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1. UDÁLOSTI V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané.
Zřejmě jste zaregistrovali, že první pondělí v měsíci březnu jsme zahájili dlouho
očekávaný provoz v nové budově mateřské školky. Školka vznikla za podpory peněz
z evropských fondů distribuovaných místním partnerstvím MAS Karlštejnsko. Pokud
bude vše probíhat podle předpokladu, bude dotace hradit téměř 85 % z celkové částky
3,5 mil Kč, kterou výstavba kontejnerové školky stála. Jistě jste někteří zaznamenali,
že kromě rychlosti výstavby, kterou modulový systém předem vyrobených a hotových
buněk umožňuje, museli jsme volit také obtížnou variantu dopravy na staveniště
jeřábem přes střechy budovy obecního domu. A mnozí z vás si tuto nevšední
podívanou nenechali také ujít. Dodání a výstavbu mateřské školky pro nás zajišťovala
firma Smart Module s.r.o. a realizaci, včetně kolaudace budovy, dokončila v termínu
plánovaném pro nástup nově přijatých dětí do vzniklé patnáctimístné třídy. Slavnostní
otevření pak za přítomnosti senátora Jiřího Oberfalzera, zástupce MAS Karlštejnsko
pana Hanačíka ml., dodavatele stavby pana Pachmana a projektanta stavby pana
Cvrčka proběhlo 2. března 2020.
Nová mateřská školka však bohužel byla v provozu pouhých čtrnáct dnů a z důvodu
opatření proti šíření koronaviru byla, společně i se starou mateřskou školkou, dočasně
uzavřena. Využíváme této vynucené pauzy ještě k dodělání některých parkových
úprav na dvoře školky. Jakmile však opadnou vyhlášená opatření z důvodu nákazové
situace, budou obě dvě třídy mateřské školky uvedeny opět do provozu.
Z důvodu rozšíření kapacity školky na dvě třídy plánujeme ve spolupráci s vedením
školky také rozšíření letního prázdninového provozu, a to až na jeden měsíc. Zatím
předpokládáme měsíc srpen. Svoji roli zřejmě také významně na tomto prázdninovém
provozu sehrají současná krizová opatření přijatá ve školství a především to, jak
dlouho budou trvat. O bližších podmínkách prázdninového provozu Vás budeme včas
informovat v souladu s vývojem situace řešení nákazy koronaviru.
Na závěr mi dovolte, abych popřál novým paním učitelkám Veronice Humlové a Ivaně
Sabo Macourkové a nové hospodářce Vlaďce Skalové, aby se jim na novém pracovišti
líbilo a až se věci opět vrátí do starých kolejí, aby měly co nejlepší pocit z výsledků své
tak důležité práce s malými dětmi.
Josef Stehlík, starosta obce Chodouň
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1.1

Vánoční mini tržnice

Jmenuji se Lucie Radová, ale většina lidí mě zná pod rodným jménem Norková. Možná
už znáte náš příběh, ale pokud ne, něco málo o naší rodině uvedu. S manželem jsme
toužili po miminku, a tak díky umělému oplodnění se náš sen splnil. Narodila se nám
dcera Emička s kongenitální myotonickou dystrofií typu 1. Jedná se o nervosvalové
onemocnění (dané genetikou), z mentálního hlediska je vše v pořádku. Laicky řečeno,
všechny svaly jsou velmi ochablé. Bohužel toto onemocnění postihuje i svaly uvnitř
těla, jako jazyk, srdce, dýchací svaly. Prognózy do budoucna jsou nevyřčené, protože
se jedná o velmi vzácné onemocnění, nelze vyléčit. Svaly je třeba stále cvičit. Pro takto
nemocné děti jsou různá rehabilitační centra, která jsou soukromá, tudíž finančně
náročná. Pokud se nás někdo zeptá, jak se nám daří, tak odpovídáme „skvěle“, protože
je Emička velmi šikovná a vidíme každý pokrok. Každá terapie nás posune o krůček
dál. Nedávno oslavila své druhé narozeniny. A Emička se konečně postavila a zkouší
své první krůčky v ortézkách. Není to pro Emičku snadné, všechno si vybojovala a
vydřela. Tak končí náš příběh, ale píšu jej, abych poděkovala za krásnou Vánoční
tržnici.
Poděkování patří Farmě Stehlík, Markétě Stehlíkové a každému dobrému člověku,
který nás podporuje. Díky Vaší podpoře můžeme Emičce zaplatit terapie a tím jí
posunout dál. Děkujeme, Emička, Lucie a Zdeněk Radovi.
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1.2 Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílí na pomoci našim spoluobčanům, šitím
roušek, obstaráváním nákupů apod.
1.3

Hoši, děkujeme

Naše poděkování patří partě mladých Chodouňáků. Z vlastní iniciativy se rozhodli
vyčistit a uklidit rokli pod Studeným. Letitý nános plastů, plechovek, skla a dalšího
odpadu posbírali do igelitových pytlů a vytvořili tak kus čistého prostředí, kde se
můžeme opět cítit ne jako na skládce, ale jako v lese.
Díky, kluci. Úklid provedli - Jiří Růžička, Ondra Prošek a Michal Kebert.
František Rambouský - místostarosta
1.4 Vyřezání trnin Na Orlíkách
Firmě STALER, která má v pronájmu obecní lesy, jsme zadali vyřezání a likvidaci
přebujelých trnin a suchých stromů Na Orlíkách. Jedná se hlavně o spodní část, kde
chceme vysadit několik nových ovocných stromů. Dále zde vytvoříme odpočinková
místa s osazením zahradních laviček. Odvoz veškerého vyřezaného trní a stromů
provedla bezúplatně firma Kovošrot Lorenz, za což jí patří naše poděkování.
1.5

Nové místo pro tříděný odpad

Z důvodů přeplněných kontejnerů na tříděný odpad u stodoly u Habětínů a neustálého
nepořádku na tomto místě, chceme zřídit další místo pro tříděný odpad v místě před
vjezdem do areálu farmy Stehlík. Jedná se o papír, plasty, sklo, použité oleje a
bioodpad.
Současně Vás žádáme o dodržování pořádku a nepřeplňování kontejnerů.
František Rambouský - místostarosta
2. OZNÁMENÍ OÚ
2.1 Projekt MPSV „SENIORSKÁ OBÁLKA“
Kartu, kterou naleznete na další straně, si člověk vyplní informace o svých alergiích,
nemocech, užívaných lécích, zdravotní pojišťovně, blízkých osobách, které je možné
kontaktovat.
Karta by měla být umístěna na vnitřní straně vstupních dveří, na lednici nebo jiném
viditelném místě.
Tyto informace mohou v případě nutného zásahu zdravotnické služby šetřit tolik
vzácný čas při poskytnutí první pomoci, obzvláště u osamělých seniorů.
Kartu by měli především využít senioři, osoby se zdravotním postižením a osamělí
občané.
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2 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
2.1

Narodili se

❖
❖
❖
❖
❖

Oliver Štochl
Adéla Bílá
Benjamin Zich
Ladislav Pusztai
Nikola Uksová

Šťastným rodičům blahopřejeme
2.2

Životní jubileum oslaví














Jaroslava Kupková
Pavel Prošek
Rudolf Bílý
Dana Vaidišová
Miroslava Drahokoupilová
Hana Mašlíková
Helena Kryštofová
Josef Mašlík
Jaroslav Kryštof
Jiří Křivanec
František Hříbal
Olga Hradecká
Josef Bradáč

Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let!
2.3

Zemřeli
•
•

Věra Sládková
Helena Hrábková

Upřímnou soustrast celé rodině.
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3 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

Akce jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce.
3.1 Povedený Obecní ples
V sobotu 29. 2. 2020 jsme uspořádali v pořadí již 19. Obecní ples. Do slavnostně
vyzdobeného sálu Obecního domu přicházeli postupně návštěvníci plesu, až jeho
kapacitu 150 míst zcela zaplnili. K tanci a dobré pohodě hrála tentokrát kapela
„Kastelán“ z Křivoklátu. Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení děvčatjuniorek z taneční školy Romany Chvátalové s latinskoamerickými tanci. V bohaté
tombole bylo připraveno více jak 370 cen, mimo jiné víkendový wellness balíček, pobyt
v penzionu v Krušných horách, vstupenky na divadlo, uzená kýta, divočák, tlačenky,
dorty a spousta jiných dobrot. Spokojení hosté se vydrželi dobře bavit až do 03,00
hodin, kdy byla zábava ukončena.
Naše poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomohli s náročnou přípravou, přispěli
do tomboly a samozřejmě návštěvníkům, kteří se skvěle bavili.
František Rambouský - místostarosta

Foto Jiří Hajný
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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. 1/2020; 24.03.2020

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

