtečně vedené obecní
kronice sledujeme rok 1971. Rok, kdy prezident republiky Ludvík Svoboda jmenoval novou federální
vládu vedenou Lubomírem Štrougalem, kdy byla
v Praze 4 zahájena výstavba největšího československého sídliště Jižního města, rok, kdy se narodil herec
Ondřej Sokol, světoznámý chirurg Bohdan Pomahač
nebo hokejový brankář Roman Čechmánek. A co se
dle obecní kroniky v tomto roce stalo v Chotiměři?

Hospodářský život
Přes snahy MNV se nepodařilo získat místní řemeslníky do služeb pro obyvatelstvo. Mnozí sice pomáhají
při opravách a výstavbách rodinných domů, ale v rámci
služeb MNV pracovat nechtějí.
V lomu v Dobkovičkách došlo k další rekonstrukci závodu. Byla zvýšena výroba drtí pro panelárny a silnice.
Objem výroby činil za rok 12 800 000 Kč. Bylo vyrobeno celkem 305 000 t drti. Závod získal titul „Provozovna 50. výročí KSČ“.

Obyvatelstvo
V průběhu roku 1971 se z obce odstěhovalo 22 osob,
z toho 10 mužů a 12 žen. Zemřelo 6 osob, 3 muži a 3
ženy. Nově se do obce přistěhovalo 30 lidí a narodilo se 5
dětí, 4 chlapci a 1 děvče. Z toho vyplývá, že růst obyvatelstva je jen velmi pomalý, i když v roce 1971 byla dokončena další novostavba s 6 byty pro mladé družstevníky.

Počasí
Na konci roku sněhu nebylo mnoho, napadl až v prosinci, kdy také nastaly mrazy -10 až -15°C. Chladné
a mrazivé počasí pak trvalo až do konce roku. Také
v lednu nás trápil mráz, dosahoval k hodnotám -20 až
-25°C. Po 15. únoru nastala obleva a sníh roztál. •
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•••• ROZHOVOR

„Moje nejdelší
Ahoj zlato!
služba měla
skoro 20 hodin,“
říká oblíbená doručovatelka
z „pépéelky“

V Chotiměři nebydlí, přesto je tu denně. Přijede autem plným balíků a oslovuje Vás Zlatíčko, Miláčku
nebo dokonce Úžasňáku. I v nejnáročnějších předvánočních dnech, kdy jsme většinu zboží objednávali
přes internet, rozvážela tuny dárků s dobrou náladou.
Sníh? Mlha? Déšť? Nikdy si nestěžuje. Představujeme
ji v rozhovoru, který je současně symbolickým poděkováním z Chotiměře nejen jí, ale také všem dalším
doručovatelům ze zásilkových služeb, kteří si v době
koronaviru pořádně mákli. Jmenuje se Veronika Sendlaiová, pracuje u společnosti PPL, má ráda Chotiměř a Chotiměř má ráda Veroniku.
Obchody byly zavřené, zásilkové služby zahlcené
a také proto jste celý prosinec rozvážela od tmy do tmy.
Řekl vám někdo po Vánocích, že jste mu v podstatě zachránila svátky?
Máte pravdu, že letos vděčnost z lidí doslova vyzařovala při každém mém zastavení u jejich domovů. Téměř
každý, komu jsem něco vezla, mi hned řekl, jaký dárek
objednal a pro koho.
Byly to i díky koronaviru a zavření obchodů nejnáročnější týdny, jaké jste kdy u zásilkové služby zažila?

To bezpochyby! Bohužel tento stav, který nás ovládl,
zaměstnává některé profese víc, než jsme si asi dokázali
představit. Ale myslím si, že to zcela jistě zvládneme.
Jsou poslední týdny náročnější fyzicky nebo psychicky?
Obojí. Někdy naložíte i tunu a půl a musíte ji rozvézt, protože víte, že zákazníci netrpělivě čekají a jste jejich jediná šance. Naštěstí mám na své trase většinou úžasné lidi
a téměř vždy mi s úsměvem pomohou. A psychika? To
je náročnější. Věříte, že balíky z auta vyházíte a padla, ale cestou domů stále myslíte na pár nepříjemných
chvil, které se také najdou, například jsem se dozvěděla,
že kdybych nekouřila, tak bych vše stihla nebo že mám
vstávat dříve.
Jak takové poznámky snášíte?
Zamrzí a většinou je za rohem obrečím, ale je fakt, že
bych negativní zážitky spočítala na prstech jedné ruky.
Mnozí si neuvědomují, jak náročná je práce s lidmi,
musím vždy najít nějaký kompromis, aby byla spokojenost na obou stranách. Vstávám ve 4:00 a v 5:30 musím stát v Teplicích na depu, abych pobrala vše, co si
lidé objednali. Miluju svoji práci, ale baví mě právě díky
vám. Za to moc děkuji!
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CHOTIMĚŘSKÉ RECEPTY ••••
Vzpomenete si, který den před Vánocemi byl nejdelší
a nejtěžší?
Nepamatuji si přesně datum, ale ten den jsem byla 20
hodin za volantem.
Jaké místo má v tom dlouhém každodenním maratonu
vašich zastávek Chotiměř?
Chotiměř je krásná a já obecně miluju více vesnici než
město, kde jsou všichni uspěchaní a žijí hekticky, ale na
vesnicích se lidé baví. Mým snem vždy bylo mít psa,
ale nemohu si ho při své práci dovolit, proto mě těší, že
mi dovolujete rozmazlovat vaše mazlíčky. Už jsem jim
koupila i psí piškoty!

Věnečky
paní Hřebíkové
Recept na výtečné věnečky z odpalovaného těsta je
z kuchyně nejstarší chotiměřské kuchařky. Děkujeme paní Věře Hřebíkové za to, že se o něj podělila
a přejeme dobrou chuť!

Kolik zastávek běžně v Chotiměři míváte?
Celkem dost. V Chotiměři jsou pravidelní zákazníci,
díky kterým mám svou práci jistou.
Jakým oslovením zdravíte chotiměřské zákazníky nejraději?
Zlatíčka a miláčkové! Spousta rodin mi nabídne kávu
nebo čaj. A ač jsem díky práci zhubla už 16 kilo, mockrát jsem dostala něco dobrého. No uznejte, nejsou to
zlatíčka? A když mám teď šanci, chci poděkovat za to,
že pro mě mají úsměv, ať jsou tři odpoledne nebo osm
večer. Moc vám děkuji!
Doneslo se k nám, že máte neobvyklou přezdívku „Bestiální Veruňák“. Jak jste k ní přišla?
Asi před 12 lety jsem hrála na Seznamu hry a obzvlášť
jsem milovala hru Horolezci. Její součástí byl chat, kde
si psaly stovky lidí každý den. Stále jsme mluvili o setkání, proto jsem jednoho dne řekla: „Pojďme se sejít,
abychom se poznali!” Vybrali jsme kemp a vyrazilo se.
A jelikož můj slovník je občas na pár teček, tak jsem
dostala přezdívku Bestia. A odtud už to byl jen kousek
k Bestiálnímu Veruňákovi.
Taky víme, že se ráda smějete a bavíte u klasických vtipů. Dejte nám na závěr jeden váš oblíbený fór!
Máte pravdu, miluju humor, protože
díky němu a smíchu
jde zvládnout vše
lépe. Co třeba tenhle: Jdou soudružky na prvního máje
v průvodu, každá
nese jedno z písmen,
které tvoří nápis:
VŠE, CO MÁME,
PRO MÍR DÁME!
Soudružka,
která
průvod organizuje,
se otočí k té, která
nese písmeno Í a povídá: "Ne, že se nám
zase ztratíš, jako minule!" •
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POSTUP
Vodu, sádlo a sůl
Ingredience na tě
sto
uvedeme do varu.
✓ 0,20 l vody
Postupně přisype✓ 0,11 dkg sádla
me mouku a mí✓
½ kávové lžičky soli
cháme (odpaluje✓ 0,22 polohrubé výběro
me) asi 5 minut,
vé mouky
✓ 6 celých vajec
až se přestane lepit. Do vlažného
těsta zašleháme
postupně vejce. Hotovou hmotu dáme do sáčku a širší
trubičkou stříkáme na plech věnečky. Pozor, dáváme je
dostatečně od sebe, protože nabydou.
Z těsta uděláme asi 60 věnečků.
Pečeme na 200 stupňů zhruba 10 minut. Troubu neotvíráme! Pak ubereme na 180 stupňů a pečeme asi 15
minut do zlatova.
Věnečky položíme na mřížku a ještě vlažné rozkrojíme.
POSTUP
Z uvedených suroIngredience na kr
vin připravíme puém
✓
½ l mléka
dink. Mícháme do
zhoustnutí, přidá✓ 2 vanilkové pudinky
me moučkový cukr
✓ rum
a necháme vystyd✓ moučkový cukr
nout. Do vychladlého pudinku zašleháme jedno změklé
máslo a 1 máslovou heru.
Studené věnečky plníme krémem a na závěr pocukrujeme.

•••• Ohlédnutí za Vánocemi 2020

koledy
do
oken
I na tradiční Vánoční setkání dopadla opatření spojená s prevencí proti šíření koronaviru. Rozsvícení
vánočního stromečku nebylo hromadnou akcí, jako
v předchozích letech. Prostor dostala alternativní varianta rozvolněného odpoledne, během kterého příchozí zdobili obecní stromeček, popíjeli výborné čaje
a horký mošt darovaný panem Grešíkem a vychutnávali si vánoční atmosféru za zvuků známých svátečních písniček a koled.
Lákadlem byla také svátečně vyzdobená chotiměřská

lavička sblížení a Ježíškova pošta, do které ti nejmenší
vhazovali svá tajná přání.
Vánoční atmosféru podpořili také lovosičtí muzikanti, kteří o posledním adventním víkendu prošli vesnicí
a na několika zastávkách zahráli tradiční koledy do našich oken a pod našimi balkony.
Trojici vánočních tradic završilo Betlémské světlo. Na
Štědrý den odpoledne byla otevřena kaplička na návsi,
kde si každý mohl zapálit svoji svíčku a odnést domů
světlo přímo z Betléma. •

Betlémské
světlo

12

UKÁZKA Z NOVÉHO ROMÁNU ••••

Rozsvěcení
v pohybu

21

•••• ROZHOVOR

Velitel dobrovolných hasičů

Pavel Fulín:

„Tři zásahy za den? Daly nám zabrat!“
Za rok to bude čtvrtstoletí od jeho vstupu do jednotky dobrovolných hasičů. Za tuto dobu zažil spolu
s partou chlapů z Chotiměře a okolí stovky výjezdů
a zásahů, viděl toho už opravdu hodně. Konec podivného „covidového“ roku a začátek nového byl ale
i pro něj hodně nevšední. Během několika týdnů převzal prestižní ocenění, nové auto a za jeden den spolu
s kamarády z jednotky zvládl tři zásahy.
Na sklonku roku získala chotiměřská jednotka stříbro
v anketě Dobrovolní hasiči roku. Co to pro jednotku
a Tebe osobně s mírným odstupem času znamená?
Když jsme spolu s Tomášem Rejzkem připravovali přihlášku do ankety, tak nás vůbec nenapadlo, že se naše jednotka
dostane do první trojice. Už to, že jsme byli nominováni
v tak velké konkurenci, je pro nás veliký úspěch. O to větší
překvapení nastalo, když jsme na galavečeru byli vyhlášeni
jako druzí. Nehledě na věcné a finanční dary, které budou
pro jednotku velkým přínosem.
Ocenění, které zahrnuje hlasy veřejnosti a odborníků, jste
získali za pomoc s likvidací požárů na skládce komunálního odpadu. Jak náročné a specifické tyto zásahy jsou?
Každý je něčím specifický, ale zásah na skládce odpadů je
o to náročnější, že zde hoří různorodé materiály. Je třeba
nasadit velký počet lidí a techniky. Hoří takřka vše, co si
dokážete představit, proto vzniká hustý kouř. Obsah látek
ve zplodinách je velice nebezpečný. Proto většinu času při
hašení strávíme v zásahovém oděvu s dýchací technikou a
pokud se vše odehrává v letních měsících, trápí nás i vysoké teploty a všudypřítomný zápach. Zasahujeme na nestabilním podloží, na svahu, kde se brodíme takřka po kolena
v odpadcích. Požár většinou trvá dlouho, protože ložisko
je velmi hluboko ve spodních vrstvách skládky, která se
musí rozhrabávat a zároveň hasit.
Cenu jste přebrali na slavnostním večeru v Brně. Šlo
sice o skromný ceremoniál, protože opatření nedovo-

lila sál plný diváků, ale přesto to musel být zajímavý
zážitek
To opravdu byl. I přes všechna omezení. Škoda, že tento
10. ročník ankety se nemohl konat ve velkém stylu jako
v minulých letech. V hlavním sále nás sedělo pouze 30
vybraných zástupců výherců, televizní štáb a několik
přihlížejících v horních řadách. Známé osobnosti vystupovaly takřka jen pro nás! Pro širokou veřejnost natáčela galavečer Česká televize a shodou okolností ho
nedávno odvysílala. Při vyhlašování výsledků byla po
oznámení třetího místa situace na pódiu dost napjatá.
O to více nás překvapilo, že jsme se umístili druzí, samozřejmě i díky našim rodinám, přátelům, známým,
sousedům, prostě všem příznivcům, kteří poslali hlasy
a ovlivnili spolu s porotou finální pořadí.
Hned na počátku roku jste opět naskočili do kolotoče výjezdů. Kromě několika požárů šlo o specifickou
pomoc záchranářům v našich okolních kopcích při
záchraně raněných. Bylo to v zimních podmínkách obtížné?
Opravdu, začátek roku se stal
pro jednotku
v ýjimečným
a to 10. ledna,
kdy jsme vyjeli hned třikrát!
Poprvé
jsme
zasahovali po
obědě. Jednalo
se o záchranu
osoby, která se
zranila při výstupu na Boreč.
Jelikož mrzlo
a všechny cesty
byly jako jeden
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led, nebylo snadné se na místo dostat. Bohužel zranění
byla natolik vážná, že jsme ženu museli společnými silami
transportovat na nosítkách velmi špatným terénem až do
obce Režný Újezd, kde si ji převzali záchranáři. Při zpáteční cestě na základnu jsme si oddechli, že i když transport byl náročný, k zásahu nedošlo na Milešovce. Ale jako
bychom potíže přivolali, o dvě hodiny později byl znovu
vyhlášen poplach se stejným zadáním, záchrana osoby,
tentokrát opravdu na Milešovce! Kvůli ledovce jsme museli auto odstavit pod kopcem a společně se záchranáři pokračovat pěšky i s potřebným vybavením. Zraněného jsme
nalezli v horní polovině hory ve velmi nepřístupném terénu. Po pádu sklouzl mimo vyznačenou stezku a poranil si
nohu. Naložili jsme ho do vakuových nosítek a následoval
komplikovaný transport mezi popadanými stromy na vyznačenou stezku. Práci ztěžoval všudypřítomný led, sníh
a tma. Pacienta jsme museli pomalu posouvat po sněhu
dolů. Pomohli jsme pacienta naložit do sanitky, ta se ale
nemohla otočit na zledovatělé lesní cestě, proto jsme museli pokácet menší strom. Tento zásah byl opravdu hodně
fyzicky náročný.
A do třetice?
Do třetice jsme ve stejný den vyjeli ve večerních hodinách k požáru budovy do obce Litochovice nad Labem.
Byl nahlášen požár rodinného domu, což se nakonec
nepotvrdilo, a mohli jsme se po průzkumu vrátit zpět
na základnu. Paradoxně jsme pár dní poté zasahovali
také v Litochovicích nad Labem, ale to už se opravdu
jednalo o hořící střechu.
Do akce už pomalu zapojujete také novou posilu – dopravní auto VW Transporter, které jednotka získala
s podporou dotace Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru ČR a také obce Velemín. Proč pro vás
bylo pořízení auta důležité?
V minulosti jsme se potýkali s problémem při zásazích
trvajících delší dobu, neměli jsme adekvátní místo pro
odpočinek, při střídání zasahujících hasičů jsme museli
jezdit vlastními vozidly. Nové auto bude zcela jistě ku
prospěchu i v případech, kdy je například třeba dopravit členy jednotky na školení nebo dovézt potřebný materiál. Transportér je koncipován jako 4x4, zvládne tedy
i jízdu v těžším terénu, proto je možnost nasazovat ho
při záchraně osob v těžko přístupných místech, třeba
právě v okolí Milešovky, Lovoše, Borče nebo Kletečné,
kde velká vozidla neprojedou. Vybavení novou zásahovou technikou je důležité jak pro všechny složky IZS,
tak i pro naši jednotku. Je to historicky první nové vozidlo, které bylo pořízeno a za které děkujeme.

kým opatřením se nemůžeme scházet dodnes, tak jak
by bylo potřeba. Akceschopnost jednotky ale zůstala po
celou dobu prioritou. Děkuji všem členům, kteří zodpovědně a s láskou dělají svoji práci.
Členství v jednotce, to nejsou jen výjezdy a zásahy. Co
všechno vaše práce a činnost v tomto směru obnáší?
Technické prostředky, kterými disponujeme, si žádají
také kontrolu a údržbu, jež musíme pravidelně provádět, aby vše bylo stoprocentně připraveno k zásahu. Organizujeme kondiční jízdy pro řidiče a strojníky, aby si
zdokonalovali své řidičské schopnosti. Důležitý je také
úklid požární zbrojnice, která by si časem zasloužila
rozsáhlejší rekonstrukci. Pomáháme také obci s pořádáním kulturních a společenských akcí.
Procházíte také nejrůznějšími školeními, výcviky, sledujete nové trendy v branži?
Koronavirová situace nenahrává novým kurzům a společným výcvikům. V normálním režimu se ale pravidelně účastníme celé řady školení, například velitelů,
strojníků, obsluhy motorových pil, vyprošťování osob
z havarovaných vozidel, základy poskytnutí první pomoci nebo používání dýchací techniky. Na tyto kurzy
a školení je přesně stanovena časová dotace, která se
musí každý rok dodržet, což je velice časově náročné
pro členy jednotky. Všichni se pochopitelně musíme
podrobit pravidelné zdravotní prohlídce.
Jakým směrem chcete dál jednotku posouvat a rozvíjet? Kde vidíš v budoucnu její úlohu pro Chotiměř, Velemín a přidružené obce?
Jedním z cílů je především získat nové posily, abychom dále
zvyšovali akceschopnost, což je pro nás klíčové. Chceme zasahovat a pomáhat na profesionální úrovni, proto budeme
dále obnovovat vybavení a techniku. Pro obce je naše práce důležitá v případě jakékoliv mimořádné události, kdy je
třeba adekvátně, rychle a profesionálně zasáhnout, chránit
životy a zabránit škodám na majetku. Přejeme si ale, aby občané naší ani okolních obcí žádnou pomoc nepotřebovali.
A pokud ano, jsme připraveni kdykoli zasáhnout. •

Máme za sebou téměř rok od prvních opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Promítla se současná
situace i do fungování jednotky?
Pandemie zasáhla každého, tedy i naši jednotku. Bohužel ve všech směrech negativně. Dokonce jsme se potýkali i se situací, kdy byli nakaženi členové zásahové
jednotky. Zrušily se samozřejmě i všechny společenské
události nebo plánovaná školení. Kvůli protiepidemic-
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Pavel Fulín

Věk: 38
Povolání: zaměstnanec
Hasičského záchranného
sboru podniku

Členem u JSDH
Chotiměř od roku: 1997
Počet zásahů v JSDH
Chotiměř: Přibližně
250–300.
Nejobtížnější zásah:
Několikadenní požár lesů
a polí podél železniční
trati nad údolím Labe
v létě roku 2018.
Životní motto: Nesuď
lidi jen podle toho, jak
mluví, ale podle toho, co
dělají a jací jsou.

•••• PŘEDSTAVUJEME

V minulém čísle Chotiměřských novin jsme přiblížili
organizaci a činnost naší jednotky. V aktuálním vydání
se zaměříme na techniku, kterou jednotka disponuje.
Vozem pro první výjezdy je CAS K 24 Liaz, který byl
bezúplatně převeden od HZS Ústeckého kraje v roce
2004 a o čtyři roky později proběhla jeho generální oprava. Je vybaven dýchací technikou, lékárnou, radiostanicemi, hadicemi, motorovou pilou, elektrocentrálou nebo
plovoucím čerpadlem.
CAS 32 Tatra 815 je naším druhým vozem, který byl
zakoupen v roce 2012 za 200 000 Kč od firmy Čepro.
Dříve se jednalo o pěnový automobil, díky tomu je vybaven nerezovými nádržemi o objemu 9000 litrů. Má
najeto pouze 9500 kilometrů, proto se dá považovat za

„nový vůz“, i když je mu už přes 30 let.
Třetí ve vozovém parku je technický automobil Volkswagen Transporter 2.5 D. Byl pořízen v roce 2009. Bývalá
sanitka je nyní používána spolu s vyprošťovacím zařízením Holmatro a je vybavena nástroji potřebnými pro vyproštění osob při dopravní nehodě.
Novinkou je pak čerstvě pořízený automobil Volkswagen
Transporter 6.1 4x4 určený především k přepravě osob.
ZAJÍMAVÉ ZÁSAHY: Požár v drůbežárně pod Lovošem
Byl nahlášen 10. 6. 2003 ve 20:30. Jednalo se o vznícení
podestýlky a následný požár napájecího mechanismu.
Naštěstí v objektu nebyla kuřata. Požár zapříčinilo špatné
nastavení klimatizace nebo její možná porucha. Objekt
se povedlo díky rychlému zásahu zachránit. •

Jak dobří jste za volantem?
Pořádek a bezpečnost na silnicích je celospolečenské téma. Platí to i u nás v Chotiměři. Neustále totiž
potkáváme v obci řidiče, kteří nedodržují maximální
povolenou rychlost, parkují tam, kde to je nevhodné,
předvádějí sílu vozu a své ego efektními a nebezpečnými smyky na sněhu nebo dokonce ničí majetek nočním
driftováním na obecním hřišti. Nepomáhají zákazy,
příkazy ani retardéry. Přitom je mnohdy v sázce to nejcennější, zdraví a životy naše a našich dětí, příbuzných
nebo sousedů. Ano, každý je v tomto ohledu zodpovědný sám sebe. Vedení obce to nicméně není lhostejné.
Podniká a bude nadále podnikat v tomto směru kroky,

které povedou k lepšímu chování řidičů v chotiměřských ulicích. Důvod? Ještě jednou ho zopakujeme:
zdraví a naše životy.
Jaký jste řidič? Za každou odpověď ANO v Desateru
si připočtěte jeden bod. Pokud získáte plný počet, jste
správný chotiměřský řidič a my vám mnohokrát děkujeme za to, že i při jízdě přes obec dodržujete pravidla bezpečného provozu a chováte se na cestách slušně
a ohleduplně. A pokud nějaký bodík chybí, nevadí! Stále to lze napravit. Stačí málo a můžete ho získat. Desatero je totiž současně snadným manuálem pro každého
z nás. Děkujeme a do toho!
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Text: Tomáš Rejzek, člen JSDH

Technika
dobrovolných
hasičů

Bezpečná Chotiměř ••••

Postavičky malé Terezky

zpomalují řidiče

a často tráví svůj volný čas na kolech nebo na koloběžkách, a proto jsou účastníky silničního provozu,
Terezčiny postavičky to řidičům budou připomínat
a věřím, že zpomalí. A za obec o to všechny řidiče prosím. Stejně tak žádám rodiče, aby dětem vysvětlovali,
že mají být opatrné, rozhlížet se a hrát si tam, kde je to
bezpečné.“
V tuto chvíli jsou vyrobeny dvě verze (chlapec, děvče)
s upozorněním na maximální rychlost 30 km. Na jaře je
v plánu také výroba „padesátky“, aby bylo možné využít návěstí na dalších úsecích. Děkujeme všem slušným
řidičům! •

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ
Už na sklonku roku zaregistrovali řidiči v České ulici
návěstí, která zdůrazňují maximální povolenou rychlost. Jedná se o originální postavy hrající si holčičky
a chlapečka, kteří upozorňují na rychlost 30 km/h.
Předlohu namalovala v rámci dětské výzvy osmiletá
Terezka Hladová a stojan vyrobilo studio Intuo s grafikem Martinem Klausem.
Jde o naprosto originální výstražná návěstí, která v jiné
obci nenajdete. „Cílem projektu bylo poukázat na důležitost dodržování bezpečné rychlosti v našich ulicích.
Zapojením dětí a rodičů jsme upozornili na tuto problematiku širší veřejnost.“, říká starosta obce Jakub Wajshajtl. „Máme v obci spoustu malých dětí, které jsou hravé

Obec Chotiměř děkuje
všem, kteří se v uplynulých zimních týdnech

podíleli na úklidu přívalů
sněhu z chodníků a silnic.
Zvláštní poděkování patří
dobrovolným hasičům
Chotiměř, technické četě
obce Chotiměř, Tomáši
Pakanovi, obci Velemín,
rodině Rejzkových, Smržových a Vám všem, kteří
s údržbou chodníků před
svými domy pomáháte
a dobrovolně se o ně
staráte! Děkujeme!

Desatero správného řidiče!
1. Přes Chotiměř jezdím vždy a za každých okolností

maximálně do 50 km/h.
2. Dodržuji maximální povolenou rychlost v České
ulici (30 km/h od pondělka do pátku v době 6:00 –
17:00 hodin).
3. Jezdím jen autem nebo traktorem v dobrém technickém stavu.
4. Neustále předvídám pohyb dětí v okolí školky, hřišť
a křižovatek. Jedu obzvlášť pomalu v nepřehledných
místech a úsecích.
5. Připoutám se i na krátkou cestu po obci.
6. Neparkuji na zákazech, nepřehledných a nevhod-

ných místech, v křižovatkách, v prostoru autobusových zastávek a na chodníku. Neomezuji parkováním
provoz na silnicích vedoucích Chotiměří.
7. Na sněhu, náledí nebo mokré vozovce jedu opatrně,
nepředvádím se, nezkouším vlastnosti svého auta při
jízdě po obci, abych neohrozil chodce nebo majetek.
8. Před jízdou a během jízdy nikdy nepiji alkohol.
9. Respektuji zákazy vjezdu, například do Opárenského údolí.
10. Učím děti a vnoučata správnému chování na
silnici. Jdu příkladem, abych vychoval další správné
chotiměřské řidiče.
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Plány, záměry,
projekty 2021
Počátkem nového roku přinášíme ucelený přehled záměrů, plánů a projektů obce Chotiměř pro nejbližší měsíce.
Nejedná se sice o závazný dokument, ale má svůj smysl
a důležitost. Jde o jakýsi náhled do dění v obci tak, aby
se k Vám, občanům a přátelům naší vesnice, dostal na
počátku nového období dostatek informací, díky kterým
budete tzv. v obraze a které budete moci případně doplnit
a rozvíjet svými postřehy a nápady.
Tento přehled už byl zveřejněn na webových stránkách
obce, což je v současné době nejrychlejší médium pro
distribuci informací o dění kolem nás. V upravené podobě vychází nyní i v obecním zpravodaji a donese tak
novinky i k občanům, kteří na internet nemají přístup
nebo obecní stránky nesledují.
Níže popsané záměry a plány vycházejí ze Strategického
plánu rozvoje obce, rozpočtu obce pro rok 2021, pravidelných porad zastupitelstva, současných potřeb a v neposlední řadě také z Vašich návrhů a podnětů pro vylepšení
života v obci. Velmi si jich vážíme a děkujeme všem, kteří
je přinášejí a o dění v obci se zajímají. Není možné všechny nápady realizovat hned. Vždy je třeba je pečlivě zvážit,
zasadit do reality, souvislostí a poté rozhodnout. Ale mají
velmi důležitou roli a bez Vás by to zkrátka nešlo.
Velkou měrou se na našich záměrech samozřejmě podepisuje také koronavirová situace. Jak již bylo několikrát uvedeno, téměř rok trvající epidemie se negativně
odrazila nejen na životech a zdraví nás a našich blízkých, ale také na příjmech měst a obcí. Je těžké přesně
naplánovat, s jakými financemi budeme hospodařit,
a proto je také složité předpovídat, které plány budeme
moci skutečně zrealizovat. Některé bude třeba posunout nebo v horším případě zcela zrušit.
Tento souhrn bude v průběhu roku aktualizován a doplňován dle současných podmínek, především na setkáních
zastupitelstva a pravidelných veřejných jednáních. Bude-li
situace příznivá, mohou být naše plány a dění diskutovány i na zamýšleném širším neformálním setkání, které by
informovanost ještě prohloubilo a současně by mohlo přinést nové nápady a inspiraci. Děkujeme Vám za pochopení, pomoc, spolupráci a také za trpělivost.

Rádi bychom obnovili také přespolní pěšinu z Chotiměře do Dobkoviček. Je značena v katastrálních mapách (96/1) za sady, které náleží panu Grešíkovi a poté,
co překlene potok, ústí mezi domy do obce Dobkovičky. Pěšina, která zkrátí cestu k sousedům, by mohla být
novým místem procházek. I ona bude osazena stromy,
ideálně původní odrůdou ořechů, které zde podle svědectví pamětníků a sadařů dříve rostly.
Důležitou polní cestou, která se dočká generální opravy, bude spojnice vedoucí od staré sušárny podél rybníka Kačáku mezi poli směrem do obce. Jde o cestu, která
je kvůli vodě a blátu v deštivých dnech a v zimě často
téměř neprůjezdná. V první polovině roku zde dojde
k terénním úpravám, kdy budou vytvořeny nové podklady a povrch, který správně odvede vodu a vyhoví jak
těžké zemědělské technice, tak i procházkám s kočárky
nebo cyklistům. I podél této cesty by časem mohly růst
nové stromy, které vytvoří pěknou alej.
V rámci úprav dojde také na čištění dalších cest v okolí
vrchu Kořínka. Jde o místa, která navážou na loňskou
obnovu cesty z Hrušovky do Dobkoviček. Tentokrát
se při frézování křovin zaměříme na pasáže od kolejí směrem na Hrušovku a podél kolejí pod Kořínkou
na Dobkovičky. Pročištěním těchto úseků tak získají
místní i přespolní další cesty pro vycházky nebo výlety
na kole.
Kromě toho proběhly další úpravy šotolinové cesty
k nádraží, která byla loni zbavena šípků a náletových
dřevin. V letošním období vegetačního klidu bychom
prořez rádi dokončili, staré ovocné stromy kompletně vysvobodili ze spárů křovin a postupně je doplnili
novými původními odrůdami, abychom cestě vrátili
její tradiční vzhled. Vedle toho bude třeba pokračovat
v čištění příkopů podél této komunikace, aby voda při
deštích správně odtékala.
Po celý rok budeme pečovat o cesty a pěšiny v obci
a okolí s pomocí sekacího traktoru, křovinořezů, motorových pil a další techniky, kterou disponuje naše pracovní četa. Děkujeme panu Šichmanovi a Štěpánovi za
práci, kterou odvádějí!

Infrastruktura: cesty,
chodníky, silnice

Jedním z důležitých bodů rozpočtu je příprava a realizace cesty ke hřbitovu. Půjde pravděpodobně o stezku
s přírodním povrchem. Přesnou odpověď přinese studie a následný projekt. Vše je nyní v přípravě ústeckého
projektanta Petra Andrejkoviče. V další fázi proběhnou
jednání s dotčenými orgány a majiteli pozemků. Cílem
je vybudovat podél silnice z Chotiměře do Dobkoviček
bezpečnou cestu, do budoucna se stromy a odpočinkovými místy.
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Cesta k rybníku projde
na jaře opravou.
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V rámci zkvalitnění služeb v obci bychom rádi pořídili traktor pro údržbu zeleně, obecních cest, struh, svoz odpadů
a další činnosti. I zde bude záležet na příležitosti a finanční
situaci. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní stroj tohoto
typu, vidíme jeho pořízení dříve nebo později jako zásadní.

Kulturní památky

Po loňské obnově malého křížku
na Opuce je na řadě další monument v krajině. Výklenková
kaple stojící u cesty z Chotiměře
do Velemína loni prošla detailním průzkumem, na jehož konci
jsou návrhy původního vzhledu.
Počátkem roku byla připravena
souhlasná stanoviska k opravám
jednotlivých částí a registrace
žádostí o dotace. Pokud vše půjde podle plánu, v předjaří by
Jeden z návrhů na
měla být odstraněn stará omítka
obnovený vzhled
a započaty terénní úpravy okolí.
kaple na Opuce.
Drobná oprava čeká i kapličku
na návsi. Na sklonku roku totiž neznámý řidič, který pravděpodobně dostal při průjezdu kolem objektu
smyk, poškodil omítku a z místa ujel. Poškození bylo
nahlášeno policii a oprava omítky bude hrazena z pojištění objektu.
Abychom kapličku do budoucna více chránili před
podobnými událostmi a současně kolem ní vytvořili
pěkné prostředí, které si tato památka zaslouží, pokusíme se letos připravit projekt na úpravu nejbližšího
okolí stavby. Cílem bude estetické a funkční prostředí,
které jednoznačně zamezí parkování před kapličkou
a lípou svobody, schová nebo úplně odstraní kontejnery na tříděný odpad, nabídne prostor k posezení
a ochrání kapli před vlhkostí a nápory aut. Vše by mělo
být řešeno s přihlédnutím k dalším budoucím úpravám
a dispozicím návsi, které zatím nemohou být vzhledem
k možnému kopání kanalizace plně realizovány, aby nebyl narušen nový asfalt nebo dlažba.
V té souvislosti se obracíme na obyvatele domů na návsi a v jejím okolí s velkou prosbou o správné parkování.
Aut je především v této části obce mnoho a parkovacích
míst málo. Prosím, parkujte bezpečně tam, kde se parkovat smí. Nenechávejte auta v křižovatkách, na chodníku, autobusové zastávce nebo zasahující do silnice.
Neopatrným zaparkováním ohrožujete ostatní řidiče,
autobusy, chodce a činíte prostor nepřehledným i pro
přebíhající děti nebo bráníte svozové firmě v manipulaci s kontejnery. Parkování na návsi je pro nás důležité
téma, které chceme do budoucna řešit komplexně.

Hospodaření s vodou

Samostatnou kapitolu v životě obce tvoří již třetím rokem hospodaření s vodou. Vodovodní řad obec převzala
ze správy KS Velemín a jedním z důležitých úkolů je zamezit a předejít únikům vody. Vzhledem k pokročilému
stáří systému není možné poruchám úplně zabránit. Jen
v uplynulém roce byly odstraněny další čtyři úniky. Sou-

časně bylo dohledáno a opět zprovozněno nejméně deset
ventilů skrytých uplynulými roky a neopatrným zacházením pod povrchem cest a silnic. Jednotlivé uzávěry
před domy jsou teď pravidelně monitorovány a únik okamžitě zastaven. Omlouváme se, pokud se občas při práci
na údržbě objeví ve vodě kal. Vzhledem ke stáří řadu se
tomu nedá zcela zabránit. Nyní podnikáme další kroky
k vyhledání skrytých úniků, které už vyžadují sofistikovanější techniku a spolupráci zkušených odborníků.
Již před rokem a půl byly také započaty práce společnosti Envi Pur na projektu čistírny odpadních vod.
S přihlédnutím k lokalitě, počtu obyvatel, legislativním
a ekologickým nárokům byl rozpracován a před koncem roku dokončen projekt mechanicko – biologické
ČOV. Následně byl rozeslán na řadu dotčených úřadů
a orgánů, které v současné době plán dokumentace
připomínkují. Další kroky závisí jednak na těchto zpětných vazbách, dále pak na stavu kanalizace, která projde
detailním průzkumem současného stavu a samozřejmě
také na dotačních příležitostech, neboť realizace tohoto
projektu počítá s výraznou podporou dotací.
Do hospodaření s vodou spadá také péče o vodní toky,
nádrže a rybníky. Po dohodě s povodím Ohře bylo
v loňském roce započato čištění okolí požární nádrže
dobrovolnými hasiči. Průklest křovin a náletů bude pokračovat i letos, postupně směrem k rybníku Kačáku
tak, aby byl zanesený potok dostupný technice a mohlo
dojít k postupnému pročištění dna.
Před koncem roku Státní zdravotní ústav odebral vzorky
sedliny ze dna požární nádrže. Díky
tomuto rozboru již
víme, že usazené
bahno není závadné a všechny hodnoty dovolují jeho
vývoz na uložení
do volného teré- Odběr sedliny z nádrže pracovníky
nu, případně i pro Státního zdravotního ústavu.
zemědělské účely.
Přesný termín vyčištění záleží na počasí a dostatku vody
na přítoku. Nejvhodnější způsob vyčištění bude prodiskutován se zastupitelstvem a Odborem životního prostředí
MÚ Lovosice.

Sport, volný čas

Velmi důležitým projektem v oblasti sportu je multifunkční sportovní hřiště pod mateřskou školou. Místo pro nohejbal, fotbal, basketbal, tenis a další sporty
bylo zřízeno z dotačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj a rozpočtu obce. Je možné jej v závislosti
na počasí využívat celoročně napříč všemi generacemi.
Samotné sportoviště je hotové, na počátku tohoto roku
bylo nainstalováno osvětlení pro pozdně odpolední
a večerní sportování, což byla jedna z podmínek pro
získání dotace. Poté dojde na finální ošetření a úpravy
okolí hřiště. Jedná se o velmi kvalitní povrch, který by
měl sloužit několika generacím malých i velkých sportovců. Jde o finance vložené do zdraví, sportu, aktivního
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Nové sportovní hřiště
po pokládce povrchu.
trávení volného času a do vytvoření bezpečného prostoru pro hru nejen našich dětí.
Dalším záměrem, který splňuje výše uvedené parametry, je tzv. pumptrack, přírodní trať pro kola a koloběžky,
se kterou je počítáno v rozpočtu na rok 2021. Ideálním
prostorem pro tento malý bikepark je místo za obcí
u cesty pod velkým hřištěm. Obec nechala zpracovat
studii a požádala o dotaci, které ale bohužel na přelomu roku nebylo vyhověno. Tento důvod v kombinaci
se současnou nejistou ekonomickou situací měst a obcí
je pro nás v tuto chvíli podnětem k tomu, abychom na
realizaci netlačili a počkali na vhodnou situaci. Tedy
například na nový dotační program.
Nadále budeme zpříjemňovat prostory pro trávení volného času například umístěním dalších laviček v obci
a okolí. Novým herním prvkem může být vybaven
i prostor na křižovatce u obecního stromečku, budeme
pokračovat v údržbě a rozvoji velkého hřiště, kde se konají obecní akce a které může častěji využívat například
mateřská škola k procházkám nebo k výuce v přírodě.

Společenské akce,
setkání, zábava

Je-li v této době něco velmi nejisté, pak je to pořádání
společenských a kulturních akcí. Obec má připravený
zevrubný plán, jak ale všichni dobře víme, vše záleží na aktuální situaci. Proto prosíme i v tomto směru
o pochopení a trpělivost. Určitě se budeme snažit uspořádat maximum tradičních případně i nových setkání
nebo akcí pro děti. Chotiměřský masopust, Den obce,
Chotiměřské dřevo II a další. Rádi budeme podporovat
akce mateřské školy nebo chotiměřských spolků. Vše
nicméně záleží na nařízeních a opatřeních, která budou
v daném období platná.

Odpadové hospodářství

Těsně před Vánocemi přijala vláda nový zákon o odpadech, který se v nejbližší době promítne do hospodaření s odpady ve všech obcích, to platí i pro Chotiměř.
Jednou z největších změn, které přináší, je posunutí
konce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy
z roku 2024 na rok 2030. Jisté také je, že se postupně
budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze
současných 500 Kč za tunu vzroste částka postupně až
na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona nám
tedy rostou náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu. V tuto chvíli nelze vyloučit, že od
příštího roku dojde k navýšení poplatku za odpady.
I proto se budeme společně s vámi snažit ještě více zre-

dukovat odpad v klasických popelnicích. Zatím se nám
to daří a po přechodu na dvoutýdenní rytmus vypadají
čísla slibně.
Dál tedy budeme klást důraz na lepší třídění, hledat nové
cesty, jak vám separaci odpadů umožnit a ulehčit. I proto byl například spuštěn internetový seriál Chotiměřská
odpadština, kde budeme na příkladech ukazovat správné
a nesprávné zacházení s odpady, ještě podrobněji budeme monitorovat obsah nádob ke svozu a dávat Vám novou motivaci a nástroje pro dobré zacházení.
Obecně platí, že za 5 let musí Česká republika recyklovat 55 % a v roce 2030 již 60 % svého veškerého komunálního odpadu a za dalších 5 let ještě o 5 % více. Dnes
se daří zpracovat pouze 41 %. Opad by se měl z velké
části stát surovinou a zdrojem.
Informace, novinky a změny budeme samozřejmě posílat v maximální míře i mezi vás a předem děkujeme za
spolupráci a pomoc i v této oblasti.

Mateřská škola, budova čp. 66

Jedním z cílů následujících měsíců je také vylepšení prostoru v areálu MŠ. Loni proběhla rekonstrukce
oplocení, v novém roce bychom rádi ve spolupráci s vedením školky doplnili zeleň a případně i drobné přírodní prvky pro hru a výuku dětí.
V závislosti na časových a finančních možnostech bude
také třeba připravit a realizovat opravu části omítky na
budově MŠ a odvedení vlhkosti ze sklepů a okolí domu.
Nová fasáda pravděpodobně v nejbližších letech čeká
také budovu staré školy. Půjde o nákladný projekt,
který bychom rádi financovali z dotačního programu.
V uplynulém roce byla opravena havarijní část střech
a okapů v zadní části budovy. Letos se pokusíme připravit projekt obnovy omítky, aby mohla být v dalších letech realizována. Kromě toho se zaměříme i na drobné
opravy v interiéru, například obnovu původních vnitřních dveří staré školy, výměnu havarijních sprchových
koutů a podlah ve vybraných bytových jednotkách či
nové vybavení knihovny. Připravujeme také úpravu
parkovacího prostranství před budovou. V úvahu přichází vydláždění, osázení zelení nebo lepší umístění
kontejnerů na tříděný odpad, změny by měly být efektivní a současně vzhledné.
Snad se podařilo v tomto souhrnu představit zásadní
a nejdůležitější záležitosti. Věci mají neustálý vývoj
a nápadů, tipů a podnětů na lepší život v Chotiměři
a okolí jistě najdeme i nadále spoustu. Budeme rádi, pokud se o ně podělíte třeba na emailu obec@chotimer.
cz nebo kdykoliv telefonicky či osobně při společném
setkání. Obsáhnout vše najednou a udělat hned není
v našich silách a zvládneme to jedině společně. K tomu
si přejme hlavně zdraví a energii. Obzvlášť v této době
není nic důležitějšího. Pro aktuální informace dál sledujte informační kanály obce. •
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Děkujeme za spolupráci, pomoc a trpělivost! Hezké dny
a spokojený život v Chotiměři a okolí.
Jakub Wajshajtl & zastupitelstvo obce Chotiměř

INFO ••••

#kdomůžepomůže
VÁNOČNÍ BALÍČEK

Dva dny před Vánocemi jsme se v duchu motta našeho
spolku: „Kdo může, pomůže“, sešli a připravili 60 balíčků ovoce a zeleniny pro naše seniory. Nechyběl česnek
v BIO kvalitě, pomelo, krabička borůvek ani granátové
jablko, které je ozdobou vánočního stolu. Následující
den, kdy už vánoční shon opravdu vrcholil, jsme balíčky s přáním rozvezli sousedům. Odměnou nám byla
milá slova, úsměvy a radost obdarovaných.

PŘIPRAVUJEME

#Kdyžcoviddovolí, můžeme se těšit na další ročník vítaní jara, známý jako Keltský telegraf. Vrcholy Milešovky,
Kletečné, Kubačky, Kořínky a Lovoše při této příležitosti
opět obsadí „čerti“ z našeho spolku a společně pak vyšlou
světelný signál, který se jako tichá světelná vlna prožene
noční krajinou. Náš současný uspěchaný životní rytmus
je koloběhu přírody velmi vzdálený. Mystérium Keltského
telegrafu nám umožní se na chvilku zastavit a alespoň na
jeden večer se k Matce přírodě s úctou a pokorou vrátit,
hluboce uklonit a poděkovat. Buďte s námi při tom!

UKLIĎME

CHOTIMĚŘ!

Text: Václav Douda, foto: archiv PRO Chotiměř

HALLOWENSKÉ ODMĚNY

Podobně jako jiné akce i loňský Halloween byl jiný. Online. Fotky vyřezaných dýní zaplnily stránky FB skupiny Chotiměř – obec má nejmilejší, včetně děsivých
masek a kostýmů a dokonce proběhlo i živé vysílání
Drákulova bratra Raula, který se zrovna vrátil z Transylvánských Alp. A abychom dostáli svým slibům, každou dýni
i masku jsme po zásluze odměnili dárkovým balíčkem
se semínky Tykve Goliáš
a dávkou hnojiva na podporu dobré sklizně pro další
ročník halloweenských oslav.

Letošní ročník tradiční
úklidové akce se blíží. Pokud bude situace příznivá,
sejdeme se v sobotu 27.
března v 9:00 hodin před
OÚ. Samozřejmě jsme připraveni i na variantu #pytlomat a #rouškovýúklid.

ČARODĚJNICE
NA PLOTECH
duben 2021

I letos nastane čas pro jejich rej.
Ženštiny na košťatech už
neodmyslitelně patří k jarnímu
období v Chotiměři i okolí. Nezapomeňte
se na ně pořádně připravit! V loňském roce
se poprvé objevily i s ochrannými prostředky a ctily aktuální protipandemická opatření.
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Kaplička na Opuce
Hana Doudová

Chotiměřští sedláci mívali od pradávna ve svých službách obecního pastýře. Podobně jako v okolních vesnicích se těšil chov ovcí velké oblibě, hlavně díky strmým svahům, které bylo velmi těžké obdělávat, ale na
kterých se proháněla početná stáda a spásala šťavnatou
zelenou trávu.
Ovčáci a pastýři patřili v Českých zemích mezi prastará řemesla. Zaměstnávaly je obce, panství nebo města
a na rozdíl od sedláků nebyli závislí na úrodě či neúrodě, ale měli pevně stanoveno, kolik za svoji práci dostanou zaplaceno.
V dřívějších dobách byli pokládáni za nečestné lidi podobně jako kati nebo pohodní, ale v roce 1708 jim Josef
I. povolil založit ovčácký cech a díky tomu se z nich stali počestní občané. Ve vesnické hierarchii patřili ovčáci
dost vysoko, hned za rychtáře, konšely a samozřejmě
faráře. Byli téměř na stejné úrovni jako kováři, mlynáři
nebo koláři, i když bydleli v pastoušce, v nejubožejším
stavení ve vsi. Bylo to proto, že se starali o majetek hospodářů, o ovce, kozy, krávy, někde i prasata. Dobytek
chránili před vlky, zloději a před čarodějnicemi. Zodpovídali nejen za stádo, ale i za to, aby nebyla při pastvě
napáchána škoda na sadech a osetých polích.
Obecní pastýři byli najímáni na rok, zpravidla na svatého Jakuba nebo Martina, ale pokud se osvědčili, zůstávali na místě delší čas, někdy i celý život a předávali
řemeslo z otce na syna. Tak tomu bylo i v Chotiměři,
kde sloužili ovčáci déle než tři generace. Lidé si jich velmi vážili, protože byli slušní, vlídní a pracovití.
Nejvíce ale Josefa, uměl poznat a léčit nemoci zvířat,
porážet je, pomoci nadmutému kusu. Věděl toho mnoho i o počasí, o přírodě, uměl rozeznat ptáky, zvířata
i rostliny. Každému vždy rád pomohl dobrou radou.
Na salaši pracovala i celá Josefova rodina, jeho žena, tři
dcery a nejstarší syn Jakub. Ten každé jaro musel pro faráře, aby chlév vykropil svěcenou vodou, stejně tak cestu, kterou hnali dobytek. Pomáhal s pastvou, dojením,
ale i se stříháním vlny. Děvčata vázala ovečkám kolem
krku červenou pentli, to aby je zlý člověk neuhranul,
vyčesávala ostříhanou vlnu a pomáhala na kolovratu
spřádat vlákno.
Měli ale i další pomocníky - dva velké silné psy, z nichž
jeden vodil dobytek vpředu a druhý popoháněl opozdilce. Na pastvě oba obíhali velké stádo a hlídali, aby vlk
neodnesl slabé jehně.
Josef s sebou nosíval okovanou hůl, které se říkalo
vatrák a která kromě rozhrnování ohně sloužila také

k obraně. Bič s dlouhými řemínky a krátkým držadlem míval u pasu. Při svých pochůzkách si pro radost hrál na dřevěnou píšťalu a uměl to tak dobře,
že jeho hudbu chodili vesničané tajně poslouchat.
Když přišel pastýř do let, chtěl odejít na vejminek
a přenechat všechny povinnosti svému synovi, tak
jako to před lety udělal jeho otec. Byl rád, že mu
může předat vzkvétající živnost a doufal, že ji povede poctivě a dobře, aby si ho lidé mohli vážit. Jakub
si ale v duchu myslel, že se narodil pro pohodlnější
a jednodušší život a že úcta sousedů mu peníze do
měšce nepřidá.
Začal si tedy při práci ovčáka různými nepoctivými
způsoby přilepšovat. Proháněl stádo trním a zachycenou vlnu si pro sebe nechával, někdy kupoval od rasa
ovčí rouno a vydával je za kůži uhynulých kusů, zatímco si masem obohatil svůj jídelníček nebo ho pod rukou prodával. Kradl obilí pro stádo určené, odevzdával
méně vlny nebo svým ovcím podstrkoval cizí narozená
jehňata.
Jeho počínání se dlouho neutajilo, lidé si nejprve mezi
sebou šuškali a šeptali svá podezření, ale rozhořčené
hlasy sílily a volaly po nápravě. Brzy se obvinění donesla i k Josefovým uším. Vzal hůlku a pomalým váhavým
krokem se vydal na mírné návrší za vesnicí, kterému se
říká Opuka podle nerostu, jenž se zde nachází.
Už z dálky viděl Jakuba, který ležel nedaleko svého stáda a klobouk měl stažený do očí, aby ho polední slunce nebudilo. Starý pastýř přišel až k němu a usedl do
měkké trávy, seděl mlčky a čekal, až se syn probudí.
Nad jejich hlavami se pojednou začala převalovat černá
mračna a schylovalo se k pořádné letní bouřce. Jakuba probudil první silný úder hromu, polekaně vyskočil
a divil se, proč ho otec v poledním horku vyhledal. Starý ovčák se smutně se slzami v očích ptal, jestli se řeči
sousedů zakládají na pravdě. Chlapec se nepřiznal, dokonce obviňoval své kamarády a společníky. Obhajoval
se, ale otce neoklamal, ten poznal lež. Prosil svého syna,
aby nepoctivě nabyté peníze vrátil a aby požádal hospodáře o odpuštění.
„To ať do mě raději blesk uhodí”, vykřikl Jakub a rozběhl
se do vsi. Vtom z černé oblohy vyšlehl oslnivý záblesk
a nepoctivý mladý pastýř se skácel k zemi.
Starý ovčák oplakal svého syna a na místě neštěstí nechal
na mohutném trojbokém soklu vztyčit kamenný kříž.
Ten je dodnes umístěn na vrcholku mladší výklenkové
kaple, kterou míjíme při svých cestách do Chotiměře. •
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Foto: Radim Wajshajtl

•••• SLOVO STAROSTY

