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VáÏení spoluobãané,
dostává se vám do rukou druhé ãíslo zpravodaje obce v leto‰ním roce v krásn˘ch letních dnech zalit˘ch sluncem. Doãtete se
zde o kulturních a spoleãensk˘ch akcích a dûní v na‰í obci.
Na‰í snahou je i v leto‰ním roce získávat finanãní prostﬁedky na rozvoj a obnovu obce tak, aby se nám zde v‰em dobﬁe Ïilo. Z
Ministerstva pro místní rozvoj máme pﬁíslib dotace na vybudování Multifunkãního hﬁi‰tû Lounky. Na Místní akãní skupiny âeské
stﬁedohoﬁí jsme podali Ïádost na Podporu kulturní ãinnosti do Programu rozvoje venkova na SZIF, kde nyní probíhá hodnocení.
V leto‰ním roce budeme Ïádat o dotaci na vybudování místní komunikace Chodouny z Programu obnovy Ústeckého kraje 2021.
Pﬁeji Vám v‰em mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní pohody, vzájemného porozumûní a tolerance. Marie Cimrová, starostka obce

Informace
z úﬁadu
H¤BITOV - VE¤EJNÉ POH¤EBI·Tù
LOUNKY
V roce 2020 byla provedena pasportizace
a digitální plán veﬁejného pohﬁebi‰tû - hﬁbitova v Lounkách. Do aplikace mÛÏete nahlíÏet pﬁes:
https://www.ceskehrbitovy.cz/scripts/mapa.
php?graveyard=243,
která je umístûna i na webov˘ch stránkách obce www.obecchodouny.cz.
V leto‰ním roce hroby budou oznaãeny
hrobov˘mi ãísly, která jsou stejná jako na
Smlouvách o pronájmu hrobov˘ch míst.
PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH
A ZELEN¯CH PLOCHÁCH
Na obecní úﬁad se obrací chodci se stále
stejn˘m problémem, parkování vozidel na
chodnících a zelen˘ch plochách. Chodníky
mají slouÏit podle svého názvu pouze pro
chodce a jakékoliv pﬁekáÏky na nich nutí
k nebezpeãnému obcházení ãi pﬁecházení
silnice (dûti, matky s koãárky...). ZároveÀ
Ïádn˘ chodník není stavebnû konstruován
pro zatíÏení automobily. Zelené plochy téÏ
nejsou urãeny pro parkování motorov˘ch
vozidel.
Îádáme Vás, abyste neniãili chodníky
a zeleÀ a byli ohleduplní ke sv˘m spoluobãanÛm.
INFORMACE PRO OBâANY
Obec Chodouny
Tel.: +420 416 849 111
Fax: 416 849 111
E-mail: podatelna@obecchodouny.cz
Úﬁední hodiny
• PO 07:30-12:00 12:30-17:00 hodin
• ST 07:30-12:00 12:30-17:00 hodin
Starosta obce: Marie Cimrová
Tel. ãíslo: 724 368 166

CITÁT - Émile Zola: Bﬁicho PaﬁíÏe

PÛda je Ïivot, vûãná kolébka, zdraví svûta.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na dubnovém zasedání zastupitelstva
obce informovala paní starostka o podání
Ïádosti pro dotaci k vybudování multifunkãního hﬁi‰tû. Dále byla podána Ïádost o dotaci na podporu kulturní ãinnosti, na zﬁízení
ozvuãení a projekci, poﬁízení party stanÛ,
pivních setÛ a instalaci akustick˘ch panelÛ
do sálu kulturního domu. Jedná se o Programu rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj a Program obnovy a rozvoje
venkova Místní akãní skupiny âeské stﬁedohoﬁí. Dále byli zastupitelé informováni o
tom, Ïe byla podepsána dohoda o vytvoﬁení pracovních pﬁíleÏitostí v rámci veﬁejnû
prospû‰n˘ch prací a poskytnutí pﬁíspûvku
pro tﬁi pracovníky - uklízeãe veﬁejn˘ch prostranství.
■ Dal‰í informace se t˘kala nového postupu
spoleãnosti âEZ, a.s. pﬁi oznamování odstávek elektﬁiny. Informace t˘kající se odstávek
elektﬁiny se zveﬁejÀují na webov˘ch stránkách spoleãnosti www.cezdistribuce.cz/odstavky a zároveÀ se tato informace objeví i
na stránkách obce. KaÏd˘ odbûratel má
moÏnost se na uvedeném odkaze zaregistrovat a informace o odstávkách mu budou
zasílány prostﬁednictvím e-mailu ãi SMS
zprávou.
■ Zastupitelé dále vzali na vûdomí sjednání
pracovní schÛzky s arboristou, na které
bude projednán zpracovan˘ pasport dﬁevin

ANKETA

a moÏnost sadovnick˘ch úprav a v˘sadby
nové zelenû v obci. Zastupitelstvo schválilo
darovací smlouvu s Diakonií âCE - Stﬁediskem humanitární a rozvojové spolupráce na
zpûtné proplacené ãásti nákladÛ na rekonstrukci stﬁe‰ní krytiny sálu kulturního domu,
kter˘ v pﬁípadû povodní slouÏí jako evakuaãní centrum pro obyvatele obce.
■ Na kvûtnovém zasedání paní starostka
sdûlila, Ïe bude podána Ïádost o dotaci na
vybudování místní komunikace v Chodounech z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Dále byli zastupitelé informováni o
konání divadelního pﬁedstavení dne 2. 7.
2021 na hﬁi‰ti v Lounkách, o pﬁípravách tradiãní Anenské pouti a zástupci spolku FK
Lounky Chodouny pﬁedstavili plán kulturní
akce na hﬁi‰ti dne 26. 6. 2021, zastupitelstvo poté schválilo úhradu hudební produkce na tuto akci.
■ Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo
v˘sledky v˘bûrového ﬁízení na stavební
práce spoãívající v rekonstrukci zasedacích
místností obecního úﬁadu v Chodounech a
také byla schválena oprava elektroinstalace
v tûchto místnostech.
■ Paní starostka na obou zasedáních shrnula aktuální informace od spolku rozVRTaná krajina v souvislosti s pﬁípravou vysokorychlostní trati. Spolupracujeme také se

spolkem Koridor D8 a se spolkem VRTáci,
novû byl zaloÏen spolek Fórum obãanÛ
Chlumecka, kter˘ ﬁe‰í problémy trasy VRT v
okolí Ústí nad Labem.
■ Na ãervnové jednání pracovní skupiny
jsme vypracovali re‰er‰i, pro kterou jsme
sestavili ãasovou osu zmûn priorit Ústeckého kraje v oblasti VRT, shromáÏdili jsme zápisy z rÛzn˘ch jednání t˘kající se VRT za
posledních pût let, zamûﬁili jsme se na vznesené pﬁipomínky a na problémy, na které
nûkteﬁí aktéﬁi jednání upozorÀovali, a dále
jsme prostudovali územnû-technickou studii
a inÏen˘rsko-environmentální anal˘zu VRT
vypracovanou v roce 2015. Na základû
tûchto podkladÛ jsme urãili stﬁety VRT i na
nov˘ch variantách trasy a porovnali jsme je
se stﬁety pÛvodnû plánov˘ch tras. Nena‰li
jsme v‰ak Ïádn˘ podklad, na jehoÏ základû
do‰lo k zmûnû zadání a navrÏení nov˘ch variant trasy. Také jsme srovnávali dojezdové
ãasy u v‰ech variant trasy. Z hlediska územních stﬁetÛ i dojezdov˘ch ãasÛ nejsou rozhodnû novû navrÏené trasy pﬁes na‰e
území v˘hodnûj‰í oproti pÛvodní variantû.
BohuÏel Správa Ïeleznic nemá snahu na
na‰e otázky odpovídat pﬁímo. O dal‰ím jednání vás budeme informovat v pﬁí‰tím vydání zpravodaje a aktuální ãlánky a zprávy naleznete také na FB stránkách spolku
https://www.facebook.com/rozvrtanakrajina/.
Martina Ondrová

âas od ãasu hodláme na stránkách Zpravodaje zveﬁejÀovat
va‰e názory na anketní otázky. Dnes máme dvû:

Proã jsou vám Lounky ãi Chodouny blízké? Co vám tu schází?
■ Hana Jirásková
Lounky byly vÏdycky poklidná vesnice, líbí
se mi tady, vzájemnû se tu známe. ZpÛsob
Ïivota se tu mûní roãním obdobím, kdy
v zimû se lidé více drÏí doma, ale jak zaãne
jaro, uÏ na sebe mávají ze zahrádek, v létû
jsou grilovaãky, chmele.......Místní se tu potkávají na rÛzn˘ch akcích, z nichÏ nûkteré se
staly tradicí. Myslím si, Ïe se tu lidi dokáÏí
pobavit bez ohledu na vûk. Zkrátka je to tu
takové „rodinné“. Je‰tû zmíním místní kostel
se zvonicí, roubenky, upravené domky,
Labe, lesy, rozkvetlé zahrádky...
A co mi tady schází?
Spí‰, co mi vadí. A to ti, velice ãasto cizí,
kteﬁí vyhazují pytle s odpadky podél silnic, ti
co netﬁídí odpad a hází komunální odpad do
kontejnerÛ, do kter˘ch nepatﬁí nebo vedle
nich. Vadí mi, Ïe tu nemÛÏe b˘t víc pracovníkÛ na údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství a vadí
mi, Ïe uÏ se nikdo nemÛÏe pﬁipojit na kanalizaci. Ne‰tûstím pro Lounky jsou povodnû
a teì plánovaná vysokorychlostní traÈ.
■ Hana Vostrovská
Líbí se mi, Ïe to tady Ïije. Je‰tû pﬁed pan-
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parkovi‰tû u ‰koly a ‰kolky. I zahrada u ‰kolky by se dala vylep‰it.

demií se tady poﬁád nûco dûlo - pouÈ, karnevaly, plesy, zábavy na hﬁi‰ti, hudební produkce u Trumpetky, fotbalové turnaje, nápadité akce pro dûti díky aktivním Lín˘m matkám, v˘stavy spolku Zvonice, zkrátka, kdo
chce, tak se pobaví. A je bezvadné, Ïe tady
pﬁib˘vá plno mlad˘ch rodin a dûtí. Z toho
mám opravdu radost. A máme pûkné okolí.
Labe, les, Ïije se tu dobﬁe.
Co mi schází?
Nejsou tu byty. Ano, lidé si tu staví nové
rodinné domky, ale ne kaÏd˘ si to mÛÏe dovolit. Jin˘mi slovy - chybí obecní byty. Prostor v Chodounech by se na‰el, tﬁeba za
domem, kde je sál. Tam by se na byty dal
zrekonstruovat i prázdn˘ dÛm, kter˘ je v majetku obce. A taky bych uvítala vybudování

■ Kvûta Stuchlá
Moc ráda vzpomínám na mládí. V Lounkach jsem Ïila a v Chodounech jsem poznala nejlep‰ího partnera mého Ïivota.
Co mi schází?
Teì nevím jak odpovûdût, protoÏe pomalu Ïivot konãí, já jsem spokojená, ale co tady
vylep‰it - to uÏ zÛstává na tûch mlad˘ch.
■ Lucie Meszárosová
Nepocházím z Lounek, ale jsem tu spokojená. Mám dobré sousedy, ráda se procházím k Labi...ale
Co mi schází?
Lep‰í pﬁístup k ﬁece. V posledních letech
je ãím dál víc komplikovan˘. Rybáﬁi si tu zabrali bﬁehy, ãasto tam mají i psy a ãlovûk aby
se pomalu bál pﬁiblíÏit. Ideální byl pﬁístup
vedle JouklÛ - u vrbiãek. Teì je tam soukrom˘ pozemek a vstup zakázán. Také by tady
mohla víc Ïít náves, dát tam laviãky, pro dûti
nûjaké herní prvky, tﬁeba i ko‰ na basket,
kéÏ by se zdaﬁil i zámûr zbudovat tam mal˘
rybníãek.
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Co nového v „ Odolné obci“?
Projekt Odolná obec, o kterém jsme
informovali v posledním ãísle Zpravodaje, v Chodounech stále pÛsobí. Pﬁiná‰íme dal‰í novinky o projektu vãetnû pozvánky na besedy, které probûhnou na konci ãervna.
DÛleÏit˘m bodem, na kterém se domluvila paní starostka spoleãnû se zastupitelstvem a zamûstnanci Diakonie âCE, je finanãní
podpora jiÏ probûhlé rekonstrukce stﬁechy sálu kulturního domu. Sál
bude slouÏit i v pﬁípadû mimoﬁádn˘ch událostí. Vzhledem k této skuteãnosti bylo odsouhlaseno, Ïe oprava stﬁechy je dÛleÏitá a podpoﬁe z projektu tedy nic nebrání.
Aktuální je pozvánka na dvû ãervnové besedy, na které vás sr-

deãnû zveme. První besedou nás provede Daniel Pitek, kterého
mÛÏete znát i pod pﬁízviskem „Sedlák pod Mile‰ovkou.“
Bûhem besedy bude mluvit o tom, jak zadrÏovat vodu v krajinû,
jak se bránit suchu a jak hospodaﬁit v souladu s pﬁírodou a ekologick˘mi principy. Beseda se bude konat v sále Kulturního domu
v Chodounech 22. ãervna od 18:00 hodin.
Na besedu s panem Pitkem naváÏe ing. Vít Rous s tématem
„Sucho a povodnû - dvû strany jedné mince.“ Dozvíme se, jaké
vhodné úpravy by byly v okolí obce Chodouny a Lounky. Proã jsou
tato opatﬁení dÛleÏitá a co pﬁinesou obãanÛm.
Beseda se bude konat také v sále Kulturního domu v Chodounech o t˘den pozdûji, tedy 29. ãervna od 18:00 hodin.
‰im

Tuny pro ochranu Ïivotního prostﬁedí
Dobrá zpráva: díky zodpovûdnému
chování obyvatel Lounek a Chodoun se
mÛÏeme pochlubit tím, Ïe v loÀském
roce jsme sbûrem starého elektra urãeného k recyklaci odevzdali 3,21 tuny tohoto materiálu. Na kaÏdého obyvatele tak
pﬁipadá 4,90 kg vyslouÏil˘ch spotﬁebiãÛ.
Byla tím uspoﬁena spotﬁeba elektﬁiny
a produkce skleníkov˘ch plynÛ, celosvûtovû omezena tûÏba ropy a Ïelezné rudy,
a recyklací se pokryla i ãást dodávek
mûdi nebo hliníku pro prÛmyslovou v˘robu.
Konkrétní pﬁínos obyvatel vyãísluje
Osvûdãení o podílu na zlep‰ení Ïivotního
prostﬁedí, které na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ vystavil kolektivní systém pro sbûr
a recyklaci vyslouÏil˘ch spotﬁebiãÛ Elektrowin.
Vypl˘vá z nûj, Ïe díky obyvatelÛm do‰lo
za rok 2020 k úspoﬁe produkce CO2 o 38,31
tun. Víte kolik smrkÛ pohltí stejné mnoÏství
CO2? Patnáct kusÛ. Nebylo nutné vytûÏit
1 881,91 litrÛ ropy. Pﬁedstavte si, Ïe z tohoto mnoÏství se pokryje spotﬁeba pohonn˘ch
hmot auta napﬁ. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1 a to 71 krát.
Do‰lo také k úspoﬁe 19 372,79 kWh energie. Asi stejné mnoÏství, jako kdybychom
spustili cyklus myãky nádobí 19 373 krát.
Podaﬁilo se recyklovat 1 846,43 kg Ïeleza. Toto mnoÏství recyklovaného Ïeleza by
bylo moÏné pouÏít pro v˘robu 76 ks nov˘ch praãek, bez nutnosti tûÏby Ïelezné
rudy.
Recyklací vysbíran˘ch spotﬁebiãÛ se podaﬁilo získat 65,17 kg mûdi, coÏ by postaãilo pro raÏbu 11587 1? mincí, nebo 80,51 kg
hliníku, kter˘ by staãil na v˘robu 5368 plechovek o objemu 0,33 l.
Tak si jen pﬁejme, abychom vytrvali a stejnû odpovûdnû se chovali i v tomto roce.
Data uvedená v tomto ãlánku byla vygenerovaná 12. 3. 2021 v 12:20 hodin
z informaãního systému RECOS pro
Obec Chodouny.
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CO MÒÎEME UDùLAT PRO P¤ÍRODU?
Studené jaro je za námi a koneãnû se
mÛÏeme tû‰it z na‰ich rozkvetl˘ch zahrad. V‰ichni si pﬁejeme bohatou úrodu
i mnoÏství kvalitních semen okrasn˘ch
rostlin. K tomu jsou potﬁební opylovaãi.
Mezi nejznámûj‰í patﬁí vãela medonosná
a ãmelák zemní. Vedle nich je v‰ak
mnoho dal‰ích dÛleÏit˘ch opylovaãÛ,
mezi které patﬁí samotáﬁské druhy vãel.
Na na‰em území jich Ïije aÏ 600 druhÛ,
známé jsou zednice nebo drvodûlky,
ménû známé jsou vãely s úsmûvn˘mi
názvy jako chluponoÏky, ploskoãelky ãi
pískorypky.

jich v˘skyt je stejnû jako u vãel a ãmelákÛ
spojen s dostatkem potravy, tedy nektarodárn˘mi rostlinami. KaÏdá zahrada by proto
mûla kvést od února aÏ do pozdního podzimu, kdy jsou opylovaãi aktivní. Mot˘li se se
sv˘mi úzk˘mi dlouh˘mi sosáky umûjí protáhnout i do dlouh˘ch kvûtÛ hledíkÛ nebo
‰anty. Jestli jich do své zahrady chcete pﬁilákat víc, vysaìte komuli Davidovu, naz˘vanou mot˘lí keﬁ.
Îivnou rostlinou je pro mot˘ly krvavec
men‰í, rozchodníkovec nebo tﬁapatkovka.
DÛleÏité jsou v‰ak i rostliny, kter˘mi se Ïiví
housenky mot˘lÛ. Baboãka paví oko je vázaná na porosty kopﬁivy. Jestli máte dost
místa a ponecháte alespoÀ metr ãtvereãní
zarÛst kopﬁivami, podpoﬁíte tak housenky
baboãek. Housenky na‰eho nejkrásnûj‰ího
mot˘la otakárka fenyklového se zase Ïiví
listy mrkve, petrÏele, kopru a fenyklu. Samiãky kladou vajíãka jednotlivû, proto na
jednom místû najdete vÏdy jen jednu housenku. Ponechte ji Ïivnou rostlinu a za nûkolik t˘dnÛ se moÏná setkáte s tímto krásn˘m mot˘lem.
Martina Ondrová

Tyto vãely si staví hnízda ãasto v zemi na
slunném suchém místû, poznáme je podle
malého kopeãku vyhrabané zeminy s dírou
uprostﬁed. Nûkteré druhy kladou vajíãka do
dut˘ch rákosov˘ch stébel, které následnû
uzavﬁou hmotou podobající se hnízdu jiﬁiãek. VyuÏívají ale také rÛzné dutiny na such˘ch slunn˘ch místech - chodbiãky ve star˘ch trámech vytvoﬁené dﬁevokazn˘m hmyzem, mezery mezi pálen˘mi ta‰kami nebo
mají v oblibû obnaÏené nepálené cihly tzv.
buchty ãi vepﬁovice. Pokud taková místa na
zahradû máte, rozhodnû je neniãte. V dne‰ní dobû takov˘ch míst není moc a vãely pak
obtíÏnû hledají místo pro hnízdûní a nakladení vajíãek. KdyÏ u vás vãely nenajdou

vhodn˘ úkryt, mÛÏete je podpoﬁit v˘stavbou
„hmyzího hotelu“.
Stavba je velice snadná a nenákladná.
JelikoÏ vãely potﬁebují suché místo, je nutné
poskytnut˘ materiál zastﬁe‰it. Dobﬁe poslouÏit mÛÏe stará dﬁevûná bedna nebo mÛÏete
nepotﬁebná prkna spojit v rám a do nûj materiál skládat. Obdobnû je moÏné pouÏít i
paletu.
Jako v˘plÀ lze pouÏít dﬁevûné ‰palky, do
kter˘ch se podélnû, po vláknech, vyvrtají
otvory o prÛmûru 2 aÏ 10 mm, dlouhé 5 aÏ
10 cm. Ideálnû by ‰palky mûly b˘t z tvrdého
jiÏ vyschlého dﬁeva. Vhodné jsou také stébla rákosu, sláma nebo vûtviãky keﬁÛ s dut˘m
vnitﬁkem (ãern˘ bez, hortenzie) nebo duté
cihly. Hodí se i hobliny, ‰i‰ky, spadlé ptaãí
hnízdo nebo trsy suché trávy. To lze zajistit
pﬁipevnûním hust‰ího pletiva, které v˘plÀ
ochrání pﬁed predátory (hmyzoÏraví ptáci,
jeÏci). Oblíbené jsou u vãel ‰lahouny maliníku, ostﬁíhané je svaÏte do otepi a postavte
kolmo k zemi vedle hotelu. Ve spodní ãásti
domeãku mÛÏete naskládat dﬁevo, kÛru,
vûtviãky nebo kameny, mezi kter˘mi si udûlají hnízdo ãmeláci.
DÛleÏit˘mi opylovaãi jsou také mot˘li. Je-
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Krvavec men‰í.
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Místní knihovna je opût zcela otevﬁená pro obãany
BlíÏí se ãas prázdnin a dovolen˘ch a k tomu patﬁí i dobrá kniha
Pﬁedstavuji vám knihy spisovatelky
Aleny Mor‰tajnové, rodaãky z Vala‰ského Meziﬁíãí.
Moje první kniha od této autorky byla
Hana. âeské autory nevyhledávám, a uÏ
vÛbec z období holokaustu, ale k Hanû jsem
se dostala na doporuãení. Nûkolik knih s tématem holocaust uÏ jsem ãetla, ale v‰echny
(alespoÀ myslím) byly zamûﬁené na ãas
stráven˘ v koncentraãním táboﬁe. Ani tady
nejsme té hrÛzy u‰etﬁeni, ale hlavní sílu pﬁíbûhu vidím v „obyãejném“ Ïivotû pﬁed a po
válce. Co v‰echno mÛÏe jeden ãlovûk
unést. Co v‰echno si mÛÏe vyãítat, Ïe zpÛsobil. Jak a jestli vÛbec se dá vyrovnat s
vlastním pocitem viny, i kdyÏ zvûrstva páchal nûkdo jin˘. Hana ale (na‰tûstí) není jen
o strachu a nekoneãném pocitu viny, ale
také o odvaze, velik˘ch srdcích, rodinné
soudrÏnosti a nadûji.
O ãem kniha je?
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se
pﬁes zákaz rodiãÛ vypraví k ﬁece jezdit na ledov˘ch krách. Spadne do vody, ãímÏ se její
neposlu‰nost prozradí, a je za to potrestána
tím, Ïe na rodinné oslavû nedostane zákusek. Nevinná pﬁíhoda z dûtství v‰ak pro Miru
znamená zásadní Ïivotní zvrat. Následuje
tragédie, která ji na dlouhá léta pﬁipoutá k
nemluvné a depresivní tetû Hanû a odhalí
pohnutou rodinnou historii, jeÏ nadále popluje s proudem jejího Ïivota jako ledová kra.
Slepá mapa (tato kniha je z vlastního fondu
Místní knihovna Chodouny)
1. svûtová válka, 2. svûtová válka, totalitní
reÏim. To jsou kulisy pﬁíbûhu tﬁí generací Ïen
jednoho rodu. Tﬁi Ïeny, z nichÏ nejmlad‰í
AneÏka je rámcovou vypravûãkou, si moc
podobné nejsou, pﬁestoÏe jde o babiãku,
matku a dceru. Je to jen mÛj pocit, nebo autorka ze v‰eho zla, které tyto epochy pﬁiná‰ely, zdÛrazÀuje zejména tu poslední? Dobu,
která pﬁiná‰ela nejvíc osobních selhání, kdy
lidé ze strachu doná‰eli na své nejbliÏ‰í, ko-

legy, sousedy a dokonce ãleny vlastních
rodin, coÏ se v tomto pﬁíbûhu ukázalo jako
zcela fatální. Vyprávûní o minulém století z
pohledu jedné Ïeny, která vzpomíná na své
prarodiãe, rodiãe, zaznamenává dobu, ve
které Ïije a osudy lidí, co pro‰li kolem.
Hot˘lek
nebylo to tak silné, jako tﬁeba autorãina
kniha „Hana“, ale i tak jsem byla ke knize
pﬁímo pﬁipoutaná a poﬁád jsem chtûla
vûdût, jak to bude dál. Autorãin vyprávûcí
styl je mi velmi sympatick˘, její knihy se
ãtou úplnû samy. Hot˘lek je skvûlou sondou
do rozvûtvené rodiny, kde pozorujeme, jak
má kaÏd˘ rÛzné sny a pﬁedstavy od Ïivota,
ale jak se v‰echno dokáÏe snadno zmûnit,
aniÏ by ãlovûk chtûl. Skvûlé, tohle mne bavilo.
Po úspû‰ném románu Slepá mapa, popisujícím dramatické Ïivotní osudy tﬁí generací Ïen, se v nové knize autorka zdánlivû vûnuje muÏskému hrdinovi: Leopoldovu vnukovi Václavu Mánesovi, kter˘ pﬁevzal vedení hot˘lku fungujícího tak trochu jako hodinov˘ v ‰edesát˘ch letech. Václav je muÏ
bez jasn˘ch názorÛ i charakteru, coÏ mu
umoÏÀuje obratnû proplouvat komunistick˘m reÏimem a drÏet rodinn˘ podnik stále

pohromadû. To má v‰ak zniãující vliv na
vztahy v rodinû i Ïivoty lidí, kteﬁí se ocitnou
v jeho blízkosti.
Spisovatelka hlavnû pí‰e pﬁedev‰ím o Ïenách. Umí se do nich vcítit, dobﬁe chápe jejich motivace a potﬁeby. V románu Aleny
Morn‰tajnové najdeme témûﬁ detektivní zápletku, lásku i nenávist. Potvrzuje, Ïe je rozenou vypravûãkou, která dokáÏe ãtenáﬁe
strhnout.
Spisovatelka paní Alena Mor‰tajnová napsala i knihu pro dûti
Stra‰id˘lko Strá‰a
Pﬁedstavte si malé stra‰idlo. A teì si
pﬁedstavte, Ïe tohle malé stra‰idlo se v‰eho
bojí. Tmy, zvukÛ, zkrátka v‰eho. A tak mu
nikdo neﬁekne jinak neÏ Strá‰a. O tom, jak
se mal˘ Strá‰a skamarádí s klukem Matûjem, a o tom, co v‰echno spolu zaÏijí, vypráví nová kniha oblíbené spisovatelky
Aleny Morn‰tajnové s bájeãn˘mi ilustracemi
Galiny Miklínové.
Tû‰ím se na vás, ráda si o knihách povídám a ráda vám knihy, které se mnû
líbí, doporuãím.
BoÏena Hubálková, knihovnice

NADùJE POMÁHÁ
Dostat se do nepohody mÛÏe kdokoliv z nás. Ztráta zamûstnání, rozvod, tûÏká nemoc,
domácí násilí. Na v‰echny tyto a podobné potíÏe nemusíte b˘t sami. Pomocnou ruku lidem
od 16 let nabízí terénní program Nadûje Roudnice nad Labem. V ãem spoãívá?
• Poskytujeme základní sociální poradenství. Pomáháme v oblastech: zamûstnání, bydlení, dluhÛ, vyﬁizování osobních dokladÛ, sepisování úﬁedních dokumentÛ, pomáháme zprostﬁedkovat kontakt na dal‰í sluÏby, doprovázíme na úﬁady, k lékaﬁi, pﬁípadnû do jin˘ch institucí, nabízíme potravinovou, hygienickou ãi materiální pomoc.
• V leto‰ním roce jsme spoleãnû s klienty oslovili nûkolik nadací, kdy se nám podaﬁilo získat finanãní prostﬁedky na poﬁízení notebookÛ ãi tabletÛ pro dûti na distanãní v˘uku a na
úhradu nákladÛ souvisejících s bydlením, pﬁípadnû na kauci.
• SluÏbu poskytujeme bezplatnû v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.
Kontakty: telefony 608 728 033, 775 884 781, 608 201 636,
maily: barbora.krpalkova@nadeje.cz,michaela.kejkrtova@nadeje.cz

Mrkvové slavnosti
Snad na kaÏdé zahrádce v Chodounech ãi Lounkách najdete záhonek mrkve.
Tahle plodina k nám pﬁivandrovala ve 12. století ze zemí jiÏní Asie - ÍránÛ, Pákistánu a Afghánistánu a rychle se zaãala tû‰it pﬁízni v‰ech EvropanÛ. Jak by ne, málokterá zelenina obsahuje
tolik zdraví prospû‰n˘ch látek. Vitamíny, karoteny, vlákninu, antioxidanty a také falkarinol, coÏ je
nedávno objevená látka, která zabraÀuje rozvoji rakoviny.
Mrkev zmírÀuje revmatické zánûty kloubÛ, je moãopudná a vyhání z tûla nezdrav˘ cholesterol.
A navíc je moc dobrá. Syrová i vaﬁená. Nemûli bychom tuto skromnou krásku uctít a oslavit?
Dobr˘ nápad Dany a Martiny Ondrov˘ch. A tak i my ostatní ze spolku Zvonice uÏ vym˘‰líme realizaci.
Tû‰te se. V‰e vypukne v sobotu 7. srpna na zahradû u hasiãárny ãili v Galerii vesnick˘ch tradic v Lounkách. Chystáme ochutnávku mrkvov˘ch jídel, pﬁiãemÏ poãítáme, Ïe sv˘mi dobrotami
pﬁispûjete i vy. Pﬁipravena bude soutûÏ, uvítáme a oceníme mrkvové v˘tvory dûtí i jejich kresby.
Snad se nám podaﬁí získat i Ïivou hudbu, aby nám dobrotky z mrkve chutnaly je‰tû víc. Zatím je
v‰e v jednání. Ale ãárku do kalendáﬁe si mÛÏete udûlat uÏ teì.
Zdena Tomá‰ová
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âESKÁ KRAJINA A VODA
aneb Jak spolu souvisí sucho a povodnû
Voda je v mnoh˘ch formách v‰ude kolem nás a do poslední doby
jsme o ní ani moc nepﬁem˘‰leli ãi nediskutovali. VÏdycky tu byla
a vÏdycky pﬁece bude. Staãí otoãit kohoutkem a je nám k dispozici
dokonce v takové kvalitû, Ïe ji mÛÏeme i pít.
Do popﬁedí zájmu odborné veﬁejnosti a nyní i nás, bûÏn˘ch obãanÛ, se ale v posledních desetiletích dostává otázka vody stále více.
Je to dáno hlavnû dvûma extrémy. Nûkdy je vody v tocích pﬁíli‰
mnoho, nebo jsme ohroÏeni jejím nedostatkem. Jak povodnû, tak sucho mají velmi negativní dopad na fungování
na‰í spoleãnosti.
Následky povodní jsou vidût okamÏitû. Zatopené
domy, sklepy, pole a zahrady v záplavov˘ch oblastech dûlají vrásky v‰em, kteﬁí bydlí u velk˘ch tokÛ
nebo i mal˘ch potÛãkÛ, které se mohou po pﬁívalov˘ch de‰tích zmûnit v dravou ﬁíãku takﬁka v okamÏiku. Obrázky z tûchto katastrof jsou pak v médiích neustále a pﬁipomínají nám, jak niãiv˘m Ïivlem dokáÏe
voda b˘t.
Naopak nedostatkem vody zpÛsobené sucho je plíÏivûj‰í. Jeho
varovné známky jsou vidût zatím málo a do popﬁedí zájmu médií se
tato hrozba dostává pouze pomalu. Dopady na na‰i spoleãnost jako
celek jsou v dlouhodobém mûﬁítku mnohem závaÏnûj‰í neÏ jiÏ zmiÀované povodnû. Nedostatek vody není hrozbou jen pro majitele
studní pﬁi poklesu hladiny podzemních vod nebo zahrádkáﬁe, kter˘m
obec zakáÏe zalévat zahrady. Sucho bude mít do budoucna negativní vliv na celou na‰i spoleãnost. Problémem âeské republiky je
bezesporu ‰patn˘ stav krajiny. Pro na‰i zemûdûlskou krajinu jsou typické dlouhé lány polí protkané melioraãními rourami, které odvádûjí vodu co nejrychleji do vodních tokÛ, které jsou ãasto narovnány
a vybetonovány. ·patnû obhospodaﬁovaná pÛda je pak náchylná
k erozi a nedokáÏe vodu ani dobﬁe vsakovat.

Jak ale promûÀovat krajinu, která by byla odolnûj‰í vÛãi suchu
a zároveÀ dokázala na‰e obydlí lépe chránit pﬁed povodnûmi? ¤e‰ením je zlep‰it zadrÏování vody v krajinû - umoÏnit zadrÏování vody
na místních loukách, zabránit odvodÀování mokﬁadÛ, obnovit pﬁirozená koryta vodních tokÛ, podpoﬁit zavodnûní krajiny v˘sadbou stromÛ (nejlépe tûch ovocn˘ch a jin˘ch nelesních dﬁevin) a v neposlední ﬁadû podpoﬁit provozování ekologického zemûdûlství.
Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe se suchem se dá bojovat pouze na
velk˘ch zemûdûlsk˘ch a lesních pozemcích, svou trochou k zadrÏení vody v ãeské krajinû mÛÏe pﬁispût
i majitel malé zahrady za rodinn˘m domem. KaÏd˘
zahrádkáﬁ mÛÏe nakládat ‰etrnû s vodou, vyuÏívat
de‰Èovku a zlep‰ovat mikroklima své zahrady tak,
aby na zahradû bylo pﬁíjemnû a pﬁiná‰ela svému
majiteli i v dobû sucha skuteãné osvûÏení. Prvním
krokem je zv˘‰ení ãlenitosti povrchu va‰í zahrady.
K ochlazení a zastínûní zahrady pﬁispívá zejména zasazování stromÛ anebo vytváﬁení terénních úprav, které va‰i
zahradu alespoÀ ãásteãnû zastíní. Dejte pozor i na pﬁíli‰ krátce poseãen˘ trávník, kter˘ vysychá a v létû jeho plocha zadrÏuje teplo.
SnaÏte se také vodu na zahradû vsakovat nebo alespoÀ sbírat do
nádrÏe, ze které pak mÛÏete v such˘ch obdobích zahradu zavlaÏovat. Pro zalévání platí, Ïe je lep‰í intenzivní a nepravidelná zálivka.
Nutíte tím rostliny na zahradû zakoﬁenit hloubûji, aby dosáhly na
pÛdní vláhu. I ãas zalévání je dÛleÏit˘. Urãitû nezalévejte bûhem
toho nejvût‰ího horka.
Aby byla pÛda na zahradû schopná zadrÏet dostatek vláhy i pﬁes
parné dny, potﬁebuje pﬁítomnost organické hmoty. Vhodn˘m ﬁe‰ením b˘vá zaloÏení vlastního kompostu. Získáte tím dÛleÏit˘ materiál
pro udrÏování zahrady, a navíc vyﬁe‰íte problém organického odpadu z kuchynû i ze zahrady.
‰im

NA PRAN¯¤...

Milí spoluobãané, je opravdu tak obtíÏné pochopit, Ïe plastov˘ odpad patﬁí do Ïlutého kontejneru, papír do modrého a sklo do zeleného ? Je tak tûÏké udrÏet u kontejneru poﬁádek? Zﬁejmû ano, jinak bychom stûÏí na‰li v kontejneru pneumatiky (ty patﬁí zásadnû do
sbûrného dvora) nebo star˘ koãárek a pytle s odpadem pohozené volnû u kontejneru. Odpad se u nás vyváÏí naprosto pravidelnû v úter˘ plasty, v pátek papír. Pokud vidíte, Ïe uÏ je plno, tak si prosím odpad nechte zatím doma, pﬁí‰tû se na vás urãitû dostane. Pracovníci odvozov˘ch firem nejsou povinni odpad mimo kontejner uklízet a odváÏet, to chceme mít obec ‰pinavou? A mÛÏe se stát, Ïe
poplatky se vinou nezodpovûdného chování jednotlivcÛ je‰tû zv˘‰í. Od loÀského roku funguje v obci sbûrn˘ dvÛr, kam objemnûj‰í
odpad mÛÏete zdarma odloÏit. Polep‰íte se?
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Dítû a voda
KaÏdé prázdninové ráno u babiãky na venkovû zaãínalo stejnû.
Skﬁípáním pumpy. Vrzala, chrastila, pískala, chvilenku jen naprázdno, aby vzápûtí vytryskl mohutn˘ bûlostnû perliv˘ proud vody. Jiskﬁil, pûnil, vonûl a pleskal do dﬁevûné put˘nky, kterou si babiãka po
naplnûní pﬁipevnila popruhy na záda a nesla domÛ. Teprve teì, po
letech, si umím pﬁedstavit jak tûÏk˘ to byl náklad. Dvacet, tﬁicet litrÛ,
moÏná i padesát litrÛ vody! Putna pak stála na chodbû a my z ní nabírali na pití, na vaﬁení, na mytí. A co teprve, kdyÏ se pralo prádlo.
To jedna put˘nka nestaãila. Babiãka se musela k pumpû otoãit nûkolikrát, aby naplnila kotel na vyváﬁku a necky na praní a máchání.
TûÏká práce, v‰ak dítû to tak nevnímá. Milovala jsem vÛni jádrového m˘dla, které bábinka drhla na struhadle a vaﬁeãkou míchala tak
dlouho aÏ se dokonale rozpustilo a mohlo plnit svou prací funkci.
Pletla jsem se u valchy, zkou‰ela drhnout ruãníky a utûrky, ale jen
jsem si trochu odﬁela klouby na prstech, uÏ mû to u necek pﬁestalo
bavit. Radûji jsem utekla k sudu s de‰Èovkou. Byl vám to kouzeln˘
sud. Îádn˘ plech, ale kus tmavého skla na tavení, kter˘ dûda získal
jako odpad z místní sklárny. To byla krása. Sud hrál v‰emi barvami,
hladina se leskla vodními korálky a já ji promûÀovala v moﬁe a oce-

âERVEN 2021
ány, pou‰tûla po nich flotily lístkÛ, dﬁívek a kÛrek a zachraÀovala tonoucí mu‰ky a pavouãky. V hork˘ch dnech jsem si do sudu vlezla
celá, dno bylo mazlavé, kluzké a já se jen hrozila, Ïe tam dole ãíhá
obrovská Ïába. Slast z osvûÏení vodou v‰ak za ten strach stála.
A nejkrásnûji bylo kdyÏ pﬁi‰la bouﬁka. Taková ta letní, rychlá, s provazy teplého de‰tû. Za Ïádnou cenu nás nikdo nemohl dostat domÛ.
Ráchali jsme se v tepl˘ch louÏích, stavûli pﬁehrady z kamínkÛ a drnÛ
a písãitou náves promûnili v sestavu jezírek, nádrÏí a rybníãkÛ. Tak
jsme si hráli a takové jsou mé nejzaz‰í vzpomínky na Ïivel, kter˘ dodnes miluji a tolik potﬁebuji - na vodu.
Zdena Tomá‰ová
A protoÏe pamûtníkÛ, kteﬁí si pod
slovem putna dokáÏí je‰tû nûco pﬁedstavit ub˘vá, doplÀuji.
·lo o oválnou dﬁevûnou nádobu
zpevnûnou kovov˘mi obruãemi se
‰puntem, kter˘m se dala uzavﬁít. Stejnû jako sudy, putny vyrábûli bednáﬁi.
Dnes ji uÏ zﬁejmû uvidíte jen
v muzeu, ale jsou ‰ikulové, kteﬁí
men‰í put˘nky do ruky je‰tû vyrábûjí.
Ale to uÏ si na internetu jistû ovûﬁíte
sami.

Milovníci
zmrzliny si
v Lounkách uÏívají
V ãervnu sem o víkendech poprvé
zavítal mobilní stánek s vynikající
ruãnû vyrábûnou domácí zmrzlinou
Porta Bohemica. Jde o dobrotku ocenûnou titulem Regionální v˘robek
âeského stﬁedohoﬁí. V‰echny suroviny, mléko, smetana, ovoce pocházejí
z místních zdrojÛ. Hned napoprvé
byla zmrzlináﬁka Alenka pﬁekvapena
obrovsk˘m zájmem místních i projíÏdûjících cyklistÛ a zmrzlina jí rychle
do‰la, ale pro dal‰í víkendy se uÏ poãítá s vût‰ím mnoÏstvím.
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Byl to velmi zvlá‰tní ‰kolní rok
Distanãní v˘uka, rou‰ky, pravidelné testování - pojmy,
s nimiÏ jsme mûsíce Ïili. Jakpak z této neobvyklé doby vy‰la
na‰e základní a mateﬁská ‰kola? Je vÛbec nûjak˘ dÛvod k radosti? Ptáme se paní ﬁeditelky Mgr. Bc. Renaty KonÛpkové.
„Potû‰ila mne spousta vûcí. Kolegialita na pracovi‰ti, ochota uãit
se nûãemu novému ze stran zamûstnancÛ i provozních pracovníkÛ,
ﬁe‰ení úkolÛ v t˘mu. A dûti? Moc ráda bych tímto podûkovala nejen
jim samotn˘m, jak úÏasnû v˘uku v dobû covidového ãasu zvládaly,
ale i jejich rodiãÛm za trpûlivost a neskuteãnou spolupráci se ‰kolou. Vím, Ïe mnohé rodiny si sáhly na samé dny psychick˘ch sil, ale
díky vzorné spolupráci na‰e dûti nic nezanedbaly, znovu se plnû pﬁi
obnovení v˘uky ve ‰kole adaptovaly a tím pádem nemáme co dohánût. V‰echna v˘uková látka v rámci témat ·VP je probrána, dostateãnû procviãena a nejsme v Ïádném v˘ukovém skluzu. I proto
si nyní v ãervnu mÛÏeme dovolit konat ‰kolní projektové dny, spoleãné v˘lety a aktivní odpoãinek.
Mám radost a potû‰ilo mû, Ïe nám ·kolsk˘ odbor pﬁi Mûstském
úﬁadu v Roudnici nad Labem vy‰el vstﬁíc a na mÛj apel vyvolal ﬁízení ohlednû pﬁestupu na‰ich ÏákÛ z pát˘ch roãníkÛ na druh˘ stupeÀ základních ‰kol. Na‰e dûti tak od nového ‰kolního roku nastoupí do jedné spoleãné tﬁídy na Základní ‰kolu Karla Jeﬁábka.
A my se uÏ tû‰íme na nové Ïáãky. Do základní ‰koly nastoupí
deset prvÀáãkÛ. Jedná se o dûti nejen z na‰í spádové oblasti Chodoun, Lounky, ale i z Vûdomic a âernûvsi. O letních prázdninách
jim chystáme úpravu nové tﬁídy, kdy díky úspû‰nému projektu
z Mondi ·tûtí dojde k nákupu a instalaci moderní pojezdové tabule
s dataprojektorem. Tímto vybavením se zase o kousek v˘‰e posune zkvalitnûní v˘uky.

Dûti ze ‰koly putovaly do âarokrásné zemû.

A nejradûji a také nejzdravûji se uãí i venku.
Co bych si pﬁála do nového ‰kolního roku??? Spokojené zdravé
dûti, totéÏ platí i pro mé spolupracovnice a kolegynû, pevné nervy
rodiãÛm. Nebojte se s námi hodnû komunikovat, ptejte se, ﬁe‰te
spoleãnû s námi problémy sv˘ch dûtí. VÏdy se obraÈte nejdﬁíve na
‰kolu a její zamûstnance, jen tak lze najít správné ﬁe‰ení a nastavit
v˘uku tak, aby dítûti co nejvíce vyhovovala. Pﬁála bych si i nadále
skvûlou spolupráci se zﬁizovatelem tak jak je jiÏ nyní nastavena,
a které si velice váÏím. Samozﬁejmû, víc finanãních prostﬁedkÛ na
provoz a opravu ‰koly by jen prospûlo. Je zde spoustu koutÛ a zákoutí, která by ‰la zútulnit, pﬁestavût, pﬁebudovat. Chybí nám malé
hﬁi‰tû u ‰koly na základní pohybovou tûlocviãnou aktivitu, dûti by si
zaslouÏily v suterénních prostorách ‰koly zbudovat ‰atny, WC, pﬁípadnû nûkteré z prostor vyuÏít k zﬁízení malé keramické dílny. Tajn˘ch pﬁání by se na‰lo opravdu hodnû a já vûﬁím, Ïe kaÏdé pﬁání,
se ãasem splní - chce to jen ãas, trpûlivost, ochotu a najít finanãní
zdroje - coÏ je úkol nejtûÏ‰í.
TakÏe shrnu: tento ‰kolní covidov˘ rok byl opravdu nároãn˘ jak
pro na‰e dûti, rodiãe a rodiny, zamûstnance ‰koly i ‰kolky. Tím víc
dûkuji v‰em, protoÏe bez vás a va‰í pomoci bychom tak úspû‰ní nebyli. Pﬁeji krásné léto, uÏívejte prázdniny, sluníãko, odpoãívejte se
sv˘mi nejbliÏ‰ími, ãerpejte energii a radujte se z maliãkostí.
V záﬁí se pak na‰e ‰kola bude tû‰it na vzájemnou novou spolupráci.“

LIST Z KRONIKY OBCE - ROK 1921
JiÏ z poãátku roku byl velk˘ oupad
snûhu, tak Ïe se dosti dlouho udrÏel, bylo
v mysli, Ïe bude rok úrodn˘. I tento rok
zklamal, vláha se udrÏela do konce mûsíce dubna a povstalo sucho, tak Ïe píce
bylo málo i úroda byla slabá, panovalo
stále sucho, v‰e se v˘bornû usu‰ilo, ale
obilí málo sypalo.
Ke konci mûsíce ãervence se poãal
chmel kaziti, nákaza byla - potaÏeno vespod listu pavuãinou, tak Ïe z vût‰í ãásti
se chmel pokazil, tím byla úroda velmi
‰patná, ale ceny dostouply do obrovské
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v˘‰e, prodávalo se 50 Kg aÏ za 7 000 Kor.
ZároveÀ v onom roce se rozmnoÏil li‰aj
borov˘, tak Ïe byla obava ve zkázu celkov˘ch lesÛ, coÏ na hoﬁe ¤ípu a Sedlu byly
velké ãásti lesÛ smrkov˘ch úplnû oÏrané, Ïe
se musely pokáceti. V na‰ich lesích se pﬁec
z vût‰í ãásti udrÏely, ale byla obava na pﬁí‰tí rok, vzdor tomu se ony vajíãka li‰ajové za
dobu zimy zniãila následkem tuh˘ch mrazÛ.
V tomto roce se znovu opravoval tak
zvan˘ vodozbav, coÏ jest odvodnûní v blatech, takzvané Lada, coÏ stál velk˘ náklad,
ponûvadÏ síly pracovní v tuto dobu byly pﬁí-

li‰ drahé. KaÏd˘ majitel pozemku v tûchto místech leÏících byl nucen dosti velk˘
poplatek zapraviti, na onûch pozemcích
se niãeho nesklidilo, zároveÀ urostlo oné
kaÏdé pole p˘rem, Ïe se muselo zase
dva roky ãistiti a hnojiti.
ZároveÀ v onom roce panovalo dlouhé
sucho, tak Ïe nebylo moÏno ani pozemky
ﬁádnû zorat, to jest pﬁipraviti k podzimnímu setí. Ov‰em zaselo se - ale následkem stálého sucha obilí ‰patnû vze‰lo
a bylo tak bídné, Ïe se muselo mnoho
ploch zaorati, coÏ nasvûdãovalo do pﬁí‰tího roku na ‰patnou sklizeÀ.
Z kroniky vybrala
Daniela Ondrová
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PODIVNÉ JARO
Studené, vûtrné, zamraãené. Tak by se
dalo popsat leto‰ní jaro. Podle doksanské
meteorologické stanice byl mûsíc duben s
prÛmûrnou minimální teplotou teplotû 6,3 °C
rekordnû chladn˘m. Velikonoãní t˘den na
pﬁelomu bﬁezna a dubna pﬁinesl oteplení a
namûﬁili jsme aÏ 24 °C. Kromû prvního dubnového dne se v‰ak teplota po cel˘ mûsíc
nedostala ani k 20 °C. V dubnu byly sice zaznamenány jen dva dny s rekordní minimální denní teplotou (4. 4. 2021 byla namûﬁena
minimální teplota - 5,2 °C a 27. 4. 2021 minimální teplota - 4,3 °C) a v kvûtnu jeden den
(31. 5. 2021 minimální teplota 1,1 °C), ale

âERVEN 2021
protoÏe se více jak dvacet dnÛ teplota drÏela hluboko pod prÛmûrem, do‰lo ke zpomalení vegetace a mohli jsme b˘t svûdky kvetení ‰eﬁíku na 1. ãervna místo 1. kvûtna.
Kvûtnové teploty se rovnûÏ kromû tﬁí dnÛ drÏely nízko pod prÛmûrn˘mi hodnotami, navíc
bûhem dvaceti dní byla namûﬁena prÛmûrná
rychlost vûtru nad 10 km/h, coÏ pocitovou
teplotu je‰tû sniÏovalo. V polovinû kvûtna
byly dokonce na horách zaznamenány snûhové sráÏky. SklizeÀ jahod zaãínající obvykle
na konci kvûtna se proto posune o tﬁi aÏ ãtyﬁi
t˘dny. OpoÏdûnost jste jistû zaznamenali i
na sv˘ch zahrádkách aÈ uÏ u okrasn˘ch rostlin, ovocn˘ch stromÛ nebo brambor. Jak˘ vliv
bude mít jarní prÛbûh poãasí na úrodu a dal‰í
v˘skyt ‰kÛdcÛ a chorob rostlin teprve uvidíme.
Martina Ondrová

Podveãer u Labe - Foto: M. Ondrová

Zlat˘ kostel - Foto: M. Ondrová

Fotbalové hﬁi‰tû opût oÏilo a 26. ãervna ãeká i na vás
Koneãnû se i fotbalisté doãkali a od poloviny dubna mohou znovu
trénovat. A muÏstvo chodí dvakrát t˘dnû a to v úter˘ od 18.00 hod.
a v sobotu od 18.00 hod. MládeÏ trénuje od kvûtna a to vÏdy v pátek
od 18.00 hod. Neznamená to ov‰em, Ïe fotbalisté pﬁes zimu zlenivûli. Naopak, kaÏdou nedûli chodili ãlenové A muÏstva bûhat pod
vedením Radka ¤eháka. Teì uÏ máme za sebou i první pﬁátelské
utkání, které se konalo na hﬁi‰ti TJ Chemiãka DobﬁíÀ 30. kvûtna
s v˘sledkem 5:3 v neprospûch Lounek.
A muÏstvo lehce posílilo o mladé kluky, ale na druhou stranu nám
ukonãili aktivní kariéru star‰í roãníky. Do‰lo také ke zmûnû na postu
trenéra FK Lounky Chodouny, kdy Radka ¤eháka vystﬁídal ná‰ hráã
Martin Koﬁínek.
A jak skonãila podzimní sezóna 2020? Vinou pandemie se vÛbec
nedohrála a FK Lounky Chodouny tak skonãil na 2. místû ve 3.tﬁídû
litomûﬁického okresu
Jedna v˘znamná událost, na kterou bychom rádi pozvali ‰irokou
veﬁejnost, nás ãeká uÏ v sobotu 26. ãervna. Na na‰em hﬁi‰ti se
odehraje pﬁátelské utkání s v˘bûrem b˘val˘ch fotbalistÛ Roudnice
nad Labem a dal‰ích t˘mÛ. Poté bude na hﬁi‰ti zábava s Ïivou hudbou. Urãitû nad‰enû uvítáte kapelu, která hraje revival Roxette. Rádi
bychom v tento den uspoﬁádali i pﬁátelské utkání pro na‰e nejmlad‰í, ale to je‰tû nemáme stoprocentnû potvrzené.
Dal‰í na‰í akcí bude urãitû jiÏ 41. roãník Memoriál Mirka Berana, kter˘ se bude konat 24. ãervence za úãasti t˘mÛ FK Lounky
Chodouny, TJ Sokol Uhy, TJ Chemiãka DobﬁíÀ a FK Polepy.
Roman Pác
NA SNÍMKU VPRAVO: První leto‰ní trénink nejmlad‰ích nadûjí
FK Lounky Chodouny zachytil na fotografiích Michal Strádal.
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Známe jména tﬁí v˘hercÛ kﬁíÏovky z minulého Zpravodaje. Tajenka znûla: Lep‰í ãasy urãitû pﬁijdou. KniÏní
dárek dostala Hana Jirásková, Lubo‰ Kunert a Jarmila Vo‰ahlíková. Gratulujeme a pﬁiná‰íme kﬁíÏovku dal‰í.
Tajenku mÛÏete zaslat na email podatelna@obecchodouny.cz pﬁípadnû ztomasov@seznam.cz Na obecní úﬁad
mÛÏete zanést i osobnû. Hodnû zdaru v lu‰tûní pﬁeje autor kﬁíÏovky Zdenûk Tomá‰.

PRO
CHYTRÉ
HLAVY

??
?
VODOROVNù
1: kdesi - archeologické nalezi‰tû kultury
popelnicov˘ch polí 1 km od Chodoun
2: zkratka jedné zdravotní poji‰Èovny - je mi
známo - znaãka tisíciny metru - znaãka ytria
- iniciály starosty Lounek v letech 1920 1922 - chladící nákladní vÛz âD bez komor
na led a s podvozkem s loÏnou váhou pod
40 tun
3: pﬁíjmení autora trilogie Îelezn˘ kruh, Rybaﬁíci na Modré zátoce aj. - velk˘ pytel plnûn˘ chmelem - 6.ãást tajenky - souhlásky
slova lis
4: plo‰ná míra - nejstar‰í b˘valá hospoda
v Lounkách i dûji‰tû natáãení muzikálu Starci na chmelu - jednotka osvûtlení i vysavaã
5: 365 dní - chemická znaãka fosforu - manÏelka sedláka - nota - ﬁímskou ãíslicí 500 oznaãení sluÏebního vozu âD - mezinárodní
SPZ Itálie
6: zkratka anglické délkové jednotky (0,91
m) - nûmecké für ãesky - 4.ãást tajenky
7: neobut˘ - zkratka sekundy - velká venkovní klec pro ptáky - 3x17 ﬁímsk˘mi ãíslicemi
8: chemická znaãka dusíku - hle bez „h“ ‰est˘ nerost na stupnici tvrdosti i fotofirma
v Roudnici nad Labem - polévková zaváﬁka
- dovnitﬁ

9: obyvatel Irské republiky slovensky - nepatrná vûc - mnoho let byl starostou Sokola
v Lounkách
10: nejstar‰í stavební památka v Lounkách
ze 14.stol. - zkratka titulu doktor - budova
v Lounkách, postavená v letech 1909 - 1910
11: jiÏ - 3.ãást tajenky - dlouhá samohláska
- svazek slámy
12: doplÀ úsloví: „AÏ napr‰í...uschne“ - sobû
- znaãka metru - zkratka Televizních novin iniciály amerického Krále rokenrolu - státní
znaãka letadel Íránu - svazek rostlin - oznaãení osobního vozu âD s uliãkou uprostﬁed
SVISLE
1: zkratka firmy, která na pﬁelomu roku 2000
sídlila v objektu b˘valé hospody U MerunkÛ
v Lounkách - star˘ název zemûdûlského pozemku v Lounkách - plus
2: ﬁímskou ãíslicí 500 - básnicky oãi - znaãka zubní pasty - název ﬁeckého písmene
(ó = o)- zkratka pro Ïelezniãní stanici
3: mezinárodní SPZ ·panûlska - ve ‰kolním
rozvrhu zkratka pro pracovní v˘chovu - na‰e
nejstar‰í univerzita - iniciála jednoho z tzv.
ledov˘ch muÏÛ - v noci se mi zdál ... - rozkaz abys spal
4: 1.ãást tajenky - Àadro - 2.ãást tajenky

5: opaãnû neÏ v˘‰e - kopec u Vetlé - poãáteãní písmena kﬁestního jména, jehoÏ nositel slaví svátek 26. 12 a je i vnukem autora
této kﬁíÏovky
6: bÛÏek lásky - nota - 4. pád zájmena on anglické in v ãe‰tinû - javor
7: znaãka kilometru - nosiã bﬁemen v asijsk˘ch zemích - kﬁestní jméno, jejíÏ nositelka
má svátek 22.3 (jako Leona) - p˘chou se ...
8: jeden z nejvy‰‰ích staroegyptsk˘ch bohÛ
- nûmecké „zum“ ãesky - sice - tkanina
9: rychtáﬁ v Chodounech v letech 1587 1588 a 1590 - 1592 - 5.ãást tajenky - písmeno abecedy (foneticky) - U té ...stodoliãky (písniãka) - oznaãení nákladních vozÛ âD
se ‰íﬁkou podlahy 2,90 - 2,99 metru
10: obãerstvovací komplexy nabízející smaÏené kuﬁecí speciality - první samohláska ve
slovû „vÛbec“ - hrÛza cizím slovem - náﬁeãnû kocour
11: základ písma star˘ch MayÛ a InkÛ - pohádková bytost libující si v poÏírání princezen - hanlivû otec
12: pﬁemisÈoval do hrnce tekutinu - provedl
uzení - ãást - název sykavky
13: souhláska, která se v ãesk˘ch slovech
nevyskytuje - ne‰Èastné ãíslo ﬁímsk˘mi ãíslicemi - africk˘ savec pﬁíbuzn˘ Ïirafû
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Jsme amatérsk˘ divadelní soubor „Válkovo koãovné divadlo Praha.“ Na‰e hry jsou situovány do doby
J. K. Tyla. Tehdej‰í zpÛsob Ïivota koãovn˘ch hercÛ nám natolik uãaroval, Ïe jsme si pﬁes mnohá úskalí postavili repliku historického koãovného vozu. S ním jiÏ pﬁes 2 desítky let vyjíÏdíme kaÏdé léto putovat po âechách a zpﬁíjemÀovat divákÛm i sobû ãas dovolen˘ch. Abychom se co nejvíce pﬁiblíÏili dobám dávno minul˘m, táhnou vÛz dva statní konû a také my jsme obleãení do dobov˘ch kost˘mÛ. Hrajeme pohádky pro dûti,
komedie a fra‰ky pro dospûlé.
Svoji ãinnost nezamûﬁujeme pouze na letní turné, ale své hry provozujeme i pﬁes rok po Praze a jin˘ch
mûstech.
Pokud vás na‰e nabídka zaujala a chtûli byste nûkteré z na‰ich pﬁedstavení shlédnout, rádi se s vámi domluvíme na podrobnostech a zodpovíme va‰e pﬁípadné dotazy.
Za Válkovo koãovné divadlo Praha principál Luká‰ Galert
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