Chodouňské

NOVINKY
Vydává obec Chodouň - zdarma

Slovo
starosty
V

ážení chodouňští
spoluobčané,
dostává se Vám do ruky
další vydání Chodouňských
novinek, které právě slaví
roční jubileum svého vzniku a prvního vydání. Je to
vydání, ve kterém se s Vámi
loučí stávající zastupitelstvo
obce a příští číslo bude již
připravovat zastupitelstvo
nové, vzešlé z připravovaných zářijových komunálních voleb.
Snažili jsme se novou,
doufejme, že čtivější a vizuálně příjemnější formou,
zprostředkovávat informace
a zajímavosti ze života naší
obce, práce zastupitelstva
nebo života Vás spoluobčanů. Věřím, že se nám tato
snaha povedla a že i nové
zastupitelstvo bude pokračovat v započatém způsobu
pravidelného informování
o dění a životě v obci.
pokračování na 2. straně

č.

3/2022

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
Datum: Volby do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022.
Případné 2. kolo senátních voleb se koná 30. 9. a 1. 10. 2022.
Čas: v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod.
Prokázání totožnosti: Připomínáme, že u voleb volič prokazuje svoji totožnost platným občanským
průkazem. Voličský průkaz: U voleb do Senátu lze volit na voličský průkaz, o jehož vydání si můžete
zažádat, a to písemně: žádost opatřená úředně ověřeným podpisem se podává nejpozději sedm dnů
před konáním voleb; nebo osobně, nejpozději 2 dny před dnem konání voleb.

Chodounští ochotníci zvou

M

ilí příznivci chodouňského
ochotnického divadla,
na letošní podzim pro Vás připravujeme zase jeden, doufejme,
že povedený, kousek. Tentokrát
jsme při výběru nové hry mysleli
na naše nejmenší diváky, bude to
tedy pohádka Jiřího Miškovského
JAK OČAROVAT ČARODĚJE.
Jak už název napovídá, pohád-

ka bude plná kouzel a čar a různých pohádkových bytostí. Ale
i mezi kouzly a čarováním může
být zábava a veselo, a tak pokud
se budete chtít dozvědět, jak lze
přečarovat čaroděje, přijďte na
naší chystanou premiéru. Přesné
datum se dozvíte na plakátech
i na webových stránkách obce.
A přijďte i vy dospělí, kterým už

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“

děti odrostly, nemusíte být pouze jako doprovod. Myslím, že si
v této veselé pohádce každý přijde na své, každý si v ní najde svůj
kousek zábavy, potěšení a jak už
to v pohádkách bývá, třeba i poučení. Vždyť není vůbec na škodu,
když i dospělí v sobě umí uchovat
aspoň kousek hravého dítěte.
Eva Hurcíková
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Slovo
starosty
dokončení z 1. strany
Chtěl bych Vám jménem
končícího
zastupitelstva
poděkovat za Vaše podněty, nápady, někdy kritiku,
ale i trochu chvály, tak jak
to nakonec v životě bývá.
Končící zastupitelstvo prošlo složitým a náročným
obdobím.
Povedlo se zrealizovat
několik úspěšných projektů pro zlepšení života
v obci, některé se podařilo dostat do fáze přípravy
a bude na novém zastupitelstvu a vedení obce, jak
v nich dál bude pokračovat. Také jsme ale společně
prošli velice komplikovaným obdobím dvou silných
vln Covidu, které se bohužel negativně podepsaly
i do složení našeho obecního zastupitelstva, nebo
řešením dopadů agresivní
války Ruska proti Ukrajině
v podobě zajištění útočiště
pro uprchlíky před touto
válkou. Myslím, že jsme se
s těmito zcela nečekanými
a našimi generacemi nikdy
nepoznanými výzvami se
ctí vypořádali.
Vážení chodouňští spoluobčané, věřím, že i přestože se v naší obci pro následující období sestavila
jen jedna plná kandidátka
a jedna částečná, projevíte
občanskou
odpovědnost
a přijdete v hojném počtu
hlasovat ke komunálním
zářijovým volbám.
Nakonec mi ještě dovolte poděkovat za práci
našim zastupitelům. Chtěl
bych konstatovat, že většina
z nich se aktivně zhostila
svěřených úseků a úkolů
pro potřebu obce a odvedli
na nich dobrou práci.
Vážení
spoluobčané,
bylo mi ctí v tomto volebním období zastupovat naši
obec a věřím, že ani Vy jste
se za svého starostu a zastupitelstvo obce nemuseli
stydět.
Ing. Josef Stehlík
starosta obce Chodouň
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Okénko podnikatelů a firem
V této rubrice Vám budeme přinášet informace a prezentaci výrobků a práce místních firem.

Od karosářské dílny ke kovošrotu
KOVOŠROT LORENZ
T
uto rodinnou firmu založil
Miroslav Lorenz st. v roce
1995 ve Zdicích v bývalé cihelně, kde původně působil
s prodejem limonád a zeleniny. Na popud svého souseda,
který potřeboval ve větším
množství likvidovat zničené
plechy z aut, začal vykupovat
pan Lorenz šrot. Ukázalo se to
jako velmi dobrý krok a firma
se postupně začala rozšiřovat.
Nejen že rodina Lorenzova
otevřela pobočku přímo u ko-

lejí v Neumětelích, odkud následně začali vlakovou dopravou
posílat ve velkém šrot do železáren, ale následně také otevřeli
pobočku u nás v obci Chodouni v bývalém mlýně. O vztahu
k naší obci se rozpovídala dcera
Šárka: „V Chodouni jsme prožili s mými bratry krásné dětství
a dodnes se sem velmi rádi vracíme a to nejen pracovně. Od roku
2008 funguje mlýn jako třídící
dvůr a jsme rádi, že můžeme působit právě v tomto objektu, kde

kdysi pracovala naše babička ještě pod tehdejším ZZN.“

Novinky z mateřské školy
Školní rok 2022/2023 přináší naší mateřské školce několik změn. Dlouholetá ředitelka školky
Milena Zadáková, která se s láskou a péčí starala o generace dětí, odešla do zaslouženého
důchodu. Ředitelskou štafetu po ní převzala Mgr. Kateřina Dosedělová. Alespoň pár slovy si
ji představme.

M

gr. Kateřina Dosedělová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Speciální
pedagogika. Pracovala jako vychovatelka v dětském domově se
školou, jako krajská koordinátorka
terénních pedagogických asistentů
Olomouckého kraje. Následně na
pozici ředitelky MŠ. Po odchodu
do Čech pracovala jako učitelka
1. stupně (mimo jiné 3 třídy prvňáčků), na 2.stupni ZŠ, působila ve
funkci výchovné poradkyně pro 1.
stupeň ZŠ. Pracovala v programu
Včasné péče Klubíčko a 7 let pracovala na pozici speciálního pedagoga v mateřských školách v Plzni.
Vyzkoušela si i práci se středoškoláky na SOU elektrotechnickém.
Další oblastí, které se věnuje, je lektorství a mentoring.
Rozptyl pedagogické praxe
a odbornosti Mgr. Kateřiny Dosedělové zaručuje bohatý rozhled
ve vzdělávání. Hlavní devizou pro
MŠ je orientace v tom, jak mají
být děti připraveny na školu, co je
prioritou v předškolním vzdělávání. Dále je paní ředitelka odborníkem ve speciálně pedagogické
diagnostice a bude nápomocná
při řešení specifických potřeb
dětí ve vzdělávání. Rodičům budou nabídnuty konzultace ohledně vývoje dětí, školní zralosti,

připravené, šťastné a spokojené.“
v případě výchovných obtíží atd.
Novou posilu přivítá také v uči„Základem úspěchu v každém
Kulturně-společenské
akce v obci
Chodouň
ohledu života je správná
volba
telský tým. Od září nastupuje paní
3.9.
Obecní vily v učitelka
ChodouniPetra
„letní kino“
. Promítal
se je
cestyse auskutečnilo
cíle,“ říkáv zahradě
nová ředitelka
Čapková,
která
film
čem Kateřina
muži touží Dosedělová.
2“ a zajištěno bylo„chodouňská“.
občerstvení firmou
Pelce.žádost
NaElce
vlastní
školy„PoMgr.
„Pokud budeme vzdělávání dětí
odchází paní učitelka Ivana Sabo
takto společně vnímat, věříme,
Macourková.
že předáme děti do prvních tříd
Mgr. Kateřina Dosedělová

Kulturně-společenské akce v Chodouni

V

neděli 3. září se uskutečnilo v zahradě Obecní vily v Chodouni
„letní kino“. Promítal se film „Po čem muži touží 2“ a zajištěno
bylo
občerstvení firmou Elce Pelce.
Připravujeme
PŘIPRAVUJEME
17.-18.
září Ludmilské posvícení
17.–18. 9.Halloween
Ludmilské
30.10.
ve vileposvícení
30. 10.
27.11.

Halloween
vile
1. adventní
neděleve
– rozsvícení
vánočního stromu

27. 11.
5.12.

1. adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš

5. 12.
Mikuláš
„předvánoční
čas“
adventní setkání
advent

Adventní setkání

www.chodoun.cz

Chodouňští sportovci si vás dovolují pozvat na

LUDMILSKÉ
POSVÍCENÍ V CHODOUNI!
17. - 19. 9. 2022

Program:
sobota 17. 9. od 20:00
Posvícenecká zábava
v Kulturním domě Chodouň
K tanci a poslechu zahraje
kapela MY2 Pavel a Renata
Vstupné 130,- Kč
Pouťové atrakce v provozu
od 16. do 18. 9. 2022

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“
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Z historie obce Chodouň

N

avazujeme na vyprávění
z minulého čísla.
Hanuš z Kolovrat byl věrný
císaři Zikmundovi a proti husitům podnikal některé vojenské
výpravy a statečně bránil některé
hrady. Proto jemu a jeho bratru
Bedřichovi vydal císař za prokázané služby v městě Norimberku
dne 5. září 1422 list, kterým jim
zapsal panství a hrady Dobříš,
Zbiroh, Žebrák a Točník. Už o tři
dni později – 8. září – zvítězil
Hanuš nad příbramskými husity
v bitvě u Hluboše.
Hanuš z Kolovrat, pán na hradech Točník a Žebrák, se hlásil ke
straně rakouské a prosazoval za
českého krále po smrti Zikmundově Albrechta Habsburského.
Strana národní prosazovala za
krále polského Kazimíra. Zvolen
byl Albrecht, který brzy zemřel
a až po jeho smrti se narodil jeho
syn Ladislav, zvaný Pohrobek.
Za tohoto nezletilého panovníka panovaly v zemi velké nepořádky, které pak odstranil Jiřík
z Poděbrad, zvolený po smrti
Ladislava Pohrobka v roce 1457
za českého krále. Hrady Žebrák
a Točník se dostaly v Jiříkově
době z moci pána z Kolovrat a držel je Fridrich ze Šumburka.
Po smrti Jiřího z Poděbrad
v roce 1471 zvolili čeští stavové
za krále Vladislava Jagellonce.
V této době přešel Žebrák, Točník
a Králův Dvůr do majetku Buriána z Gutštejna. Ten je také někdy
označován jako Bohatý. Gutštejnové byli starý český panský rod
větve Hroznatoviců, který pocházel z hradu Gutštejna v západních Čechách, kde se připomíná
počátkem 14. století. Bratři Jan
a Burian patřili k předním katolickým pánům na Plzeňsku. Rod
zde vlastnil celou řadu významných hradů a sídel (Gutštejn, Bělou, Nečtiny, Rabštejn, Tachov).
Burian Bohatý, syn Buriana, držel navíc Chýše, Kynšperk, Vamberk, Petršpurk, Příbram, Žebrák
a Točník.
Právě za tohoto zástavního
pána se dozvídáme něco o Chodouni. Pán Z Gutštejna dal někdy
v 80. letech 15. století zřídit novou
celnici ve Zdicích. Proti tomu
protestovali berounští měšťané
u krále Vladislava, že clo se vždy
vybíralo jen v Žebráku a v Chodouni, ale že i to chodouňské by
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mělo být zrušeno. Král pak rozhodl listem z 21. prosince 1486
a zrušil celnici ve Zdicích, ale clo
chodouňské uznal za spravedlivé,
jak dosvědčil i jistý stařec Kvoch,
jenž udal dle své paměti, když
dříve byl měšťanem berounským,
že vždy se vybíralo a platilo clo
v Žebráku i v Chodouni.
Ves tedy byla celním místem
v 15. století na začátku silnice na
Příbram a do jižních Čech. Panství pak měl v zástavě jeho syn
Kryštof z Gutštejna, proslulý násilník a rváč jako jeho bratr. Kryštof byl pro své násilnické skutky
proti okolní šlechtě předvolán
před soud, kam se nedostavil,
a tak byla proti němu vypsána
roku 1509 zemská hotovost. Pro
své přečiny proti zemi a koruně
ztratili bratři roku 1509 Točník,
Žebrák, Příbram, Rabštejn a Sychrov a rok nato i Tachov a Kynžvart.
V roce 1517 zastavuje král
Vladislav II. hrady Žebrák a Točník svému největšímu věřiteli
Zdeňku Lvu z Rožmitálu, který
držel panství do roku 1522. Zdeněk, od roku 1507 nejvyšší purkrabí, byl nejmocnější šlechtic své
doby. Stál v čele katolické strany
i celé české šlechty.
V roce 1522 vyplatil oba hrady
Jan z Vartenberka za 850 kop českých grošů. Tento pán již značně
zpustlý a zanedbaný hrad Točník
opravuje. Opravy spočívají v tom,
že se opouští východní vstup do
hradu a otevírá se nový vchod do
hradu na západní straně. V roce
1530 byla vylámána hluboká
studna ve východní části středního nádvoří. Jan z Vartenberka
postupuje zástavní právo v roce
1534 Volfovi staršímu Krajířovi
z Krajku, resp. vyměňuje jej za
Hrubý Rohovec u Turnova. Volfův nástupce v zástavě Jan mladší
z Valdštejna drží hrady do roku
1552. V tomto roce král Ferdinand I. sice oba hrady vyplatil,
ale ihned zastavil Janu staršímu
z Lobkovic. Ten o pár let později získal panství do soukromého
vlastnictví.
Během husitských válek,
o kterých už byla řeč, zaniklo na
Podbrdsku několik vesnic. Uvádějí se pak i v 16. století jako
pusté. V blízkosti Zahořan stávala
ves Záhřivec. Dále to byly Litohlavy, kde později vznikl mlýn na

Suchomastském potoce. U Skřiple ves Březí. U Cerhovic ves
Doubravice a u Komárova stály
vsi Pohoří a Sokolovice. Vesnice
Vesec stávala v místech, kde je
dnes osada Slavíky, a je známa
ještě jedna ves jménem Vyšebohy.
Bývala nad Chodouní na vrchu
zvaném též Vyšebohy. Připomíná
se v roce 1384. Pravděpodobně
zanikla v době husitských válek
a jako pustou ves ji pak vlastnili Vamberští z Rohatec. Polnosti,
které k ní patřily, později obhospodařovali poddaní z Chodouně.
V roce 1569 tehdejší majitel
Lochovického panství Ladislav
z Prostiboře sebral značný počet svých poddaných z Lochovic
a Libomyšle, ozbrojil je kosami
a ručnicemi a vydal se s nimi na
loupežné tažení. Výprava směřovala na Vyšebohy – pustou ves,
stále obhospodařovanou chodouňskými, kteří v té době patřili
Točnickému panství Lobkoviců.
Tam přikázal pan Ladislav
posekat obilí, které dosud stálo,
a naložit vozy i s obilím, které
již bylo posečeno a svázáno do
snopů, a odvézt do Lochovic.
Zda byl lochovický pán za tuto
loupež nějak potrestán, není známo. Byl však asi ve šlechtickém
vězení v Černé věži na Pražském
hradě častějším hostem. V roce
1570 tam byl uvězněn pro nějaký
přečin. Jeho spoluvězněm byl Albrecht Zrucký z Chřenovic. Ladislav z Prostiboře se však zadlužil
a byl nucen Lochovické panství
v roce 1571 prodat. Existuje také
jedno vysvětlení k této jeho loupežné výpravě. Jeho otec Oldřich
z Prostiboře koupil roku 1549
statek Libomyšl, ke kterému patřily pusté vsi Stašov a Vyšebohy,
od Daniela z Vranýho. Proč zmiňované polnosti obhospodařovali sedláci z Chodouně, nevíme.
Je tedy možné, že si pan Ladislav,
i když jemu již Vyšebohy nepatřily, činil nějaký nárok na úrodu
z těchto polí.
Páni z Adlaru a tvrz Orlík
v Chodouni
Augustin Sedláček v VI. svazku své monografie Hrady, zámky
a tvrze Království českého, kde
píše o tvrzích v okolí Králova
Dvora, píše o Chodouni mimo
jiné také toto: „O vsi té, která od
dávných dob k Žebráku patřívala,
činí se v urbáři točnickém roku
1652 tato zmínka. U té vsi byl jest
malý dvůr neb tvrz a dědiny od
ní rozdány pod plat, jenž slova
Vorlík a takový plat jest jim mezi

jiný plat položen a dědičně jim
puštěn a louka k zámku Točníku
zanechána. Jméno Orlík vzbuzuje
domněnku, že tu stávalo sídlo řečené Adlar, po němž se psali páni
z Adlaru erbu orlice.“.
Vznešený král ptáků je oblíbenou a velice rozšířenou obecnou
erbovní figurou. Je symbolem
moci, vítězství a vlády. Vedle lva

patří k nejvýše ceněným figurám,
jejichž užívání patřilo k výsadám
nejmocnějších. Objevuje se již na
praporcích a štítech starověkých
válečníků, Peršanů, Egypťanů
i Babyloňanů. Jako symbol boha
Jupitera se stal orel odznakem
římských legií. V heraldice je
nutné rozlišovat orlici kreslenou
s jednou hlavou od orla, jenž
mívá hlavy dvě. Ponejvíce se orel
a orlice zobrazují v letu s roztaženými křídly vždy symetricky tak,
aby byla dobře vykryta plocha
štítu. Tvar figury prodělal během
staletí určitý slohový vývoj. Zpočátku se objevuje orlice s křídly
svisle sevřenými podél těla, svisle visícími spáry, jednoduchým
ocasem a hlavou jakoby hledící
vzhůru. Později se její hlava sklání do vodorovné polohy, křídla
se obloukovitě rozevírají a také
spáry směřují více do stran. Některé orlice mívají přes prsa pásku (pružinu) v podobě ležícího
srpku, zvanou perisonium. Tu má
i orlice pánů z Adlaru.
V historických a rodopisných
pracích se toto jméno prvně objevuje začátkem 14. století. Původ
tohoto rodu je ale mnohem starší a příbuzný s pány ze Žirotína.
Řada významných českých panských a vladyckých rodů nosících na svém štítě znamení orlice
odvozuje podle F. Palackého svůj
společný původ od starého rodu
Janoviců.
Pokračování příště
Čerpáno z knihy „Historie
a současnost – Chodouň“
Autor: Ladislav Zvonař

www.chodoun.cz

◗ V letních měsících byl opraven bar v Obecní hospodě v Chodouni.

Sekání trávy a údržba zeleně v obci ve fotografii

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“
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Nová sezóna, nová výzva, nový začátek
S

tejně jako krajské, divizní,
ligové, tak i okresní fotbalové soutěže mají za sebou start
nové sezony 2022/2023. Výjimkou není ani berounská skupina A okresní IV. třídy, do které
spadá i celek TJ Chodouň, který
v loňském ročníku obsadil s 25
body 7. místo.
Každý hráč, trenér, či funkcionář v jakémkoliv sportovním klubu si před sezonou říká,
co nového mu asi přinese. Jaké
překážky, výzvy a zážitky. Jinak
tomu není ani u nás, v Chodouni. Letos chodouňský celek
čekají opět zápasy s týmy, jako
jsou Chrustenice, Osov, Zdejcina, Svatá, ale také ho čekají derby
s B-týmy Tmaně a Zdic, které se
na podzim obě odehrají na domácím hřišti Chodouně. To se
Zdicemi se navíc odehraje na
naše posvícení, čímž toto utkání dostává ještě větší náboj než
obvykle, protože na posvícení se
přece neprohrává!
Chyňava B - Chodouň 1:0
Chodouň - Tmaň B 8:0
Sobota 10. 9. 2022 14:00
Chrustenice - Chodouň
Neděle 18. 9. 2022 10:15
Chodouň - Zdice B
Neděle 25. 9. 2022 13:30
Zdejcina - Chodouň
Neděle 2. 10. 2022 10:15
Chodouň - Všeradice B
Neděle 9. 10. 2022 13:00
Srbsko - Chodouň
Sobota 22. 10. 2022 12:30
Osov - Chodouň
Neděle 30. 10. 2022 10:15
Chodouň - Nižbor B
Neděle 6. 11. 2022 11:00
Svatá - Chodouň
Chodouňský A-tým by letos
rád dosáhl na větší počet bodů

a vyšplhal tak tabulkou výše než
v loňské sezoně. Kádr doznal několik změn, zejména pak v podobě odchodů, ale i tak si celek
Chodouně věří, že má potřebnou
kvalitu na to, aby uhrál dobré zápasy a zajistil tak lepší výsledky
než v loňském ročníku.
Předsednictvo klubu spolu
s trenérem si mohou alespoň
zhluboka oddychnout, že jejich
kádr nepoznamenají ke konci
podzimní části reprezentační
povinnosti hráčů, jelikož se český nároďák bohužel, nebo možná bohudík, nekvalifikoval na
Mistrovství světa v Kataru. Na
konci září ale českou reprezentaci čekají v rámci Ligy národů
zápasy s Portugalskem a Švýcarskem, kde by přeci jen nějaká ta
pozvánka pro hráče Chodouně
mohla přijít. Bylo by to sice citelné oslabení, ale pro reprezentaci
cokoliv. Necháme se ale raději
překvapit.

Do nové sezony si proto
přejme hodně vítězství, mnoho
bodů, ale hlavně spoustu zábavy,
a především pevné zdraví!
Podzimní fotbalová sezóna
dětí 2022
Tradičně, již jako po několik
let, proběhlo na našem hřišti na
začátku srpna dětské fotbalové
soustředění na našem hřišti.
Mezi známé osobnosti, které
soustředění pravidelně navštěvují, patří i trenér mládeže okresu Jan Kozel. Viz společná fotografie na této straně.
Od srpna tedy již děti naplno trénují a připravují se na ve
svých kategoriích na své někdy
i první fotbalové zápasy a radosti
z krásného sportu.
Letošní rok naše mládež bude
bojovat v kategoriích mladší
přípravka, starší přípravka (zde
se hrají zápasy vždy turnajově)
a mladších žáci, kde již hrají kla-

Vyhlášení dětské soutěže v malování a kreslení

O

becní úřad v Chodouni vyhlásil 1. ročník
dětské soutěže v malování a kreslení. Téma
prvního ročníku soutěže bylo:
1. Naše obec – co se mi líbí
2. Nejhezčí zážitek z prázdnin
Soutěž byla ukončena 19. srpna. Sešlo se nám
mnoho krásných obrázků. Všechna díla vystavíme při konání kulturních akcí, kde si je budete
moci prohlédnout, až do konce měsíce října. Pro
vyhodnocení necháme prostor divákům, i když
z pohledu pořadatelů vyhráli všichni malí umělci.
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sické mistrovské zápasy jako dospělí s delegovaným rozhodčím,
ale jen na půl hřiště.
Rozpis zápasů mladších žáků
na našem hřišti:
Chodouň – Chrustenice 6:0
9. 9. 2022 od 17:30
Chodouň – Tetín
16. 9. 2022 od 17:30
Chodouň – Cembrit Beroun
30. 9. 2022 od 17:00
Chodouň – Králův Dvůr B
14. 10. 2022 od 16:30
Chodouň – Hýskov
Dále v rámci posvícení proběhnou v sobotu od 10:00 – 12:00
a od 13:30 -15:00 domácí turnaje
nejmenších kategorií našich dětí
na našem hřišti. Na všech těchto zápasech je vždy k dispozici
občerstvení, stejně jako při zápasech dospělých. Tímto zvu k návštěvě všechny příznivce sportu.
Na začátku září bude ukončena instalace nového záchytného
systému s ochrannými sítěmi,
který byl v havarijním stavu,
a dokončena výstavba zábradlí
v části areálu. Vše pro větší bezpečnost a zkvalitnění zázemí pro
sportovce a diváky.
Vše bude financováno v rámci nenárokové dotace z 80 %
z fondu Středočeského kraje,
kterou kompletně zajistilo vedení klubu TJ Chodouň, a se spoluúčastí obce (20%), za což tímto
obci Chodouň velice děkujeme.
Miloš Kořínek, TJ Chodouň

www.chodoun.cz

Ze života Sboru dobrovolných hasičů Chodouň
Vzhledem k tomu, že nastal čas dalšího vydání Chodouňských novinek, chtěl bych Vám opět přiblížit, co se u nás za poslední
dobu událo nového. Na jaře se nám po covidové pauze znovu rozběhla soutěž v požárním sportu, jejíž okrskové kolo se uskutečnilo 14. května na hřišti v Bavoryni. Jelikož ctíme pořekadlo, že trénink dělá mistry, 14 dní před samotnou soutěží jsme se
sešli na první a zároveň i poslední společný trénink, kde jsme oprášili soutěžní vybavení, vyhnali pavouky ze savic a zaběhli
si pár cvičných útoků. Potom, co jsme vyhodnotili, že covidová pauza na naši výkonnost neměla žádný vliv, rozhodli jsme se
zbytek dnů věnovat „individuální přípravě“. V inkriminovaný den D jsme pak nastoupili ve složení Milan Peták, Tomáš Macourek, Marek Hájek, Igor Berezněv, Jakub Kopecký, Ondřej Peták a Ondřej Prošek.
První disciplína (štafeta 4x100
m) se nám ovšem příliš nepovedla a vlivem pokaženého posledního úseku jsme skončili na
posledním místě. Taktizování
proto muselo jít stranou a všechny karty jsme vsadili na královskou disciplínu, tedy požární
útok. Během prvního pokusu na
nás ještě byla znát nervozita, což
se projevilo i na výsledném čase,
nicméně na druhý pokus nám již
vyšlo téměř vše. Už už to vypadalo, že bychom mohli mít dokonce
nejlepší čas ze všech soutěžících,
ale pak to přišlo… Při natlakování hadicového vedení nevydrželo
těsnění na jedné z hadic a došlo
k jejich částečnému rozpojení.
Kuba s Igorem se ještě snažili provizorně podržet spojky
u sebe, ale vzhledem k velkému

tlaku se jim to ani přes veškerou
snahu nepodařilo. Ačkoli jsme
nakonec i tento pokus dokončili, výsledný čas se již ani zdaleka
neblížil těm nejlepším. V součtu
obou disciplín jsme proto soutěž
zakončili až na chvostu startovního pole. I z takovéhoto výsledku
si nicméně můžeme vzít řadu ponaučení a věřím, že až v příštím
roce odladíme těch pár chybiček,
podaří se nám dosáhnout lepšího
výsledku a třeba i postoupit do
okresního kola.
V průběhu jara a léta jsme se
pak také věnovali rekonstrukci/
vybudování nové společenské
místnosti SDH v obecní vile.
Vzhledem k faktu, že jsou aktuální prostory v hasičské zbrojnici
pro jakékoli společenské aktivity
značně nevyhovující (ve zbrojni-

ci není vodovod ani kanalizace),
obec nám na začátku roku vyčlenila jednu z místností obecní
vily, kterou si nyní svépomocí
opravujeme k obrazu svému.
Stav místnosti nicméně odpovídal stáří celého objektu, tudíž
jsme museli vzít práce opravdu
z gruntu. Ve zmiňovaném období
jsme konkrétně očistili zdivo od
omítky a malty, odkopali původní podlahu (rozumějte udusanou
vrstvu zeminy), umístili drenážní
potrubí a nasypali štěrkodrť. Ke
zdárnému dokončení nám toho
však ještě chybí spousta, což je
pravděpodobně jasné většině
z vás, co si nějakou rekonstrukcí
prošla. Věřím však, že to zvládneme v co možná nejkratším čase
a brzy nás budete moci v nových
prostorách navštívit.

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“

Když jsem zmínil rekonstrukci,
tak samozřejmě nesmím opomenout pokračující práce na
opravě naší Tatry 815, na které jsme v období od března do
srpna odpracovali celkem 245
hodin. Během této doby jsme se
zaměřili především na přípravu
opláštění rámové konstrukce,
úpravu čerpadla a další drobné
detaily zvyšující užitnou hodnotu jednotlivých nástaveb. I přes
poměrně velké množství vynaloženého času nám nicméně stále
zbývá poměrně velké množství
práce. Na zdárném dokončení
však usilovně pracujeme a věřím,
že v příštím článku Chodouňských novinek Vám budu moci
poreferovat o tom, že jsme se již
výrazně přiblížili dokončení.
Ing. Ondřej Peták
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Představení nezávislé kandidátky do zastupitelstva obce

V

ážení přátelé, sousedé,
spoluobčané,
ucházím se o váš hlas v nadcházejících komunálních volbách. Jmenuji se Markéta Javůrková, narodila jsem se v roce
1984 u Olomouce, vyrostla
jsem v Kanadě, Ústí nad Labem
a Praze. V Chodouni žiji krátce
se svým manželem, třemi syny
a psem, přesto mi tato obec přirostla k srdci a vnímám ji jako
krásné místo pro život.
Svůj volný čas bych ráda věnovala rozvoji a celkovému chodu obce, zejména se zaměřením
na tyto oblasti:
8 Bezpečnost
Prvořadým cílem je zajistit
urychlené vybudování chodníku podél hlavní silnice do horní
části obce. Každý den tímto frekventovaným místem chodí velké
množství dětí ze školy a starší
lidé na nákup. Silnice je využívaná nejen osobními automobily,
ale i plně naloženými nákladními
automobily.

Větší bezpečnosti by jistě přispělo dopravní značení
upozorňující na zvýšený pohyb
osob v nepřehledných zatáčkách
a omezení rychlosti.
Nešťastné je i přecházení
silnice Československé armády
směrem k vlakovému nádraží.
Ráda bych započala s městem
Zdice jednání o možnostech vybudování bezpečného přechodu
pro chodce.
8 Veřejný prostor
Důležitým prvkem v životě
v obci je zachování chodu Obecní hospody, fungování prodejny
potravin a dostatečné zabezpečení autobusové obsluhy obce.
Kladně hodnotím rozšíření umístění tříděného odpadu,
přesto je jeho kapacita často ne-

dostačující a umístění pro celkový vzhled obce nešťastný.
8 Vzdělání a sport
Budu usilovat o rozšíření
místního hřiště o prvky pro
starší děti (velmi silným ročníkům z posledních let je žádoucí
zajistit využití volného času)
a podporovat volnočasové aktivity dospělé populace, kulturní
a sportovní spolky a zejména
chodouňské tradice.
Podpora kvality vzdělání
a udržení kapacity místní mateřské školky je samozřejmostí.
8 Sociální služby
Pociťuji potřebu postarat
se o naše seniory a zajistit jim
ve spolupráci s pečovatelskými
službami kvalitní život v místě
jejich bydliště.

Web

Žádost o omezení hluku v neděli
www.coophorovice.cz

Mobil zahradní techniky.
Žádáme naše spoluobčany, aby v neděli omezili používání především
+420 778 756 759
E-mail

coop@coophorovice.cz

Společnost
Životní jubileum oslavili:
7 Jermolajeva Natálie
7 Křivancová Libuše
7 Forejtová Anna
7 Perlinger Miroslav
7 Hrábek Karel
7 Červená Jarmila
7 Macourková Dagmar
7 Jílek Jiří
7 Košťálek Jiří
7 Petáková Zdeňka
7 Pekárek Pavel
7 Mandíková Lenka
7 Vít David
Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme.
Opustili nás:
7 Marie Bartoníčková
7 Josef Červenka
7 Romana Jahodová
Upřímnou soustrast
pozůstalým.

V této těžké době (nárůst
ceny energii, inflace) zajistit informovanost občanů o možnostech čerpání dotací a příspěvků
a zajištění pomoci při jejím vyřízení.
8 Komunikace s úřadem
Je třeba zlepšit komunikaci
úřadu s občany, sdělovat s dostatečným předstihem konkrétní
záměry obce. Pro občany vést
dohledatelné zápisy ze schůzí.
Sestavovat průhledný a konkrétní, položkový rozpočet obce.
Kontrolovat developerské projekty na území obce.
Obec by se měla chovat jako
dobrý hospodář a být tu především pro občany.
Děkuji vám za podporu.
COOP
Markéta
Javůrková
Chodouň 203, 267
51

Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

16:00
12:00
16:00
16:00
16:00
10:00

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

V

e dnech 30. 9.–1. 10. 2022
se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude
přistaven v areálu „Obecní vily“,
a to v pátek od 15:00 do 18:00
a v sobotu od 9:00 do 12:00.
Ukládat můžete nábytek, hadry,
matrace, koberce…
Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022.
Kontejner bude přistaven před
Obecním úřadem v Chodouni
od 10:30 do 11:00 hodin. Ukládat
můžete barvy, oleje, elektrospotřebiče, pneumatiky bez disků
a další nebezpečný odpad.

Chodouň 203, 267 51
Web: www.coophorovice.cz
Mobil: 778 756 759
E-mail:
coop@coophorovice.cz

Otevírací doba:
Pondělí 7:00 - 16:00
Úterý 7:00 - 12:00
Středa 7:00 - 16:00
Čtvrtek 7:00 - 16:00
Pátek 7:00 - 16:00
Sobota 7:00 - 10:00

CHODOUŇSKÉ NOVINKY 3/2022. Vyšlo 11. září 2022. Uzávěrka příštího vydání 20. listopadu 2022.
Periodický tisk územního samosprávného celku Chodouň. Vychází 4 x ročně. Distribuce zdarma v nákladu 300 výtisků. Vydává Obec
Chodouň, 267 51 Chodouň 56, IČ: 00509655. Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 14258. Grafické
zpracování a tisk: Dalmat. Redakce neodpovídá za věcný a gramatický obsah zveřejňovaných příspěvků.
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www.chodoun.cz

Představujeme naše kandidáty
1. Ing. Josef Stehlík

2. Jiří Hajný

n věk: 58 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: soukromý zemědělec
n čemu bych se chtěl věnovat:

n věk: 42 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: dělník
n čemu bych se chtěl věnovat:

3. Ing. Ivana Hříbalová

4. Ing. Ondřej Peták

n věk: 55 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: podnikatelka
n čemu bych se chtěla věnovat:

n věk: 29 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: projektový manažer
n čemu bych se chtěl věnovat:

5. Monika Čadková

6. Milada Paterová

n věk: 45 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: finanční kontrolorka
n čemu bych se chtěla věnovat:

n věk: 49 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: podnikatelka
n čemu bych se chtěla věnovat:

7. Yvona Hříbalová

8. Milena Zadáková

n věk: 57 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: administrativní pracovnice
n čemu bych se chtěla věnovat:

n věk: 63 let
n trvalé bydliště: Chodouň
n povolání: důchodkyně
n čemu bych se chtěla věnovat:

vyrovnanému rozpočtu, majetkovým záležitostem
obce, aktualizaci územního plánu, aktualizaci
povodňového plánu, dohledu nad dodržováním
legislativy v samosprávě obce a při výkonu státní správy

revizní a kontrolní činnosti v rámci fungování obce,
problematice školství a podpory sportu, přípravě
obecního časopisu

kontrolní činnosti obce a organizací zřízených a podporovaných obcí, podpoře spolkové činnosti a akcí
pořádaných obcí i spolky

sociální problematice se zaměřením na seniory,
udržitelnosti místních kulturních tradic

životnímu prostředí především ochraně lesa
a udržitelnosti vody v krajině, zlepšení komunálních
služeb v obci, posílení pocitu bezpečí občanů
v obci

životnímu prostředí, problematice činnosti
dobrovolných hasičů a dalších spolků v obci,
krizovému řízení, dotační politice

obecnímu časopisu, podpoře rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivity obce, podpoře kultury
a zájmovým aktivitám pro děti a seniory

problematice školství, zájmovým aktivitám s dětmi,
podpoře kulturních tradic

ODS – vaše osvědčená volba
pro Chodouň
23. – 24. 9. 2022

V zářijových komunálních volbách
můžete ovlivnit dění v naší obci
O co se budeme snažit:
n Chceme dále žít ve vesnici, ne v satelitním městečku, proto neplánujeme žádné rozsáhlé zábory zemědělské půdy

za účelem nové výstavby.

n Budeme dále rozvíjet kulturu a sport v obci, budeme podporovat tradiční společenské akce i akce nové, jako

je letní kino či adventní setkání.

n Dáme rodinám jistotu, že umístí své děti do mateřské školy.
n Postaráme se o naše nejstarší občany.
n Budeme dbát o rozvoj zeleně a ekologie v celém katastru obce.
n Vybudujeme další odpočinkové zóny s lavičkami, rozšíříme je o naučné stezky a zmodernizujeme dětské hřiště.
n Budeme pracovat na vybudování bezpečných chodníků podél krajské komunikace.
n Zvýšíme kontrolu zaměřenou na pořádek a čistotu v okolí kontejnerů.
n Povedeme otevřenou státní správu pro občana.
n Od zastupitele požadujeme odbornost a pracovitost.
n Občana budeme informovat o prováděných kontrolách a auditech.
n Budeme podporovat činnost sboru dobrovolných hasičů, sportovců a dalších spolkových aktivit.
n Prohloubíme spolupráci mezi církvemi a obcí při pořádání obecních akcí spojených s významnými výročími a svátky.
n Není naším cílem vydělávat za každou cenu na občanovi, a proto udržíme nekomerční výši nájmu

v Obecní hospodě.

n Zrekonstruujeme „obecní vilu“, budeme vycházet z výsledků občanské diskuze o účelu využití celého objektu

včetně dvora tak, aby poskytla příjemné prostory pro společenské a komunitní vyžití občanů a důstojné zázemí
pro výkon úřadu.
n Prohloubíme spolupráci s místními podnikateli s cílem větší propagace naší obce.

Všichni nás dobře znáte, své sliby se snažíme plnit!

Své sliby umíme plnit:
1. Zlepšili jsme stav místních komunikací průběžně prováděnými opravami a rekonstrukcemi při využití dotačních
možností ve výši 1,6 mil. Kč.
2. Propojili jsme polní cesty, část opravili a pravidelně je udržujeme pro možnost vyžití turistů a cyklistů.
3. Podporovali jsme finančně SDH a TJ Chodouň a kontrolovali účelnost využití finanční podpory.
4. Podporovali a rozvíjeli jsme mimoškolní aktivity dětí (mateřské centrum a zájmové kroužky).
5. Realizovali jsme pozemkové úpravy, které se z jednoduchých změnily na komplexní. Zasadili jsme se o vznik
významných krajinných prvků a obnovení polních cest a biocenter v katastru.
6. Rozšířili jsme počet monitorovaných míst kamerovým systémem.
7. Uzavřeli jsme smlouvu s místní akční skupinou MAS Karlštejnsko, z. ú. a společně realizovali podané projekty
v celkové výši 5 mil. Kč.
8. Spolupracovali jsme se členy dobrovolného svazku obcí Litavka, při naplňování stanovených cílů provozování
kanalizační infrastruktury.
9. Získali jsme dotaci na výsadbu veřejné zeleně v hodnotě 200 tis. Kč.
10. Vysázeli jsme nových 1,5 ha lesa v lokalitě Studený a získali dotaci na obnovu lesa po požáru v roce 2018
ve výši 300 tis. Kč.

Obec Chodouň pro občany:
1. Zavedla Czechpoint – přístupné informace na obecním úřadě.
2. Každoročně provedla audit hospodaření.
3. Zadala zpracování projektové dokumentace na zvýšení kapacity MŠ a prostřednictvím MAS Karlštejnsko získala
dotaci na projekt navýšení kapacity MŠ Chodouň, realizovala výstavbu moderní přístavby MŠ.
4. Zřídila BOX – Zásilkovny.
5. Vybudovala nové kontejnerové stání.
6. Zřídila nové webové stránky obce s možností napojení na aplikaci V obraze.
7. Pořádala Staročeské máje, dobročinné jarmarky, setkání občanů.

