ZPRAVODAJ
OBCE CHODOUNY - LOUNKY
číslo 1 / prosinec 2013

ÚVODEM – slovo starostky
Vážení spoluobčané,
budou Vánoce roku 2013. Zavoní jehličí, rybí polévka, smažený kapr a cukroví. Ozdobený
vánoční stromeček čeká na chvíli, kdy se rozzáří a my obdarujeme naše nejbližší a nejmilejší.
Je Štědrý večer, svátek z nejkrásnějších. Svátek, který přibližuje člověka k člověku a probouzí
v něm alespoň na chvíli zvyky, které leckdy v denním shonu otupí.
Je klid a mír a záleží jen na nás, vytvoříme-li si tento klid a mír, pohodu a radost i ve svém
srdci. A to nejen v tyto dny sváteční. Myslím na nás na všechny, kteří máme to štěstí, že
můžeme slavit vánoční svátky v míru, u krásně prostřeného vánočního stolu, kde neobchází
přízrak nejistoty a obav ze dnů příštích. Vždyť kolik je ještě na světě hladovějících. Kolik
neklidných míst, kde Štědrý večer je smutný a plný obav a strachu.
Letošní rok byl bohatý na události, pro někoho šťastný, úspěšný a plný pozitivních zpráv, ale
i vysilující a náročnější o to, že nás opět postihly povodně, které napáchaly materiální škody,
ale i škody v srdcích nás všech. O to více děkuji všem, kteří nám v těchto chvílích velice
pomohli osobně, materiálně, finančně, ale i vlídným slovem.
Do štědrovečerního ticha znějí zvony. Začínají vánoční svátky. Dovolte mi, abych společně
s vámi zvedla číši a připila, aby radost a pohoda těchto Vánoc zůstala s námi i do dnů příštích.
Přeji vám do nového roku méně starostí a stresu, více klidu pro sebe a své blízké a ať vám
nový rok 2014 přinese hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Marie Cimrová

PODĚKOVÁNÍ
Povodně – Lounky 2013 a Starci na chmelu po padesáti letech.
Obec Chodouny uspořádala dne 5. října 2013 akci na sále Lounkách, která
se uskutečnila jako poděkování Ústeckému kraji, obcím, záchranným
složkám, hasičům, dobrovolníkům, občanům a všem ostatním kteří se
podíleli na záchranných pracích při povodních v červnu 2013 v obci
Lounky a dále na obnově po povodních. Připraven byl i další doprovodný hudební program
v Bistru u Trumpetky, který byl věnován i vzpomínce na natáčení prvního českého muzikálu
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v Lounkách „Starci na chmelu“ spojený s pivním festivalem. V hasičské zbrojnici - galerii
vesnických tradic byla připravena výstava starých fotografií a dokumentů z obce a několik
fotografií věnovaných povodním. Otevřen byl i kostel sv. Mikuláše v Lounkách se zvonicí. Pan
Miloslav Čmejla z Chodoun svezl každého koňským povozem a další možností prohlídky obce
bylo i svezení v historickém autobuse. Míša Strádal připravil tabulky s historickými
a současnými fotografiemi u chodníků a místních komunikací na trase od kostela, hasičárny,
návsi až k Labi k bistru.
Na sále bylo připraveno občerstvení a pozvaní hosté se sjeli z blízka i daleka. Krásný a velice
dobrý dort věnovaný záchranářům upekla paní Tydlitátová ze Mšených lázní. V úvodu
starostka Marie Cimrová a místostarosta Zdeněk Stuchlý poděkovali všem za jejich obětavou
pomoc nejen osobní, ale i finanční. Pozváni byli všichni, kteří nám při povodních pomáhali.
Na naše setkání přijeli zástupci některých obcí, organizací a hasičů, zástupce Televize Prima,
kterým byl předán upomínkový pamětní list a další upomínkové předměty. Po celou dobu byl
promítán sestřih letošních povodní, které připravila paní Marie Poláčková a další byl od
kameramanů České televize a Televize Prima. Po předání dárků a občerstvení bylo pro nás
všechny připraveno milé překvapení, které nám přivezl pan starosta z Martínkova a to
vystoupení jejich folklorního souboru Džbánek, který na sál vnesl jen samý optimismus
a dobrou náladu. Soubor Džbánek nám zatančil a zazpíval nejen na sále, ale i na návsi,
v hasičárně, u kostela a v Bistru U Trumpetky. Za jejich vystoupení sklidili zasloužený potlesk.
Jejich nejmladší účastníci si pochutnali na dortu, který jim byl malou odměnou, protože
k nám přijeli a vystupovali zdarma.
V bistru vystoupili heligonkáři, skupina
Šraml z Libotenic, skupina Bonus
z Roudnice n. L. s hlavním hostem
večera panem Josefem Lauferem, který
všechny
roztančil
a
rozezpíval.
Pan Laufer zavzpomínal na natáčení
prvního českého muzikálu Starci na
chmelu, kde zpíval před padesáti lety.
Tento muzikál se částečně natáčel
právě zde v Lounkách. Pan Laufer má
spoustu
optimismu,
podělil
se
i o zážitky z natáčení Troškových filmů
a v současné době hraje v muzikálu,
kde hraje inspektora Colomba. Pan Laufer má velké charisma a oplývá životním optimismem,
který všem předal při svém vystoupení a s každým se vyfotografoval.
Celá slavnost byla ukončena večerní zábavou pana Marka Ženkla, který nejen zpíval, ale i celý
doprovodný program moderoval. Po celou
dobu bylo připraveno občerstvení, všichni
mohli ochutnat i piva z malých pivovarů,
které zajistil Zdeněk Krupička ml.
Tato akce byla spolufinancována z Fondu
Ústeckého kraje ve výši 45 000,- Kč.
Na stránkách obce je zveřejněn seznam
dárců, kteří nám dali svolení k uvedení jejich
jména na tomto seznamu. Je zde zveřejněna
i zpráva Člověka v tísni, který u nás v obci
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finančně pomáhal. Farní charita Roudnice n. L. zde v obci též pomáhala, ale zatím
nezveřejnila zprávu o jejich pomoci.
Na závěr bych chtěla ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli
způsobem pomáhali a pomáhají, zejména
našim rodinám, všem zaměstnancům
obce, zaměstnancům školky a školy,
dobrovolníkům,
hasičům,
občanům,
Ústeckému kraji, městům, obcím,
organizacím,
firmám,
občanským
sdružením, apod. Je těžké všechny
vyjmenovat a na někoho nezapomenout,
protože taková lidská solidarita, která
nám při povodních pomohla a ještě stále
pomáhá se jen tak nikde nenajde. Za
všechny naše občany, kteří byli povodní
postiženi, a toto vše jim pomohlo ke
zvládnutí odstraňování následků povodní, velice děkuji a věřím, že všichni budou k sobě
ohleduplnější a přispěje to k lepším sousedským vztahům. Vždyť důležité je i mít své dobré
sousedy, kteří si umí a jsou ochotni si pomoci.

POVODNĚ 2013
Povodňový účet obce Chodouny č.3293752399/0800
Obec Chodouny požádala na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Krajský úřad Ústeckého
kraje o souhlas se zřízením sbírkového povodňového účtu obce v červnu 2013. Bylo nám
vyhověno a postupně zde dárci vkládali své finanční příspěvky. Některé byly určeny
jmenovitě některým občanům, jiné byly pro občany a další pro obec. Příspěvky jmenovitě
určené byly předány obdarovaným. Zastupitelstvo obce Chodouny rozhodlo o výši příspěvků
pro zaplavené svým rozhodnutím. Z určených darů pro občany bylo rozděleno 1 385 tis. Kč
pro zaplavené občany a jejich domy k odstranění následků povodní. Sbírka na povodňový
účet končí dnem 31. 3. 2014, poté bude na kraj zasláno vyúčtování této sbírky dle Osvědčení
Krajského úřadu ze dne 5. 6. 2013.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
SZIF - dotace z Programu obnovy venkova ČR – MAS České středohoří

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Rekonstrukce sálu kulturního domu Chodouny
Předmětem projektu byla rekonstrukce sálu kulturního domu, umístěného v 2 NP objektu
Chodouny čp. 25, který má zajištěn samostatný přístup a není součástí pronajatých prostor
hostince. Na sále byly vybourány staré komíny a podium, vyměněna všechna okna, vchodové
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i vnitřní dveře. Došlo k zateplení stropů včetně nového podhledu ze sádrokartonu a repase
podlahy sálu s doplněním nových parket. Byla provedena rekonstrukce obkladů, dlažeb,
zařizovacích předmětů na sociálním
zařízení, rekonstrukce rozvodů vody,
kanalizace, elektroinstalace, osvětlení,
ústředního
vytápění
a umístění
nového elektrokotle. Tento projekt
řeší zatím první etapu rekonstrukce
objektu Chodouny čp. 25. Sál nebude
sloužit k ekonomickým aktivitám a
nebude pronajímán. Bude sloužit jako
volnočasové, kulturní a společenské
centrum pro naše obyvatele a spolky
zdarma.
Rekonstrukce
byla
dokončena v červenci loňského roku a
byl vydán kolaudační souhlas dne
3. 8. 2012. Při rekonstrukci sálu byla též vyměněna okna v hostinci, ale jejich výměna nebyla
součástí žádosti o dotaci a v plné výši byla hrazena z rozpočtu obce. Na rekonstrukci sálu
jsme obdrželi dotaci ve výši 675 000,- Kč. Celkové náklady na rekonstrukci sálu a výměny
oken v hostinci byly 2 321 956,- Kč. Tuto stavbu realizovala firma S BAU Bohemia s.r.o. z
Litoměřic, která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Chtěli bychom rovněž
zastřešit schody a vstupní prostory na dvoře, které nejsou ještě upraveny dle našich
představ.
Nové stoly a židle jsme zakoupili na konci loňského roku. Toto kulturní a společenské zařízení
bude nekuřácké, což jistě všichni uvítají.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Lounky – galerie vesnických tradic
Záměrem projektu bylo opravit historický objekt v Lounkách, především jeho zázemí tak, aby
mohl být využíván i jako sezónní expozice vesnických a hasičských tradic. Došlo zde k opravě
střechy, vnitřních omítek, výměně oken a některých dveří, obnově hygienického zařízení,
opravě podlah a stropů. Na rekonstrukci hasičárny jsme obdrželi dotaci ve výši 533 000,- Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 879 780,- Kč.
V této budově je kompletně zachována hasičská technika našich předků a dále zde budeme
umisťovat další historické předměty, které souvisí s historií obce, rozvojem zemědělství
a jinými řemesly. Pokud budete chtít věnovat historické předměty do této expozice, předem
Vám za ně velice děkujeme. Věříme, že tato naše budova bude po opravě další léta využívána
občany a občanskými sdruženími. Opravená budova byla slavnostně otevřena v sobotu
28. 7. 2012 výstavou Vzpomínání, kterou připravili členové občanského sdružení Zvonice ve
spolupráci s obcí. Výstavou provázel pan Zdeněk Tomáš ze sdružení Zvonice, který prokládal
hudební produkci rodiny Dytrtových a Rauerových z Řehlovic čtením fejetonů ze sbírky Jana
Skácela. Poté si všichni návštěvníci prohlédli velice pěknou výstavu, ze které Vám v tomto
zpravodaji přiblížíme některé materiály. Občanské sdružení Zvonice se dlouhodobě zaměřuje
na prezentaci tradic a venkovského života na Podřipsku, za což jim patří náš velký dík
a obdiv. Tato výstava byla přístupná pro návštěvníky až do podzimních dnů. Navštívili ji
rodáci a přátelé Chodoun a Lounek dne 11. 8. 2012. Výstavu si prohlédla početná
skupina cykloturistů z Labské stezky o. s. a jejich přátelé dne 1. 9. 2012 v rámci jízdy
Tour de Labe 2012.
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Fond Ústeckého kraje 2012 - Rekonstrukce budovy Základní a Mateřské školy Chodouny
Rekonstrukce řešila havarijní stav střechy školy, zdroje tepla a topení. Při
rekonstrukci došlo k vybudování dřevěné konstrukce krovu sedlové
střechy a její zateplení. Na střechu byla položena krytina z pálených tašek
a byly osazeny nové okapy. Dále došlo výměně kotlů na tuhá paliva za dva
elektrokotle a tepelné čerpadlo, což přispěje k ekologickému vytápění
objektu. V prostorách školy byly též vyměněny a doplněny rozvody topení
a tělesa ústředního vytápění. Rekonstrukce proběhla v termínu od 16. 7.
– 31. 10. 2012 a stavební práce prováděla firma Stavby KÜHN s. r. o.
Praha, která podala obci nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
Stavba byla zkolaudována dne 19. 9. 2012 stavebním úřadem v Roudnici nad Labem. Celkové
náklady projektu, ve kterých jsou
stavební práce, technický dozor,
pamětní
deska
a
propojení
tepelného čerpadla s internetem
byly ve výši 2 933 125,- Kč. Výše
přidělené dotace byla ve výši 2
933 125,- Kč. Ústecký kraj naší obci
přidělil dotaci ve výši 100% na tuto
rekonstrukci. Na budovu školy byla
osazena Pamětní deska s informací
o tom, že akce byla realizována s
finanční podporou Ústeckého kraje,
hrazeno z dotace č. 12/SML0529.
Obec Chodouny a škola velmi děkují
Ústeckému kraji za tuto finanční
dotaci, která umožnila odstranit havarijní stav budovy a zlepšila podmínky pro děti, které
navštěvují naši základní a mateřskou školu.

OPRAVY Z ROZPOČTU OBCE V ROCE 2012
Oprava hřbitovní zdi a kapličky v Lounkách
V loňském roce jsme z vlastních prostředků nechali opravit poničenou přední část hřbitovní
a na ni položili střešní krytinu, aby se zamezilo vtékání vody do zdi. Za tuto opravu jsme
zaplatili 24 212,- Kč. Dále byla opravena kaplička v Lounkách u silnice od Černěvse. Za tuto
opravu jsme zaplatili 35 838,- Kč. Obě opravy prováděla místní firma Josefa Jůzy z Chodoun.
Každoročně se snažíme i menšími opravami zajistit péči o náš majetek.
Oprava zastávky v Chodounech
Na konci loňského roku neznámý řidič poničil střechu a okapy na zastávce v Chodounech.
Škodní událost byla nahlášena Policii ČR, ale viník nebyl zjištěn a proto obec hradila veškeré
náklady na opravu sama. Opravu střechy a okapů provedla místní firma ROBLETO pana
Martina Blechy z Lounek za cenu 24 780,- Kč.
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TJ LOUNKY CHODOUNY
Na valné hromadě TJ Lounky - Chodouny dne 5. 3. 2012 odsouhlasili členové tělovýchovné
jednoty darování pozemků pod hřištěm, okolo hřiště a pozemku pod kabinami včetně kabin
a zázemí pro fotbalisty obci Chodouny. Jedná se o pozemky p. č. 178/7 o výměře 14 867 m2,
ostatní plocha, sportoviště, 178/9 o výměře 3 942 m2, ostatní plocha, sportoviště, 178/8
o výměře 291 m2, ostatní plocha, sportoviště a st. p. č. 149 o výměře 235 m2, zastavěná
plocha a nádvoří včetně budovy bez čp. vše v k. ú. Lounky. Fotbalisté obci doručili zápis z této
valné hromady a poté zastupitelstvo schválilo přijetí daru a došlo k podpisu darovací
smlouvy. Fotbalisté budou i nadále využívat zmíněné pozemky ke sportovním, společenským
a spolkovým činnostem. Smlouva o pronájmu mezi obcí a tělovýchovnou jednotou byla též
podepsána. V současnosti je pro fotbalisty velmi těžké získávat finanční prostředky na
činnost a opravy majetku. Je asi lepší, když tento majetek vlastní obec, která se bude o něho
řádně starat a zajistí tak i do budoucna sportovní vyžití pro naše občany. Obec Chodouny
velice děkuje našim fotbalistům za darování hřiště. Věříme, že spolupráce obce a fotbalistů
bude nadále zdárně pokračovat a budeme si navzájem všichni pomáhat.

KULTURA V ROCE 2013
Březen
Maškarní karneval pro děti.
V sobotu dne 2. 3. 2013 se zaplnil sál
v u Stuchlých v Lounkách čarodějnicemi,
princeznami, vodníky broučky, beruškami
a jinými postavičkami z pohádkové říše. Pro
děti byla připravena diskotéka, rej masek,
klaunské vystoupení, modelování balónků
a další soutěže. Děti i rodiče si odpoledne
příjemně užili, zaskotačily a dobře se pobavili.

Maškarní diskotéka pro dospělé
Aby dospělí nezaháleli a také se ponořili do pohádkové říše, proběhla na sále u Stuchlých
v Lounkách dne 9. 3. 2013 tradiční maškarní diskotéka pro dospělé. Po úvodních skladbách
se pomalu začali scházet hosté a masky.
Letošní diskotéka se opravdu vydařila za
hojné účasti krásných a povedených
masek. Na sále jsme mohli potkat skupinu
šamanů – nikdo netušil, že jeden ze
šamanů je naše paní starostka a paní
účetní. Chobotničky byly naprosto
originální, dále bába s nůší, vodnicí,
vodnice
a vodník,
čarodějnice
a čarodějové, klauni, jeptišky, karkulka.
Retro
styl
mladé
dámy,
který
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napodoboval Marek Jirásek byl velice originální a spousta dalších krásných masek. K tanci
nám hrál DJ Roman, který moderoval v několika kostýmech. Určitě už všichni přemýšlí na
masce pro rok 2014.
Duben
,,Budeme se smát“
Občanské sdružení Zvonice ve spolupráci s knihovnou obce Chodouny, pořádalo v galérii
v Lounkách večerní čtení pod názvem „Budeme se smát“. Pan Tomáš předčítal pro
posluchače ukázky ze světa knižního humoru. Účastníci sami předčítali též vtipné ukázky
z knih a vyprávěli se humorné příběhy ze života. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení.
„Pálení čarodějnic“
Pálení čarodějnic aneb také Filipojakubská noc se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května.
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší
Satanský svátek. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána vždy za magickou. Lidé věřili,
že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním
z největších pohanských svátků. Lidé také
věřili například v otevírání různých jeskyní
a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty
poklady.
Malé i velké čarodějnice z Lounek
i z Chodoun, si svátek čarodějnic také
nenechaly utéct a všechny se postupně
slétly na hřiště v Lounkách. Jedna byla
krásnější než druhá a k obdivování byly
i jejich nová košťata. Slétly se i proto, aby
předvedly své umění letu na koštěti. Pro
ochranou zlými duchy, démony a zlými
čarodějnicemi, byl zapálen na hřišti oheň, jenže dnešní novodobé čarodějnice z Chodoun i
Lounek se již ohně nebojí a oheň byl využit pouze jako velice dobrý prostředek pro opékání
vuřtů, které pro tento slavnostní večer připravili zaměstnankyně obecního úřadu.
Červenec
„Anenská pouť“
Anenská pouť, která je už v obci zařazena mezi tradice se konala
27. 7. 2013. Tentokrát vyšlo i krásné počasí. Zahájení Anenské
poutě začínalo slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného
sálu v Chodounech. Tento sál byl zrekonstruován pomocí dotace
SZIF a MAS České středohoří. Na návsi byl připraven bohatý
program. Překvapením bylo vystoupení fakíra, které všechny
nadchlo. Tento fakír nám velice pomohl při letošních povodních
v uniformě Program Anenské poutě byl velice pestrý a tak si každý
mohl vybrat něco ze svého oblíbeného repertoáru. Dětem se opět
velice líbilo Štěpánčino loutkové divadlo. Anenská zábava končila
až v ranních hodinách.
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Září
Vítání prvňáčků a žáků ZŠ
na prahu nového školního roku, očekávala Chodounská škola příchod sedmi prvňáčků.
Dorazili v plném počtu, doprovázeli je rodiče a zářili slavnostní atmosférou prvního školního
dne. Malé žáčky uvítala paní starostka, paní ředitelka Mgr. Kysilková i paní učitelka
Jana Krunclová. Nezbývá než jim popřát úspěšný a pohodový školní rok 2013/2014, aby si
zde našly dobré spolužáky a ve svých učitelkách měly hodné a spravedlivé „kamarádky“.
Říjen
„Dýňové hraní“
Heloween není sice svátek domácí, tento
svátek přinesli do Ameriky Irové, kdy dávali
na okenní římsy vydlabané řepy nebo
brambory, aby během noci všech svatých
odehnali duchy zemřelých. Svátek se rychle
rozšířil a zabydlel se i v Čechách, především
proto, že ho milují děti. Unikátní svátek jsme
za velmi příjemného počasí uskutečnili první
listopadovou sobotu v Bistru u Trumpetky v
Lounkách, děti s rodiči vyřezali strašidelné
dýně, vznikla tím nádherná výstavka
překrásných dýní. Děti si opekly vuřty a akci
zakončil dýňový lampionový průvod
doprovázený místními strašidýlky.
Listopad
„Dějepis Lounek a Chodoun zažil křest“
O křtu se dozvěděl i básník Neruda.
Necháme-li čas a prostor klouzat
oceánem nekonečna, tak je docela
možné, že se o křtu knihy Dějepis
Lounek a Chodoun dozvěděl i
věhlasný Jan Neruda. Onen verš
„kdo chvíli stál…“ a pak se najednou
ocitl opodál, výstižně dokresluje
nedělní odpoledne 17. listopadu
v nově upraveném sále hostince v
Chodounech. Ve chvíli zahájení si
nebylo kam sednout, i lepší místa k
stání (vpředu) patřila jen dříve
narozeným a návštěvníkům o holi.
Angličan by řekl „crowded“, v ruštině by znělo „bitkóm nabíto“. Bláhově jsme si ráno říkali –
snad někdo přijde…
Společenský sál přivítal v novém hosty poprvé. A my všichni jsme si mohli obhlédnout, jak
vypadá praktické využití peněz z Programu rozvoje venkova ČR a Místní akční skupiny České
Středohoří.
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Vršek ledovce
Za knížkou se skrývá nejen kupa práce, ale i finanční podpora, protože: zadarmo vám prý
dnes nikdo nic nedá. Ale kdeže – dá! První slova díků proto patřila těm, kteří na nějakou tu
korunku nekoukali a přispěli. Poděkování a knížku jako první čtenáři dostali starostka
M. Cimrová, T. Adamec, Ing. P. Bartoš, manželé Cimrovi, P. Hrabkovský, manželé Ondrovi
a Petrželkovi, D. Řezáč, Ing. J. Tůmová, J. Valoušek s manželkou, a alespoň na dálku
nepřítomní J. Šinfelt a M. Drbohlav.
Poděkovat jsme už nestihli dalším dárcům, kteří přispěchali s penězi po křtu. Byli to
(už podruhé) manželé Petrželkovi a s výrazem svérázné „pokuty“ za pozdní příchod
K. Rychecká, vnučka kantorské legendy J. Karfíka.
Večer se nám ozvala už z Prahy:
Ráda bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za milé nedělní odpoledne a hlavně za knížku,
kterou jsem přečetla jedním dechem. Některé věci zapadly do skládanky vzpomínek z mého
dětství jako puzzle. Třeba vyprávění vnučky od Valoušků a další věci okolo divadla, válečného
období. Jsem vám za to moc vděčná a taky samozřejmě za zmínku o mém strýci Ivovi.
Shodou okolností moje dcera jako první z rodiny jede tuto sobotu na výlet se skauty do
Osvětimi. Historii o svém prastrýci znala jen z mého vyprávění a teď měla krásnou možnost
se o tom dočíst i z vaší knihy. Vím, že vaše kniha by se určitě líbila mému dědovi i babičce
a jsem vám moc vděčná za to, jak jste jejich milovanou vesnici s historií a osudy lidí převedli
do písemné formy.
Podobu občerstvení v tuhém i kapalném stavu měly příspěvky P. Hrabkovského, J. Jůzy
a Zd. Krupičky. K chuti přišly i další dárky, nejdříve „ zmizely“ ořechové rohlíčky A. Strádalové.
Mimochodem, také jste si všimli, jak dokážu velet celé rodině a příbuzenstvu? Poslouchali
mě na slovo. Nejen syn Petr se ženou Ivou, ale i její sestra Zdenička a rodiče Iva a Standa
tvořili onu pověstnou špičku ledovce. Tým tísnící se v kuchyňce. Tedy to, co je vidět až
nakonec, ale s neviditelným kusem práce za tím a pod tím.
To ale platí pro všechny obětavé. Ať už to byla D. Ondrová vítající příchozí nad kronikou
sdružení, L. Meszárosová u stolku s prodejem knih, všudypřítomný Z. Fořt s fotoaparátem
(jeho Jak se ale říká, konec dobrý, všecko dobré. První kapky šampaňského krouží nad
knížkou a starostka M. Cimrová pronáší tři přání knížce na cestu ke čtenářkám a čtenářům.
Jen ten závěr mě i manželku děsí. Prý abychom tu oba žili alespoň tisíc let. Děkuju pěkně.
I když: je nám v Lounkách pěkně a jsme rádi, že tu žijeme a patříme sem.
Hosté se vlastně stali domácími. Cítili se zde doma, jako mezi svými. To mi řekl MUDr. Hassan
Mezian, senátor za Litoměřicko a Slánsko, nebo M. Šantin (autor znaku obce Chodouny), ale
i členové Fojtova komorního sboru z Roudnice n. L. a jeho vedoucí, manželé Zrzavých.
Téměř třičtvrtěhodinové vystoupení, včetně písniček z Podřipska, roztleskalo sál upřímnými
ovacemi. Vítali jsme je tak trochu s obavami, protože jsme čekali šestičlennou skupinku a
místo ní přijely dvě desítky hlasů. Lidé si do sboru chodí odpočinout po zaměstnání, řekl mi
dr. Zrzavý. Možná, že jejich kumšt bude inspirací pro některá z mrňat, která zpěvem a
recitací celé odpoledne odstartovala. Pro děti z místní mateřské a základní školy, které
sklízely neméně přesvědčivý potlesk jako hosté z Roudnice.
Střípky z křtu knihy „Dějepis Lounek a Chodoun“ sesbíral Zdeněk Tomáš.
Autor článku: Zdena Tomášová
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Vítání občánků
Dne 29. 11. 2013 se konala jedna z nejradostnějších
akcí ,,Vítání nových občánků obce“ které proběhlo
na sále v Chodounech. Letos první přivítání nově
narozených občánků zahájila paní Božena
Hubálková a děti ze ZŠ v Chodounech. Dále paní
starostka Marie Cimrová slavnostně přivítala čtyři
děti do naší obce, Jakuba Raaba, Johanku
Masáčkovou, Vojtěcha Plachtu a Oldřicha Jahelku.
Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy, obdrželi
zároveň s kytičkou přání a knížku pro děti. Dalším
dárkem, který obec dětem věnuje, je finanční dar
ve výši 1 000,- Kč.
Prosinec
Mikuláš v nové galerii 1. - 2. 12. 2013
Galerie vesnických tradic – to jsou prostory bývalé hasičské zbrojnice v Lounkách, které by
pamětník nepoznal. Prosklené panely na stěnách, stoly s průhlednými skleněnými deskami
a nová dlažba. V sobotu 30. listopadu 2013 to však ráno vůbec nevypadalo, že se zde
odehraje Mikulášský trh. Čerstvě položené dlaždice čekaly na vytření, rozmístění prodejních
stolů a hlavně – bylo zapotřebí všechnu tu předvánoční a vánoční krásu naaranžovat.
Lidé nezklamali. Pomocníci z OÚ Chodouny a další dobrovolníci vytvořili za necelé dvě hodiny
důstojné místo prodeje a nákupů. Betlémy, hvězdičky, postavičky a domečky, perníkové
pochoutky z „dílen“ Aleny Slavíkové (Klecany), Jany Tomáškové (Lounky) a našich
„zalabských“ sousedek z Libotenic – paní Kubálkové a Hovorkové, dále adventní věnce,
ozdobné dečky paní Rivolové (Chodouny) a
desítky dalších jedlých i dekorativních věciček
přilákaly více než dvě stovky zájemců. Trh nesl
výraznou
stopu
mládí.
N. Řezáčová
s kamarádkou nabízely nítěné zvonečky,
rekordmanem s datem narození byl osmiletý
vnuk manželů Stejskalových. Sám za pomoci
počítače vytvořil betlém, který se prodal
cobydup.
„Je vidět, že lidé z obce Lounky mají šikovné
ruce a mladým mají co předávat.“ – „Obdivuji
šikovné ruce všech, kteří umí vykouzlit nádherné věci.“ Milé zápisy v kronice OS ZVONICE
LOUNKY nás moc a moc potěšily. Nejkrásnější dopis nám však přišel z MŠ a ZŠ v Chodounech:
„Děkujeme za darovanou knihu o historii Lounek a Chodoun, kterou jste sepsali. A my, žáci,
si doplníme místopisné vědomosti o obou obcích. Přijměte prosím, peněžitou částku, kterou
jsme získali prodejem námi zdobených pohárů na vánoční výstavě. Chceme tak podpořit
činnost občanského sdružení ZVONICE.“ Následují podpisy: Sandra Průšová, Zdeněk Stuchlý,
Dimko Repin, Šárka Spudilová, Eliška Kinská, Natálie Paťhová, Jan Vlasatý. Ti nejmenší
připojili alespoň křestní jména: Barča, Anna, Alice, Vlastík, Věrka, Lukáš, Tadeáš.
Díky vám, děvčata a kluci!
Autor článku: Zdena Tomášová
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Mikulášská diskotéka s besídkou
V předvánočním pochmurném počasí proběhla
na sále v Chodounech Čertovská diskotéka
s Mikulášskou nadílkou pro všechny děti
z Lounek, Chodoun a dále z dalekého i blízkého
okolí zúčastnilo se cca 60 dětí. Zábavné
odpoledne zahájily děti z MŠ a ZŠ Chodouny svým
vystoupením. Přišel nás navštívit Mikuláš, čerti
a anděl, kteří nadělili spoustu sladkostí. V tomto
deštivém počasí jsme se zahřáli při hraní her
a tanečních kreací. Děkujeme všem za účast
a těšíme se na příští rok.
Sousedské předvánoční posezení 14. 12. 2013
Předvánoční sousedské posezení bylo tentokráte pořádáno na sále v Chodouench.
Slavnostně prostřené stoly připravila Marie Cimrová, Božena Hubálková, Vlasta Raabová,
Mirka Špičková a Jan Kříž, kteří po celou dobu obsluhovali přítomné. Paní Hubálková napekla
výborné cukroví a připravila pomazánky na chlebíčky. K pití byla káva, čaj, limo, svařák, bíle
a červené víno a pivo. Na úvod vystoupily se svým vánočním programem naše děti ze ZŠ
a MŠ v Chodounech pod vedením paní učitelky Jany Krunclové, Martiny Rivolové a Lucie
Stuchlé. K tanci a poslechu zahráli místní harmonikáři, kteří sklidili velký úspěch nejen
u starších, ale i u našich dětí. Všem se posezení velice líbilo a jsou rádi, že se takové akce
u nás v obci konají.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHODOUNY
Z naší školky:
Vánoce pomalu ťukají na dveře a my si uvědomujeme, že první čtvrtinu školního roku máme
za sebou.
Díky nabitému programu nám 3 měsíce utekly jako voda. V září jsme ve školce přivítali
8 nových dětí a začali pracovat s prvním tematickým blokem „Pohádka první – O Červené
Karkulce”. Činnosti byly zaměřené především na podzim a přírodu. V současnosti plníme
druhý tematický blok „Pohádka druhá- Sněhová královna”. První dvě témata jsou věnována
nejkrásnějšímu období pro děti – Mikuláši a Vánocům. S dětmi jsme vyráběli čertíky
a vánoční přání. Připravili jsme vánoční besídku, se kterou jsme vystoupili ve školce před
rodiči a na sále v Chodounech. Ještě nás čeká pečení vánočního cukroví a vyrábění dárků.
Nezapomínáme ani na kulturní vyžití dětí. MŠ navštívili kouzelník Waldini a Štěpánčino
divadlo s pohádkou „O princezně Dorotce a drakovi”. Divadélko za námi přijede znovu
19. 12. 2013 s pohádkou „Kouzlo Vánoc”. 13. 12. 2013 začínáme jezdit na plavecký bazén do
Roudnice n. L.
Společně s dětmi Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového
roku 2014.
Autor článku: učitelky z mateřské školy
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Z naší školy:
V loňském školním roce jsme uskutečnili mnoho školních a mimoškolních akcí. Naši školu
pravidelně navštěvoval pan profesor Chvapil ze střediska CICONIA a seznamoval žáky
s ochranou přírody, poznáváním rostlin a ptactva. Žáci se seznámili s živými zvířaty - ukázka
dravců, koz a psů. V rámci ekologické výchovy žáci sbírali starý papír pro další recyklaci, třídili
odpady a také jsme se zapojili do akce „Ukliďme svět“ – společný sběr odpadků v okolí školy
a na cestě ke studánce. Absolvovali jsme zimní sportovní a jarní ozdravný pobyt na horách
s poznáváním místních kulturních a přírodních pamětihodností (viděli jsme např. Vrchlabí,
Jilemnici, pramen Labe, Sněžku, Špindlerův Mlýn, Pančavské vodopády, muzeum lesnictví,
Harrachov, kozí farmu). Zde bychom chtěli jménem rodičů poděkovat obětavým tatínkům –
pánům Stuchlému, Řehákovi, Tůmovi a Paťhovi - za odvoz dětí tam i zpět do Nového Města
u Jáchymova a do Prahy na bus do Vrchlabí. Též jsme se zúčastnili plaveckého výcviku
a tradičního cyklistického výletu.
Navštívili jsme výstavu historických
dokumentů a fotografií v hasičárně v
Lounkách, galerii a muzeum v Roudnici
n. L., dopravní hřiště v Litoměřicích,
uctili jsme jako každý rok památku
padlých ve 2. světové válce položením
květin k pomníku u bývalé školy,
vystoupali na horu Říp ke Dni české
státnosti. Zapojili jsme se do výtvarných
soutěží - výrobky a výkresy našich žáků
byly prezentovány na výstavách
obecního úřadu. Uspořádali jsme také
víkendové i mimoškolní akce – vítání občánků, vystoupení pro seniory a ke Dni matek, na
mikulášské besídce, zpívání u kostela, zapojení do Tříkrálové sbírky, návštěvu divadla v Praze.
Pracovali jsme na programu „Zdravé zuby“, děti odebíraly školní mléko a zdarma vitaminové
produkty v rámci projektu Ovoce do škol.
Žáci v průběhu roku pracovali na interaktivní tabuli a počítačích, půjčovali si knihy ze školní
knihovny. Tradičně se zapojili do charitativních sbírek formou koupě reklamních předmětů
(Sidus, Chrpa). Po ukončení pátého ročníku přestoupili čtyři žáci na druhou ZŠ Roudnice n. L.,
jeden žák na ZŠ Havlíčkova Litoměřice a dvě žákyně na víceleté gymnázium v Roudnici nad
Labem. Zásluhou OÚ Chodouny v čele s paní starostkou Marií Cimrovou byla v době letních
prázdnin provedena renovace školní kuchyně, odpadů a pokládky lina v přízemí ZŠ.
V letošním školním roce je otevřena jedna třída se třemi ročníky (první, čtvrtý a pátý).
Pokračujeme v rozšiřování vědomostí našich žáků v poznávacích a kulturních akcích, o nichž
budeme informovat v dalších vydáních Zpravodaje.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků a po celý rok hodně zdraví, radosti a pohody.
Autor článku: Jana Krunclová a Mgr. Miloslava Kysilková
Osobní poděkování
manželům Tomášovým za darovanou knihu žákům a pedagogům ZŠ „Dějepis Lounek
a Chodoun“ a panu Zdeňku Ondrušovi z Vrbice za nádherný fotografický cyklus
architektonických a přírodních zajímavostí našeho kraje, do jehož tvorby investoval vlastní
peníze.
Autor článku: ředitelka školy Miloslava Kysilková
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DOTACE ROKU 2013
Program obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
Na základě přání dětí z naší školy
a školky a ankety, obec požádala
o dotaci z Programu obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní
rozvoj na vybudování nového
dětského hřiště. Děti si namalovaly,
co by chtěli mít na hřišti za herní
prvky. Poté s nimi zástupci obce
a paní učitelky hovořili a navrhli
dětské hřiště. Žádost byla úspěšná
a obec obdržela dotaci ve výši
249 900,- Kč. Spoluúčast obce na
financování
vybudování nového
dětského hřiště u fotbalového hřiště
TJ Lounky Chodouny byla ve výši 107 100,- Kč. Dětské hřiště postavila firma TR Antoš s.r.o.
Jsou zde umístěny dvě houpačky a hnízdo na houpání, kolotoč, průlezková sestava se
skluzavkou, dvě houpadla na pružině a kláda na přeskoky. V prostoru pádu byly vybudovány
dopadové plochy. Na dětském hřišti je umístěn provozní řád a v příštím roce zde budou
doplněny lavičky. Nové dětské hřiště bylo slavnostně předáno dětem při loučení
s prázdninami doplněné zábavným programem. Dětské hřiště se dětem velice líbí a dospělí
jsou spokojeni, že děti si mají kde bezpečně hrát.
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
Obec podala žádost o dotaci do
Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje na rekonstrukci rozvodů vody a
kanalizace v prostorách kuchyně a
přípravy stravy ve škole včetně
zdravotechnice instalace, obkladů,
dlažeb a dále sociálního zařízení u
šaten mateřské školy. Dotace ve výši
132 000,- Kč celkové náklady byly ve
výši
492 114,- Kč.
Rekonstrukci
provedla firma SBAU Bohemia
Litoměřice,
která
podala
nejvýhodnější nabídku na základě
výběrového řízení zakázky malého
rozsahu. Stavební práce byly realizovány v průběhu letních prázdnin. Realizací projektu došlo
ke zlepšení stavu hygienického zázemí školy a kuchyně s přípravou stravy pro děti.
Při rekonstrukci došlo k výměně nefunkčního kuchyňského sporáku a pečící pánve firmou
Mathes Gastro Praha, které byly plně hrazeny z rozpočtu obce ve výši 215 000,- Kč včetně
DPH. Po výměně těchto kuchyňských spotřebičů plně zařízení kuchyně vyhovuje hygienickým
i bezpečnostním předpisům.
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POVODŇOVÉ DOTACE 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj
Na odstranění následků červnových povodní, které postihly obec Lounky požádala obec
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj na opravy bytů postižených povodní ve výši
30 000,- Kč na jeden dům. Žádost o dotaci podepsalo 25 majitelů postižených domů, ale
nakonec využilo dotaci jen 20 majitelů. Tento dotační titul vyžadoval splnění několika kritérií.
Žadatelé museli doložit faktury nebo doklady prokazující opravy zaplavené domácnosti
včetně fotografií před opravou a po opravě. Po kontrole těchto dokladů byly finanční
prostředky zaslány na jejich bankovní účty. Celkem bylo vyplaceno 600 000,- Kč.
Ústecký kraj
Ústecký kraj zaslal obci dotaci ve výši 600 000,- Kč pro postižené občany a jejich zaplavené
nemovitosti jako pomoc na odstraňování následků povodní. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o přidělení dotace ve výši 24 000,- Kč pro zaplavené nemovitosti, kde byl trvalý pobyt
občanů. Celkem bylo podpořeno 25 domácností, které mohly tyto finance použít na opravy
domů a nákup nového vybavení.
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy jsme požádali o dotaci na opravy povodní poničených některých
komunikací v zaplavené části Lounky. Jedná se o komunikace na návsi, chodníky u obchodu,
nástupiště se zastávkou a mostek na návsi. Dotace byla poskytnuta do výše 1 392 000,- Kč na
tyto opravy, dotace je ve výši 85%,
15% bude spoluúčast obce.
Realizovala se oprava autobusové
zastávky s nástupištěm firmou
S BAU Bohemia s.r.o. Litoměřice,
která
podala
nejvýhodnější
nabídku ve výběrovém řízení
malého rozsahu ve výši 300 017,Kč včetně DPH. Konečná cena díla
byla 235 512,- Kč včetně DPH (bez
méně prací ve výši 56 070,- Kč
bez DPH) s dokončením akce
a předáním díla dne 27. 8. 2013.
Oprava chodníků u obchodu byla
realizována firmou S BAU Bohemia
s.r.o. Litoměřice, která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení malého rozsahu ve
výši 166 646,- Kč včetně DPH. Konečná cena díla 172 006,- Kč včetně DPH (kde jsou zahrnuty
i vícepráce výši 4 430,- Kč bez DPH) s dokončením akce a předáním díla dne 27. 8. 2013.
Oprava komunikací na návsi byla realizována firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., která
podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení malého rozsahu ve výši 229 556,50 Kč
včetně DPH. Konečná cena díla 229 556,50 Kč včetně DPH s dokončením akce a předáním
díla dne 29. 11. 2013.
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Oprava mostku na návsi nebyla zatím zrealizována. Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém
řízení malého rozsahu podala firma BM Construction spol. s.r.o. Praha a.s za cenu díla ve výši
773 447,54 Kč včetně DPH.

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři,
využívám této příležitosti, abych poděkovala všem, kteří naši knihovnu navštěvují, a abych
pozvala Vás, všechny občany do naší knihovny. Hned na úvod si dovoluji připomenout
otevírací dobu Obecní knihovny a to:
pondělí od 8.30 – 17.00 hod.
středa od 8.30 – 17.00 hod.
Po registraci, která je zdarma, je
Vám k dispozici knižní fond o
rozsahu 1 050 svazků beletrie,
detektivek, naučné literatury,
pohádek a jiné. Fond naší
knihovny rozšiřují i výměnné
soubory z Knihovny K. H. Máchy v
Litoměřicích, které probíhají vždy
po třech měsících. Pokud někdo
má zájem o speciální titul je
možno ho dodatečně objednat.
Díky Obecnímu úřadu a Knihovně
K. H. Máchy v Litoměřicích si tak
naši čtenáři mohou zapůjčit i
knihy, které jsou cenově velmi
nákladné. V knihovně můžete využít bezplatný přístup k internetu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem čtenářům, kteří vracejí zapůjčené knihy v pořádku
a včas.
Zajímá Vás, jak vznikly a co jsou Adventní tradice?
Adventní tradice
Advent je doba před vánoci, kdy se připravujeme na příchod Spasitele Ježíše Krista. Historie
Adventu spadá již do konce 4. století a pochází ze Španělska a Galiie. Slovo Advent pochází
z latiny Adventus a znamená příchod. Od 12 do 13 století se Advent stal začátkem nového
liturgického roku, který do té doby začínal vánocemi. V dobách minulých byl Advent hlavně
dobou půstu a očekávání narození Ježíše Krista. Původně tato doba trvala bez sobot a nedělí
40 dní. V této době platily přísné zásady: střídmost v jídle a pití, zákaz zábavy a tance. Byla to
doba zbožného rozjímání. V adventní době se pořádaly četné lidové obřady, při kterých se
dodržovali starodávné zvyky. Hlavním symbolem Adventu je Adventní věnec. Adventní věnec
patří k nejznámějším symbolům předvánočního času. Už od nepaměti je věnec symbolem
vítězství a královské důstojnosti. Je to dle Bible projev radosti, úcty a vítězství. Adventní
věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, král
a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího
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Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12) První zpráva
o adventním věnci pochází z roku 1838 z přístavního města Hamburku, kdy majitel sirotčince
Teolog Johann Heinrich Wichern zavěsil na dveře začátkem adventu dřevěný vyřezávaný
věnec, na který dal každý den jednu zapálenou svíci a pod věnec umístil kasičku, do které
vybíral milodary na chudé děti. Těch svící bylo původně 24, ale dnes se dávají pouze 4 jako
symbol jednotlivých týdnů. Původní barva svící na adventním věnci byla fialová, jako barva
kněžského roucha. Dnes však převládá barva červená a zlatá. Zapalováni svíček: První se
zapaluje svíce na železnou neděli. Druhá na neděli stříbrnou, kdy tím pádem hoří již svíce
dvě. Třetí na neděli bronzovou, kdy hoří již tři svíce a o zlaté neděli se zapalují všechny čtyři
svíce.
Co přináší o Vánocích štěstí a smůlu
Co přináší smůlu?
před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily
na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat
rozchod
Co přináší štěstí?
když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc
Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
Boží hod ve čtvrtek - podaří se výhodně prodat dobytek
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim
Všem našim čtenářům děkujeme za celoroční přízeň a přejeme krásné a klidné Vánoce. Do
Nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti při čtení knih z naší knihovny.
Autor článku: Božena Hubálková – knihovnice

Zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR 16757.
Zpravodaj vydává redakční rada obce Chodouny. Můžeme otisknout i vaše příspěvky.
E-mail: obec.chodouny@tiscali.cz, www.obecchodouny.cz, tel., fax: 416849111, IČO 00263699
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