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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
dovolte abych Vás pozdravila na zaãátku
podzimních dní. Obec ve spolupráci se spolky poﬁádala kulturní a spoleãenské akce.
První byl koncert skupiny Rokset na hﬁi‰ti
v Lounkách, kter˘ se vydaﬁil a my jsme se
po dlouhé dobû opût mohli setkat a popovídat si se sousedy a pﬁáteli. Dal‰í vydaﬁenou
akcí byla na‰e tradiãní Anenská pouÈ. Poãasí se vydaﬁilo a náv‰tûvnost byla snad
nejvût‰í za poslední roky. Je vidût, Ïe si
kaÏd˘ pﬁeje setkat se s pﬁáteli a kamarády.
Po cel˘ den znûla hudba, bylo pﬁipraveno
obãerstvení, nechybûly pouÈové atrakce
a odpoledne pro dûti i divadlo. Na to nám
pﬁispûla sponzorsk˘m darem spoleãnost Integraz Vrbice, za coÏ ji velice dûkujeme. Do
soutûÏe o nejlep‰í „Chodounsk˘ koláã“ jste
pﬁinesli pût soutûÏících koláãÛ. V‰echny
byly krásné, chutné a nápaditû nazdobené.
Je vidût, Ïe mezi námi Ïijí ‰ikovné pekaﬁky
a cukráﬁky. V‰em dûkujeme, Ïe se na‰í soutûÏe zúãastnily. Odborná porota a skupina
·raml se jednoznaãnû shodla, Ïe nejchutnûj‰í koláã upekla Kateﬁina Jeschke. KaÏdá
soutûÏící dostala pûknou odmûnu. Vûﬁíme,
Ïe se i v pﬁí‰tím roce na‰e kuchaﬁinky po-

chlubí se sv˘mi vynikajícími koláãi a koláãky.
Po celé odpoledne byly náv‰tûvníkÛm nabízeny pouÈové koláãe a kremrole zdarma.
V sobotu 7. srpna se konalo ve spolupráci se spolkem Zvonice a s rodinou Ondrov˘ch z Lounek Mrkvobraní. I na této akci se
opût ukázalo, jak ‰ikovné kuchaﬁky a cukráﬁky máme. Se‰lo se mnoho kulináﬁsk˘ch
v˘robkÛ z mrkve jak sladké, tak slané.
V‰ichni se dobﬁe bavili a pﬁi posezení jsme
se domluvili, Ïe uspoﬁádáme Bramborobraní, to se bude konat v sobotu 2.ﬁíjna.
Na podzim a zimu je plánováno dal‰ích
nûkolik spoleãensk˘ch akcí, rádi vás o nich
budeme informovat na stránkách obce. Vûﬁíme, Ïe nám to situace kolem nákazy covid
19 dovolí. V plánu je sousedské posezení,
Mikulá‰ pro dûti, Mikulá‰sk˘ trh a vánoãní setkání se zpûvem koled pﬁed kostelem sv.Mikulá‰e.
Obec nezahálí ani v získávání dotací.
Z Ministerstva pro místní rozvoj âR máme
pﬁislíbenu dotaci ve v˘‰i 2 mil. Kã na vybudování Multifunkãního hﬁi‰tû v Lounkách
u fotbalového hﬁi‰tû. V leto‰ním roce vybudujeme novou místní komunikaci a chodník
v Chodounech. O v˘stavbû vás budeme in-

formovat v pﬁí‰tím ãísle. Na obecním úﬁadû
rekonstruujeme dvû zasedací místnosti tak,
aby dobﬁe slouÏily pro na‰e potﬁeby a pro
potﬁeby na‰ich spolkÛ.
Vûﬁím, Ïe si kaÏd˘ ãtenáﬁ najde v tomto
na‰em zpravodaji nûco, co ho ze Ïivota
obce nejvíce zajímá. Pﬁeji vám v‰em pﬁíjemné poãtení a hlavnû hodnû zdraví a osobní
pohody.
Marie Cimrová

Rozhodování kolem vysokorychlostní tratû stále pokraãuje

NEDÁME SE
6. záﬁí probûhlo zasedání zastupitelstva
Ústeckého kraje, na kterém mûl b˘t projednán i bod hejtmana t˘kající se aktualizace
územnû analytick˘ch podkladÛ. Pokud by
tento bod zastupitelstvo kraje schválilo, do
území by se zanesla nová trasa je‰tû pﬁed
zahájením zmûn v Zásadách územního rozvoje kraje a územní rezerva pro stavbu VRT
v dosud platn˘ch Zásadách územního rozvoje kraje by byla odstranûna. Nová trasa
VRT by byla pﬁijata na mávnutí krajského
zastupitelstva bez veﬁejného projednání. Takové jednání lze nazvat v‰elijak, jen ne férové.
Tento scénáﬁ se na‰tûstí neodehrál, spolek rozVRTaná krajina obeslal v‰echny krajské zastupitele s upozornûním, co by pﬁípadné schválení znamenalo, a tento bod byl
odloÏen.
Pﬁidáváme text dopisu, kter˘ spolek rozvrtaná krajina zaslal v‰em krajsk˘m zastupitelÛm:

VáÏení kraj‰tí zastupitelé,
pﬁedkládáme Vám poslední známé varianty trasy VRT/NÎS, které by podle hejtmana v této podobû mûly postoupit do
aktualizace ZÚR Ústeckého kraje. Jako
zástupci dotãen˘ch obcí jsme doufali v
duchu a smyslu zaloÏení pracovní skupiny k tomuto tématu v hledání lep‰ího ﬁe‰ení trasování a zohlednûní zájmÛ v‰ech
stran. Skupina v‰ak v tomto ohledu nic
konstruktivního nepﬁinesla - Správa Ïeleznic pouze pﬁikreslila podvariantu „Zelenou“, která obchází obec Chodouny a
naopak zasahuje novû do blízkosti Îidovic a âernûvsi, v Hrobcích pﬁesouvá estakádu z jedné strany obce na druhou,
ãímÏ situaci pro tuto obec v˘znamnû
zhor‰uje. I pﬁes pﬁedloÏené a diskutované návrhy jin˘ch ﬁe‰ení, napﬁ. ze strany
zastupitele U‰áka a obcí Rozvrtané krajiny a materiál pﬁedloÏen˘ Piráty k tématu
a také protesty obãanÛ Chlumecka nebyla projevena politická vÛle ke zmûnû
trasy, tedy ani projektanti Ïádnou zásadní zmûnu trasování nepﬁinesli. Debata se
omezila na technické dotazy a hlavnû ob-

hajobu ﬁe‰ení navrÏen˘ch SÎ. V zásadnûj‰ích technick˘ch otázkách i pﬁi dotazech na podrobnosti napﬁ. ohlednû
hluku, ovlivnûní krajiny a sídel apod., se
odpovûdi omezily na odkaz k dal‰ím
fázím projektu a k platné legislativû. Po
dÛkladném provûﬁení nám dostupn˘ch
studií a informací tak musíme trvat na
svém pÛvodním stanovisku, Ïe lze projekt v rozumném ãase a nákladech realizovat v pÛvodní trase platn˘ch ZÚR, a to
vãetnû ﬁe‰ení napojení nákladní dopravy
ze smûru Kolín a napojení regionálních
center podle pÛvodní my‰lenky sítû TENT. U nov˘ch tras totiÏ hrozí pﬁekáÏky realizace v podobû blokování procesu, technicky neﬁe‰iteln˘ch pasáÏí, dvojího nového pﬁemostûní Labe, prÛchodu centrem Ústí nad Labem, kde je v pﬁímém
rozporu pﬁání vizionáﬁÛ s realitou a zjevnû i vÛlí obyvatel. Tento rozpor byl potvrzen i v rámci pracovní skupiny, zejména
pak pomûrnû naivní pﬁedstava podzemního prÛjezdu nákladních vlakÛ, pﬁiãemÏ
byla zmínûna nutnost zpracování dal‰ích
(Pokraãování na následující stranû)
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studií v Centru Ústí nad
Labem. Pﬁes opakovanû uplatÀované obavy a rozpory nebyla do dal‰ího procesu doporuãena pÛvodní trasa VRT ani
jako nulová pro porovnání,
pﬁestoÏe se jedná o zásadní
zmûnu dopravní koncepce
velké ãásti kraje. Projekt tak
mÛÏe b˘t odsouzen k nekoneãn˘m prÛtahÛm a prodraÏování,
protoÏe pﬁedkládaná zmûna
trasy vyvrací kontinuitu rozvoje území, coÏ bude pro obce fatální stejnû jako absolutní ztráta dÛvûry obyvatel v právní jistoty garantované státem. Uvádíme zde alespoÀ jeden konkrétní pﬁíklad - pro Hrobce a
Kﬁe‰ice není pﬁedloÏena ani
jedna varianta bez nenávratného po‰kození území a vlastních sídel, stﬁet s místní ãástí
Kﬁe‰ic Zahoﬁany je bezprecedentní, pﬁitom je zcela bagatelizován. Dal‰í na‰í podstatnou
v˘tkou byla nulová koordinace
staveb Ïelezniãní a silniãní infrastruktury v rámci Ústeckého
kraje pﬁesto, Ïe se t˘ká stejného území, napﬁ. u Roudnice
nad Labem s plánovan˘m západním obchvatem v oblasti
Îidovic, âernûvsi, Vûdomic a
Chodoun. Celkovû musíme
konstatovat, Ïe jako obvykle
zde stát/MD âR/SÎ postupuje
netransparentní ãeskou salámovou metodou. Pan hejtman
se k trasování v rámci skupiny
v podstatû nevyjadﬁoval, je‰tû
v úvodu posledního jednání
skupiny /teprve prvnímu prezenãnímu, ostatní pﬁedchozí
probíhaly online s omezenou
moÏností diskuse i prezentace/
prohlásil, Ïe názor nemá a
ãeká, aÏ bude mít dost informací. O dvû hodiny pozdûji
ov‰em práci skupiny pozastavil a rozhodl o pokraãování v
rámci aktualizace ZÚR, ov‰em
bez posouzení ãi vyhodnocení
pÛvodní trasy, z pohledu mal˘ch obcí s nepﬁijateln˘mi trasami a na
základû velmi rozporuplného zadání.
Nikdo se také nezab˘val pﬁepracováním
dÛleÏit˘ch vstupních dat a pﬁepravních
prognóz po Covidu, bylo rozhodnuto politicky bez ohledu na krajinu, malé obce a
jejich obyvatele, na drobné zemûdûlce a
jejich pole a chmelnice, v nejlep‰í bonitû
a pod závlahou. Pro Va‰i lep‰í orientaci
jsme do pﬁiloÏené mapy vkreslili pÛvodní
i nové trasy, a pﬁestoÏe to není ani nemÛÏe b˘t náplní na‰í práce naznaãujeme
schematicky ﬁe‰ení moÏného propojení
nákladÛ v oblasti Mûlníka a ·tûtí na trasu
v ZÚR s moÏností zapojení napﬁ. pﬁístavu
v Mûlníku. Znamenalo by to odlehãení od
nákladÛ nejen labskému údolí, ale i ve
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·tûtí, Ho‰Èce, Polepech, Kﬁe‰icích, Tﬁebouticích a Litomûﬁicích, sídlech znaãnû
zatíÏen˘ch hlukem a prachem z dopravy
jiÏ nyní. Doplnûním vize je krátk˘ tunel v
oblasti Îidovic a HrobcÛ, pro zmírnûní
zátûÏe tûchto obcí. ¤e‰ení nákladÛ je klíãové, pﬁestaÀme ho schovávat za
VRT/NÎS a hledejme ﬁe‰ení, které nabídne obcím a mûstÛm skuteãné ulehãení.
Osobní doprava je realizovatelná propojením dne‰ních tratí na koridor VRT, kde
v této souvislosti pﬁedkládáme k zamy‰lení návrh na alternativní terminál Bohu‰ovice pro napojení Litomûﬁic, Lovosic i
Terezína jako velmi nav‰tûvovaného pietního místa a NKP. Nejrychlej‰í evropské
vlaky mohou bez omezení a zpomalování

projet rychle od Berlína do Prahy, pﬁitom
místní ãasto sobecké zájmy tak nebudou
po‰kozovat fungování celku.
Na FB stránkách spolku https://www.facebook.com/rozvrtanakrajina/ naleznete prÛbûÏnû aktualizované zprávy a odkazy, napﬁíklad na rÛzné ãlánky ãi reportáÏe, na
které se snaÏíme reagovat, zejména kdyÏ
novináﬁi a reportéﬁi vycházejí z neúpln˘ch
informací, nejsou objektivní nebo z rozhovoru pouÏijí pouze vûtu vytrÏenou z kontextu.
Proto jsme díky manÏelÛm ëuri‰ov˘m natoãili propagaãní video, kde jednotliví ãlenové
struãnû shrnují problém VRT. Po shlédnutí
videa si kaÏd˘ mÛÏe udûlat o celé VRT obrázek.
Martina Ondrová
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O âEM SE JEDNALO NA ZASTUPITELSTVU OBCE
Na ãervnovém zasedání zastupitelstvo
schválilo pﬁistoupení obce k Memorandu
o vzájemné spolupráci proti souãasnému
provedení a umístûní vysokorychlostní trati,
a to vãetnû dodatku, podle kterého pﬁed v˘stavbou VRT, nov˘ch Ïelezniãních traÈov˘ch
úsekÛ a jejich pﬁípadn˘m soubûhem s jin˘mi
jiÏ existujícími dopravními stavbami a jejich
doprovodnou infrastrukturou poÏadujeme
v dostateãném pﬁedstihu projednání a vyﬁe‰ení jiÏ existujících negativních vlivÛ, zejména hluku, vibrací a chybûjící ochrannou
zeleÀ.
Zastupitelstvo obce dále schválilo poskytnutí daru Moravské Nové Vsi, Mikulãicím,
LuÏicím a Hru‰kám, a to kaÏdé obci ve v˘‰i
15 tisíc Kã na odstranûní následkÛ tornáda.
Dále bylo schváleno nav˘‰ení úplaty za

pﬁed‰kolní vzdûlávání na 350 Kã a za ‰kolní
druÏinu na 250 Kã za mûsíc z dÛvodu zvy‰ování cen za pomÛcky.
Dal‰í zasedání zastupitelstva se konalo
30. srpna. Paní starostka informovala zastupitele o jednání pracovní skupiny k VRT, na
které hejtman Ústeckého kraje rozhodl
o pozastavení ãinnosti této skupiny a navrhl, aby Správa Ïeleznic s „aktuálními“ tﬁemi
variantami trasy podala Ïádost o zmûnu
Zásad územního rozvoje kraje. Hejtman tak
rozhodl tûsnû po jednání s dvojit˘m ministrem.
Zastupitelstvo dále vzalo na vûdomí uzavﬁení smlouvy na dodání akustick˘ch panelÛ na sál v Chodounech dle v˘sledku v˘bûrového ﬁízení za cenu 676 485,83 Kã vãetnû
DPH v rámci dotace Podpora kulturní ãin-

nosti z Místní akãní skupiny âeské stﬁedohoﬁí, pﬁiãemÏ v˘‰e dotace je maximálnû 80
% ze zpÛsobil˘ch nákladÛ. Poté byl schválen v˘sledek v˘bûrového ﬁízení na rekonstrukci místní komunikace v Chodounech za
cenu 806 665,86 Kã vãetnû DPH a v˘sledek
v˘bûrového ﬁízení na v˘stavbu nového chodníku v Chodounech za cenu
484 001,21 Kã vãetnû DPH. Zastupitelstvo
schválilo je‰tû v˘sledek v˘bûrového ﬁízení
na multifunkãní hﬁi‰tû v Lounkách za cenu
4 857 911,50 Kã vãetnû DPH a na osvûtlení multifunkãního hﬁi‰tû za cenu 564 943,03
Kã vãetnû DPH. Na vybudování multifunkãního hﬁi‰tû bylo schváleno pﬁijetí dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj âR ve v˘‰i
2 miliony Kã.
zapsala: Martina Ondrová

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
Konají se v pátek 8.10.2021 od 14 :00 do
22:00 hodin a v sobotu 9.10.2021 od 8:00
do 14 :00 hodin.
Volební okrsek ã. 1 je na Obecním úﬁadû
Chodouny ãp.20, v prvním patﬁe v malé zasedací místnosti pro obãany z Chodoun.
Volební okrsek ã.2 je v Hasiãské zbrojnici Lounky ãp.164 ve spoleãenské místnosti
v pﬁízemí pro obãany z Lounek.
Voliãi se ve volební místnosti prokazují
platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem. NeprokáÏe - li voliã
svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky potﬁebn˘m dokladem, nebude mu
hlasování umoÏnûno. Voliãem je obãan
âeské republiky, kter˘ nejpozdûji 9.10.2021
dovr‰í vûku 18 let.
Sledujte prosím aktuální informace
ohlednû nosit ochranné prostﬁedky nosu
a úst. Buìte ohleduplní a dodrÏujte doporuãená protiepidemická opatﬁení. Voliãi by
mûli mít respirátor pﬁi vstupu do volební
místnosti.
Pro obãany, kteﬁí se ze váÏn˘ch, zejména
zdravotních dÛvodÛ nemohou dostavit do
volební místnosti mohou poÏádat obecní
úﬁad a ve dnech voleb volební komisi
o volbu do pﬁenosné volební schránky v jejich bydli‰ti (tel. 416 849 111 komise Chodouny a tel.608 935 103 komise Lounky).
Volební lístky vãetnû informací o zpÛsobu hlasování budou v‰em trvale pﬁihlá‰en˘m obãanÛm obce Chodouny a Lounky doruãeny do jejich po‰tovních schránek do
5.10.2021. Pokud by se stalo, Ïe volební
lístky neobdrÏíte, mÛÏete se obrátit na
Obecní úﬁad v Chodounech nebo volební
lístky obdrÏíte ve volební místnosti.
COVID 19 - pokud bude osobám naﬁízena
karanténa nebo izolace z dÛvodu onemocnûní COVID 19 mohou hlasovat zvlá‰tním
zpÛsobem, tj. u volebního stanovi‰tû tzv.
drive-in ze silniãního motorového vozidla
nebo do zvlá‰tní volební schránky, kterou
zaji‰Èuje Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje. BliÏ-

‰í informace Vám poskytnou na telefonu,
kter˘ bude zveﬁejnûn na webu Ústeckého
kraje 27.9.2021.
Îádosti o voliãsk˘ prÛkaz - Voliã, kter˘ nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoÏ
stálém seznamu je zapsán, mÛÏe poÏádat
obecní úﬁad v místû trvalého pobytu o vydání voliãského prÛkazu.
Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje voliãe volit v jakémkoli stálém volebním okrsku na území
âR pﬁíp. zvlá‰tním volebním okrsku v zahraniãí.
Voliã mÛÏe poÏádat o vydání voliãského
prÛkazu ode dne vyhlá‰ení voleb tj. od 31.
12. 2020:
■ osobnû, nejpozdûji ve stﬁedu 6. 10.
2021 do 16,00 hod.,
■ písemnû s ovûﬁen˘m podpisem voliãe
(v tomto pﬁípadû se správní poplatek za ovû-

ﬁení podpisu nevybírá),
■ v elektronické podobû zaslané prostﬁednictvím datové schránky.
LhÛta pro doruãení písemné Ïádosti
o vydání voliãského prÛkazu konãí
v pátek dne 1. 10. 2021.
Îádosti o voliãsk˘ prÛkaz po uplynutí
shora uveden˘ch termínÛ jiÏ nelze vyﬁídit.
Îádost o vydání voliãského prÛkazu
mÛÏe voliã s trval˘m pobytem v Chodounech. podat na Obecním úﬁadû v Chodounech v úﬁedních hodinách
Pﬁevzít voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe voliã osobnû, nebo prostﬁednictvím jiné osoby s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem na plné moci. Voliã
také mÛÏe poÏádat o zaslání voliãského prÛkazu na jím urãenou adresu.
BliÏ‰í informace - tel. 416849111,
e-mail: podatelna@obecchodouny.cz

VRT AKTUÁLNù...
Na zaãátku ãervence nám Správa Ïeleznic pﬁedstavila dal‰í novou variantu
trasy. Hejtman následnû pozastavil ãinnost pracovní skupiny údajnû s odÛvodnûním, Ïe poslední nová varianta vze‰la z dosavadních jednání s dotãen˘mi obcemi a Ïe SÎ by mûla Ïádat o zmûnu Zásad územního kraje.
Dne 6. 9. 2021 probûhlo zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, na kterém mûl b˘t
projednán i bod hejtmana t˘kající se aktualizace územnû analytick˘ch podkladÛ. Pokud
by tento bod zastupitelstvo kraje schválilo, do území by se zanesla nová trasa je‰tû pﬁed
zahájením zmûn v Zásadách územního rozvoje kraje a územní rezerva pro stavbu VRT
v dosud platn˘ch Zásadách územního rozvoje kraje by byla odstranûna. Nová trasa
VRT by byla pﬁijata na mávnutí krajského zastupitelstva bez veﬁejného projednání. Takové jednání lze nazvat v‰elijak, jen ne férové. Tento scénáﬁ se na‰tûstí neodehrál, spolek rozVRTaná krajina obeslal v‰echny krajské zastupitele s upozornûním, co by pﬁípadné schválení znamenalo, a tento bod byl odloÏen.
Na FB stránkách spolku https://www.facebook.com/rozvrtanakrajina/ naleznete prÛbûÏnû aktualizované zprávy a odkazy, napﬁíklad na rÛzné ãlánky ãi reportáÏe, na
které se snaÏíme reagovat, zejména kdyÏ novináﬁi a reportéﬁi vycházejí z neúpln˘ch
informací, nejsou objektivní nebo z rozhovoru pouÏijí pouze vûtu vytrÏenou z kontextu. Proto jsme díky manÏelÛm ëuri‰ov˘m natoãili propagaãní video, kde jednotliví ãlenové struãnû shrnují problém VRT. Po shlédnutí videa si kaÏd˘ mÛÏe udûlat o celé
VRT obrázek.

/ 3 /

ZPRAVODAJ LOUNKY a CHODOUNY

¤ÍJEN 2021

Projekt Odolná obec: Besedovali jsme o vodû v krajinû
JiÏ druh˘m rokem je obec Chodouny a Lounky zapojena do projektu Diakonie „Odolná obec“, kter˘ podporuje obce s povodÀovou
zku‰eností, aby byly lépe pﬁipraveny na situace v pﬁípadû, Ïe by povodeÀ znovu pﬁi‰la. Díky tomuto projektu obec Chodouny a Lounky
má digitální povodÀov˘ plán a opravenou stﬁechu místní stodoly,
která slouÏí jako sklad potﬁebné techniky.
Pozornost vûnuje i obãanÛm, pro které byla na jaﬁe tohoto roku
pﬁipravena povodÀová pﬁíruãka „Jak se chránit pﬁed povodnûmi?“
u‰itá pro obec Chodouny a Lounky doslova na míru. V ãervnu do
obce zavítali dva odborníci Daniel Pitek a Ing. Vít Rous, kteﬁí pﬁijeli
s obãany besedovat o tom, jak peãovat o krajinu, aby odolávala
nejen povodním, ale i suchu.
Daniel Pitek je soukrom˘ zemûdûlec, sedlák a lesník, kter˘ hospodaﬁí na sv˘ch pozemcích v âeském stﬁedohoﬁí a je proto znám˘
také pod pﬁízviskem „Sedlák pod Mile‰ovkou“. Daniel Pitek je v˘razná osobnost mezi ãesk˘mi zemûdûlci, popularizátor ‰etrného
hospodaﬁení, kter˘ sv˘m pﬁístupem ke krajinû inspiruje nejen ty, kdo
se o udrÏiteln˘ zpÛsob Ïivota aktivnû zajímají. Na své farmû se vûnuje sadaﬁství, chovu ovcí, skotu a koní a nezapﬁe, Ïe je nejen zemûdûlcem, ale i lesníkem. Je také pﬁedsedou hodnotící komise programu Pestrá krajina, kter˘ kaÏdoroãnû vyhla‰uje Asociace soukromého zemûdûlství. Ta oceÀuje farmáﬁe, kteﬁí se v˘znamnû zaslouÏili o obnovu venkovské krajiny. O tom v‰em si Daniel Pitek pﬁijel
s obãany do Chodoun a Lounek povídat, vyprávût, jak˘m zpÛsobem
bûhem roku hospodaﬁí, jak hospodaﬁit, a pﬁitom peãovat o pÛdu,
vodu a krajinu a jak ‰etrn˘m zemûdûlstvím pﬁispívat k zadrÏování
vody v krajinû i k vût‰í rozmanitosti v pﬁírodû.
Na besedu s Danielem Pitkem navázal Ing. Vít Rous, kter˘ pﬁijel
besedovat do Chodoun a Lounek o t˘den pozdûji. Jeho beseda
s názvem „Sucho a povodnû - dvû strany jedné mince“ se zamûﬁila
na to, jak mÛÏeme pﬁírodû blízk˘mi opatﬁeními zlep‰it hospodaﬁení
s vodou v krajinû a pﬁedcházet tak povodním i suchu. Vít Rous je
projektant, kter˘ má zku‰enosti i s revitalizací vodních tokÛ. Revita■ NE, REKLAMNÍM LETÁKÒM
V pﬁepoãtu na 1 obyvatele ãeská domácnost roãnû spotﬁebuje 40 aÏ 50 kg papíru,
ale vytﬁídí se pouze pﬁibliÏnû 22 kg. V jedné
po‰tovní schránce roãnû konãí 15 aÏ 20 kg
reklamních letákÛ a ãasopisÛ. Máte-li na své
schránce oznámení „NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“, mnoÏství
letákÛ ve schránce se v˘znamnû sníÏí. ProtoÏe âeská po‰ta eviduje poãet domácností, které odmítají reklamu, dlouhodobû tím
pﬁispûjete i ke sníÏení jejich tisku. Tﬁídûní
papíru z jedné po‰tovní schránky stojí zhruba 100 Kã.
■ STOP PL¯TVÁNÍ POTRAVINAMI
V ãesk˘ch popelnicích naleznete v prÛmûru asi 40 aÏ 75 kg bioodpadu v pﬁepoãtu
na 1 obyvatele a rok. Z rozborÛ tohoto odpadu se zjistilo, Ïe nezanedbatelnou ãást
(aÏ polovinu) tvoﬁí vyhozené potraviny (nesnûzené ãi je‰tû zabalené jídlo). Pokud Vás
toto téma oslovuje, doporuãujeme se seznámit se s projektem „ZachraÀ jídlo“. Naleznete zde mnoho zajímav˘ch návodÛ, jak zefektivnit nakupování, jak potraviny skladovat, ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé
zde uvedené rady znali na‰e babiãky a dûdové a my je zapomnûli. VÏdy je to o nápadu. Pﬁíklad? Men‰í jablíãka, která nestojí za
to skladovat na zimu. Stejnû je uschovejte
a v zimû postupnû krájejte pro kosáky Na
jaﬁe se vám odmûní vesel˘m zpûvem.
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lizace znamená obnovu v minulosti nevhodnû upraven˘ch koryt
vodních tokÛ, která byla narovnána, zahloubena ãi zatrubnûna, do
pÛvodního, pﬁírodû blízkého stavu. Revitalizované vodní toky doprovázejí nivy, do kter˘ch se velká voda mÛÏe rozlévat, ãi meandry
a ﬁíãní ramena, která rychlost odtoku vody zpomalují. Mají proto podstatn˘ v˘znam pro protipovodÀovou ochranu (sniÏují rychlost odtoku povodÀov˘ch prÛtokÛ a umoÏÀují jejich pﬁirozené rozlivy do nezastavûn˘ch niv), zlep‰ují podmínky Ïivota ve vodû i zásoby podzemních vod. To v‰e se dozvûdûli úãastníci besedy, vãetnû toho,
jaká pﬁírodû blízká opatﬁení by pomohla zlep‰it Ïivot v obci.
Dûkujeme v‰em obãanÛm obce Chodouny a Lounky, kteﬁí pﬁi‰li
do sálu Kulturního domu besedovat, a paní starostce Marii Cimrové
za její pomoc pﬁi organizaci obou besed.
Kamila ·imková
Redakãní poznámka: V nûkterém z pﬁí‰tích ZpravodajÛ pﬁineseme
informaci o revitalizaci rybníku na návsi v Lounkách. Mûl by v˘znamnû pﬁispût k ochranû pﬁed povodnûmi a suchem a ke zlep‰ení
klimatu v obci. Projekt je jiÏ zpracován.
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Zmûnu trasy VRT nechceme
Ve spolupráci s Asociací soukromého
zemûdûlství pﬁijela pﬁedsedkynû TOP 09
Markéta Pekarová Adamová a krajsk˘
radní pro zemûdûlství Michal Kuãera diskutovat s pûstiteli o náhle zmûnûné trase
naplánované vysokorychlostní tratû
Praha - DráÏìany.
Ve stﬁedu 21. ãervence pﬁijela do obce
Lounky na Litomûﬁicku pﬁedsedkynû TOP
09 Markéta Pekarová Adamová. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁijala pozvání na farmu rodiny Kozlov˘ch (ãlena Asociace soukromého zemûdûlství), kde s místními pûstiteli, starosty
a dal‰ími pﬁítomn˘mi diskutovali o naplánované vysokorychlostní trati Praha - DráÏìany. TraÈ, která by se podle upraven˘ch plánÛ
mohla v této lokalitû budovat, by velice negativnû ovlivnila zemûdûlskou ãinnost
mnoha pûstitelÛ v Lounkách a pﬁilehl˘ch obcích. Setkání vãetnû diskuse se zúãastnil
rovnûÏ krajsk˘ radní Ústeckého kraje pro
zemûdûlství Michal Kuãera.
TraÈ zniãí unikátní chmelaﬁskou
lokalitu
TraÈ je naplánována stﬁedem oblasti s unikátními pﬁírodními podmínkami pro pûstování chmele, která je historicky známá pod názvem „Polepská blata“. Vyhlá‰ené odrÛdy
(klony) jemnû aromatického chmele - Îateckého poloraného ãerveÀáku jsou historicky
Ïádané pivovary z celého svûta, ne náho-

„Pro pûstování chmele jsou v oblasti Polepsk˘ch blat opravdu jedineãné pﬁírodní podmínky“ ﬁíká místní pûstitel Radovan TÛma

dou byl v obci Lounky natoãen první ãesk˘
muzikál Starci na chmelu. V nedaleké obci
Vrbice pÛsobil první ‰lechtitel chmele Kry‰tof Sem‰, kter˘ v roce 1856 získal náhodn˘mi individuálními v˘bûry z krajové odrÛdy
Staroú‰tûckého ãerveÀáku poloran˘ ãerveÀák, pozdûji naz˘van˘ Sem‰Ûv chmel.
Zniãení této chmelaﬁské lokality vybudováním vysokorychlostní trati je proto zcela
nepochopitelné. „Je to asi jako kdyby nûkdo
naplánoval nûkolikaproudou dálnici stﬁedem
nejúrodnûj‰ích vinic ve francouzské vinaﬁské oblasti Champagne“ ﬁíká jeden z místních pûstitelÛ Radovan TÛma.
Petr ·pringl ze spoleãnosti Chmel Polepská blata s.r.o. dodává, Ïe pro zaji‰tûní stabilních dodávek kvalitního chmele z této lokality zde pivovar Svijany koupil ãást chmelové farmy.
Vybudování vysokorychlostní trati
po‰kodí velkoplo‰nou závlahovou
soustavu
¤editelka spoleãnosti VLTAVA VII s.r.o.
Jaroslava TÛmová doplÀuje, Ïe vysokorychlostní traÈ v oblasti znaãnû po‰kodí i velkoplo‰nou závlahovou soustavu. Ta zde byla
vybudována na plo‰e 2 200 ha s celkovou
délkou 100 km trubní sítû. Spoleãnost dodává závlahovou vodu 700 zemûdûlcÛm.
Z toho je 150 velk˘ch pûstitelÛ a zbytek jsou
zahrádkáﬁi a drobní farmáﬁi.
Oblast Litomûﬁicka je velice suchá a místní pûstitelé musí stále více ãelit problémÛm
souvisejícím s globálním oteplováním. Pomocí závlah mohou zemûdûlci na trh dodávat kvalitní ãeskou zeleninu. Je zde ranobramboráﬁská oblast, pûstuje se tu chmel.
V poslední dobû bylo nutné zavlaÏovat
i bûÏné polní plodiny, jako napﬁíklad obiloviny, kukuﬁici, vojtû‰ku atd.
V˘stavba tratû obná‰í nesãetné kﬁíÏení
a pﬁekládání, systém bude jin˘, nároãn˘ na
obsluhu, k nûkter˘m zemûdûlcÛm se ani závlaha nedostane a budou muset podnikání
zanechat, coÏ je veliká ‰koda a tato úrodná
oblast by tím velice utrpûla.
Pﬁedseda Asociace soukromého zemûdûlství Jaroslav ·ebek pﬁipomíná, Ïe se zde
pﬁed pár lety vybudovaly nové chmelnice.
Nyní by se musely novû postavené a vysá-

Obec Lounky byla jiÏ 3 x zasaÏena niãiv˘mi povodnûmi. Na fotografii je zatopená farma rodiny TÛmov˘ch

¤editelka spoleãnosti VLTAVA VII s.r.o.
Jaroslava TÛmová pﬁed závlahovou ãerpací
stanicí
zené konstrukce zbourat. Drátûné konstrukce je nutné budovat v pravideln˘ch tvarech
v celku. I kdyÏ traÈ protne ãást pozemku,
bude se muset vût‰inou celá konstrukce
zbourat. V âR se chmel pûstuje pouze na
cca 5 000 ha. Z tradiãních plodin by zde nezbylo skoro nic.
Pﬁedstavení farmy rodiny Kozlov˘ch
Jiﬁí Kozel (nejstar‰í) zaãal podnikat v zemûdûlství po roce 1989 s manÏelkou Evou
a sedmnáctilet˘m synem Jiﬁím, kter˘ v té
dobû po vzoru svého dûdy Vlastimila Markvarta nechtûl nic jiného, kromû zemûdûlství,
dûlat. Dûda v restitucích získal nûjaké stroje, které si od nûho mohli pÛjãovat a obhospodaﬁovali s nimi pronajaté pozemky. Pozdûji se do práce na farmû zapojil i druh˘
syn Vlastimil. Nyní hospodaﬁí na 180 ha.
Nejstar‰í farmáﬁ je v dÛchodu. Rodina pûstuje 20 ha chmele, dále zeleninu, minoritnû
obilí. Rodinná farma je ãlenem Asociace
soukromého zemûdûlství. Synové na farmû
jiÏ pracují se sv˘mi manÏelkami a potomky,
zamûstnance nemají. Podstatná ãást práce
je na rodinû. Zbytek, napﬁíklad sklizeÀ
chmele, ﬁe‰í brigádníky.
Zeleninu prodávají do velkoobchodÛ a do
místních sbûren, zeleninu je moÏné koupit
i pﬁímo na farmû. 1 x t˘dnû odebírají zboÏí
tzv. bed˘nkáﬁi, kteﬁí ji následnû distribuují
v Praze, v Mostû atd. Synové jsou ãleny odbytového druÏstva LITOZEL, pﬁes které do-

Farmáﬁ Jiﬁí Kozel pﬁedstavuje svoji rodinnou
farmu, kterou by v˘stavba vysokorychlostní
tratû v˘znamnû omezila v ãinnosti

/ 5 /

ZPRAVODAJ LOUNKY a CHODOUNY
dávají zboÏí do supermarketÛ. Zeleninu pûstují v reÏimu Integrované produkce zeleniny, kter˘ je ‰etrnûj‰í vÛãi Ïivotnímu prostﬁedí. Aby
mohli dodávat do obchodních ﬁetûzcÛ, musí kaÏdoroãnû splnit pﬁísné podmínky a získat certifikát GLOBAL GAP. ZboÏí oznaãené jménem pûstitele lze nalézt napﬁ. v obchodním ﬁetûzci LIDL. V âR nelze
zboÏí dodávat pﬁímo do obchodÛ - obchody ho nevezmou. V‰e je
nutné dodat na centrální sklady, kde zboÏí kompletují a rozváÏí
pﬁímo na prodejny. Farma má jednoho hlavního obchodního partnera, se kter˘m jsou spokojeni, odebírá dennû ve‰ker˘ vypûstovan˘
sortiment zboÏí: koﬁenovou zeleninu (mrkev, petrÏel, celer), ko‰Èálovou zeleninu (zelí hlávkové bílé, ãervené, pekingské, kvûták) atd.
Jiﬁí Kozel dále pokraãuje: „Tady je oblast, kde se zelenina pûstuje mnohem více neÏ jinde v okolí. To je dÛvod, proã pûstitelÛm vysokorychlostní traÈ vadí. Mnoho pûstitelÛ jsou rodinné farmy, které
zde navazují na své pﬁedky. Ti zde hospodaﬁili jiÏ desítky let, kaÏd˘
z nich si vybudoval nûjak˘ vztah k pÛdû. KaÏd˘ si jiÏ vychovává
svého nástupce. Farmáﬁ‰tí synkové je‰tû chodí do ‰koly, ale uÏ teì
jezdí s farmáﬁi v traktorech po polích.“
Oblast zasáhly jiÏ 3 x povodnû. V roce 2002, 2006 a 2013. V roce
2002 byla voda tak vysoko, Ïe bychom se na dvoﬁe farmáﬁe utopili,
pﬁesto nikdo ze zemûdûlcÛ neuvaÏoval o tom, Ïe by tento prostor
opustil a Ïe by skonãil. PÛdu naopak znovu dali do poﬁádku.
„Nezemûdûlec vztah k pÛdû tûÏko chápe. Naplánuje se vysokorychlostní traÈ a mnoha pûstitelÛm to udûlá ãáru pﬁes rozpoãet.“
smutnû konstatuje Jiﬁí Kozel nejstar‰í.
20 let bylo v‰e pﬁipravené, pak pﬁi‰la
bezdÛvodnû náhlá zmûna
Jaroslav Cimr z obce Kleneã doplÀuje, Ïe jiÏ pﬁed 20 lety byla naplánována trasa vysokorychlostní trati podle dálnice. V územních
plánech obcí byly stavební uzávûry.
V diskusi pokraãuje starostka obce Libotenice Lada Rej‰ková:
„Správa Ïeleznic nám nedává Ïádné dal‰í moÏnosti. Do mapy navrhuje dal‰í a dal‰í varianty. JiÏ vznikla ãtvrtá. O pÛvodní dlouhodobû
naplánované trase nechtûjí sly‰et. Je tﬁeba zachovat princip dlouhodobého plánování. Takové náhlé zmûny jsou nespravedlivé pro
obãany i pro podnikatele, protoÏe nûkdo pﬁijde za rok a ﬁekne napﬁíklad, Ïe vám zbourá dÛm nebo, Ïe tam nemÛÏete podnikat. Proto
chceme, aby se naplánování trati pﬁesunulo na pÛvodní trasu. Na
pÛvodní trase nejde nic a na tûch nov˘ch variantách lze pﬁekonat
v‰e.“
Podobn˘ názor zastává i farmáﬁ z obce Lounky Jaromír Ondra. Je
pﬁekvapen, Ïe v souvislosti s vysokorychlostní tratí není nic problém, napﬁ. zbourat domy a chmelnice, pﬁeloÏit vedení vysokého napûtí, postavit mosty a tunely v rámci nelogicky naplánovan˘ch variant. Na druhé stranû je v regionu tﬁeba dokonãit plno praktick˘ch
vûcí. Stát s tím nic nedûlá a neustále ﬁíká - nemáme na to peníze napﬁ. dokonãení obchvatu Roudnice nad Labem, oprava mostu
v Roudnici nad Labem, oprava silnic s nedostateãnou kapacitou pro
kamionovou dopravu.
Velké mnoÏství orné pÛdy se zabírá na budování skladÛ. Dle
Ondry by se mûlo uvaÏovat o stop stavu v˘stavby skladÛ a záboru
zemûdûlské pÛdy. Nebo by mûl stát pûstitelÛm jasnû ﬁíci, jestli bude
z âeské republiky tranzitní zemû se skladovacími plochami, nebo
zdali má alespoÀ ãásteãnû zájem o produkci tuzemsk˘ch zemûdûlsk˘ch komodit.

CO âERVENEC NEUVA¤IL, SRPEN NEDOPEKL
Tato lidová pranostika se naplnila nejen na mé zahrádce. Letos
byla kvÛli studenému jaru vegetace opoÏdûná o dva t˘dny a to se
projevilo mimo jiné i u rajãat. Jejich sklizeÀ nastává obvykle
kolem svátku sv. Cyrila a Metodûje. První plody ale letos zaãaly
ãervenat aÏ kolem sv. Anny. Poté následoval t˘den de‰tivého poãasí zakonãen˘ ranní mlhou od Labe a bûhem dvou dnÛ s rajãaty zatoãila plíseÀ a bylo po v‰em. Naopak se vydaﬁila úroda merunûk, díky chladnûj‰ímu poãasí nelétalo mnoho vos, které ovoce
napichují. Vodní meloun stihne v tepl˘ch záﬁijov˘ch dnech snad
dozrát. Zato lilek stihl pouze vykvést. A to letos zrovna nebyla in-
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Diskuse poslankynû Pekarové a krajského radního Kuãery s farmáﬁi nad naplánováním vysokorychlostní tratû pﬁes vyhlá‰enou chmelaﬁskou lokalitu
Dal‰í problémy s vysokorychlostní tratí
Vysokorychlostní traÈ povede úhlopﬁíãnû pﬁes nejúrodnûj‰í pozemky. Oblast je charakteristická mal˘mi políãky. V˘jimkou zde nejsou pozemky o v˘mûﬁe 2 - 5 ha. Políãka jsou propojena asfaltov˘mi cestami. Po v˘stavbû trati zde zÛstanou zbytky ploch a cesty,
které nikam nepovedou. Bude problém se k pozemkÛm dostat
a vzniklé plochy obdûlat.
TraÈ pﬁetne prostor mezi dvûma slouãen˘mi vesnicemi Lounky Chodouny. Zhor‰í se situace za povodní, protoÏe traÈ bude jezdit na
‰estimetrovém valu a dal‰ích ‰est metrÛ se poãítá na troleje. Mezi
obcemi vznikne protihluková zeì, která by mûla b˘t vysoká asi 15
m. To si obãané Lounek a Chodoun nedokáÏí pﬁedstavit.
Krajsk˘ radní Ústeckého kraje pro zemûdûlství Michal Kuãera
k problematice dodal: „V diskutované oblasti je pÛvodní venkovská
zemûdûlská krajina. Takové krajiny zde máme jiÏ málo. Je zde plno
povrchov˘ch dolÛ, pískoven atd. Zbytek pÛvodní krajiny nemÛÏeme
nechat dále degradovat.“
Poslankynû Pekarová konstatuje, Ïe âR je jedniãkou v kapacitû
skladovacích prostor v Evropû, coÏ je dáno její polohou.
Pﬁedseda Asociace soukromého zemûdûlství Jaroslav ·ebek doplÀuje, Ïe existují anal˘zy o tom, zdali jsou vysokorychlostní tratû
v Evropû potﬁeba. Jestli není pﬁesun pracovních sil z Prahy do DráÏìan pouze utopie. NeÏ se pﬁistoupí k samotné realizaci, mûlo by se
promyslet, kolik tras je skuteãnû potﬁeba a zdali nelze vyuÏít souãasn˘ novû zrekonstruovan˘ koridor. Spousta vûcí se dnes odehrává pﬁes internet a vlaky pro osobní dopravu jezdí ãasto poloprázdné.
Poslankynû Pekarová na závûr diskuse shrnuje, Ïe âeská republika obecnû zaostává z hlediska kvality dopravy na Ïeleznici a jejího
napojení na okolní státy. Aby se uvolnila kapacita silnic - je cesta
pﬁesunu na Ïeleznici. Je to ãist‰í a ekologiãtûj‰í. âR se nemÛÏe stát
skanzenem v oblasti dopravy ve stﬁední Evropû. Závûrem se pﬁítomní shodli, Ïe by se vysokorychlostní traÈ mûla vybudovat tam,
kde to bylo pÛvodnû naplánováno.
Vypracoval: Ing. Radovan TÛma, Ph.D.
- farmáﬁ z obce Lounky na Litomûﬁicku
V Lounkách dne 1.8. 2021

vaze mandelinky bramborové, která je nejvût‰ím nepﬁítelem lilku.
Nejvíce tropick˘ch dní pﬁinesl ãerven, kdy bûhem ‰esti dnÛ teplota vystoupala nad 30° C. V ãervenci jsme namûﬁili teplotu 30°C
pûtkrát, v srpnu pouze tﬁikrát. Po tepl˘ch a such˘ch obdobích byl
leto‰ní srpen na území âeské republiky vyhodnocen jako teplotnû podnormální a zároveÀ jako sráÏkovû nadnormální.
Zaãátek záﬁí pﬁinesl teplé sluneãné poãasí, které oznaãujeme
jako mariánské léto. Dokonce jsme zaznamenali sedm letních
dnÛ, kdy se teplota dostala nad 25° C, a relativnû teplé noci s teplotou kolem 11° C. Doufejme, Ïe si uÏijeme je‰tû podzimního sluníãka, které by mûlo pﬁinést babí léto v závûru záﬁí a na zaãátku
ﬁíjna.
Martina Ondrová
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Novû o odpadech
Jak jiÏ pravdûpodobnû víte z médií, 1. ledna 2021 nabyl úãinnosti balík nové odpadové legislativy. Do‰lo tak ke zru‰ení stávajícího
zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, k pﬁijetí nov˘ch zákonÛ, k novelizaci zákona o místních poplatcích nebo zákona o zadávání veﬁejn˘ch zakázek.
Nová odpadová legislativa tak sestává konkrétnû z následujících právních pﬁedpisÛ:
zákon ã. 541/2020 Sb., o odpadech (hlavní zákon)
zákon ã. 542/2020 Sb., o v˘robcích s ukonãenou Ïivotností
zákon ã. 543/2020 Sb., kter˘m se mûní nûkteré zákony v souvislosti s pﬁijetím zákona o odpadech a zákona o v˘robcích s ukonãenou Ïivotností
zákon ã. 544/2020 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a dal‰í související zákony
zákon ã. 545/2020 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 477/2001 Sb.,
o obalech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o obalech), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
Revoluci doznalo schválením nov˘ch odpadov˘ch zákonÛ také
zpoplatnûní obãanÛ a vlastníkÛ nemovitostí v souvislosti s komunálním odpadem, kdy namísto dosavadních tﬁí reÏimÛ:
• místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ dle §
10b zákona o místních poplatcích (uplatÀovan˘ v na‰í obci)
• poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech
• úhrada za shromaÏìování, sbûr, pﬁepravu, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ od fyzick˘ch osob na základû
smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech
zÛstávají dva reÏimy, a to oba vãlenûné do zákona o místních
poplatcích, konkrétnû se jedná o:
• poplatek za obecní systém odpadového hospodáﬁství,
• poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité vûci.
Vzhledem ke schválení v‰ech tûchto norem aÏ v závûru roku
2020 (konkrétnû 23.12.2020) obsahuje nová odpadová legislativa
pﬁechodná ustanovení, díky kter˘m je je‰tû v roce 2021 moÏné postupovat dle dosavadních obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a vybírat poplatky dle dnes jiÏ zru‰ené právní úpravy. Pﬁejít na nov˘
systém tak bude zapotﬁebí v prÛbûhu roku 2021 tak, aby nové vyhlá‰ky (o stanovení obecního systému odpadového hospodáﬁství
a o místním poplatku) nabyly úãinnosti nejpozdûji 1. ledna 2022.
Kromû zásadních zmûn v oblasti poplatkÛ pro obãany a vlastníky
nemovitostí je tﬁeba zmínit i nav˘‰ení poplatku za ukládání odpadÛ na skládku (z dosavadních 500,-Kã na 800,- Kã za tunu odpadu bez DPH). KaÏd˘ rok by mûl poplatek narÛstat, aÏ na koneãn˘ch
1 850,- Kã v roce 2029. Je‰tû pro rok 2021 mohou obce uplatnit
nárok na sníÏenou sazbu poplatku za ukládání odpadÛ na skládce
ve v˘‰i 500,- Kã. Tento nárok musí b˘t uplatnûn u provozovatele
skládky s tím, Ïe tato sníÏená sazba mÛÏe b˘t uplatnûna pouze do
limitu 200 kg uloÏeného odpadu na jednoho obyvatele obce za rok.
Po pﬁekroãení tohoto limitu jiÏ bude provozovatelem skládky úãtována základní sazba ve v˘‰i 800,- Kã za tunu uloÏeného odpadu.
Do limitu 200 kg je zapoãítáván uloÏen˘ smûsn˘ komunální odpad
a velkoobjemové odpady. Pro obec Chodouny tento limit v roce
2021 ãiní 131 tun uloÏeného odpadu (655 obyvatel x 200 kg).
Nová právní úprava zakotvuje i dal‰í nové povinnosti obcí jako napﬁíklad zaji‰tûní vytﬁídûní v˘znamného podílu oddûlenû soustﬁeìované recyklovatelné sloÏky komunálního odpadu pro budoucí roky nebo informování obãanÛ jednou roãnû o fungování
obecního systému odpadového hospodáﬁství. Konkrétní úpravy se
doãkala i problematika postupu pﬁi likvidaci tzv. ãern˘ch skládek.
V prÛbûhu roku 2021 se obec musí rozhodnout, kter˘m ze dvou
zákonem stanoven˘ch zpÛsobÛ bude poplatek vybírat.
Prvním zpÛsobem je místní poplatek za obecní systém odpa-
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dového hospodáﬁství stanoven˘ obecnû závaznou vyhlá‰kou na
základû zákona o místních poplatcích. Poplatníkem je buì fyzická
osoba pﬁihlá‰ená v obci, nebo vlastník nemovité vûci zahrnující byt,
rodinn˘ dÛm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není pﬁihlá‰ena Ïádná fyzická osoba a která je umístûna na území obce.
Sazba tohoto poplatku mÛÏe ãinit nejv˘‰e 1 200 Kã. Pro tento poplatek není nezbytné provádût rozúãtování nákladÛ na sbûr a svoz
netﬁídûného komunálního odpadu na osobu. Zákon obsahuje i nûkterá osvobození od poplatku.
Druh˘m zpÛsobem je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité vûci stanoven˘ rovnûÏ obecnû závaznou vyhlá‰kou dle zákona o místních poplatcích. Tento poplatek v‰ak nemÛÏe
stanovit souãasnû s místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodáﬁství. Je na obci, jak˘ zvolí základ poplatku, na v˘bûr
jsou hmotnost odloÏeného odpadu, objem odloÏeného odpadu nebo
kapacita soustﬁeìovacích prostﬁedkÛ (nádob na odpad). První dvû
varianty sice vycházejí z teze, Ïe ãím ménû osoba vyprodukuje odpadu, tím ménû bude platit, nicménû tyto zpÛsoby vyÏadují, aby svozová spoleãnost evidovala nejen mnoÏství (hmotnost ãi objem) odpadu, ale téÏ byla schopna toto mnoÏství pﬁiﬁadit k jednotliv˘m plátcÛm. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité vûci bydli‰tû (reáln˘ stav, nikoliv evidenãní), nebo vlastník nemovité vûci, ve
které nemá bydli‰tû Ïádná fyzická osoba. Plátcem poplatku je pak
vlastník nemovité vûci. Maximální v˘‰e poplatku ãiní 6 Kã za kg odpadu, pokud je základem hmotnost odpadu, nebo 1 Kã a litr odpadu, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustﬁeìovacích prostﬁedkÛ.
Dále uvádíme nûkolik nejãastûj‰ích dotazÛ k této problematice:
Je nûjak postiÏiteln˘ obãan, kter˘ do komunálního odpadu
dává plasty, papíry, vyﬁazené elektrospotﬁebiãe a dal‰í?
Ano, pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo movitou vûc, které
pﬁedává do obecního systému v rozporu s obecním systémem (na
jiná místa, do jin˘ch kontejnerÛ apod.), dopou‰tí se mj. pﬁestupku
podle zákona o odpadech, za kter˘ mu lze uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e
50 000 Kã. Dle povahy odpadu (napﬁ. nebezpeãn˘ odpad) se mÛÏe
jednat i o jiné, závaÏnûj‰í, skutkové podstaty pﬁestupku, za nûÏ lze
uloÏit i vy‰‰í sankce.
V na‰í obci máme celoroãnû rozmístûné velkoobjemové kontejnery, které jsou urãeny v˘hradnû pro obãany s trval˘m bydli‰tûm. BohuÏel se nám stává, Ïe najíÏdûjí cizí obãané z jin˘ch
obcí ãi mûst nebo firmy, kteﬁí odhazují odpad do zmiÀovan˘ch
kontejnerÛ a nám tak vznikají dal‰í náklady za v˘voz kontejnerÛ. Je moÏné a podle jakého zákona tyto obãany a firmy pokutovat ãi jinak vymáhat náhradu ‰kody?
Je-li velkoobjemov˘ kontejner pﬁístupn˘ v‰em bez omezení, obáváme se, Ïe nelze nikterak regulovat to, zda odpad do kontejneru
vhazuje obãan Va‰í obce ãi obãan jiné obce. Takovouto povinnost
zákon o odpadech neupravuje, nelze tudíÏ dle na‰eho názoru takové „pﬁespolní“ nikterak sankcionovat. Teoreticky by bylo moÏné uvaÏovat o náhradû ‰kody, nicménû z hlediska její v˘‰e a problematiãnosti jejího vyãíslení spí‰e doporuãujeme zmínûn˘ ne‰var ve vztahu
k fyzick˘m osobám tímto zpÛsobem neﬁe‰it.
Jiná odpovûì pak platí ve vztahu k podnikatelÛm - právnick˘m
osobám a fyzick˘m osobám podnikajícím. Ti jsou podle zákona
o odpadech povaÏováni za pÛvodce odpadÛ (samozﬁejmû jen ve
vztahu k odpadu, kter˘ vzniká jejich podnikatelskou ãinností, nikoliv v domácnosti) a jsou tak povinni zajistit likvidaci odpadÛ samostatnû, anebo uzavﬁít s obcí pﬁíslu‰nou smlouvu. Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vyuÏívá obecního
systému odpadového hospodáﬁství bez písemné smlouvy s touto
obcí nebo která nemá zaji‰tûno vyuÏití nebo odstraÀování odpadÛ, mÛÏe se sv˘m jednáním dopou‰tût pﬁestupku, za nûjÏ lze uloÏit pokutu. Pﬁestupek projednává obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.
Osoba má trval˘ pobyt v na‰í obci, kde je stanoven místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, souãasnû
vlastní v obci i rekreaãní objekt. Platí tato osoba pouze jeden
poplatek, nebo platí dva, a to z dÛvodu svého trvalého pobytu,
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a i z dÛvodu vlastnictví rekreaãního objektu?
Ze zákona vypl˘vá, Ïe by tato osoba mûla platit poplatek z obou
dÛvodÛ, tedy dvakrát. Souãasnû má obec moÏnost (nikoliv povinnost) v obecnû závazné vyhlá‰ce, kterou jsou místní poplatky zavedeny, stanovit úlevy a osvobození od placení místních poplatkÛ.
Zákon sice Ïádné mantinely pro stanovení úlev ãi osvobození nestanovuje, ty v‰ak vypl˘vají napﬁ. z ústavního zákazu diskriminace.
Ústavní soud se této otázce vûnoval v nûkolika nálezech. V jednom z nich konstatoval, Ïe pﬁi stanovení takov˘ch úlev ãi osvobození by nemûlo docházet k obcházení zákona a diskriminaci poplatníkÛ. Pﬁi posuzování této skuteãnosti je tﬁeba zkoumat smysl a úãel
daného osvobození (úlevy). Zákon jednoznaãnû vymezuje, jak mají
b˘t náklady obce vznikající v souvislosti s nakládáním s komunálním
odpadem rozdûleny mezi dvû kategorie poplatníkÛ:
• tzv. pﬁihlá‰ené osoby (pﬁihlá‰ené k trvalému pobytu, cizinci) a
• vlastníky staveb urãen˘ch k individuální rekreaci, bytÛ ãi rodinn˘ch domÛ, ve kter˘ch není pﬁihlá‰ená Ïádná fyzická osoba.
K diskriminaci poplatníkÛ by mohlo dojít, pokud by jedna skupina
poplatníkÛ byla protiprávnû (a nedÛvodnû) znev˘hodnûna pﬁed druhou. V jiném pak konstatoval, Ïe poru‰ením principu rovného zacházení není, jestliÏe obec v mezích své samostatné pÛsobnosti
v oblasti odpadového hospodáﬁství z legitimních dÛvodÛ a pﬁimûﬁen˘m zpÛsobem zv˘hodÀuje osoby s trval˘m pobytem oproti osobám
bez takového pobytu.
Jak má obec správnû od poãátku postupovat proti dlouhodobému neplatiãi místního poplatku za vyváÏení odpadu?
Jedná se o fyzickou osobu. Obesílání v˘zvou k uhrazení nepomáhá, na sloÏenky nereaguje.
Pﬁi vymáhání nedoplatku místního poplatku za vyváÏení odpadu
se pouÏije zákon ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ ﬁád (a to bez ohledu na
to, kter˘ typ poplatku za odpady obec na svém území zavedla).
Jsou v zásadû dva zpÛsoby vymáhání nedoplatku. Buì jej lze vymáhat daÀovou exekucí nebo prostﬁednictvím soudního exekutora.
Obec jako správce poplatku v‰ak musí zvolit zpÛsob tak, aby v˘‰e
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nákladÛ spojen˘ch s vymáháním, které obec uhradí, nebyla ve zjevném nepomûru k v˘‰i nedoplatku (zásada pﬁimûﬁenosti a hospodárnosti). K tomu lze dodat, Ïe vzhledem k nákladÛm je pro v˘znamné pohledávky vhodné vyuÏít soudního exekutora a pro pohledávky men‰í daÀovou exekuci.
DaÀová exekuce je upravena daÀov˘m ﬁádem a subsidiárnû se
pouÏije zákon ã. 99/1963 Sb., obãansk˘ soudní ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Exekuci prostﬁednictvím soudního exekutora
upravuje zákon ã. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuãní ãinnosti (exekuãní ﬁád) a o zmûnû dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
V pﬁípadû vyuÏití daÀové exekuce je nutné nejprve upozornit, Ïe
daÀov˘ ﬁád nestanovuje povinnost upozornit dluÏníka pﬁed zahájením exekuce, to je pouze na vÛli obce. Pro provedení exekuce je
nutné mít k dispozici exekuãní titul. Ty jsou vymezeny v ustanovení
§ 176 odst. 1 daÀového ﬁádu. V tomto pﬁípadû pravdûpodobnû
pÛjde o v˘kaz nedoplatkÛ, jehoÏ obsahové náleÏitosti jsou upraveny v ustanovení odst. 2 § 176. Dle ustanovení § 178 odst. 1 se exekuãní ﬁízení zahajuje vydáním exekuãního pﬁíkazu. Ten musí obsahovat náleÏitosti podle ustanovení § 102 odst. 1 a § 178 daÀového
ﬁádu a obec je povinna tento pﬁíkaz dluÏníkovi doruãit. Podle zpÛsobu provedení exekuce (v tomto pﬁípadû se jako vhodné jeví napﬁ.
sráÏky ze mzdy nebo pﬁikázání pohledávky z úãtu u poskytovatele
platebních sluÏeb) se postupuje podle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení daÀového ﬁádu (sráÏky ze mzdy § 187 - § 189, pﬁikázání pohledávky
z úãtu u poskytovatele platebních sluÏeb § 190).
V pﬁípadû vyuÏití soudního exekutora spoãívá aktivita obce jen
v podání exekuãního návrhu podle ustanovení § 37 - § 39 exekuãního ﬁádu (nutné pﬁipojit exekuãní titul - ustanovení § 40 a násl.) vybranému soudnímu exekutorovi. Ten následnû po povûﬁení soudu
provede samotné exekuãní ﬁízení.
V této souvislosti je také nutné upozornit na ustanovení § 160 daÀového ﬁádu, které stanovuje, Ïe nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhÛty pro placení danû, která ãiní 6 let.

Zazvonilo na nov˘ ‰kolní rok
Vinou pandemie nemohly dûti dlouhé mûsíce do ‰koly.
Málem si odvykly, ale o to víc potû‰ilo, Ïe naprostá vût‰ina
z nich ‰la 1. záﬁí do ‰koly s velkou chutí. Potvrdila to i paní ﬁeditelka na‰í základní a mateﬁské ‰koly Mgr.Bc. Renata KonÛpková.
Nejsme malá ‰kola. V tomto ‰kolním roce sem chodí 47 dûtí,
z toho 22 dûtí dochází do ‰koly mateﬁské, kde na zkrácen˘ úvazek
vypomáhá asistentka uãitelek. Do samostatné první tﬁídy nastoupilo
deset ÏákÛ, ve spojené dvoutﬁídce máme 9 ÏákÛ druhákÛ a 6 ÏákÛ
v roãníku pátém. V této dvoutﬁídce pracuje sdílená paní asistentka
pedagoga, která vypomáhá s v˘ukou u zdravotnû znev˘hodnûného
Ïáka a je, pokud je její pomoci zapotﬁebí, k ruce i ostatním dûtem.
■ Dáváte dûtem kromû v˘uky dal‰í prostor k rozvíjení jejich
zájmÛ a dovedností?
Urãitû ano, pokud nám to pﬁíznivá covidová situace dovolí, chceme dát ÏákÛm moÏnost uplatnit jejich tvoﬁivé schopnosti. Nabízíme
zdarma nûkolik krouÏkÛ - pohybové a taneãní hry, v˘uku hry na zobcovou flétnu, v˘uku angliãtiny a tvoﬁení z tradiãních i netradiãních
materiálÛ. Dûti jiÏ nyní jezdí na plaveck˘ kurz do Roudnice nad
Labem, v zimních mûsících se mohou tû‰it na bruslení na zimním
stadionu, pﬁipravujeme v˘lety i besedy s odborníky na rÛzná témata. A ani to není v‰echno. I nadále nabízíme sluÏby v oblasti logopedie a práci s dûtmi s rÛzn˘mi specifick˘mi poruchami, coÏ ocení
rodiãe, kteﬁí nemusí odbornou péãi vyhledávat jinde.
■ Objevují se u vás v souvislosti s nov˘m ‰kolním rokem také
nûjaké novinky?
Bûhem prázdnin byla ve ‰kole nainstalována nová sklokeramická
‰kolní tabule s dataprojektorem, z té máme opravdovou radost, protoÏe v˘uka teì bude plnû odpovídat nárokÛm moderní doby. K zlep‰ení hygieny pﬁispûlo odborné vyãi‰tûní v‰ech kobercÛ. A jedna novinka stojí zvlá‰tû za pozornost. Do ‰kolní jídelny nastoupila nová
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paní kuchaﬁka a jistû nejvût‰ím zadostiuãinûním pro mne jako ﬁeditelku ‰koly je, pokud vidím jak dûtem pﬁipravená strava chutná
a chodí si pﬁidávat.
Najde se pﬁesto nûco, co vás trápí?
Ano, ‰kola v souãasné dobû ﬁe‰í havarijní stav stávajícího pﬁístﬁe‰ku na pozemku ‰koly, kter˘ byl pÛvodnû urãen pro parkování
jízdních kol. Rekonstrukce této stavby a pﬁípadnû jiné náhradní stání
kam kola dûtí pﬁeparkovat je v souãasné dobû ﬁe‰eno se zﬁizovatelem ‰koly tedy obcí. Jde o bezpeãnost dûtí.
A pﬁání?
Co jiného neÏ aby ‰kolní rok 2021/22 probûhl bez jak˘chkoliv
omezení. A co pﬁát nám v‰em? Pevnou nervovou soustavu rodiãÛm
i pedagogÛm. V pﬁípadû v˘skytu jak˘chkoliv problémÛ ãi otázek nebát se hledat ﬁe‰ení a komunikovat v první ﬁadû se zamûstnanci
‰koly. A co já osobnû povaÏuji za nejdÛleÏitûj‰í, je aby dûti byly spokojené a do ‰koly chodily rády
zapsala:zt.
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Uvítali jsme na‰e nejmlad‰í obãánky
Na‰e tradiãní vítání obãánkÛ se uskuteãnilo aÏ po del‰í dobû vzhledem k vydan˘m
opatﬁením k nákaze COVID 19.
V pondûlí 13.záﬁí bylo na sále v Chodounech velmi ru‰no. Dûti ze Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly v Chodounech si pro pﬁítomné pﬁipravily písniãky a básniãky, které
vykouzlily úsmûv na rtech nejen maminkám
ale i tatínkÛm vítan˘ch dûtí. Doprovod dûtem
zaji‰Èovala paní uãitelka Jana Krunclová
a Martina Rivolová. Paní starostka Marie
Cimrová slavnostnû pﬁivítala patnáct nov˘ch
obãánkÛ obce Chodouny a Lounky narozen˘ch v roce 2020 a 2021.
Pﬁivítali jsme: Elenku, Jiﬁíãka, Jasmínku, Amálku, Alenku, Honzíka, Amálku,
Tobiase, ·tûpánka, Eli‰ku, Matûje, Jindﬁicha, Jiﬁíãka, Jarou‰ka a Samuela.
Paní starostka pﬁedala na‰im obãánkÛm
a jejich rodiãÛm kvûtiny, kníÏky, medvídky, finanãní hotovost a popﬁála v‰em rodinám

hodnû zdraví, ‰tûstí a rodinné pohody.
Na fotografiích nûkolik nejmlad‰ích obãánkÛ s rodiãi a dûti z chodounské ‰koly,
které se zaslouÏily o milou atmosféru celé
akce.

Eli‰ka

Dárky, které ãekaly na malé obãánky

Jasmina

Nejmlad‰ím obãánkÛm a jejich rodiãÛm pﬁi‰ly zazpívat dûti z místní ‰koly
Jindﬁich

·tûpánek

Jiﬁí

Tobias
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MRKVOVÉ RECEPTY
Kdo nav‰tívil mrkvové slavnosti 7. srpna
v hasiãské zbrojnici, urãitû byl pﬁekvapen,
kolik rÛzn˘ch pokrmÛ, aÈ uÏ slan˘ch ãi sladk˘ch, se dá z mrkve pﬁipravit. Neãekali jsme
to ani my. Korunou pak byl nádhern˘ patrov˘ dort s roztomil˘m zajíãkem vyroben˘ speciálnû pro mrkvové slavnosti sleãnou Natálkou PaÈhovou. V‰em, kteﬁí se zúãastnili
a donesli své mrkvové delikatesy, moc dûkujeme. Bez vás a va‰ich v˘tvorÛ by nebyla
vidût taková rÛznorodost pokrmÛ. Zde naleznete nûkteré recepty, které bylo moÏné
ochutnat.
MRKVOV¯ DORT
Tûsto
4 vejce
1 a 1/4 hrnku oleje
2 hrnky cukru (ideálnû tﬁtinového)
2 hrnky polohrubé mouky
2 lÏiãky kypﬁící sody
2 lÏiãky prá‰ku do peãiva
sÛl
8 ks nahrubo nastrouhan˘ch mrkví
1 hrnek nasekan˘ch vla‰sk˘ch oﬁechÛ
kvûty mûsíãku
Poleva
500 g s˘ra (mascarpone, luãina)
2 hrnky mouãkového cukru
‰Èáva z jednoho citronu
1 sáãek vanilkového cukru
1 lÏíce nastrouhané citronové kÛry

I kresba mrkve mÛÏe b˘t vtipná tady mrkev lupiã

V‰em náv‰tûvníkÛm chutnalo
lou polevou. MÛÏeme dozdobit lístky meduÀky a okvûtními lístky mûsíãku.
MRKVOVÁ POMAZÁNKA
200 g Luãiny
1 vût‰í mrkev
1 jablko
1 men‰í hrst rozinek
pár lístkÛ máty

Hrneãky jako odmûna pro ocenûné
kuchaﬁky
v˘varu a 250 ml kokosového mléka
1 hrst praÏen˘ch d˘Àov˘ch semínek
1 hrst koriandru

Rozehﬁejeme troubu na 175 stupÀÛ. Vy‰leháme vejce, cukr, pﬁidáme mouku, sodu,
kypﬁící prá‰ek a olej. Nakonec mrkev, nasekané oﬁechy a kvûty mûsíãku. Nalejeme do
dortové formy vymazané máslem a vysypané moukou. Ve vyhﬁáté troubû peãeme asi
hodinu. Necháme vychladnout a mezitím si
pﬁipravíme polevu. Vy‰leháme s˘r s mouãkov˘m a vanilkov˘m cukrem a vmícháme citronovou ‰Èávu a kÛru. Vychladl˘ dort podélnû rozpÛlíme a vetﬁeme tam pﬁibliÏnû tﬁetinu
polevy, pﬁiklopíme a cel˘ dort potﬁeme zby-

INDICKÁ MRKVOVÁ POLÉVKA
2 lÏíce oleje
1 ãervená cibule
sÛl a ãerstvû mlet˘ pepﬁ
600 g mrkve
2 strouÏky ãesneku
2 lÏíce nastrouhaného zázvoru
1 lÏiãka ﬁímského kmínu
1/2 lÏiãky mletého koriandru
1 pomeranã
750 ml zeleninového v˘varu nebo 500 ml

Olej rozehﬁejeme v hrnci na stﬁedním
stupni. Cibuli oloupeme, nakrájíme a opékáme na oleji ze v‰ech stran 2 minuty, osolíme, pﬁiklopíme, sníÏíme teplotu a necháme
dusit a karamelizovat zhruba 15-20 minut.
Mezi tím mrkev oãistíme a nakrájíme na kostiãky nebo nastrouháme nahrubo. K cibuli
pﬁisypeme drcen˘ ãesnek a strouhan˘ zázvor, opékáme 1 minutu, vsypeme koﬁení a 1
lÏiãku strouhané pomeranãové kÛry, restujeme opût 1 minutu a poté pﬁidáme mrkev
a v˘var, zlehka osolíme a vaﬁíme domûkka,
zhruba 20 minut.
Rozmixujeme, ochutíme pomeranãovou
‰Èávou a na talíﬁi dozdobíme praÏen˘mi semínky a nasekan˘m koriandrem a podáváme.

Stoly se pod dobrotami pﬁímo oh˘baly

Ocenûn˘ dort Natálky PaÈhové

Kreslen˘ recept od desetileté Emy
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Mrkev a jablko oloupeme a nastrouháme,
smícháme se Luãinou, pﬁidáme rozinky
a nasekanou mátu.
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3. Pﬁidejte olej a restujte 10 min/Varoma/rychlost 1.
4. Pﬁidejte ãervenou papriku, nasekan˘ ãesnek, sÛl, pepﬁ a rajãatov˘ protlak a duste 5 min/100°C/rychlost 1.
5. Podávejte teplé ãi studené s bagetkou nebo ãerstv˘m peãivem.
MRKVOV¯ DORT NADI KOZLOVÉ
Tûsto
250 g strouhané mrkve • 230 g hladké mouky
230 g cukru • 100 g nasekan˘ch oﬁechÛ
3 vejce • 250 ml oleje
lÏiãka soli • lÏiãka perníkového koﬁení
1 balíãek prá‰ku do peãiva
Krém
230 g luãiny ãi Ïervé • mléko • lÏíce cukru

Dûtem zdravé odmûny
MRKVOVÉ HRANOLKY S DIPEM
men‰í rovné mrkve • bíl˘ jogurt • kysaná smetana • majonéza
sÛl, pepﬁ • bylinky
Mrkve oãistíme a nakrájíme na malé hranolky. V misce smícháme
bíl˘ jogurt, kysanou smetanu a trochu majonézy, dochutíme solí
a pepﬁem a pﬁidáme ãerstvé ãi su‰ené bylinky dle chuti - kopr, koriandr, petrÏelku, bazalku, provensálské koﬁení...
MRKVOVÉ ·PAGETY S PESTEM
Z MRKVOVÉ NATI
nûkolik mrkví i s natí • Pesto • naÈ z jednoho svazku mrkví
2 strouÏky ãesneku
3 lÏíce mandlí, sluneãnicov˘ch semínek, oﬁechÛ • 4 lÏíce oleje
2 lÏíce parmazánu • sÛl, pepﬁ, citronová ‰Èáva

V míse pro‰leháme vejce s cukrem a olejem. Do jiné mísy prosijeme mouku, sÛl, koﬁení a prá‰ek do peãiva, promícháme a pomalu
pﬁisypeme do první mísy s vejci, cukrem a olejem. Poté pﬁisypeme
strouhanou mrkev a oﬁechy a promícháme. Korpus lze upéct ve
dvou dortov˘ch formách, nebo v jedné a po vychladnutí ho rozkrojit.
Korpus peãeme na 160°C asi 40 min. Po vychladnutí namaÏeme
krémem z luãiny smíchané s cukrem a trochou mléka.
VÍTùZNÁ MRKVOVÁ POMAZÁNKA
pórek • mrkev • 3 vejce
2 ks pomazánkového másla
tatarská omáãka • majonéza
Vejce uvaﬁíme natvrdo a nakrájíme na malé kousky. Mrkve nastrouháme a pórek nakrájíme na malé kousky. V‰e promícháme
s ostatními ingrediencemi, jejichÏ mnoÏství ladíme podle vlastní
chuti a poÏadované konzistence.
A dal‰í recept v originální formû poslala Maru‰ka Poláãková

Ingredience na pesto vloÏíme do mixovací nádoby a rozmixujeme
nadrobno. Mrkve oãistíme a ‰krabkou na‰krábeme na tenké prouÏky („‰pagety“). V míse smícháme s trochou oleje a pﬁidáme pesto.
MRKVOV¯ CHEESECAKE
1 balení listového tûsta • 800 g mrkve • 100 g tﬁtinového cukru
300 g zakysané smetany • 2 lÏíce másla
1/2 lÏiãky mletého kardamomu • 1 lÏiãka mleté skoﬁice
‰petka mletého hﬁebíãku
Do dortové formy vloÏíme rozválené listové tûsto, odﬁízneme pﬁebyteãné okraje, propícháme vidliãkou a peãeme 15 min na 170° C.
Mezitím oãistíme a oloupeme mrkve, nakrájíme na men‰í kousky
a vloÏíme do hrnce s mal˘m mnoÏství vody. Pﬁidáme ‰petku soli
a vaﬁíme domûkka. V dal‰ím rendlíku rozpustíme cukr s dvûma lÏícemi vody na karamel a aÏ zezlátne, sundáme z plotny a pﬁidáme
k nûmu tﬁetinu kysané smetany, máslo a ‰petku soli. Uvaﬁenou
mrkev rozmixujeme a pﬁidáme ke karamelu se smetanou, pﬁidáme
i zbylou kysanou smetanu a koﬁení. Dobﬁe promícháme nebo si pomÛÏeme je‰tû tyãov˘m mixérem. NáplÀ vlijeme na pﬁedpeãen˘ korpus, uhladíme a vloÏíme do trouby a peãeme alespoÀ 45 min na
160° C, aby náplÀ byl pevná. Necháme vychladnout a poté vloÏíme
do lednice, dort je lep‰í druh˘ den. Na talíﬁi mÛÏeme ozdobit plátky
mrkve a zakysanou smetanou, pﬁípadnû poprá‰it skoﬁicí.
MRKVOV¯ KAVIÁR
500 g mrkve nakrájené na kousky
100 g ãervené papriky nakrájené na kostiãky
50 g cibule nakrájené na ãtvrtky • 10 g rajãatového protlaku
2 strouÏky ãesneku • 65 g oleje • lÏiãka soli
‰petka mletého pepﬁe
1. Do mixovací nádoby vloÏte ãesnek a sekejte 3 sek/rychlost 5,
pﬁendejte do misky a odloÏte stranou.
2. Do mixovací nádoby vloÏte mrkve a cibuli a sekejte 6 sek/rychlost 5.
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Gratulujeme Kateﬁinû Jeschkeové k vítûzství v koláãové soutûÏi na Chodounské
pouti.
Kátû je deset let a jak nám prozradila její babiãka Marie, cel˘ koláã si vymyslela a udûlala
naprosto sama. Je pr˘ soutûÏiv˘ typ, a tak jí
jistû potû‰ilo vítûzství nad ostatními mnohem
star‰ími a zku‰enûj‰ími kuchaﬁkami. Ráda pr˘
poznává nové vûci, je velmi zvídavá a nápaditá. Tﬁeba se s jejími v˘tvory setkáme i pﬁi dal‰ích kulináﬁsk˘ch soutûÏích - tﬁeba právû na
bramborové slavnosti.
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BoÏenka s Michalkou neúnavnû rozdávaly
kremrole a pouÈové koláãe

SoutûÏící koláãe

Na kolotoãi bylo stále plno

Dûti se rády vyfotily s hlavními postaviãkami divadélka pejskem a koãiãkou
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Dech se nám tajil pﬁi pohledu na ohÀové vystoupení
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Na‰li jsme v knihovnû
V dne‰ním Zpravodaji Vám ráda pﬁedstavím románovou tvorbu ãeské spisovatelky Karin Lednické
Na její knihu ·ikm˘ kostel mû upozornila
jedna na‰e ãtenáﬁka, tak jsem si knihu koupila. Od téhle kníÏky jsem nevûdûla co ãekat
a tím pádem jsem byla otevﬁená v‰emu. Ale
jsem ráda, Ïe jsem do toho ‰la. On náhled
do nedaleké minulosti není nikdy na ‰kodu
a vlastnû je to ku prospûchu. On ne kaÏd˘ si
uvûdomuje, jak to bylo dﬁíve, ãemu lidé tenkrát ãelili, s ãím se museli vypoﬁádat, jak trpûli nedostatkem toho,
ãeho je dnes nadbytek
a neuvûdomujeme si, Ïe ne
vÏdy to bylo tak samozﬁejmé a snadné, jako dnes.
A pokud je to zpracováno
tak pûknû, mile a rozhodnû
ne nudnû, je to jedinû
dobﬁe.
Na úvod bych Vám pﬁiblíÏila Ïivotopis této spisovatelky. Karin Lednická se narodila v r 1969 v Karviné,
vyrostla v Havíﬁovû a nyní
Ïije v Ostravû. Dá se tedy
ﬁíct, Ïe cel˘ Ïivot strávila
v regionu, jehoÏ historii se
ve svém autorském debutu
vûnuje. Po studiu a nûkolikaletém pobytu
v Anglii pﬁekládala beletrii, dvacet rokÛ vydávala knihy a nyní se plnû vûnuje vlastnímu psaní. Její prvotina ·ikm˘ kostel je úvodním dílem zam˘‰lené trilogie.
A teì ke knize - ·ikm˘ kostel
vydáno 2020, nakladatelstvím Bílá vrána,
audiokniha namluvená Vilmou Cibulkovou
Románová kronika ztraceného mûsta,
léta 1894-1921. Podtitul knihy lapidárnû shrnuje pﬁíbûh o nûkdej‰í pastevecké vesnici,
která vystavûla svÛj rozkvût na tûÏbû uhlí,
aby o století pozdûji za‰la na úbytû - také
kvÛli tûÏbû uhlí. Dnes uÏ z v˘stavn˘ch
budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen
‰ikm˘ kostel, kter˘ strmû a varovnû ãní do
pusté krajiny. Kniha zaãíná obrovsk˘m dÛlním ne‰tûstím roku 1894, které drsnû za-

sáhlo do Ïivota obyvatel celého kraje. Patﬁí
mezi nû i hrdinové této knihy, jejichÏ pohnuté osudy mÛÏeme po následující ãtvrtstoletí
sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou
pﬁedstaviteli tﬁí naprosto odli‰n˘ch dûjov˘ch
linií, které se v‰ak na mnoha místech proplétají a vytváﬁejí plastick˘ obraz polozapomenut˘ch ãasÛ, jejichÏ drsnost je pro dne‰ního ãtenáﬁe v mnoha ohledech témûﬁ nepﬁedstavitelná. KaÏd˘ z hrdinÛ ãelí Ïivotním
v˘zvám po svém: nûkdo se jim trpnû poddává, jin˘ se snaÏí uchopit ‰ance, které mu
kvasící doba nabízí. Do v‰ech
osudÛ v‰ak opakovanû a nemilosrdnû zasahují velké dûjiny, které úsilí obyãejného ãlovûka mohou snadno promûnit
na prach. Pﬁíbûh je vystavûn
na skuteãn˘ch událostech,
z nichÏ mnohé doposud nebyly v ãeské románovû tvorbû zpracovány. Vyprávûní
ubíhá v dramatickém tempu
a natolik autenticky, Ïe se dûj
pﬁed oãima ãtenáﬁe mnohdy
mûní na film zaznamenávající
i to, co donedávna zÛstávalo
skryto ve tﬁinácté komnatû
ãeské historie.
Prostﬁedí, postavy a jejich Ïivotní pﬁíbûhy mû vtáhly do dûje a nepustily
aÏ do konce. Bylo hodnû zajímavé ãíst
o tom, jak˘ mûl konec první svûtové války
dopad na obyvatele, Ïijící v pohraniãí, kteﬁí
do té doby Ïili pospolu v klidu a míru, nehledû na to, za jakou národnost se povaÏovali.
A pak najednou pﬁi‰el pokyn ze shora ãist˘ ﬁez a ty si vyber jeden tábor. Autorka
zde názornû vykreslila, jak taková na první
pohled nevinná událost, dokázala rozdûlit
nejen sousedy, ale také rodiny a pﬁátelé.
Jsem za tuto kníÏku moc ráda, protoÏe
spory v nûmeckém pohraniãí a odsun
NûmcÛ po druhé svûtové válce, zná kaÏd˘.
Ale Ïe byly události, pﬁipomínající obãanskou válku mezi âechy a Poláky, o tom se
zase tolik neví a nemluví. Díky jejímu stylu
vyprávûní se nejenÏe neodtrhnete, ale dostanete se tak hluboko jak do té doby, tak

Listujeme kronikou obce
Jaké b˘valy u nás skliznû
Pro na‰e pﬁedky byl vÏdy podzim dÛleÏit˘m obdobím, kdy se
do s˘pek a stodol uklízela úroda, nûkdy bohat‰í, jindy poznamenaná rozmary poãasí. V˘znamnou plodinou na‰í oblasti byl odedávna chmel.
Roku 1905 byla úroda chmele velká, byl v‰ak pﬁíli‰ lacin˘, prodával se prÛmûrnû za 70 kor. cent (50 kg).
Roku 1906 bylo na chmeli mnoho hmyzu (m‰ic). Mnoho chmele se pokazilo. PouÏívalo se ku stﬁíkání roztoku tabákového a rÛzn˘ch je‰tû látek s velk˘m úspûchem. Chmel byl dosti drah˘, aÏ
200 kor. za 50 kg.
Rok 1907 byl hospodáﬁsky dosti nepﬁízniv˘. Chmel se prodá-

i do nitra postav, které Vám pﬁirostou k srdci
natolik, Ïe na nû uÏ nikdy nezapomenete.
Jsem velice zvûdavá, kam postavy vítr zavane v dal‰ím pokraãování. Druh˘ díl, kter˘
zahrne období let 1921-1945, a závûreãn˘
díl, kter˘ zobrazí léta 1945-1970.
Pokud máte chuÈ opravdu na skvûl˘
historick˘ román, zapomeÀte na zahraniãní autory a zalovte v ãesk˘ch vodách.
Tohle byste opravdu nemûli minout!
Tyto knihy objednávám do fondu Místní knihovny Chodouny a doufám, Ïe si je
pﬁijdete vypÛjãit a budou se Vám líbit tak,
jako mnû.
Va‰e knihovnice BoÏena Hubálková
·IKM¯ KOSTEL PODRUHÉ
Také druh˘ díl vás jistû nezklame. Koupila jsem si ho v roudnickém knihkupectví Rotunda u milého knihkupce pana Polívky.
KníÏka má 600 stran. „To si tedy poãtu“,
ﬁekla jsem si. Nastalo léto, na zahrádce v‰e
zdárnû kvetlo a plodilo, plevel Ïádn˘, zalévat se také pﬁíli‰ nemuselo, takÏe zÛstal ãas
k ãetbû. Místo televize a koukání na internet
a filmy. âetla jsem jedním dechem, tak napínavé události se mi odvíjely ze stránek objemné kníÏky! Karvinsko, Tû‰ínsko, ano, vûdûla jsem cosi o ãesko-polsk˘ch vztazích,
ale jen z uãebnic dûjepisu. Teì jsem si uvûdomovala, jak tragicky mÛÏe národnostní
nenávist zasáhnout do Ïivota obyãejn˘ch
lidí. Proã musela hlava polské rodiny na pﬁíkaz ãeského zamûstnavatele poslat své nejmlad‰í dítû do ãeské ‰koly. Tam ãekaly holãiãku jen ústrky, posmûch. Proã se musely
celé ãeské rodiny stûhovat z míst, kde odpradávna Ïili a pracovali jejich pﬁedci, proã
musel ten, kdo chtûl pﬁeÏít, podepsat pﬁíslu‰nost k nûmecké ¤í‰i, proã byla radost
z ukonãení války vystﬁídána násilím ze strany rusk˘ch osvoboditelÛ. Podobn˘ch otázek
vám vyvstane v prÛbûhu ãetby mnohem víc.
A jak zdÛrazÀuji, díky ãtivému, srozumitelnému stylu se od knihy neodtrhnete. Bravo,
paní Lednická. PﬁiblíÏila jste nám kus málo
známé historie a zároveÀ zavedla k úvahám. Chovali bychom se dnes v podobn˘ch
situacích jinak a lépe?
Zdena Tomá‰ová

val dobré zboÏí 60-80 kor. za 50 kg, podﬁízenûj‰í zboÏí aÏ i pod
40 kor. Úroda obilí byla lep‰í, vzdor tomu v‰ak dostouplo obilí
v tomto roce ceny neb˘valé, ku konci roku znamenala cena za 1
q: Ïito 25 kor., p‰enice 25 kor., jeãmen 19 kor., oves 16.80. Vína
urodilo se velmi málo - na zdej‰ích vinicích pokazilo se úplnû.
V mûsíci záﬁí ukázala se na severov˘chodním nebi kometa;
v blízkosti hvûzd BlíÏencÛ a „Aldeberána“. 20. záﬁí byla viditelná
nejlépe. Vidûlo ji zde v‰ak málo lidí, jelikoÏ neozbrojen˘m okem
byla jen málo viditelná.
Ovoce bylo v tomto roce téÏ málo. ·vestky ku pﬁíkladu nebylo
v celé krajinû ani jediné. Pﬁicházely sem aÏ se Srbska, kg za 50
hal.
Kdo by tehdy byl ﬁekl, Ïe za nûkolik let se bude v kronice psát
o Srbsku znovu. To uÏ se psal rok 1914 a uÏ to nebylo o ‰vestkách. Ale o tom aÏ zase pﬁí‰tû ...
Daniela Ondrová, kronikáﬁka Lounek
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P¤I PODZIMNÍM ÚKLIDU ZAHRADY
MYSLETE NA DROBNÉ ÎIVOâICHY
UÏiteãn˘m pomocníkem na na‰í zahradû je jeÏek. Jeho hlavní potravou jsou bezobratlí - hlavnû men‰í brouci, larvy hmyzu, ÏíÏaly, ale
také slimáci. Obãas spoﬁádá i hrabo‰e, Ïábu, men‰ího hada nebo
ptaãí vejce (spadlé na zem ãi vejce ptákÛ, kteﬁí hnízdí na zemi).
JeÏek za jednu noc zkonzumuje aÏ 120 g potravy, a je proto dÛleÏit˘ pomocník v boji proti slimákÛm. Pﬁes den jeÏka nepotkáme, je aktivní v noci, kdy vylézá ze svého úkrytu nûkde v koutû zahrady.
S pﬁíchodem prvních mrazíkÛ mizí ze zahrádek teplomilná zelenina i vût‰ina kvûtÛ. Na sklizení ãekají poslední jablka, hru‰ky, rÛÏiãková kapusta nebo celer. Hrabe se listí, stﬁíhají se odkvetlé a suché
kvûtiny, ryjí se záhony. Myslete také na jeÏky, kteﬁí se s klesající teplotou a zkracujícím dnem pﬁipravují na hibernaci. Aby mohli dobﬁe
pﬁezimovat, musí mít dostatek tukov˘ch zásob a pﬁipravené hnízdo.
Bûhem hibernace ztratí aÏ tﬁetinu své hmotnosti a zimu nepﬁeÏije
témûﬁ kaÏd˘ druh˘. Na klidném místû v zahradû navrstvûte vûtviãky, suchou trávu a listí. Takov˘ úkryt vyuÏívá jeÏek bûhem léta, ale
je schopn˘ v nûm i pﬁezimovat. V lep‰ím pﬁípadû pﬁes úkryt opﬁete
napﬁ. dﬁevûnou desku (pokud je úkryt nûkde u plotu ãi zdi), aby byl
v suchu a nepr‰elo do nûj.
V úplnû nejlep‰ím pﬁípadû mÛÏete jeÏkovi pomoci tak, Ïe mu pﬁipravíte „domek“. Dají se pouÏít stará prkna, odﬁezky OSB desek, paleta, dﬁevûná krabice od vína, prk˘nka ze staré laviãky nebo staré
dﬁevûné bedny na jablka... Domek by mûl mít rozmûr alespoÀ 30
x 40 cm a v˘‰ku 30 cm a mûl by se skládat ze samotného úkrytu
a z chodbiãky postavené v mírném sklonu. Vnitﬁek ideálnû vystelte
suchou trávou a listím. DÛleÏité je také vyvrtat do jedné stûny vût-

VÍTR
Jdete krajinou a do u‰í se dere vítr. Zpívá. ·ustí v seschlém, stále v‰ak neopadaném listí, huãí v mohutn˘ch vûtvích statn˘ch jedlí, svi‰tí otevﬁenou plochou polí, ‰epotá
v travinách. Îe nic nesly‰íte? Jak také. To chce vytáhnout
sluchátka z u‰í a naslouchat pradávn˘m hlasÛm pﬁírody.
Koncert nad koncerty. Vítr maluje. Nastavíte tváﬁe a uÏ zdravû ãervenají. S nosem je to jiné. âerven˘ nechcete a s kapiãkou u nosní dírky zvlá‰tû ne. Rychle utﬁít a vyhrnout límec
v˘‰. Vítr maÏe vzdálenosti. Vlak ﬁinãící daleko na druhém
bﬁehu ﬁeky je najednou u vás, sly‰íte kohoutí zakokrhání aã
kurník ‰iroko daleko nevidût, i psí ‰tûkání je o poznání blíÏ.
Vítr voní. I na polní cestû cítíte borovice z chlumku u silnice,
vzdálené pastviny se pﬁipomínají hutn˘m odérem krav
a ﬁeka vlahou nûhou vod. Pak zaãne pr‰et. VmÏiku máte kapající studeno za krkem. VydrÏte. VÏdyÈ tamhle nad hlavou
uÏ ãerÀ oblohy protrhává smûl˘, modr˘ prouÏek jasu. Objeví se duha a vítr zapracuje na va‰em kabátû. Chvíle, a zase
jste v suchu. Foukej, foukej vûtﬁíãku. A kdyÏ uÏ je ten podzim - shoì mi jednu hru‰tiãku!
Zdena Tomá‰ová
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rací otvor, kam lze jako vûtrací trubici prostrãit kousek staré zahradní hadice. Zvenãí mÛÏete domek natﬁít nebo opálit a tím prodlouÏit
jeho Ïivotnost. Na spodním obrázku lze vidût domeãek i z prken,
kter˘ je pﬁekryt˘ folií a jako vstupní chodbiãka mÛÏe poslouÏit i tuba
z kartonu od müsli, pokud má v prÛmûru alespoÀ 15 cm.
Zdroj: https://www.tuhykorinek.cz/jak-vyrobit-domecek-pro-jezka/

BRAMBOROBRANÍ ANEB
PASÁâCI PEâOU BRAMBORY
Na sobotu 2. ﬁíjna jsme pﬁipravili Bramborobraní aneb pasáãci peãou
brambory. Nápad vznikl ve spolku ZVONICE Lounky, podporuje nás na‰e
obec a pﬁidaly se Líné matky a Spolek Podﬁipsk˘ch oráãÛ. Od 14 hodin
bude na zahradû hasiãské zbrojnice - Galerie vesnick˘ch tradic hrát hudba
a hoﬁet oh˘nek pro peãení buﬁtÛ. Samozﬁejmû, Ïe nebude chybût Ïhav˘
popel na peãení brambor.
Vûﬁíme, Ïe poãasí to dovolí. Pro dûti se chystá v˘tvarná dílna s bramborov˘mi razítky, za své v˘tvory dostanou dûti bramborové odmûny. Také
budou pﬁipraveny na ukázku rÛzné odrÛdy brambor a ochutnávky bramborov˘ch jídel. Jak˘ch? To záleÏí na vás, milé lounûcké a chodounské hospodyÀky. Pﬁineste ochutnat své dobroty a podle ocenûní pﬁítomn˘ch vyhlásíme ty nej, nej. Ceny budou jak jinak neÏ bramborové. Pokrmy do soutûÏe
pﬁineste na zahájení akce. Bûhem odpoledne k nám také zavítají historické
traktory Podﬁipsk˘ch oráãÛ.
Celou událost podpoﬁila MAS âeské stﬁedohoﬁí, z.s. z Programu rozvoje
Ústeckého kraje, Podpora komunitního Ïivota na venkovû. Tû‰íme se na
vás, dostavte se v hojném poãtu.
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PRO CHYTRÉ HLAVY
Sv˘m Ïitím pí‰eme historii na‰í obce. Tak znûla tajenka z 2. ãísla leto‰ního Zpravodaje.
Zdenûk Tomá‰, kter˘ pro vás kﬁíÏovky vym˘‰lí, klade na lu‰titele nemalé nároky. Snadnûj‰í
to mají ti, kteﬁí pozornû ãetli knihy Dûjepis Lounek a Chodoun a druh˘ díl s názvem Dûjepis
Chodoun a Lounek, protoÏe v kﬁíÏovce se hodnû otázek z tûchto knih objevuje. Tentokrát se
na odmûny mohou tû‰it: Libu‰e Kaãírková, Jiﬁí Janovsk˘, Marie Poláãková a Tomá‰
Adamec. Kdo vyhraje pﬁí‰tû? Uvidíme, tak uÏ se do toho pusÈte!
SVISLE
1: jedna ze 3 státních znaãek letadel
N.Zélandu a k tomu pﬁipoj ﬁadové oznaãení
osobních vozÛ âD první tﬁídy - kuchyÀská
pomÛcka - manÏelská dvojice - koﬁist lupiãe.
2: básnicky „do‰iroka“ - dûti se probudily
a poté... 3: poslední hláska jména nejznámûj‰í islandské sopky (1491 m.n.m) - rusky
„dlaÀ“ - zkratka nemocniãního pﬁístroje chemická znaãka yterbia - básnicky rozum mezinárodní SPZ ·v˘carska. 4: 1.âÁST
TAJENKY - pﬁíjmení filharmonika z Lounek
(1877- 1936). 5: nosovka - iniciály básníka,
mj. autora komedie Milenci z kiosku - název
sykavky - ãesky zwei - domácké kﬁestní
jméno té, která má svátek 5.ﬁíjna. 6: v˘herní
poukázky - zkratka Národního
shromáÏdûní - samohlásky slova
„ale“ - ﬁadové oznaãení otevﬁen˘ch nákladních vozÛ âD s loÏnou délkou 10 - 11 m - zkratka
jednotky termodynamické teploty
- hudební znaãka pro sílu zvuku
nástroje - mezinárodní SPZ Nûmecka. 7: iniciály autora mj. románu Rudá záﬁe nad Kladnem chemická znaãka dusíku - první
slovo na‰í hymny - poãáteãní písmeno mûsta, kde je pohﬁben
J.A.Komensk˘ - poãet obilních
kláskÛ ve znaku Chodoun druhá a tﬁetí samohláska. 8:
opak pravdy - anglicky konec v církevním textu Tebe, BoÏe. 9:
tﬁetí nejãastûj‰í samohláska ze
v‰ech - 4. âÁST TAJENKY anglické slovo pro zásek, záﬁez,
odﬁezek - iniciála kﬁestního
jména spisovatele Branalda. 10:
poãáteãní písmena zkratky pro
stﬁedoevropsk˘ ãas - vesnice anglicky slunce - nepﬁítel polí
nejen Lounek a Chodoun - poãáteãní písmeno pﬁíjmení 11. prezidenta USA. 11: 5. âÁST TAJENKY - první slovo z názvu
hymny Evropské unie - dlouhá
ãeská samohláska, která se v jin˘ch jazycích psaná nevyskytuje. 12: poãáteãní písmena kﬁestního jména jednoho z hrdinÛ Poláãkova románu Bylo nás pût silnûj‰í kmeny stromu otesané
do ãtyﬁ stran - chybûjící sloveso
ve vûtû: pták... z keﬁe.

VODOROVNù
1: Pﬁed r.1989 nejvût‰í v˘robce obuvi na
Slovensku - mni‰ská i vûzeÀská ...- osudov˘ i v˘herní ...- retoretná souhláska foneticky. 2: kloub mezi stehnem a bércem - pﬁedloÏka 2.pádu - pokyn psovi, aby jedl - nota.
3: obyvatel A‰e - mezinárodní SPZ hrabství
Greenock - zkratka pro jednotku síly newton
- 2.âÁST TAJENKY. 4: On zná - z hlásek
názvu obce Chodouny utvoﬁ v˘raz pro píseãné duny - mezinárodní SPZ pro anglické
hrabství Kent - oblíben˘ prostﬁedek vraÏd
v díle A.Christie - poãáteãní písmeno jména
ﬁeky, kterou r. 49 pﬁ.n.l. pﬁekroãil César. 5:
slovensky ar - osudové znamení - ãesky
anglick˘ v˘raz „today“ - bÛh slunce ve sta-

rém Egyptû. 6: manÏelka jelena - poslední
ze ãtyﬁ jmen zakladatele al-Fustátu (budoucí Káhiry) - ãtvrté prvoãíslo - latinsky „jsem“.
7: zkratka pro polyvinylchlorid - iniciála pﬁíjmení ãasté náv‰tûvnice muÏské spoleãnice
v TV seriálu Hospoda - italsk˘ básník, autor
BoÏské komedie - obec ãastého úãastníka
fotbalového Memoriálu M.Berana v Lounkách. 8: nota - kﬁestní jméno detektiva Carelly z románÛ Ed McBaina - slovensky
hezké - fyzikální znaãka pro siemens. 9:
obec v Podkrkono‰í - náﬁeãní oslovení dûdy
- r.1911 vztyãil Amundsen jako první vlajku
a tím dobyl JiÏní.... 10: pﬁíjmení Ïadatele
o bezplatn˘ byt 21.10.1902 v Lounkách 3.âÁST TAJENKY - ﬁímská ãíslice pro 500
foneticky. 11: jméno nûmeckého mûsta na
Dunaji - nûmecky 11 - jméno ﬁeky, na které
leÏel starovûk˘ Babylon. 12: polní nebo
lesní... pﬁíjmení ãlena Divadelního souboru
SK Lounky v r. 1943 - padesát procent
z celku.

???????
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