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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
po del‰í odmlce jsme se rozhodli opût vydávat Zpravodaj obce Chodouny a Lounky,
ve kterém vás budeme informovat o dûní
v obci. Redaktory na‰eho Zpravodaje jsou
manÏelé Zdena a Zdenûk Tomá‰ovi z Lounek.
Procházíme velmi sloÏit˘m obdobím,
které tu je novû od jara roku 2020, a tím je

nákaza a onemocnûní Covidem 19 a s tím
spojená hygienická naﬁízení, opatﬁení a vyhla‰ování nouzového stavu. Podûkování
patﬁí vám v‰em, kteﬁí se chováte zodpovûdnû a snaÏíte se dodrÏovat v‰echna opatﬁení
a naﬁízení s tím spojená. Dûkujeme za ‰ití
rou‰ek v loÀském roce na‰im dobrovolnicím
z obce a za sousedskou pomoc v této nelehké dobû. V loÀském a zatím i v leto‰ním

O ãem jednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce na prvním leto‰ním zasedání schválilo poskytnutí veﬁejné finanãní podpory pro FK Lounky-Chodouny ve v˘‰i 80 000 Kã a dal‰í finanãní
dary pro lokální charitativní organizace.
Zastupitelé byli informováni o krocích
podniknut˘ch v souvislosti s pﬁípravou nové
varianty trasy vysokorychlostní trati a o aktuální ãinnosti spolku rozVRTaná krajina.
V lednu po prezentaci studie proveditelnosti
Správou Ïeleznic zaslaly dotãené obce zastupitelÛm Ústeckého kraje a pﬁíslu‰n˘m ministerstvÛm dopis, ve kterém projevily ne-

souhlas s vrchnostensk˘m pﬁístupem Ministerstva dopravy a Správy Ïeleznic, upozornily na nedostateãnou komunikaci Správy
Ïeleznic a na nekoncepãnost územního plánování. V dopise jsme také uvedli argumenty proti nov˘m variantám trasy a pﬁedev‰ím
jsme poukázali na to, Ïe Správa Ïeleznic
dosud nijak rozumnû neodÛvodnila, proã
bylo upu‰tûno od pÛvodní varianty trasy.
Kraj‰tí zastupitelé pﬁi únorovém jednání se
Správou Ïeleznic nové varianty trati odmítli.
Zastupitelé Ústeckého kraje a Správa Ïeleznic se dohodli, Ïe bude nejdﬁíve sestavena

roce se nemohly uskuteãnit tradiãní spoleãenská setkání, plesy, karnevaly, vítání obãánkÛ, akce pro dûti a fotbalové zápasy. Ale
pﬁesto musíme b˘t optimistiãtí, Ïivot jde dál
a my plánujeme dal‰í kulturní a spoleãenské
akce a na léto na‰i tradiãní Anenskou pouÈ
24. ãervence 2021. Obec i v této dobû realizuje a pﬁipravuje investiãní a neinvestiãní
akce, se kter˘mi vás budeme prÛbûÏnû seznamovat.
Pﬁeji Vám v‰em hlavnû hodnû zdraví
a tû‰ím se na na‰e dal‰í setkávání.
Marie Cimrová, starostka obce
pracovní skupina odborníkÛ, která se pokusí
najít novou trasu vysokorychlostní trati tak,
aby odpovídala zadan˘m poÏadavkÛm.
Jako ãlenka tohoto t˘mu byla nominovaná
starostka Hrobec Kateﬁina Hlaváãová a místostarosta Kﬁe‰ic Ondﬁej ·tûdr˘, obû obce
jsou také ãleny spolku rozVRTaná krajina,
a budou tak hájit na‰e spoleãné zájmy. Zaãátkem bﬁezna byla zaloÏena stránka spolku rozVRTaná krajina na facebooku, kde
jsou zveﬁejÀovány v‰echny podstatné informace a materiály vãetnû krátk˘ch videí.
O dal‰ím v˘voji budeme informovat na internetov˘ch stránkách, facebooku obce
a v dal‰ím vydání zpravodaje.
Martina Ondrová

Co se událo v roce 2020
Na sále v Lounkách se 18. ledna konal mysliveck˘ ples. Na sále
v Chodounech uspoﬁádali fotbalisté 7. bﬁezna sportovní ples. V pﬁízemí obecního úﬁadu byl zrekonstruován prostor po‰ty a vybudováno nové sociální zaﬁízení. V bﬁeznu pak zahájila provoz poboãka po‰ty Partner v Chodounech. Jaro 2020 je spojeno s poãátkem
pandemie koronaviru a omezeními, která mûla zabránit ‰íﬁení nákazy. Z tohoto dÛvodu se neuskuteãnily tradiãní jarní akce jako napﬁ.
pálení ãarodûjnic. KdyÏ se epidemiologická situace zaãala lep‰it,
dozvûdûli jsme se o novû plánovan˘ch variantách vysokorychlostní
Ïelezniãní trati, z nichÏ jedna je navrÏena tak, Ïe by Lounky a Chodouny od sebe oddûlila. Proti tomu se zvedla velká vlna odporu jak
na‰ich obãanÛ, tak i ostatních obcí a v˘sledkem bylo zaloÏení spolku RozVRTaná krajina. V ãervnu jsme jiÏ mohli spoleãnû s FK Lounky-Chodouny oslavit v˘roãí 90 let klubu. 27. ãervence se na návsi
v Chodounech konala Anenská pouÈ a zároveÀ na hﬁi‰ti probûhl jubilejní 40. roãník Memoriálu Mirka Berana. V Lounkách se 22.
srpna za de‰tivého poãasí uskuteãnily Slavnosti chmele. Od záﬁí je
v Lounkách opût otevﬁena prodejna potravin. Se zaãátkem ‰kolního roku do‰lo ke zmûnû ve vedení Z· Chodouny, jelikoÏ dosavadní
ﬁeditelka paní Mgr. Miloslava Kysilková ode‰la do penze. Novou ﬁeditelkou se stala Mgr. Bc. Renata KonÛpková. Na podzim se epidemiologická situace zhor‰ila a kvÛli vládním opatﬁením se nekonalo
D˘Àové hraní s lampionov˘m prÛvodem, Mikulá‰sk˘ trh ani vánoãní
koncert pﬁed kostelem. O mikulá‰skou nadílku v‰ak dûti nepﬁi‰ly,
Mikulá‰ s ãertem a andûlem ji donesli ke stromeãku na náves

SLAVNOSTI CHMELE - I pﬁes neustále hrozící dé‰È se na návsi
se‰lo poãetné publikum. Více o této akci najdete na stranû 8.
v Lounkách i v Chodounech. Na podzim je‰tû dostala novou krytinu
stodola za obecním úﬁadem a sál v Chodounech a podél cyklostezky u Labe bylo prodlouÏeno veﬁejné osvûtlení. V lipové aleji byly
dosázeny stromy, a i k bytov˘m domÛm a dûtskému hﬁi‰ti v Lounkách byla doplnûna nová v˘sadba. Od prosince je pro obãany otevﬁen sbûrn˘ dvÛr. KvÛli vládním opatﬁením se nemohlo uskuteãnit ani
nûkolik besed pﬁipravovan˘ch ve spolupráci s Diakonií âCE v programu Odolná obec.
Martina Ondrová
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Projekt Odolná obec Diakonie âCE

Chodounská stodola
V loÀském roce se na‰e obec zapojila do
víceletého projektu Odolná obec. Byli jsme
osloveni Diakonií âCE - Stﬁediskem humanitární a rozvojové spolupráce, které se
v âeské republice soustﬁedí na humanitární
pomoc lidem po povodních a povodÀovou
ochranu. Projekt Odolná obec pomáhá
obcím pﬁipravit se tak, aby dopady pﬁípadn˘ch povodní v budoucnu byly co nejmen‰í.
Loni se zapojily i dal‰í obce - Hrobce na druhém bﬁehu Labe, Kam˘k nad Vltavou
a mûsto Rumburk.
Díky finanãní podpoﬁe nûmecké organizace Diakonie Katastrophenhilfe bylo moÏné
v na‰í obci opravit stﬁechu stodoly, vytvoﬁit
digitalizovan˘ povodÀov˘ plán a vytisknout
pﬁíruãky pro povodnûmi nejvíce ohroÏené
domácnosti.
Jako první byla v minulém roce opravena chodounská stodola, která dlouhodobû slouÏí jako sklad techniky, protipovodÀového vybavení a je v ní uloÏen i záchranáﬁsk˘ ãlun. Práce zaãaly na zaãátku
srpna. Stﬁecha stodoly byla ve ‰patném
stavu. Pﬁi jejím rozkrytí zamûstnanci stavební firmy zjistili, Ïe je nutné opravit
i trámy.. Stodola se nyní py‰ní novou stﬁe‰ní krytinou a mÛÏe tak i nadále slouÏit
svému úãelu.
Na konci minulého roku dokonãila obec
Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty
z VOP Dolní Bousov nov˘ povodÀov˘ plán
v ti‰tûné i digitalizované podobû. Plán pomÛÏe povodÀové komisi lépe zvládat pﬁípadné povodnû v na‰ich obcích.
Souãástí zpracování povodÀového plánu
byla prohlídka místního terénu, vytvoﬁení fotodokumentace a vyhodnocení moÏného
ohroÏení. K povodÀovému plánu obec obdrÏela i dal‰í materiály, jako je povodÀová
kniha ãi vzory vyhlá‰ení jednotliv˘ch stupÀÛ
povodÀové aktivity. Probûhlo i za‰kolení povodÀové komise panem Ing. Mrkviãkou. Digitální povodÀov˘ plán je ke staÏení na
stránkách obce (www.obecchodouny.cz).
Na pﬁelomu roku vznikla nová broÏura pro
obãany s názvem „Jak se chránit pﬁed povodnûmi?“. Tato publikace bude slouÏit
obyvatelÛm k rychlému a snadnému pﬁístupu k dÛleÏit˘m informacím. V pﬁíruãce jsou
popsány stupnû povodÀové aktivity, jaké pﬁi
nich hrozí nebezpeãí, a hlavnû jak se v pﬁí-
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Promítání fotodokumentace povodÀového plánu
padû blíÏící se povodnû zachovat. Nechybí
ani tipy a moÏnosti, jak se na povodeÀ pﬁipravit a sníÏit tím ‰kody na majetku. Pﬁíruãka také shrnuje nejdÛleÏitûj‰í kontakty na
obecní úﬁad. Na konci pﬁíruãky si ãlenové
domácnosti mohou vyplnit svÛj vlastní povodÀov˘ plán, kter˘ jim bude praktickou pomÛckou v pﬁípadû hrozící povodnû. OhroÏení obyvatelé Chodoun a Lounek najdou pﬁíruãku na jaﬁe ve sv˘ch po‰tovních schránkách, ke staÏení je také na stránkách obce
(www.obecchodouny.cz).
BroÏuru si budete moci odnést také

bûhem besed, které plánujeme uspoﬁádat,
jakmile to situace dovolí. První besedu povede Daniel Pitek. Vlastní farmu pod Mile‰ovkou, kde ‰etrnû hospodaﬁí. Bude mluvit
o tom, jak zadrÏovat vodu v krajinû, jak se
bránit suchu a jak hospodaﬁit v souladu
s pﬁírodou a ekologick˘mi principy. Na ni naváÏe beseda s Ing. Vítem Rousem na téma
„Pﬁírodû blízká opatﬁení“. Pohovoﬁí o tom,
jaké úpravy v krajinû by byly vhodné pro
Chodouny a Lounky a vysvûtlí, proã jsou
tato opatﬁení dÛleÏitá a jaké v˘hody mohou
obãanÛm pﬁiná‰et.

Statistika dat obyvatel - leden 30.12. 2020
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„Buìme ostraÏití, ﬁíká o novém návrhu
vysokorychlostní tratû Marie Cimrová
■ Jste pﬁedsedkyní spolku rozVRTaná
krajina. Proã a kdy vznikl?
Spoleãnû s Martinkou Ondrovou, Mírou
Ondrou a ing.Janem PetrÏelkou jsme
26.ãervna loÀského roku zaloÏili spolek
rozVRTaná krajina, kter˘ byl 9.ãervence
zapsán Krajsk˘m soudem v Ústí nad
Labem. Museli jsme ho zaloÏit jako fyzické
osoby s tím, Ïe postupnû se pﬁidají obce.
A to se stalo. Do spolku se pﬁihlásily obce
Hrobce, Chodouny, Kﬁe‰ice, Polepy, Trnovany, Îitenice, Kleneã, Travãice. Cílem je
bojovat proti novému návrhu tratû, která
neodpovídá poÏadavkÛm VRT a niãí na‰e
Polabí. Ve stanovách máme pﬁímo definováno: „Úãelem spolku je ochrana pﬁírody
a krajiny, vod a prosazování zájmÛ obcí
a jejich obyvatel“.
■ Co by pro na‰i obec znamenalo, kdyby
byla vybrána novû navrÏená tzv. ãervená
varianta.
Do‰lo by k totálnímu rozdûlení Lounek
a Chodoun. Trasa by vedla mezi obcemi
u fotbalového hﬁi‰tû pod vedením vysokého
napûtí Babylon 400 kV. Zniãena by byla kvalitní orná pÛda, která je pod závlahov˘m
systémem a umoÏÀuje tak pûstovat zeleninu a dal‰í plodiny i v dobû sucha. Dále
máme obavy v pﬁípadû moÏn˘ch povodní.
Kudy by odtékala voda, kdyÏ by tu byly postaveny valy a osmimetrová zeì u obce?

A co zvûﬁ? Ta se z lesa uÏ nebude moci jít
napít do vodozbavu ãi Labe. ZtíÏí se podnikání rodinn˘m farmám, ztíÏí se Ïivot pro
v‰echny na‰e obyvatele. Obecní úﬁad, ‰kola
a ‰kolka je v Chodounech, hﬁbitov a kostel
v místní ãásti Lounky.
■ Jaké kroky vá‰ spolek dosud podniká?
Oslovujeme ministerstva, ministry, poslance, senátory, krajské zastupitele, zastupitele na‰í povûﬁené obce Roudnice a Ïádáme je o pomoc a vrácení trasy vedení VRT
zpût do rezervy podél dálnice D8, která je
schválena v Zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje od roku 2011 a byla pﬁed
tím léty provûﬁována. Ústeck˘ kraj podpoﬁil
na‰e snahy a odmítl nové varianty zpracované loni v kvûtnu a ãervnu a schválené
Centrální komisí pﬁi Ministerstvu dopravy
âR. Ústeck˘ kraj plánuje zﬁídit pracovní skupinu, kde by se v‰e ﬁe‰ilo. Za spolek a na‰e
obce bychom navrhli paní starostku Katku
Hlaváãovou z HrobcÛ a pana místostarostu
Ondru ·tûdrého z Kﬁe‰ic. My ostatní jim budeme ve v‰em nápomocni. Jednáme i s dal‰ími poslanci a vûﬁíme, Ïe varianty v˘stavby
se vrátí do pÛvodní trasy.

vídají zájmÛm kraje. Odpovûdi, které jsme
dostali z ministerstev a od premiéra jsou neurãité. Ministr Toman doslova pí‰e, Ïe nemá
kompetence v oblasti územního plánování
a vedení dopravní infrastruktury, ale nabízí
konzultace a zdÛrazÀuje, Ïe jeho ministerstvo je, cituji: „...pﬁipraveno podpoﬁit ochranu zemûdûlské pÛdy“. Tak uvidíme.
■ Kde mohou v˘voj celé situace sledovat
obãané, ãím mohou pomoci?
Na webov˘ch stránkách obce, na facebooku obce a na nov˘ch facebookov˘ch stránkách Spolku rozvrtaná krajina. Zastupitelé
obce jsou prÛbûÏnû o v‰ech krocích informováni a také je v‰e projednáváno na veﬁejn˘ch zasedáních zastupitelstva. Mnozí
obãané, s nimiÏ hovoﬁíme tvrdí, Ïe tato „ne‰Èastná“ varianta neprojde, Ïe se tu nikdy
stavût nebude, ale zÛstat v klidu by se nám
v‰em mohlo vymstít. Proto musíme b˘t ve
stﬁehu a stále sledovat ve‰keré dûní kolem
pﬁíprav VRT.

■ Jsou uÏ nûjaké první v˘sledky?
Zatím jsou to jen pﬁísliby z Ústeckého
kraje, tvrzení, Ïe navrÏené varianty neodpo-

■ A co vy osobnû, stále doufáte, Ïe se
na‰e okolí nepromûní v kﬁiÏovatku kolejí?
Vûﬁím, Ïe zvítûzí zdrav˘ rozum, Ïe krajina,
kterou s láskou a pílí obhospodaﬁovali po
celá staletí na‰i pﬁedci nebude zniãena, a Ïe
krásná zahrada âech zÛstane zachována
i pro dal‰í pokolení.
-zt-

této logické variantû památky, a kde jsou ty
zásadní a nepﬁekonatelné dÛvody, aby
tato trasa musela v tichosti zapadnout
a z pÛvodního plánu VRT byla vyrobena varianta ohroÏující v‰e, co bylo v této krajinû
jedineãné a v ‰irokém okolí vzácné. Úrodná
zemûdûlská pÛda jedineãného sloÏení pro
pûstování zeleniny a chmele (obÏiva zdej‰ích rolníkÛ), vodní biotop potokÛ, atd.
Jsme rádi, Ïe vzniklo sdruÏení obcí Rozvrtaná krajina, které se brání proti zcela
nelogické variantû, tûÏce po‰kozující
nejen samotné obce v rozvoji, ale i soukromé zemûdûlce, kteﬁí po generace hos-

podaﬁí ve zdej‰í krajinû. VRT pﬁeru‰í propojení mezi samosprávní obcí Chodouny
(kde je obãanská vybavenost pro obû obce)
a místní ãástí Lounky. Pﬁímo znesnadní Ïivot
obyvatelÛm obou obcí. DomÛm, které stojí
nejblíÏe k plánované trase VRT okamÏitû
klesne jejich hodnota, hluk a provoz stavby
VRT jim znepﬁíjemní Ïivot. Následnû tak
i provoz na vzniklé trati bude v‰echny v okolí
obtûÏovat sv˘m hlukem. Jedním z postiÏen˘ch domÛ bude i ná‰ dÛm. Stojí na kraji
obce, cca 200 m od plánované trasy VRT.
Zkrátka pohroma.
Petr Mikula, obyvatel obce Lounky

Hlas jednoho z nás
Radikálnû nesouhlasíme s poslední variantou pﬁipravovaného projektu vysokorychlostní tratû pﬁes území katastru obcí Chodouny a Lounky. Odkazujeme se na dﬁívûj‰í
studii trasy VRT, jak mûla logicky vypadat.
Jasnû je tam ﬁeãeno, Ïe byla zkoumána
ﬁada alternativ - v rámci studií financovan˘ch EU - a byla provedena komplexní optimalizace návrhu nové tratû. Tato dﬁívûj‰í doporuãená trasa míjí osídlené a ekologicky
citlivé oblasti, v úvahu byly vzaty i hydrologické a geologické podmínky. Stejnû je to
vidût na nûmeckém území, jak citlivû vedli
traÈ (nad zemí i pod zemí) a Ïádné tragické
drancující a devastující hrnutí trati pﬁes obce,
zemûdûlskou pÛdu a zastavûná území tam
nepﬁipustili! U pÛvodnû navrÏené trasy vede
traÈ po v˘jezdu z tunelu (pﬁed Litomûﬁicemi)
nad ‰irokou záplavovou nivou ﬁek Labe
a Ohﬁe a bere ohled na historické památky
Litomûﬁice a Terezín. Ku Praze vede traÈ
v soubûhu s dálnicí D8. Ptáme se Správy
Ïeleznic kam a proã tato varianta zmizela ze svûta???
Byli to diletanti, kteﬁí tuto trasu na základû
vypracované studie vytvoﬁili??? A kde je po
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OHLÉDNUTÍ
ZA ZIMOU

Tato zima byla vzhledem k na‰im pomûrÛm bohatá na snûhové sráÏky. 29. ledna
napadlo 10 cm snûhu, kter˘ bûhem následujícího t˘dne roztál, ale 6. února veãer
zaãal dal‰í pﬁíval snûhové nadílky a bûhem
dvou dnÛ nasnûÏilo neuvûﬁiteln˘ch 18 cm.
Snûhová nadílka potû‰ila nejenom dûti,
které sáÀkovaly jako pﬁedchozí generace na
jediném kopeãku ‰iroko daleko, a to u kos-

tela. I dospûlí vyrazili bruslit ãi si zahrát
hokej na zamrzlou nádrÏ v Lounkách, nûkdo
také nazul bûÏky.
Druh˘ únorov˘ t˘den k nám zaãal proudit
mraziv˘ vzduch a tuhá zima vydrÏela aÏ do
17. února, kdy se zaãalo oteplovat a odtával
sníh. I hladina Labe se zvedla. Únor tak pﬁinesl deset ledov˘ch dnÛ, kdy se teplota po
cel˘ den drÏela pod bodem mrazu. NejniÏ‰í

ZIMA VE STAR¯CH KRONIKÁCH
Pokud nahlédneme do zápisÛ v na‰ich
star˘ch kronikách, zjistíme, Ïe poãasí se
od té doby kupodivu pﬁíli‰ nezmûnilo. Tuhé zimy se snûhovou nadílkou
se u nás vyskytovaly také jen nepravidelnû.
Tak tﬁeba rok 1908: „Rok tento zapoãal
dosti citelnou zimou, která v‰ak netrvala
dlouho; pﬁesto v‰ak vyÏádala si sv˘ch obûtí.
Dne 16. ledna nalezen v lese náleÏejícím p.
Josefu Friãovi ã. 6 neznám˘ zmrzl˘ muÏ.
Byl pﬁedtím vidûn obãany zdej‰ími v mûsteãku Ho‰tce; zjistilo se pouze, Ïe byl
Nûmec.“
1929 „Zima leto‰ního roku jest veliká, není
pamûtníka, aby mrazy u nás dosáhly aÏ 32
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stupÀÛ Celsia, takÏe ve 2. polovinû ledna se
jezdí i s povozy pﬁes Labe. Únor poãíná
zase velk˘mi mrazy a napadlo mnoho
snûhu. Tak trvalá zima, aby ustaviãnû mrzlo
pln˘ 2 mûsíce jako leto‰ního roku ani ty nejstar‰í lidé nepamatují. Velká vût‰ina stromÛ
pomrzla, takÏe na ovocném stromoví jest
‰koda veliká. Brambory zmrzly lidem i ve
sklepích, dobytek trpûl velkou zimou ve
chlévech, obzvlá‰È dobytek vepﬁov˘. Je‰tû
v dubnu padal sníh.“
Vût‰ina zápisÛ pﬁipomíná mírnou zimu.
1926 „Leden mlhav˘ a de‰tiv˘, únor pr‰í.“
1927 „V lednu pr‰elo.“
1930 „Zima leto‰ního roku byla mírná a cel˘
leden se oralo.“

teplota byla namûﬁena 15. února, a to 22° C. Naopak nejvy‰‰í denní teplota
12° C bûhem zimy byla namûﬁena dne
22. ledna, coÏ spoustu z nás vylákalo k posezení venku. I v závûru února a zaãátkem
bﬁezna byla ﬁada dní s nejvy‰‰í denní teplotou od 5 do 10° C.
Martina Ondrová
Foto: Zdena Tomá‰ová a Martina Ondrová
1931 „Zima poãíná mírn˘m poãasím u nás
bez snûhu.“
Ale i tenkrát bylo poãasí nevyzpytatelné.
1925 „Rok poãíná krásn˘m jarním poãasím,
leden byl úplnû bez snûhu, zvlá‰È 4. a 5.
ledna krásné jarní poãasí, tak Ïe se na poli
oﬁe skoro cel˘ leden i únor. Bﬁezen zaãíná
10. snûhová chumelenice a dosti tuhé
mrazy, takÏe hostinsk˘ L. Friã 17. bﬁezna
sekal na Labi led 7 centimetrÛ siln˘. Zima
potrvala aÏ do 18. bﬁezna a pak bylo krásné
poãasí.“
1928 „Zima byla leto‰ního roku mírná. 10.
a 11. bﬁezna napadlo dosti snûhu, 11. - 12.
a 13. kvûtna byly dosti citeln˘ mrazy, tak Ïe
voda v nádobách na dvorech zamrzla.“
Jaro 1928 pﬁipomíná loÀsk˘ rok, kdy nás
v dubnu zaskoãil také pomûrnû siln˘ mráz.
Daniela Ondrová, kronikáﬁka Lounek
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Pﬁinese tﬁináctka ‰tûstí?

Miluju sníh...
Já vím, nikdy jsem nebydlela na horách ani podhÛﬁí, nemusela jsem bojovat s vûãn˘mi návûjemi snûhu a nedeprimovalo mû
mrazivé bílo panující od ﬁíjna ãasto aÏ do dubnov˘ch dnÛ. Já
mÛÏu sníh milovat. Ty jiskﬁivé hvûzdiãky ti‰e se sná‰ející
a nûÏnû zahalující ‰edou zem. Svûtlo, které oãi‰Èuje mysl, naplÀuje ji odevzdáním a klidem. Miluju sníh. AÈ uÏ mi jak prach odletuje od ‰piãek bot, pﬁíjemnû chﬁupe pod podráÏkami ãi mokﬁe
tam mlaská. Jdu krajinou a vidím tu nejúÏasnûj‰í grafiku v‰ech
dob. âerné kontury stromÛ a keﬁÛ se odráÏejí od snûhobíla
kolem, sem tam vykukují tmavé hlaviãky ornice ãi chomáãe
trávy, cesta se leskne zrcadlením mrazu a kdyÏ se zãistajasna
otevﬁe ‰edá opona nebes a v‰e prozáﬁí sluneãní svit, je to krása,
jeÏ tají dech. Ale pak to pﬁece jen jednou pﬁijde. Je‰tû ráno si ten
snûhuláãek u studny hrdinnû stál, v poledne mu spadl tralaláãek
a vypadlo pár ka‰tanov˘ch knoflíku a veãer? Veãer uÏ cel˘
splaskl. Sníh tmavne a mûní se v louÏiãky vody. Nu coÏ, m˘m
mrkviãkám, kedlubnám a hrá‰ku to na jaﬁe udûlá dobﬁe. A kolobûh Ïivota bûÏí dál.
(zt)

Vûﬁili byste tomu, Ïe uplynulo uÏ tﬁináct let, co se v kostele sv.
Mikulá‰e konala první v˘stava poﬁádaná obãansk˘m sdruÏením
ZVONICE LOUNKY? Slavili jsme tehdy 920. jubileum obce Lounky
a my pﬁispûli fotografiemi a dokumenty, dokládajícími historii obce.
V˘stava se setkala s neb˘val˘m ohlasem. Dodnes si mÛÏeme
v kronice spolku pﬁeãíst zápisy dnes uÏ neÏijících rodákÛ a pﬁátel
obce napﬁ. paní FroÀkové, Raabové, Cimrové, VaÀkové, Janovské,
pana Bardfelda, Joukla. OceÀovali hlavnû to, Ïe jsme jim pﬁipomnûli léta mládí. V‰ak také mnozí pﬁispûli vlastními dokumenty z rodinn˘ch archivÛ i vzpomínkami. Díky pﬁib˘vajícím materiálÛm jsme
mohli v poﬁádání v˘stav kaÏdoroãnû pokraãovat. Jen namátkou v˘stava Návraty, Bejvávalo, Ta na‰e písniãka ãeská, Vzpomínání,
Starci na chmelu, Putování ãasem, Ve znamení osmiãek. Nakonec
se podaﬁilo vydat i dvû knihy - Dûjepis Lounek a Dûjepis Chodoun,
které pﬁitaÏlivou formou pﬁibliÏují minulost obce. Zájemci si je stále
je‰tû mohou koupit jak na obecním úﬁadû, tak u Tomá‰Û v Lounkách
28.
Loni to ov‰em bylo poprvé, kdy se - ne na‰í vinou - ãinnost spolku utlumila. V‰ak víte, pandemie! Tolik jsme se tû‰ili na ãerven, kdy
jsme mûli v plánu otevﬁít v˘stavu Velké prádlo. Chtûli jsme oÏivit
a nejmlad‰í generaci pﬁiblíÏit typickou domácí práci, která se je‰tû
v polovinû minulého století vykonávala pﬁeváÏnû ruãnû. Obstarali
jsme valchy, necky, jádrová m˘dla a dal‰í pﬁedmûty, dûti si mohly vyzkou‰et, jak namáhavá to byla práce vyvaﬁovat, bílit, prát, Ïdímat
a mandlovat prádlo. Pﬁipraveny byly i hezké kousky dámského
spodního prádla na‰ich prababiãek, loÏní a kuchyÀské prádlo. No
nic. Virus nás zastavil, tak jen doufáme, Ïe tﬁeba letos?
Krátké uvolnûní pﬁes léto alespoÀ dovolilo uspoﬁádat tradiãní soutûÏ v ruãním ãesání chmele. Náves v Lounkách se koncem srpna
opût zaplnila mil˘mi sousedy. Obec pﬁispûla obãerstvením, stavbou
altánÛ, bohat˘m programem a hudební produkcí. My zajistili soutûÏ
a odmûny nejlep‰ím ãesáãÛm. Vítan˘m zpestﬁením byla i pﬁehlídka
historick˘ch traktorÛ, projíÏìka historick˘m autobusem, dûti si uÏívaly ve skákacím hradu.
Co plánujeme letos? Zatím tûÏko ﬁíci, zda udûláme v˘stavu, ale
rádi bychom zopakovali chmelovou soutûÏ a tradiãní Mikulá‰sk˘ trh
- ale to je zatím ve hvûzdách.
Za spolek ZVONICE LOUNKY Mgr. Zdena Tomá‰ová

âTU, âTE·, âTEME
Loni nav‰tívilo místní knihovnu, která je
umístûna v budovû obecního úﬁadu v Chodounech 231 osob, coÏ je o 314 náv‰tûvníkÛ ménû neÏ v pﬁede‰lém roce. Náv‰tûvnost byla ovlivnûna rozhodnutím vlády
o uzavﬁení knihoven a doporuãením Ministerstva kultury pro provoz knihoven v dobû
koronavirové pandemie.
Za rok 2020 bylo zapÛjãeno 732 knih,
z toho 93 knih nauãné literatury pro dospûlé
a 581 knih beletrie pro dospûlé. Dûti si vypÛjãily 15 knih nauãné literatury a beletrie,
vãetnû pohádek pro nejmen‰í, 43 knih.
Z rozpoãtu obce jsme loni nakoupili nové
knihy za 4.243 Kã. Vût‰inou se jedná o beletrii pro dospûlé. Z v˘mûnného fondu Knihovny K.H.Máchy Litomûﬁice máme novou
zásilku knih rÛzn˘ch ÏánrÛ.
Dovolte, abych vám doporuãila nûkteré
nové tituly z vlastního fondu knihovny, které
mû zaujaly.
Svûtov˘ bestseller „Tajn˘ Ïivot stromÛ“
od spisovatele Petera Wohllebena, kter˘
spojuje ve fascinujících pﬁíbûzích nejnovûj‰í

vûdecké poznatky se sv˘mi vlastními zku‰enostmi lesníka. Pí‰e o netu‰en˘ch schopnostech stromÛ. Jak navzájem komunikují,
láskyplnû se starají o svoje potomstvo a peãují dokonce o své staré a nemocné sousedy. Ve stínech lesa nám osvûtluje mnoho
pﬁekvapivého a otevírá oãi tak, abychom
i my mohli pﬁi pﬁí‰tí procházce lesem vnímat
okolní zelen˘ svût nov˘m pohledem.
Dal‰ím titulem, kter˘ Vám chci pﬁedstavit
je kniha Lucy di Fulvio „Chlapec, kter˘ rozdával sny“. Je to drsn˘ pﬁíbûh, kter˘ nás
zavádí do Ameriky 20. let 20. století. Matka
se sv˘m mal˘m synem opou‰tí rodnou Itálii
a vydává se do Ameriky, aby si splnila sen
o lep‰ím Ïivotû. Pﬁi pﬁíjezdu se nadûje na
lep‰í Ïivot záhy rozplyne, neboÈ se ocitnou
ve zbídaãelém ghettu v newyorské ãtvrti,
kde vládne násilí a brutalita. Vymanit se
z tûchto pomûrÛ chce silnou vÛli, houÏevnatost a lásku.
Pro romantické du‰e doporuãuji knihy
Hany Marie Körnerové, které máme podepsané s vûnováním od autorky. Vyhovuje mi

jednoduch˘ styl psaní, kter˘ podle mû dûlá
knihy této spisovatelky velmi ãtivé.
Milujete napûtí, strach vás fascinuje a rádi
pﬁicházíte vûcem na kloub? Pak jste jistû
ãtenáﬁem detektivek. AÈ uÏ holdujete seversk˘m románÛm, anglick˘m klasikám nebo
jste otevﬁeni v‰emu, kde nechybí dobr˘
motiv, vychytral˘ padouch a temné prostﬁedí, urãitû si v na‰í knihovnû vyberete.
Pro nejmen‰í ãtenáﬁe jsou tu pohádky, pﬁíbûhy o zvíﬁátkách. Pro zvídavé dûti pouãné
knihy jak a co funguje v lidském tûle, v automobilech a strojích. Pro ty odrostlej‰í napínavé pﬁíbûhy party kamarádÛ a pro dívky
první romantické lásky.
Pﬁijìte si vypÛjãit! S dodrÏováním v‰ech
hygienick˘ch opatﬁení je k dispozici v˘dejní
okénko .
Náv‰tûvu knihovny je moÏné sjednat
telefonicky na tel. 416 849 111 nebo emailem podatelna@obecchodouny.cz.
NeproÏíváme snadné období, ﬁadu plánovan˘ch ãtenáﬁsk˘ch setkání a kulturních
akcí jsme museli zru‰it, ale vûﬁím, Ïe aÏ
tento ãas pomine, bude zase lépe. Pﬁeji
Vám mnoho sil, zdraví a pozitivní mysl.
Va‰e knihovnice BoÏena Hubálková

/ 5 /

ZPRAVODAJ LOUNKY a CHODOUNY

B¤EZEN 2021

Hola, ‰kola volá!
„KaÏdé dítû je pro nás osobnost, kterou jsme schopni podporovat a rozvíjet“
Toto sympatické motto najdete na webov˘ch stránkách Základní
a Mateﬁské ‰koly v Chodounech. Îe nejde o prázdná slova pochopíte po setkání s novou paní ﬁeditelkou Mgr. Bc. Renatou KonÛpkovou. Maminkou pûti dûtí a pûstounkou tﬁí dûtí dal‰ích. UÏ to napovídá, Ïe dûtem rozumí a má je ráda.
Malotﬁídní ‰kola má totiÏ jednu velkou v˘hodu. KaÏdému z dûtí se uãitelé
vûnují mnohem intenzivnûji a individuálnûji neÏ ve ‰kole velké, kde tﬁicet
i více ÏákÛ ve tﬁídû je obvyklou normou. V Chodounech mají letos devût prvÀáãkÛ a ve spojené ãtvrté a páté tﬁídû jedenáct dûtí. Îe se jedná o klidné,
takﬁka rodinné zázemí je nasnadû. Star‰í dûti se sice uÏ nûkolik mûsícÛ vyuãují distanãnû - on line, coÏ klade mnohem vût‰í nároky na uãitele, rodiãe
i dûti, ale i v tomto pﬁípadû je znát, Ïe v men‰ím kolektivu se v‰e dá ustát
snadnûji. Uãí se ãtyﬁi hodiny dennû, dûti dostávají úkoly a ty se pak pravidelnû hodnotí a konzultují. Dal‰ím plusem chodounské ‰koly je moÏnost vyhovût dûtem, které vyÏadují
specifickou péãi z dÛvodu poruch uãení, napﬁ. dyslektici, dysgrafici, dysortografici, dûti
s mentálním znev˘hodnûním,
s ADHD ãi ADD, ale i dûti nadprÛmûrnû nadané. Ty, které to
potﬁebují, mohou vyuÏívat ve
‰kole logopedickou péãi, která
jiÏ nyní probíhá a je k dispozici
nejen ÏákÛm základní, ale i mateﬁské ‰koly. Pﬁímo ve ‰kole, je
rodiãÛm nabízena orientaãní
speciálnû pedagogická diagnostika a lze tak dûti po domluvû se zákonn˘m zástupcem odbornû diagnostikovat.
RodiãÛm tak odpadá zdlouhavé objednávání a dojíÏdûní do
pedagogicko psychologick˘ch
poraden ãi speciálnû pedagogick˘ch center. Tato sluÏba je Nová ﬁeditelka Základní a Mateﬁské
ve ‰kole nabízena bezplatnû. ‰koly v Chodounech Mgr. Bc.Renata
Díky ní mohou b˘t pruÏnû pod- KonÛpková
chyceni Ïáci, kteﬁí by jinak byli
ohroÏeni ‰kolní neúspû‰ností a dá se s nimi ihned, podle jejich aktuálních potﬁeb, odbornû pracovat. SluÏbu umoÏÀuje specializace, kterou paní ﬁeditelka
vystudovala a leta praktikovala.
Úplná leto‰ní novinka potû‰í páÈáky. Koneãnû se podaﬁilo se ‰kolsk˘m odborem v Roudnici nad Labem vyjednat, Ïe dûti pﬁejdou do
vy‰‰ího roãníku spoleãnû v rámci kolektivu do jedné ‰koly a tﬁídy.
Odpadne tak stres z nového prostﬁedí, z nov˘ch neznám˘ch spoluÏákÛ a pedagogÛ. Adaptace na‰ich dûtí bude tak pﬁíjemnûj‰í
a ménû ‰koláky zatûÏující. Stejná praxe bude platit i v budoucnu.
Ale vraÈme se do loÀského srpna, kdy se Mgr. Bc. Renata KonÛpková funkce ﬁeditelky základní a mateﬁské ‰koly ujímala. S ohledem k poãtu souãasn˘ch docházejících dûtí nejdﬁíve poÏádala zﬁizovatele ‰koly Obec Chodouny a do‰lo tak k rozdûlení tﬁídy na samostatné dvû tﬁídy o tﬁech roãnících. Bylo nezbytné stabilizovat
a hlavnû roz‰íﬁit pedagogick˘ kolektiv o plnohodnotnû vzdûlané vyuãující. Pﬁibyly dvû nové pedagoÏky Mgr. Bc. Iveta Jandová a Bc.
Jindra Pe‰ková. ·kola byla posílena i o asistentku pedagoga, která
se vûnuje Ïáku v pátém roãníku a vypomáhá i ostatním pomalej‰ím
dûtem. Po odborné stránce je teì o dûti postaráno opravdu na profesionální úrovni. Dal‰í v˘zvou bylo ‰kolní prostﬁedí pro Ïáky ale
i základní zázemí pro pedagogy. ·kola nedisponovala jídelnou a dûti
se tak stravovaly ve ‰kolní druÏinû, kdy se obûdy pﬁeváÏely na
malém servírovacím stoleãku pﬁes hlavní v˘ukovou tﬁídu do tﬁídy
druÏiny. Zru‰ila se tedy minimálnû vyuÏívaná poãítaãová a kabinetní místnost, vymalovalo se, poﬁídilo se jídelní vybavení a vznikla tak
malá útulná jídelna, slouÏící ke kaÏdodennímu stravování ÏákÛ. Po-
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V dobû na‰í náv‰tûvy ‰koly v Chodounech byla je‰tû otevﬁena mateﬁská ‰kola. Dûti si právû uÏívaly masopustního veselí na karnevalu. O pár dní pozdûji pandemie uzavﬁela i toto oddûlení.
ãítaãe jsou nyní umístûny ve tﬁídû star‰ích ÏákÛ a mohou b˘t ãastûji vyuÏívány pﬁi v˘uce i v jin˘ch pﬁedmûtech neÏ je v˘uka komunikaãních technologií. Paní ﬁeditelku pﬁekvapilo, Ïe personál ‰koly
i ‰kolky postrádá základní zázemí v rámci sborovny, ﬁeditelny, ‰atny
pro pedagogy a provozní pracovníky. Drobn˘mi úpravami a vyklizením prostor, které slouÏily jako sklady v˘ukov˘ch pomÛcek a administrativní dokumentace, se postupnû toto v‰e ﬁe‰í. O jarních
prázdninách probûhly drobné úpravy pro zázemí pedagogÛ, ale
dalo by se dûlat je‰tû víc. Plány do budoucna jsou nesmûlé. Daly by
se vyuÏít sklepní prostory, kde by mohla vzniknout keramická dílna,
pﬁevlékárna pro Ïáky, kteﬁí chodí v zimních mûsících do tûlocviãné
herny nebo kabinet na tûlocviãné prvky. Voln˘ pozemek u ‰koly by
se mohl promûnit v nové hﬁi‰tû s doskoãi‰tûm. V‰echny tyto plány
jsou ale vázány na finance. Tento ‰kolní rok získala ‰kola v rámci
projektu Perspektiva 2021 finanãní hotovost ve v˘‰i 447 833,00
korun. ·lo o dotaci M·MT a EU na dovybavení ‰koly i ‰kolky, na
podporu nov˘ch forem ve v˘uce, na nabídku zájmové ãinnosti ve
formû klubÛ, spolupráci s rodiãi a veﬁejností. Nelze opomenout také
maximální v˘pomoc ze strany zﬁizovatele ‰koly - obec Chodouny.
Penûz je v‰ak tﬁeba víc.
S rodiãi se vinou pandemie sice zúÏil osobní kontakt, odpadly pravidelné tﬁídní schÛzky, ale byla zvolena alternativní moÏnost v rámci
poãítaãové komunikace. Rodiãe pﬁed‰kolákÛ se napﬁ. formou otevﬁeného dopisu mohli aktuálnû seznámit s tím, Ïe od záﬁí budou
roudnické ‰koly brát pﬁednostnû do prvních tﬁíd jen dûti s trval˘m
bydli‰tûm v tomto mûstû z dÛvodu nedostateãné kapacity ‰kol. Na‰i
chodoun‰tí pﬁed‰koláci budou v druhé polovinû mûsíce kvûtna vÏdy
jednou t˘dnû se svojí kmenovou paní uãitelkou z M·, kterou dobﬁe
znají a je jim blízká, docházet ke sv˘m star‰ím kamarádÛm z první
tﬁídy, aby se seznámili s tím, jak to ve „velké“ ‰kole chodí, jak se mají
chovat a jaká jsou základní pravidla ‰kolákÛ. Formou her a zábavy
získají základní poãetní, písemné a motorické dovednosti. Prostﬁedí to pro nû nebude tak neznámé, zÛstanou pod jednou stﬁechou
a budou se pomalu adaptovat na ‰kolní prostﬁedí.
A aby byla ‰kola je‰tû zajímavûj‰í, nabízí i tato malotﬁídka zájmové krouÏky. V rámci ‰kolní druÏiny se mohou dûti uãit na flétnu, je
tady krouÏek ‰ikovn˘ch rukou, ti star‰í mohou nav‰tûvovat ãtenáﬁsk˘ klub, zájem je také o krouÏek deskov˘ch her a zábavné logiky
a pohybové hry. ÎákÛm nabízíme i douãování. Letos jsme z nezájmu ÏákÛ neotevﬁeli Ïádn˘ z jazykov˘ch krouÏkÛ. Hlavní pﬁiãinou je
jistû souãasná epidemiologická situace, kdy se star‰í dûti uãí distanãnû, ale vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí ‰kolní rok bude -za normálních okolností- o tyto jazykové krouÏky zájem. Letos musela ‰kola upustit
také od pravidelné pﬁed‰kolní i ‰kolní v˘uky plavání z dÛvodu uzavﬁení bazénÛ a také dal‰ích krásné plánované akce zÛstaly jen na
papíru. Doufejme, Ïe alespoÀ ‰kolní v˘let, kter˘ je naplánován do
chránûné krajinné oblasti na Bílé stranû u Litomûﬁic se bude moci
uskuteãnit. Dûti by se mohly vydat mamutí stezkou, hledat poklad
a uÏít si krás âeského Stﬁedohoﬁí. Tak si drÏme palce, aÈ nám to vir
nepﬁekazí!
-zt-
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UÏ jsou tady Velikonoce
Vítání jara, pﬁedzvûst nového Ïivota. Pro kﬁesÈany to je nejvût‰í
svátek celého roku. Pﬁipomenutí JeÏí‰ova utrpení, jenÏ pro spásu
lidstva a odpu‰tûní hﬁíchÛ zemﬁel na kﬁíÏi, aby vzápûtí vstal z mrtv˘ch a dal nadûji na vûãn˘ Ïivot. Ve vût‰inû na‰ich kostelÛ si tento
dûj mÛÏete pﬁiblíÏit pﬁed zobrazením KﬁíÏové cesty. Má ãtrnáct zastavení (JeÏí‰ na smrt odsouzen, JeÏí‰ bere na sebe kﬁíÏ, JeÏí‰ poprvé pod kﬁíÏem padá, JeÏí‰ potkává svou zarmoucenou matku,
·imon pomáhá JeÏí‰i nést kﬁíÏ, Veronika podává JeÏí‰i potní rou‰ku, JeÏí‰ podruhé padá pod kﬁíÏem, Dcery jeruzalémské pláãí nad
JeÏí‰em, JeÏí‰ potﬁetí pod kﬁíÏem padá, JeÏí‰ zbaven svého roucha,
JeÏí‰ pﬁibit na kﬁíÏ, JeÏí‰ na kﬁíÏi umírá, Tûlo JeÏí‰e sÀato z kﬁíÏe,
Tûlo JeÏí‰e do hrobu uloÏeno).
Oslavû Velikonoc pﬁedchází poslední postní nedûle tzv. Kvûtná.
Pﬁipomíná slavn˘ vjezd Krista do
Jeruzaléma, kde ho lidé vítali zelen˘mi ratolestmi. Pﬁi m‰i se svûtí
koãiãky, které podle lidové povûry
ochraÀují dÛm, nûkde se zapichovaly na okraj pole k ochranû úrody
apod. Na Zelen˘ ãtvrtek se mûla
jíst zelená strava, aby byl ãlovûk
cel˘ rok zdráv. Ten den také naposledy zní zvony, „odlétají do ¤íma“.
Jedna z povûr ﬁíká, Ïe kdyÏ naposledy zní zvon, má ãlovûk cinkat
penûzi, aby se ho drÏely. Hlas
zvonÛ pak nahrazuje zvuk ﬁehtaãek, se kter˘mi pobíhaly vesnicí
dûti a honily zrádce Jidá‰e. Velk˘
pátek je dnem hlubokého smutku.
Nemûlo se h˘bat zemí, proto se UkﬁiÏovaného Krista z kostela
nepracovalo na poli, zahradû, ne- sv.Mikulá‰e v Lounkách poﬁímûlo se prát prádlo. Vûﬁilo se, Ïe dil Michal Strádal.
ten den má zem magickou sílu,
otevírají se poklady. (VzpomeÀte na K. J. Erbena!) Na Bílou sobotu se koná vigilie. Po setmûní se pﬁed kostelem svûtí oheÀ, od
nûhoÏ se zapaluje tzv.pa‰kál, velikonoãní svíce, která zÛstává

Tak se na jedné z velikonoãních v˘stav v Galerii vesnick˘ch tradic v
Lounkách uãily dûti malovat kraslice voskem
v kostele do dal‰ích Velikonoc. Od pa‰kálu si zapalují v‰ichni pﬁítomní a s rozÏat˘mi svíãkami pak vcházejí do tmy kostela. Na BoÏí
hod pﬁiná‰ejí vûﬁící na m‰i posvûtit své pokrmy - beránka, mazance, vejce, chléb, víno. Skonãil pÛst. Pondûlí velikonoãní v‰ichni
dobﬁe znáte - chodí se hodovat s pomlázkou. Dûvãata se mají poﬁádnû vy‰lehat, aby byla cel˘ rok zdravá, veselá a pilná. Za odmûnu dostávají ho‰i malovaná vajíãka. Îe to mohou b˘t pﬁímo umûlecká dílka, o tom se mÛÏete pﬁesvûdãit ve vesnici na protûj‰ím bﬁehu
Labe. V Libotenicích je stálá Galerie kraslic. Zdej‰í Ïeny tu také pravidelnû pﬁipravují velkou v˘stavu kraslic z cel˘ch âech, sami si mÛÏete vyzkou‰et nûkterou z technik zdobení vajíãek. Letos v‰ak této
krásné tradici pandemie nepﬁeje.
CO O VELIKONOCÍCH ¤ÍKAJÍ NA·E PRANOSTIKY?
Je-li Zelen˘ ãtvrtek bíl˘, tak je léto teplé.
Velk˘ pátek de‰tiv˘ - dûlá rok Ïízniv˘.
KdyÏ na Velk˘ pátek hﬁmí, na poli se urodí.
Pr‰í-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tﬁe‰ní.
Pr‰í-li o velikonoãním Hodu, bude v létû nouze o vodu.
(z knihy V.Vondru‰ky Církevní rok a lidové obyãeje)

NECHTùLI JSME DùTI O·IDIT O MIKULÁ·SKOU NADÍLKU.
Ve spolupráci se spolkem ZVONICE, kter˘ má kontakty na pohádkového Mikulá‰e, ãerta a andûla, jsme se nakonec s dûtmi se‰li na návsi v Lounkách a Chodounech. Pﬁekvapilo nás, jak pûkné písniãky a ﬁíkánky dûti o zimû a o Vánocích
znají, a Ïe by byla ‰koda, aby se o nû na veﬁejnosti nepochlubily. Pár klukÛ sice
na‰upáno od ãerta dostalo, ale slziãky jsme nevidûli Ïádné. Jen radost z adventních kalendáﬁÛ, mandarinek a jablíãek.
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Ve vzpomínkové galerii se mÛÏete vrátit do srpna loÀského roku, kdy na
návsi v Lounkách probûhla soutûÏ v ruãním ãesání chmele. Jsme vesnicí,
kde se natáãel slavn˘ muzikál Starci na chmelu. I tak chceme pﬁipomínat
tradici pûstování zeleného zlata v na‰em kraji.

Vítûz kategorie muÏÛ Ladislav Pokorn˘

Anita Lukaãková byla druhá

Druh˘ byl âestmír Zajíãek a hned za ním
nejmlad‰í úãastník muÏské kategorie Vlastík
Kozel. Vzhledem ke svému vûku to pﬁí‰tû
tûm star‰ím uÏ jistû poﬁádnû natﬁe.

Nechybûlo bohaté obãerstvení Mí‰a s Martinou mûly stále plné ruce
práce

Pﬁehlídka historick˘ch traktorÛ budila jako kaÏd˘m rokem obdiv nad
neúnavnou pílí majitelÛ traktorÛ zachovat tyto krásné kousky pro
radost generací pﬁí‰tích

Vítûzka kategorie Ïen Naìa Kozlová

Zájem o soutûÏ byl i mezi dûtmi
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Lín˘ matky nejsou lín˘
To co dûláme, dûláme vlastnû z lenosti, a proto tento název. Jsme
ãtyﬁi mámy, které jiÏ byly líné objíÏdût okolní vesnice a jejich akce.
Proto jsme si ﬁekly, proã to nezkusit u nás v Chodounech. Daly jsme
hlavy a nápady dohromady a jako první vzniklo dnes jiÏ tradiãní podzimní Stra‰idlení. Pﬁipravily jsme dva dûtské dny, orientaãní bûh
a obnovily tradici PyÏamiády. Loni
na jaﬁe v‰ak v‰e pﬁekazil covid
a my musely akce zru‰it a pﬁesunout na neurãito. PlánÛ a nápadÛ
máme mnoho, ale kdy je budeme
moci zrealizovat je ve hvûzdách...
Ale protoÏe nás trochu „svrbí
prsty“, chtûly bychom vám a va‰im
dûtem dát tip na pﬁedvelikonoãní
procházku lesem bûhem Velkého
pátku, Bílé soboty nebo Velikonoãní nedûle. Kromû dobré nálady si
s sebou pﬁibalte papír a tuÏku.
Více info na na‰ich FCB stránkach. Zde je‰tû pﬁidáváme pár tipÛ
na tvoﬁení s dûtmi.

Malování kraslic
TVO¤ENÍ
■ Malování kraslic - klasika to asi nemusím komentovat, foto domácího stojánku na vosk
■ ·eﬁíky z popcornu - na plátno namalovat pozadí a listy, pak tavnou pistolí nalepit popcorn a poté ho domalovat temperami
■ TravÀák - do silonky nasypat semínka trávy nebo osení, pﬁidat piliny, zavázat, doladit obliãej, pravidelnû zalévat
■ Papírové kvûty - na barevn˘ papír si nakreslit kruhy, vystﬁihnut
a poté stﬁíhat do spirály, poté natoãit na ‰pejli a do ruliãky, pak upravit a pﬁilepit tavnou pistolí spodek aby to drÏelo pohromadû. Je
moÏné nalepit na rámeãek a doladit jako obraz nebo vytvoﬁit pugét.
■ Velikonoãní kuﬁe - nafouknout balónek, polepit kusy natrhan˘ch
novin - ka‰írování (buì lepidlo nebo smûs teplé vody a ‰krobu), nabarvit dle fantazie, pﬁilepit zobák, oãi, nohy...
Eli‰ka Harmanová

Papírové kvûty

Dûtsk˘ den

Provûtrejte mozkové závity
MÛÏete si sami ovûﬁit, jak dalece znáte
historii Lounek a Chodoun. UÏiteãnou pomÛckou vám bude Dûjepis Lounek a Chodoun, a Dûjepis Chodoun a Lounek.
Oznaãte si jedinou správnou ze 4 odpovûdí:
1. Majitelem prvního auta v Chodounech
se stal v roce 1925:
a) hostinsk˘ Eduard Havránek
b) statkáﬁ Josef Husák
c ) starosta Václav Cvalín
d) starosta Franti‰ek ·infelt
2. První telefonní linka v Chodounech
byla zavedena:
a) 1. 2. 1937 b) 1. 1. 1938 c) 1. 11. 1942

d) 1. 9. 1945
3. Hospodáﬁ pan Kratochvíl (1820 -1893)
zavedl v Lounkách spoustu zemûdûlsk˘ch novinek. Byl i okresním starostou
a ﬁí‰sk˘m poslancem. Jaké bylo jeho
kﬁestní jméno?
a) Josef b) Bohuslav c) Václav d) Franti‰ek
4. Také ve ‰kole v Lounkách se v dobách
Rakousko - Uherska uãili nejmlad‰í Ïáci.
Bylo to zejména trivium. O jaké pﬁedmûty ‰lo?
a) ãtení, poãty, náboÏenství
b) náboÏenství, psaní, vlastivûda
c) ãtení, vlastivûda, náboÏenství
d) ãtení, psaní, poãty

5. Jaké dvû barvy jsou ve znaku obce
Chodouny - Lounky?
a) zlatá a modrá b) zelená a ãervená
c) zlatá a zelená d) Ïlutá a ãervená
Tak, jakpak jste na tom? Pro znalce a
pilné ãtenáﬁe na‰ich knih to zﬁejmû byl lehk˘
úkol. My ale uznáváme, Ïe m˘lit se je lidské
a chybami se ãlovûk uãí. TakÏe, mrknûte na
v˘sledky a hned zjistíte, jak jste na tom.
Správná ﬁe‰ení: 1. a (Havránek), 2. b
(1. 1. 1938), 3. c (Václav), 4. d (ãtení, psaní,
poãty) 5. a (zlatá a modrá).
Pokud doma je‰tû ani jednu z knih o historii Lounek a Chodoun nemáte, staãí o ni
poÏádat a koupit na Obecním úﬁadû v Chodounech.
- zdet -
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Tﬁiìte odpad, vyplatí se to
Opakování je matkou moudrosti. To víme
v‰ichni. Tak si znovu pﬁipomeÀme moÏnosti, kam u nás s odpadem.
■ Plasty. Îluté kontejnery najdeme v Lounkách u obchodu, u bytovek, naproti b˘valé
hasiãárnû a na kﬁiÏovatce k âernûvsi.
V Chodounech na návsi, za stodolou
u cesty k ãesaãce, u ‰koly a naproti zeleninám. Tyto kontejnery se vyváÏejí kaÏdé
úterní ráno.
■ Papír. Modré kontejnery jsou v Lounkách
umístûny u obchodu, u bytovek, naproti hasiãárnû a na kﬁiÏovatce k âernûvsi. V Chodounech na návsi, za stodolou u cesty k ãesaãce, u ‰koly a naproti zeleninám. Papír se
vyváÏí jednou za ãtrnáct dní v pátek.
■ Sklo. Zelené kontejnery jsou v Lounkách
vedle obchodu a naproti hasiãárnû. V Chodounech na návsi a u ‰koly. VyváÏí se jednou na konci mûsíce v pátek.
■ Kov. ·edé kontejnery najdete v Lounkách
u bytovek a na kﬁiÏovatce k âernûvsi.
V Chodounech na návsi. VyváÏí se jednou
za mûsíc
■ Textil. Zvlá‰tní kontejner je pﬁistaven
v Lounkách na kﬁiÏovatce k âernûvsi a na
návsi v Chodounech. Svozová firma vyváÏí
jednou t˘dnû.
■ PouÏité jedlé oleje mÛÏete odevzdávat
v plastov˘ch lahvích do kontejneru v Chodounech na návsi a v Lounkách u obchodu.
■ Drobn˘ elektroodpad - tuÏkové baterie,

záﬁivky, v˘bojky, tonery odevzdávejte do pﬁíslu‰n˘ch nádob na chodbû obecního úﬁadu.
ZAPI·TE SI ZA U·I!
■ Obaly od vajec a ruliãky od toaletního
papíru vyhazujte do kontejneru na papír!
■ Vlhãené ubrousky, pleny, papírové kapesníky, kelímky do smûsného odpadu tedy va‰í popelnice.
■ Keramiku, porcelán nikdy do kontejneru na sklo! Jen do smûsného odpadu.
■ Nápojové kartony (u nás zatím není
speciální kontejner) do modrého ãi Ïlutého kontejneru.
■ PouÏité rou‰ky, respirátory uloÏte do
pytlíku, pevnû uzavﬁete a odhoìte do popelnice.
■ Pokud máte vût‰í mnoÏství objemn˘ch
papírov˘ch krabic a kartonÛ, nevhazujte
je do kontejneru na papír, protoÏe se
rychle zaplní. Toto v‰e mÛÏete odevzdat
ve sbûrném dvoﬁe.
A je‰tû nûco:
KdyÏ jsou kontejnery plné, neodkládejte odpad vedle kontejnerÛ. Poãkejte si na
pﬁí‰tí svoz.
Sbûrn˘ dvÛr vedle budovy obecního
úﬁadu je otevﬁen kaÏdou stﬁedu od 16 do
18 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin.
Sem mÛÏete pﬁivézt polystyren, kartono-

Boty do kontejneru na plast
rozhodnû nepatﬁí.
vé krabice, kov, star˘ nábytek, lina, elektrospotﬁebiãe, autobaterie, oleje, chemikálie,
staré léky, pesticidy, pneumatiky (4 kusy na
osobu a rok), dále stavební odpad v maximálním mnoÏství 1 m krychlov˘ na osobu
a rok. Obãané s trval˘m bydli‰tûm v Chodounech ãi Lounkách mohou na základû
prokázání obãansk˘m prÛkazem vyuÏívat
tuto sluÏbu zdarma. Ti, kteﬁí tu nemají trvalé
bydli‰tû, ale vlastní zde nemovitost, mohou
na obecním úﬁadû poÏádat o vystavení kartiãky opravÀující jejich nárok na vyuÏívání
sbûrného dvora také zdarma.

Kam s ním?
Vzpomínáte na slavn˘ fejeton na‰eho klasika Jana
Nerudy Kam s ním? Jaké trable proÏíval, kdyÏ se
chtûl zbavit slámy z vyslouÏilého slamníku? Rozná‰ení slámy v mal˘ch kornoutech po celém mûstû (to
by dle mnoÏství slámy musel provozovat alespoÀ
sedm mûsícÛ) ani pálení v kamnech (málem vyhoﬁeli) nepomohlo, aÏ si v‰imnul:
„Ono se stane, Ïe dÏbán napﬁíklad se rozbije a teì
to zaãne. Kam s ním? Vyhodí‰-li jej na dvÛr, pﬁinutí tû
domovník, aby sis jej vzal hezky zase zpátky, vyhodí‰-li jej na ulici, sebere tû stráÏník, vyhodí‰-li jej smetaﬁovi na vÛz, smetaﬁ jej shodí, nevezme ho ani za
nejlep‰í di‰kréci, má pﬁísn˘ zákaz. Dobrá. Vezme‰
tedy dÏbán v noci, vyjde‰ na ulici a postaví‰ ho nepozorován, no kamkoliv, aby následujícího dne sebral jej
smetaﬁ pûknû z ulice i bez di‰kréce. A je dobﬁe“.
Nu, o slámovou zátûÏ se panu Nerudovi nakonec
postarala mlíkaﬁka, která si ráda odpad jako podest˘lku pro dobytek vzala. Ale. Jsme na tom my dnes
lépe? ¤eklo by se jednoznaãnû Ïe ano. V kaÏdé i té
nejzapadlej‰í vesniãce jsou kontejnery na odpad, ten
se dokonce dá tﬁídit. V kaÏdé domácnosti je popelnice, která se pravidelnû za urãit˘ poplatek vyváÏí
a pﬁesto. Lidí, kteﬁí se odpadu chtûjí zbavit stejnû nepozorovanû jako souãasníci pana Nerudy, neub˘vá.
To vám hlava nebere. Staãí se projít lesem, porozhlédnout se podél silnice a uvidíte ty hrÛzy. Odhozené petky, plechovky, lahve, obaly, krabice, stavební
suÈ, hadry, boty, kusy nábytku, pneumatiky, zrezivûlá
kola. I my mÛÏeme slouÏit nûkolika fotografiemi
z místních zdrojÛ.
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Tak to vypadalo zaãátkem roku u studánky pod lesem.

I takov˘ poklad najdete v lese.

Z reakcí na na‰í facebookové stránce
ãteme:
A.K.: „Pﬁitom sbûrn˘ dvÛr zdarma, v‰ude
kontejnery na hadry a za tu hroznou baterii by ãlovûk dostal 200 Kã v kovo‰rotu“.
M.Z.: „âuÀata“.
J.P.: „Dostanou flákanec jak je chytím“.
M.V.: „Co ty lidi mají v hlavû, jak chtûjí Ïít?“
A.K: „Dobytek“.
P.: „Takov˘ krásn˘ kraj a takhle ho nûkdo
dokáÏe hyzdit!“
Myslím, Ïe va‰e osobní komentáﬁe by
se nesly v podobném duchu. TakÏe shrÀme. O odpady je v na‰í obci dobﬁe postaráno, buìme tedy ukáznûní, tﬁiìme
odpad, ne‰piÀme pﬁírodu.
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Pomozme ptákÛm vyﬁe‰it bydlení
S jarem se k nám vrací stûhovaví ptáci. Nûkteﬁí je‰tû pﬁed zaãátkem meteorologického jara, jako tﬁeba ‰paãek, skﬁivan nebo konipas. Ty jsme letos mohli pﬁivítat hned první bﬁeznov˘ t˘den. Následují je rehci nebo ãápi a v dubnu pﬁilétnou vla‰tovky a jiﬁiãky. Zimu
u nás naopak strávily s˘kory, s˘kora koÀadra byla letos nejãastûj‰ím
pozorovan˘m druhem pﬁi sãítání ptákÛ na krmítkách organizovaném
âeskou ornitologickou spoleãností.
PtákÛm mÛÏete po zimním pﬁikrmování nyní pomoci podporou
hnízdûní. Na trhu (napﬁ. zelenadomacnost.cz) je k dostání nûkolik
typÛ budek pro rÛzné druhy ptákÛ, aÈ uÏ ze dﬁeva nebo dﬁevocementu, kter˘ je vhodn˘ z hlediska termoizolaãních vlastností nebo
schopnosti udrÏet vhodné mikroklima. KaÏd˘ ptaãí druh preferuje
urãitou velikost budky ãi vletového otvoru. Budky si také snadno vyrobíte doma ze zbyl˘ch odﬁezkÛ prken ãi dﬁevûn˘ch desek o tlou‰Èce 2 cm. Budka pro s˘kory by mûla mít vnitﬁní rozmûr dna 12 x 14
cm a v˘‰ku 25 cm, kruhov˘ vletov˘ otvor pro modﬁinku musí mít prÛmûr 28 mm a pro koÀadru 34 mm. Budka pro ‰paãka musí b˘t vût‰í,
dno by mûlo mít 15 x 15 cm a v˘‰ka 30 cm, vletov˘ otvor o prÛmûru 50 mm. Tuto budku v‰ak mohou osídlit i vût‰í druhy s˘kor, strakapoud, brhlík nebo rehek. Víko budky je pro
následnou údrÏbu lep‰í pﬁipevnit dvûma mal˘mi panty. Budky bychom mûli zavûsit do v˘‰ky
alespoÀ 3 m tak, aby vletov˘ otvor smûﬁoval
proti smûru pﬁevládajících vûtrÛ, v na‰ich podmínkách by tak mûl b˘t otvor smûrem k jihov˘chodu.
(Zdroj: Metodika âSOP ã. 20 Ptaãí budky a dal‰í zpÛsoby zvy‰ování hnízdních moÏností ptákÛ)

strakapoudy. Na vnitﬁní stranu pﬁední stûny, asi 5 mm pod vletov˘
otvor pﬁipevníme naleÏato li‰tu o ‰íﬁce cca 2 cm a délce cca 8 cm.
• Stﬁecha by mûla b˘t dostateãnû velká, aby pﬁesahovala stûnu
s vletov˘m otvorem alespoÀ o 5-7 cm a ostatní stûny cca o 1-2 cm.
Svrchu stﬁechu pﬁekryjeme nepropustn˘m materiálem (lepenkou,
star˘m linoleem, plechem apod.) tak, aby na v‰ech stranách o nûkolik milimetrÛ pﬁesahovala. Stﬁecha je asi nejrizikovûj‰í ãástí
budky a jejím kvalitním provedením mÛÏeme znaãnû prodlouÏit Ïivotnost celého svého díla.
• Na závûr budku o‰etﬁíme impregnaãním nátûrem nebo nenápadnou barvou (zelená, hnûdá). Nátûr prodlouÏí Ïivotnost budky a zároveÀ sníÏí její nápadnost v pﬁírodû. Z nátûrov˘ch hmot mÛÏeme
pouÏít napﬁ. fermeÏ, latex nebo Balakryl.
(Zdroj: Metodika âSOP ã. 20
Ptaãí budky a dal‰í zpÛsoby zvy‰ování hnízdních moÏností ptákÛ)
Pokud bojujete s jiﬁiãkami, které si chtûjí stavût hnízdo na va‰em
domu a zneãi‰Èují tak fasádu, mÛÏete vyzkou‰et hotové keramické hnízdo pro jiﬁiãky, které se snadno umístí na zeì napﬁ. garáÏe
nebo hospodáﬁské stavby tam, kde vám pﬁítomnost ptákÛ nebude
vadit. Stejnû tak lze instalovat hotové hnízdo pro vla‰tovky, které
hnízdí uvnitﬁ budov, pﬁedev‰ím ve chlévech ãi stodolách. Ze zku‰enosti mÛÏu potvrdit, Ïe ptáci si hnízdo bûhem nûkolika dnÛ
pouze doupraví a následnû jen staãí po nûj umístit karton se zátûÏí nebo vyﬁazenou rohoÏku, coÏ usnadní následn˘ úklid po vyvedení potomkÛ. Pﬁipomínám, Ïe karton s ptaãími v˘kaly lze zuÏitkovat do kompostu.

Nûkteré druhy ptákÛ, jako ãervenka, rehek, kos
nebo konipas upﬁednostní polobudku, která by
mûla mít vnitﬁní rozmûr dna 12 x 12 cm, v˘‰ku
13 cm a pﬁední stûna budky by mûla b˘t asi o 3
aÏ 4 cm krat‰í, slouÏí totiÏ jako vletov˘ otvor.

Pﬁi v˘robû domácí budky bychom mûli dodrÏet tato pravidla:
• Budku vÏdy konstruujeme jako otevíratelnou, bez bidélka, s vhodnou ochranou proti predátorÛm. Dbáme na dostateãnou plochu
i hloubku hnízdní dutiny a správnou velikost a tvar vletového otvoru. Pﬁi rozmûﬁování jednotliv˘ch ãástí budky poãítáme se ‰íﬁkou
prken.
• Ve‰keré ﬁezané nebo jinak opracovávané plochy oãistíme od tﬁísek a zarovnáme tak, aby k ostatním ãástem lépe pﬁisedly.
• Na sbíjení pouÏíváme hﬁebíky cca 2-3x del‰í, neÏ je ‰íﬁka pouÏívan˘ch prken, jejich ‰piãku pﬁed zatloukáním trochu otupíme, aby
nedo‰lo k roz‰típnutí prkna. PouÏít mÛÏeme i vruty (vy‰‰í kvalita,
ale i cena). Na v˘robu jedné budky potﬁebujeme cca 40 hﬁebíkÛ.
• Dno pﬁibíjíme vsunuté mezi boãní stûny. Nepﬁibíjíme ho tedy zespodu na stûny budky - zatékala by dovnitﬁ de‰Èová voda.
• DÛkladnû upevníme zejména závûsnou li‰tu. Mezi li‰tu a horní
ãást budky vloÏíme mal˘ klín (budka bude mírnû pﬁedklonûná).
• Vletov˘ otvor oplechujeme, abychom zabránili jeho zvût‰ování

Zdroj: zelenadomacnost.cz
A proã bychom vlastnû mûli ptákÛm pomoci s vhodn˘mi prostory pro hnízdûní?
Vût‰ina ptákÛ v na‰ich zahradách a okolí se Ïiví hmyzem, tedy
i ‰kÛdci, kteﬁí nám likvidují úrodu na zahradách, polích nebo v sadech. Pokud u vás dvakrát zahnízdí jeden pár s˘kory, spotﬁebuje
tato populace za rok 7,5 kg hmyzu. V zimním období se v‰ak Ïiví semeny, a to pﬁedev‰ím semeny pleveln˘ch rostlin, dokáÏe jich sesbírat dennû aÏ 17 gramÛ. S˘kory také dokáÏí zlikvidovat aÏ 70 % obaleãe jabloÀového a v podstatû tak zajistit témûﬁ 100 % ochranu pﬁed
ãervivostí jablek, a jsou proto v˘znamn˘mi pomocníky v sadech.
Martina Ondrová
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Kdo si vûﬁí, s tajenkou k nám bûÏí
dvûma hláskami, a ty spojenû opakujeme - pﬁed
r.1989 nejen Ross v Roudnici n.L., ale i jiné podniky
- monogram p. Antonína Jonáka z Chodoun - oznaãení plo‰inov˘ch vozÛ âD - obal zubní pasty i dechov˘ hudební nástroj
11: pﬁipravují ho vãely z rostlinn˘ch ‰Èáv a pylu - pﬁedloÏka pojící se ãasto s 2. pádem - pro potﬁebné lidi
to je sociální ... - znaãka polomûru
12: první písmena muÏského jména (svátek 20. února)
- ﬁídící uãitel v Lounkách (1890 - 1918) - ãeská koncovka pﬁíjmení vût‰iny rodin - SPZ okresu Litomûﬁice
13: stará plo‰ná míra pozemku, asi 18 ha - zápor - poãáteãní písmeno jedné z obûÏnic sluneãní soustavy
- slovník zahrnující hesla od v‰ech písmen abecedy
- solmizaãní slabika

Lu‰títe rádi? Tak se tû‰te, Ïe s kvízy a kﬁíÏovkami se setkáte
v kaÏdém na‰em Zpravodaji. K té dne‰ní kﬁíÏovce vám hodnû
napovûdí na‰e dvû knihy: Dûjepis Lounek a Chodoun a Dûjepis
Chodoun a Lounek. Vylu‰tûnou tajenku za‰lete na e-mail
ztomasov@seznam.cz, pﬁípadnû podatelna@chodouny.cz, na
obecní úﬁad mÛÏete donést i osobnû. Vylosovan˘m v˘hercÛm
dáme za jejich námahu a ãas zmínûné knihy.
VODOROVNù:
01: ﬁímskou ãíslicí 5 - jako první zaãal v Lounkách pûstovat chmel
na tzv.drátûnkách namísto tyãek - spojka
02: popûvek - osobní zájmeno jednotného ãísla stﬁedního rodu - je
mi dovoleno - název písmene N
03: polní míra - nesouhlas - znaãka metru - náﬁeãnû „ potom“, ale
pozpátku! - znaãka tuny
04: chemická znaãka draslíku - ‰mik (hovorovû) - v poﬁadí druhá
samohláska ãeské abecedy - ﬁímskou ãíslicí 1 - více neÏ dobr˘
05: moji - oznaãení trafostanice - lidovû mu ﬁíkáme hlem˘Ïì - tázací zájmeno - koÀská síla
06: zaãáteãní písmene obce Polepy - k jaru plují na Labi ledové... jmenuje se po ní kaÏdoroãnû pouÈ v Chodounech - pﬁedloÏka 3.
pádu (nûmecky „zum“)
07: nejvy‰‰í karta - co si lupiã neodnesl z po‰ty v Chodounech, kterou pﬁepadl v listopadu 1964 - znaãka elektrického proudu název oznaãení sekundy - zkratka Obecního úﬁadu
08: odûv (kniÏnû) - pozÛstatky rozbité sklenice - zkratka Lesního
závodu
09: název písmene M - 3. âÁST TAJENKY - sytím se potravou
10: také v chodounsk˘ch lesích usly‰íte hlas ptáka, jehoÏ samice
klade vajíãka do cizích hnízd. Jeho volání napodobujeme

SVISLE:
01: co nám hrozí podle nov˘ch projektÛ tûsnû za humny
a rozdûlí na‰e obce - znaãka metru - znám˘ herec,
kter˘ si pohostinsky zahrál s ochotníky Divadelního
odboru SK Lounky - ‰atní ‰kÛdce
02: znám˘ ﬁídící uãitel v Lounkách - podle Starého zákona izraelsk˘ soudce a politik - dlouhá samohláska
03: pou‰tût slzy ãi mízu - památná stavba na ¤ípu - chemická znaãka dusíku
04: rozhodn˘ nesouhlas - disidentsk˘ zpûvák- stále nezbytná pomÛcka pro vyÏínání trávy - samohláska ve
jménu Chodoun i Lounek - nûmecky „v“
05: kﬁestní jméno p. Adamce z Chodoun - zkratka pro
americk˘ stát Utah - v˘zva k vypou‰tûní d˘mu (d ì)
06: osm˘ díl celku - 4. POSLEDNÍ âÁST TAJENKY
07: sklizeÀ „zeleného zlata“ - záporná pﬁedpona - název
noty - nepﬁítel oset˘ch záhonÛ
08: má svátek 15. ãervna - nezpívat (kniÏnû) - v textu
„podívej se“
09: dlouhá mûkká samohláska - pomÛcka k úklidu - 2.
âÁST TAJENKY - pamûtník star˘ch ãasÛ Lounek oznaãení nákladních vozÛ âD pro pﬁepravu Ïiv˘ch
zvíﬁat
10: 1. âÁST TAJENKY - ti‰iti dítû v kolébce
11: zdrobnûlina antikvariátu - vitamín - Ústav zdraví zkáza (kniÏnû) - písmeno, kter˘m zaãíná pﬁíjmení
rodu sídlícího v Lounkách ãp. 35
Autor kﬁíÏovky: Zdenûk Tomá‰
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