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1.

UDÁLOSTI V NAŠÍ OBCI

1.1.

Sloupek starosty

Vážení spoluobčané Chodouně,
chtěl bych se s Vámi podělit o několik důležitých informací, které aktuálně na obci a
v zastupitelstvu řešíme či připravujeme.
Zřejmě jste již zaznamenali, že zastupitelstvo obce na konci loňského roku schválilo
záměr koupě nemovitosti čp. 18 v Chodouni, tedy vilu i se dvorem a hospodářskými
budovami. Důvodů, které vedly k takto závažnému rozhodnutí, bylo hned několik.
Jednak obava, aby nemovitost nekoupil neznámý investor, který by v ní realizoval
projekty, jež by mohly být v rozporu se zájmy celé obce, dále dlouhodobě
nevyhovující prostory pro obecní úřad, pro které by přízemní část vily (čp. 18) mohla
velmi dobře sloužit. A rovněž stav a cena nemovitosti, s možností obcí
kontrolovaného odprodeje její hospodářské části, včetně ponechání našeho vlivu, tj.
obce, na její následné využití. O podrobném způsobu předpokládaného užití jak
samotné vily, tak hospodářské části, Vás budeme včas informovat.
Druhou důležitou zprávou je pak informace o připravovaných oslavách 750 let
od první zmínky o obci Chodouni. Tuto akci již dlouhodobě plánoval a pracoval na její
přípravě zesnulý místostarosta František Rambouský. Zastupitelstvo obce rozhodlo,
že v přípravě budeme dále pokračovat a pokusíme se využít předpokládané
příznivější bezcovidové období, které lze očekávat na konci letošního léta. Konkrétně
jsme stanovili termín na 28.8.2021. Snažíme se program dne oslav sestavit tak, aby
si každá věková skupina přišla na své. Máme představu, že program poběží na více
místech obce tak, abychom mohli rodákům a návštěvníkům oslav ukázat to
nejzajímavější, co se k obci historicky i současností váže.
Věřím, že mezi Vámi nalezneme dostatek ochotných obyvatel, kteří nám v realizaci
obou těchto důležitých kroků pro život naší obce rádi pomohou radou, zkušeností
nebo svojí pomocí.
Na závěr mi dovolte, abych takto veřejně poděkoval paní Lence Rambouské
za dlouholetou práci pro Obecní úřad v Chodouni, kterou po celou dobu velmi
obětavě a hlavně naprosto zodpovědně vykonávala. Lenka Rambouská plánovaně
k 31.3.2021 odešla do důchodu a přes všechny bolestivé komplikace, které závěr
jejího působení na obci provázely, bych jí chtěl i jménem Vás popřát mnoho sil a
zdraví v dalších letech.
S přáním krásného prožití letních prázdnin
Josef Stehlík, starosta obce
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1.2.

MŠ - prázdninový provoz

Mateřská škola bude uzavřena od 07. 07. 2021 do 06. 08. 2021. V této době si
pracovnice mateřské školy budou čerpat řádnou dovolenou. V týdnu od 03.08.2021
bude proveden úklid obou budov, školní kuchyně, sklepů a skladu MŠ.
Prázdninový provoz školky začíná 09. 08. 2021 ve staré budově.
Nově přijaté děti nastupují 01. 09. 2021.
1.3.

MŠ ve školním roce 2020-21

Začalo léto a opět tu máme konec školního roku.
Jako všichni kolem nás i my jsme se dokázali vypořádat s Covidem-19. Průběh roku
byl složitý, ale všichni jsme zvládli situaci, jak jen podmínky hygienické a zdravotní
dovolily.
Obě třídy plnily úkoly vzdělávacího programu naší školky a snažily se při plném
provozu dohonit úkoly vyplývající z ŠVP a zejména připravit předškoláky na vstup
do ZŠ.
Děti si v jarních měsících užily oslavy čarodějnic na naší zahradě, uspořádali jsme
pro ně dětský den se soutěžemi a sladkými odměnami s indiánským programem
na starém hřišti.
Celá školka také byla na první návštěvě v Levandulovém údolí. Celý výlet se moc
povedl, děti si odnesly spoustu zážitků a těšíme se na další návštěvu v rozkvetlém
levandulovém poli.
Navštívili jsme ZOO v Plzni a vše zvládly i mladší děti. Počasí nám v tomto měsíci
přálo, takže výlety se zdařily.
Rodiče předškolních dětí uspořádali pro děti setkání i s paní učitelkami na novém
fotbalovém hřišti a všem přichystali občerstvení a společné posezení na konci
docházky do školky.
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Sportovní dopoledne pro starší děti připravil fotbalový oddíl pod vedením pana
Kořínka.
Nyní nás čeká rozloučení s předškolními dětmi za účasti rodičů v naší mateřské
škole a ještě divadelní představení divadla Zvoneček.
Pak čeká již nás letní provoz. Děti si budou užívat s rodiči a paní učitelky
zaslouženou dovolenou.
Touto cestou bych jim chtěla poděkovat za práci s dětmi, ochotu a trpělivost v tomto
složitém roce a popřát všem klidné léto.
Fotografie dětí ze všech akcí pořádaných naší mateřskou školou najdete na našem
webu „skolkachodoun.webnode.cz“
Milena Zadáková, ředitelka MŠ

1.4.

Indiánská stezka

Dne 5.6. proběhl v Chodouni dětský den - INDIÁNSKÁ STEZKA.
Startovalo se u jezu, kde si děti vylosovaly svá indiánská jména a vyrazily na cestu
plnou úkolů, poznávání, střílení, tvoření a malování. Cesta na Kafák byla opravdu
plná indiánů, kterých se sešlo hodně, a v cíli je čekala sladká odměna a malé
překvapení.
Den byl zakončen posezením u ohně a opékáním špekáčků.
I přes předpověď počasí jsme všichni doufali, že se den vydaří, a povedlo se. Měli
jsme z celé akce dobrý pocit a doufáme, že se odpoledne dětem líbilo a budou se
těšit na další setkání.
Den dětí se konal za podpory OÚ Chodouň, mateřské školky a mysliveckého
sdružení.
Všem patří velký dík.
Jaroslav Lukavská
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1.5.

Parkování na trávě

Prosíme občany, aby na nábřeží neparkovali na trávě.
1.6.

Veterinární služby

Místní veterinární lékařka MVDr. Lucie Musilová je vám k dispozici po telefonické
domluvě na adrese Chodouň 176 nebo u vás doma.
Telefon +420 777 654 171
Základní veterinární péče o běžná domácí zvířata:
- Vakcinace
- Čipování
- Kastrace koček
- Ošetření uší, očí
- Drápky
- Parazitární ošetření (vnější a vnitřní parazité)
- Kožní problémy
- Veterinární diety (krmiva) pro zdravá i chronicky nemocná zvířata
- Úrazy a akutní případy
- Eutanazie v domácím prostředí zvířete
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1.7.

Neberte mláďata rodičům
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2.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

2.1.

Životní jubileum oslaví















Irena Šuranská
Zdeněk Šuranský
Richard Koutný
Miroslav Pešťák
Hana Zoulová
Libuše Paurová
Milan Peták
Miluška Holceplová
Hana Hartigová
Vladimír Živný
Anna Hříbalová
Jiřina Vágnerová
Jaroslav Praizler
Jiřina Dvořáková

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let!
2.2.

Zemřeli




František Rambouský
Anna Plecitá
Milan Hrudka

Upřímnou soustrast celé rodině.
2.3.

Poděkování

Děkujeme prostřednictvím chodouňského zpravodaje za projevené soustrasti při úmrtí
manžela, tatínka a dědečka pana Františka Rambouského.
Děkujeme všem za zaslané kondolence, SMS zprávy, e-maily a telefonáty. Děkujeme
za projevené soustrasti a vzkazy prostřednictvím sociální sítě – FACEBOOK. Opravdu
jich bylo hodně. Děkujeme za květiny a smuteční kytice. Děkujeme starostovi obce p.
Ing. Josefu Stehlíkovi, který hned druhý den po úmrtí zveřejnil vzpomínku na webových
stránkách obce. Pepo, děkujeme za krásná slova. Děkujeme za vyjádřenou jakoukoliv
a kdykoliv pomoc a podporu naší rodině. Nesmírně si všeho moc a moc vážíme.
Odešel bez slůvka rozloučení, po těžkém boji s nepřítelem. Čas plyne, vzpomínka
zůstává. Je tu bez něho smutno a prázdno, moc nám chybí.
Lenka Rambouská s rodinou
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3.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

3.1.

Připravuje se
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3.2.

Prázdniny jsou před námi

Blíží se nejoblíbenější čas roku a to jsou prázdniny, dovolená, lenošení, ale také
výlety a procházky. Máme pro Vás pár tipů na výlet v našem okolí.

Lesopark Knihov
Nachází se na okraji města Zdice a z Chodouně je to pouhé 4 km. Je místem pro
poučení, sportovní vyžití i aktivní odpočinek. Své si zde najdou opravdu všichni,
včetně rodičů s malými dětmi. Jsou zde čtyři běžecké trasy, cvičební a herní prvky,
dětské hřiště nebo terénní skluzavka.
Koukolova hora
Koukolova hora s nadmořskou výškou 471 m n.m. nepatří k těm nejvyšším, přesto se
strmě zvedá nad údolím Litavky a při výstupu jak z Popovic, tak z druhé strany,
z bývalého dvora Slavíky, se poutník pěkně zapotí. Na vrcholku Koukolovy hory stojí
kaplička svatého Blažeje. Z Chodouně je to 5 km, které určitě za tu námahu stojí.
Axamitova brána
Axamitova brána je skalní útvar vzdálený cca 1 kilometr západně od Koněpruských
jeskyní. Jedná se o největší skalní most v Českém krasu. Axamitova brána vznikla
zřícením stropu rozměrné jeskyně, po níž zůstala na východě navazující propast.
Dochovaný útvar předtím tvořil ústí této jeskyně. Tento výlet je už pro zdatnější
turisty, protože cesta k bráně je dlouhá 8 km, ale ten výhled a okolí Českého krasu
stojí za zhlédnutí.
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4.

ZÁVĚR

Distribuce „Zpráviček“:

jedno číslo do každého obydleného domu v obci,
popř. k vyzvednutí na OÚ
e-mailová adresa: ou.chodoun@quick.cz
Webové stránky naší obce jsou umístěny na internetu
na adrese: www.chodoun.cz.

Děkujeme, že jste nám tímto věnovali čas,
a dovolujeme si Vás požádat, zachovejte nám přízeň.
Vaše zastupitelstvo!!!

Povinné údaje periodického tisku:
a) název periodického tisku

CHODOUŇSKÉ ZPRÁVIČKY

b) označení periodický tisk územního
samosprávného celku

Periodický tisk územního samosprávného celku
Chodouň

c) četnost (periodicita) jeho vydávání

4 x ročně

d) označení regionální mutace

regionální mutace není

e) místo vydávání

Obec Chodouň

f)

č. 2/2021; 14.06.2021

číslo a den vydání

g) evidenční číslo periodického tisku
přidělené ministerstvem
h) název, sídlo a identifikační číslo
vydavatele

MK ČR E 14258
Obec Chodouň, 267 51 Chodouň 56,
IČ: 00509655
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