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Slovo
starosty

Zahájení adventu a rozsvícení
vánočního stromu v čertovském duchu

V

ážení chodouňští
spoluobčané,
dostává se Vám do ruky
druhé číslo Chodouńských
novinek. Protože Vám chceme přiblížit více nových zpráv,
a to nejen od zastupitelstva,
přistoupili jsme k rozšíření
článků i do oblastí, které jsme
doposud nijak nepublikovali.
Budeme se snažit poskytnout
Vám více zpráv nejen o běžném, ať už proběhlém, nebo
chystaném kulturním a společenském dění v obci, ale také
chceme dát větší prostor informacím ze života místních
spolků, nebo firem a živnostníků. Doufám a věřím, že takto rozšířené nové informace
a zprávy přivítáte a rádi si je
přečtete. Za účelem co největší kvality obsahu článků jsme
také zřídili redakční radu, která bude za přípravu nových
vydání odpovídat a také sbírat
podněty pro další nová čísla.
Vzhledem k době, kdy
toto číslo vychází, rád připojil několik slov i o adventním čase, které se právě před
námi otevírá. Ač nejkrásnější
období v roce, bohužel i to
letošní je poznamenané nepříznivou covidovou situací.
Věřím však, že přes všechny
komplikace a životní šrámy,
které na nás tato mimořádně
nepříznivá doba letos zanechala, budeme společně se
svými rodinami, blízkými
a známými prožívat vánoční
období v lásce, spokojenosti
a radosti v očekávání a naději
lepších časů v roce 2022.
Ještě jednou mi tedy dovolte Vám popřát, jménem svým
i celého zastupitelstva obce
a obecního úřadu, požehnané
Vánoce a mnoho zdraví, štěstí
a sil v roce 2022.
Ing. Josef Stehlík
starosta obce Chodouň

◗ Slavnostní zahájení adventu spojené s rozsvícením vánočního stromu na chodouňské návsi se uskutečnilo v neděli 28. listopadu. Starosta obce Josef Stehlík o půl páté odpoledne stromek rozsvítil. O kulturní program se postaraly naše děti z mateřské školy.
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www.chodoun.cz

◗ O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy.

◗ Malý Jakub s rodinou.

Vítání
občánků
V

sobotu 13. listopadu 2021
proběhlo v našem Obecním
domě v Chodouni vítání nových
občánků. Do života jsme přivítali
5 holčiček a 1 chlapečka. O kulturní vystoupení se postaraly děti
z místní mateřské školky. Všem
dětem přejeme do života hodně
štěstí, zdraví a lásky.
Obec Chodouń

◗ Občánky přivítal starosta Josef Stehlík.

◗ Josefína s rodinou.

◗ Členky kulturní komise.

◗ Amálie s rodinou.

◗ Teodor s rodinou.

◗ Podpis rodičů do pamětní knihy.

◗ Malá Dominika s rodinou.

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“
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Život
včel

V

čelařím už víc jak 40 let a pokusím se Vám touto formou přiblížit nesmírně zajímavý život včel v jednotlivých ročních obdobích.
Včely už jsou na Zemi miliony let a stále žijí stejně. Včelstvo je asi
nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie
v prostoru a času. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých
včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické tvary jejich
plástů. Všechny kultury vždy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností - harmonie, píle a nesobeckosti. Tvoří
jednu velikou a početnou rodinu, které říkáme roj. V této rodině
najdeme včely dělnice, trubce a především matku.
V létě, kdy je rozvoj včel největší, má včelstvo 60 000 až 100 000
dělnic, 600 až 800 trubců a jen jedinou matku. Při přípravě včelstev
na zimu se počet včel podstatně sníží a zcela vymizí trubci. Trubce včely z úlu vyženou jako „darmožrouty“ zimních zásob. Trubec
je však podstatně mohutnější a zavalitější než včela, proto je včely
odeženou od zásob, tím je vyhladoví a takto oslabené je lépe dostanou na zimu z úlu pryč. Největší je včelí matka, která zabezpečuje
rozvoj včelstva kladením vajíček, ze kterých se vylíhnou nové včely,
trubci a, rozhodnou-li o tom včely, i nová matka. O veškerém dění
ve včelstvu nerozhoduje matka, ale její činnost řídí včely. Matka pro
neustálé kladení vajíček nemá čas, aby se sama živila, proto má kolem sebe neustále 6 až 10 mladušek, které ji krmí.
V další části si popíšeme jednotlivá stádia vývoje včely, trubce
a matky, a to od zakladení vajíčka, přeměny v larvu a dospělého jedince a jakou důležitou roli pro jejich vývoj zde hraje krmení mateří kašičkou nebo později jen medem.
Pro zajímavost. Vývoj včely trvá 21 dní. Vývoj trubce 24 dní
a matka opustí matečník po odstranění víčka buňky matečníku
14. až 15. den. Má tedy nejkratší čas pro svůj vývoj, a přitom má
nejsložitější tělo. O jejím vývoji v buňce rozhoduje způsob krmení
včelami ve stádiu larvy, kdy po celou dobu vývoje je krmena jen
a jen mateří kašičkou.
Příště si povíme o tom, jakou úlohu mají ve včelstvu včely mladušky, dělnice, trubci a létavky. Matce věnujeme mnohem širší pozornost v samostatné kapitole.
Ing. Jaroslav Kuchyňka

Výzva Středočeského kraje: Kotlíkové dotace

S

tředočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Dotace bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
Zájemce o dotaci může vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku
v elektronické podobě. Samotné žádosti o dotaci by pak měl kraj začít
přijímat v prvním čtvrtletí roku 2022.
Podrobné informace na adrese kotlikovedotace-sk.cz
Kotlíková linka 257280991 (po a st 8–12 hodin)

Nemocnice Hořovice informuje

O

d 15. listopadu je umožněn vstup do nemocnice pouze přes centrální
příjem, kde bude všem příchozím změřena teplota a bude dohlíženo
na řádnou dezinfekci rukou. Prosíme o dodržování všech pravidel! Ve všech
vnitřních prostorách je povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem.
Před vstupem do nemocnice je povinnost provést řádnou dezinfekci rukou.
V Nemocnici Hořovice jsou zakázány návštěvy na všech odděleních nemocnice (výjimky může udělit pouze primář či ošetřující lékař). Děkujeme
za dodržování všech nastavených pravidel v naší nemocnici.
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Rok 2021 v Levandulovém údolí
www.levanduloveudoli.cz

R

ok se s rokem sešel a tak můžeme s radostí ohlásit, že i přesto že
nám vláda ČR nedovolila podnikat a vydělávat si na chleba, protože
jsme byli od 15. 3. 2020 do 31. 5. 2021 zavření, překonali jsme díky i vaší
lásce k přírodě, poctivé ekologické práci na unikátním bio levandulovém poli, které leží za vašimi humny a hlavně na skvělých Češích, kteří
přijížděli a přijíždí do Levandulového údolí dnes už celoročního areálu
za poctivou tradiční kuchyní dle zvyků v našem kalendáři, za skvělými
bylinnými i vitamínovými produkty s Levandulí Chodouňskou a za naší
péčí. Péčí lidí, kteří věří, že když se budeme dobře starat o své tělo, mysl
i duši, budeme moci zvládnout jakoukoliv nemoc či neštěstí.
LETOS SE NA VÁS JEŠTĚ TĚŠÍME:
4. 12. a 5. 12.

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY

11. a 12. 12.

SVATÁ LUCIE - slavnosti ohně, svíček a světla

18. a 19. 12.

LEVANDULOVÝ ADVENT

A držte nám palce, abychom v této nelehké době zvládli dostavět
a slavnostně v únoru otevřít dřevěnou Eko halu, ve které bude ještě
útulněji, tepleji a voňavěji než v Duhové hale u BIO Levandulových
polí. Držte nám palce, ať zvládneme dělat čest BIO Levanduli Choudouňské i v zahraničí, konečně, po všech LOCKDOWNECH.
A choďte k nám celý rok na báječné Levandulové mojito, snad od
jara levandulové pivo, svařák, vaječný koňak nebo Levandulové prosecco. Skvělé koláče i romantické a voňavé snídaně, obědy a večeře. Vždy je
okořeníme hrou pro dospělé, jako každý víkend a celé léto, mini farmou
pro děti a příští rok i novinkami, jako jsou nové procedury, péče o Vás
a vaše zdraví a využití všech báječných kreativních lidí z okolí jako jsou
Stehlíkovi, Matuška pivovar, sýry z Karlštejna, Klobásky a maso z Tetína
a další překvapení, která chystáme. Buďte s námi hrdí, že Vám za plotem
roste unikátní BIO Levandule Chodouňská, která jako jediná na světě
obsahuje minerály vápník, hořčík a zinek z vápencových moří, na kterých leží a proto byla zařazena do světového výzkumu na autoimunní
a nervové choroby, kterým konvenční medicína neumí pomoci. Máme
vynikající výsledky a děláme Hrdé Česko znovu významným hráčem,
v oblasti Bylino znalectví, které je po tisíce let evropským dědictvím.
Helena Neumannová a tým Levandulového údolí
www.levanduloveudoli.cz
Klub českých turistů, odbor Zdice

pořádá 38. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
v sobotu 1. ledna 2022

Start ve 13 hodin u nové školy a cíl od 14 do 15 hodin pod Vraní skálou,
kde obdržíte naši novoročenku
a k zakoupení bude i Novoroční čtyřlístek na podporu turistických tras pro vozíčkáře
Trasa celkem: cca 12 km nejlépe po žluté, modré a žluté přes Černín nebo po modré a žluté přes Knížkovice

Hezké prožití vánočních svátků a jistý krok na cestách nového roku přejí turisté odboru Zdice
prosíme o dodržování platných hygienicko-epidemiologických opatření

www.chodoun.cz

Mateřská školka Chodouň
Uplynulé měsíce od začátku školního roku utekly jako voda,
ale byly naplněny spoustou krásných událostí a zajímavých
okamžiků, o které bychom se s Vámi rády podělily.

D

o školky v roce 2020/2021
nastoupilo devět nových dětí
a z dvanácti dětí se stali předškoláci. Poměrově máme tedy letos 21
kluků a 18 děvčat.
Z kraje září jsme uvítaly ve II.
třídě devět nově přijatých dětí.
Začátky byly plačtivé, odloučení
od rodičů a pochopení pravidelné
docházky do školky bylo pro děti
složité. Společně jsme tyto okamžiky zvládly a po několika týdnech si
děti na školku zvykly a každý den
chodí do školky s úsměvem.
První měsíce školního roku
patřily nejen seznamování nových
kamarádů mezi sebou, ale i ochutnávání dozrávajícího ovoce, seznámení se s jehličnatými a listnatými
stromy, neminul nás ani sběr hub,
kdy jsme se seznámily s tím, jaká
houba je jedlá a jedovatá. Děti ba-

vily i hry v pestrobarevném listí,
tvoření z přírodnin, výroba strašidel nebo dlabání dýní.
V září a v říjnu k nám zavítalo
divadlo s pohádkami o Červené
Karkulce a O zakletém lese s doprovodem písní. Také do školky
přijelo planetárium, děti se mohly
seznámit s podmořským světem,
byly velmi nadšené. Koncem října
jsme pro děti připravily Halloweenský karneval, děti si mohly přinést
kostýmy a užít si den plný zábavy,
hudby, aktivit, balonků a občerstvení. Největší úspěch měla výzdoba, kterou děti obdivovaly ještě
týden po karnevalu.
Po několika dnech, v úterý
2. 11. v den svátku Dušiček, jsme
se snažily, aby děti pochopily naše
tradice a zvyky. Proto jsme šly společně zapálit svíčku k pomníku
padlých ve světových válkách.
Začátkem listopadu nás čekal
velký den, den. Všichni jsme jeli
do pražského divadla Gong. Pro
děti bylo připraveno vystoupení
o Kocourkovi Modroočkovi. Poté
následoval 11. listopadu svátek sv.
Martina, kdy si ve školce zpíváme
písně o daném tématu, dozvídáme
se příběh s ním spojený. Pečeme
svatomartinské pečivo a následně
obdarováváme své kamarády.
V tomto období také uvítala
skupinka předškolních dětí krátkým pásmem básniček a písní
nově narozené děti naší obce.
Nyní se už těšíme na kouzelné
období, které je před námi – Vánoce! Tímto Vás zveme na vánoční
vystoupení dětí z MŠ. Budeme se
těšit, na viděnou!
Za kolektiv MŠ Chodouň
Veronika Humlová

Milí příznivci chodouňského
ochotnického divadla,
velice rádi jsme se s vámi dne 16. 10. 2021 setkali po nucené dvouleté odmlce. Když jsme právě před dvěma lety uvedli premiéru hry Pod
praporem něžných dam, měli jsme v plánu hned následující jaro pokračovat dalšími reprízami. K tomu už ale nedošlo. O to větší vděčnost
bychom tedy rádi vyjádřili vám všem, kdo jste se v říjnu rozhodli strávit
s námi večer. Další sobotu dne 23. 10. , jsme pak jeli hrát do Žebráku,
kde každoročně probíhá divadelní přehlídka Erbenův Žebrák. I tady se
nám představení povedlo, diváci se skvěle bavili a my jsme tak mohli přispět k reprezentaci Chodouně. Moc bychom si přáli, abychom se
s vámi mohli setkávat vždy, když vám budeme moci nabídnout nějaký
další kousek k pobavení a vy s námi budete chtít trávit svůj čas.
A protože je doba adventu, dovolte mi, abych vám za všechny členy divadelního souboru popřála, ať ten adventní čas strávíte v klidu
a pohodě. KRÁSNÉ VÁNOCE!
Eva Hurcíková

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“
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Ze života Sboru dobrovolných hasičů Chodouň
V
rámci přípravy nového vydání Chodouňských novinek jsem opět dostal příležitost
přiblížit Vám aktuální dění ze
života našeho spolku. Jak jste
již pravděpodobně zaznamenali
v minulém vydání, popřípadě při
návštěvě naší zbrojnice během
Obecních slavností, stěžejním tématem naší aktuální činnosti je
stále probíhající oprava zásahového vozidla TATRA 815. V posledních měsících se oprava týká
především přivařování a výroby
nejrůznějších drobných konstrukcí a částí, popřípadě osazení
hotových dílů na nástavby. Tímto
způsobem se snažíme zjistit, zda

6

nám všechno správně sedí a zapadá, abychom následně mohli
všechno opět rozebrat před finálním broušením a lakováním.
Jak už je tomu během této opravy zvykem, i nyní jsme očekávali,
že bude tato fáze relativně rychlá
a jednoduchá. Ukázalo se nicméně, že většina dílů je atypických
a výroba proto leckdy představuje technologický oříšek. Vlivem
této skutečnosti proto opět nabrala rekonstrukce zpoždění. Věříme však, že Vám budeme moci
plně zrekonstruovanou nástavbu
představit v průběhu následujícího léta. Co se týče zmíněné
rekonstrukce, rád bych zde po-

děkoval Vojtovi Hříbalovi, který
se velkou měrou podílí na tom,
že se nám zatím podařilo všechny nástrahy a překážky vyřešit,
a také panu Václavu Hříbalovi za
poskytnutí strojního a materiálního vybavení.
Nicméně zaměstnává nás
nejenom práce na Tatře. V poslední době jste nás mohli také
potkat na „Tajemném Halloweenu ve vile“, kde jsme dohlíželi
na požární bezpečnost a pokojné hoření tzv. finské svíce, která
měla, především mezi přítomnými tatínky, značný úspěch.
Ještě před Obecními slavnostmi
jsme pak pomáhali s přípravou
a úpravou vily a jejího okolí tak,
aby jí bylo možné využít pro potřeby slavností.
Abychom byli po dokončení
oprav na Tatře připraveni v maximální možné míře na zdolávání požárů, zúčastnila se v měsíci
říjnu část členů výjezdové jednotky také námětového cvičení na využití tzv. D hadic, které

mají výrazně menší průměr než
doposud používané hadice C
a B. Tyto hadice, které byly dříve primárně používány pro potřeby zdolávání lesních požárů
(například i při požáru lesa Na
Studeném), se přitom stále častěji využívají i pro zdolávání požárů v objektech. Cílem tohoto
relativně nového přístupu je pak
dosažení situace, že po uhašení
objektu nemusí majitel řešit ještě druhotné vytopení ze strany
zasahujících hasičů. Velice nás
tak těší, že můžeme být součástí
tohoto nového trendu, který pomáhá lidem zmírnit následky již
tak nepříjemných situací.
Závěrem a s velkým předstihem bych Vás také ještě všechny
rád pozval na tradiční hasičský
ples, který se, pokud to epidemická situace dovolí, bude konat dne 12. 2. 2022. Již nyní také
můžeme prozradit, že k poslechu
a tanci bude hrát osvědčené duo
Robert a Jana.
Ondřej Peták

www.chodoun.cz

Krátce z obce

TJ Chodouň - zhodnocení podzimu

7 15. 1. 2022 - Sportovci ples
7 12. 2. 2022 – Hasičský ples
7 26. 2. 2022 – Obecní ples

V této nesnadné době, kdy byly dva ročníky všech amatérských fotbalových soutěží předčasně ukončeny, můžeme s radostí říct, že se nám podařila odehrát kompletní podzimní část fotbalové sezóny. Po delší pauze se tak dalo očekávat veliké nadšení, maximální účast na trénincích a vražedné zápasové tempo. Nakonec jsme se museli spokojit pouze s velikým nadšením,
tak jako jsme ostatně zvyklí.

Společnost
Životní jubileum oslaví:
7 Prošková Martina
7 Hudec Jiří
7 Vopátek Miloš
7 Veselý František
7 Panuška Václav
7 Růžičková Zuzana
7 Živný Pavel
7 Mušinský Michal
7 Klazar Milan
7 Čapek Jaroslav
7 Škoda Josef
Opustili nás:
7 Vladyková Miluše
7 Chadrabová Anna
Narodili se:
7 Černý Patrik
7 Škodová Dominika
7 Macourek Teodor
7 Vydra Mikuláš

Zubaři (8-11 h)
7 4.–5. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
7 11.–12. 12. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 728 349 403
7 18.–19. 12. MUDr. Tomková
Martina, Beroun, Větrná 984, tel.:
774 117 578
7 24. 12. MUDr. Trtková Eva, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
602 448 894
7 25. 12. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
7 26. 12. MUDr. Třesohlavá Magdaléna, Lochovice 308, tel.:
723 556 474
7 27. 12. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
7 28. 12. MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825, tel.:
605 251 083
7 29. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
7 30. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
7 31. 12. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
7 1. 1. MUDr. Besserová Jana,
Beroun. Mládeže 1102, tel.:
311 625 765

B

ohužel už od letní přípravy se
i první mužstvo TJ Chodouň
potýkalo, stejně jako bezpočet
celků v berounském okrese, s neobyčejně velkou marodkou. Vedle standardních důvodů absencí,
jako jsou rýmička, dva drinky za
cenu jednoho na diskotéce nebo
výstava ptactva, se letos potýkala
řada hráčů se svalovými a dalšími nezaviněnými zraněními.
A tak si trenér mužstva mohl
vyzkoušet zhruba dvanáct variant obranné „čtyřky“ nebo sedm
různých útočníků.
V posledním zápase se Srbskem byla personální krize tak
velká, že musel sám trenér zaujmout místo v základní sestavě
a rovnou zařídit penaltu pro hosty. Zápasy se tak musely zvládat
především takticky, a ne jako
například na Chyňavě, kde sklapla takzvaná „dvojitá Csaplárova
past“. Náš celek šel po dokonale
takticky zvládnuté první půlce
do poločasové přestávky s vedením 0:4, aby nakonec zápas
skončil stavem 4:4. Ve Vysokém
Újezdu byla pro změnu nastražena nehorázná a zákeřná past
na našeho hráče Miroslava Cipru
v podobě vykopané hluboké
jámy vedle hřiště, která zapříčinila jeho eliminaci.

První mužstvo Chodouně
nakonec vybojovalo se čtyřmi
výhrami a čtrnácti body solidní
průběžné 7. místo, přičemž gólově se nejvíce dařilo Jaroslavu Hyrbovi (5 gólů) a Milanu Petákovi
(4 góly). Milan Peták si navíc připsal i nejvíce žlutých karet v naší
skupině, celkově nasbíral čtyři
žluté karty.

TJ Chodouň si dovoluje pozvat všechny příznivce fotbalu na
Valnou hromadu, která se bude
konat 8. ledna 2022 od 14:00
v Kulturním domě Chodouň.
Dále si vás také dovolujeme
pozvat na Ples sportovců, který
se uskuteční za předpokladu příznivých epidemiologických podmínek. Termín bude upřesněn.

Tabulka 4. třídy - skupina A
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1. Vysoký Újezd

11

10

1

0

63:12

31

2. Zdice B

11

8

1

2

52:16

25

3. Chrustenice

11

7

2

2

33:16

23

4. Osov

11

7

1

3

26:15

22

5. Libomyšl

11

7

0

4

37:24

21

6. Svatá

11

4

2

5

34:20

14

7. Chodouň

11

4

2

5

25:26

14

8. Nižbor B

11

4

1

6

35:47

13

9. Srbsko

11

4

0

7

24:36

12

10. Chyňava B

11

2

1

8

18:44

7

11. Všeradice B

11

1

2

8

12:46

5

12. Zdejcina

11

1

1

9

16:73
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TJ Chodouň, z.s. – mládež ve zkratce

Krátké ohlédnutí za dětskými akcemi a podzimní částí sezony 2021/2022

D

ne 5. června 2021 proběhl
na hřišti TJ Chodouň dětský

den.
Sezonu již čtvrtý rok zahajujeme letním soustředěním,
konaným na hřišti TJ Chodouň,
tentokrát v prvním srpnovém
týdnu. Od té doby děti pravidelně trénují dvakrát v týdnu a o víkendech hrají přátelské nebo mistrovské zápasy.
Aktivně pravidelně sportuje 50 dětí z Chodouně a okolí,
z toho jich 35 hraje mistrovské
soutěže na okresní úrovni, a to
v těchto kategoriích:
- Mini přípravka
- Mladší přípravka
- Starší přípravka
- Mladší žáci

I přes úskalí v podobě covidových opatření, karantén a nemocí odehrály všechny kategorie
všechna utkání, z čehož největšího úspěchu dosáhla kategorie
Mini přípravky. Všem dětem
patří obrovský dík za jejich výkony a bojovnost a rodičům za
podporu.
V období podzimních prázdnin úspěšně proběhlo soustředění v překrásném areálu Resort
Brdy v Mýtě u Rokycan, které
bylo zakončené vítězným zápasem mladší přípravky nad celkem domácích.
V letošním roce se povedlo
dvěma hráčům, a to Michalu Kořínkovi a Aničce Ptáčkové, probojovat do výběru OFS Beroun

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…“

a absolvovat několik výběrových
turnajů, za což jim jménem klubu velice děkujeme.
Po celou dobu průběžně
probíhá nábor nových hráčů do
všech věkových kategorií, bližší
informace u Miloše Kořínka na
tel.: 725 736 211.
Jménem klubu bych chtěl
tímto poděkovat Obci Chodouň
a zejména panu starostovi Ing.
Josefu Stehlíkovi za vyřešení
dlouhodobého problému zavlažování hřiště TJ Chodouň v podobě vybudování nové jímky na
dešťovou vodu.
Miloš Kořínek, předseda klubu
TJ Chodouň, z.s.
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Prehistorie obce Chodouň

Ú

zemí dnešní Chodouně spadá z geologického hlediska
do oblasti Barrandienu. Tato
oblast mezi Prahou a Plzní vznikala již během starohor při silné
vulkanické činnosti. V prvohorách došlo vícekrát k zaplavení
Barrandienu mořem a během
ordoviku a siluru zde bylo moře,
které pokrývalo většinu Českého
masivu v době před 495 – 417
miliony let.
Na dně tohoto mělkého moře
docházelo k usazování různých
druhů hornin. V ordoviku především jílovité břidlice. V siluru,
díky oteplení klimatu, vznikaly
mohutné vrstvy vápence, které
charakterizují Berounsko.
Na konci devonu moře z této
oblasti ustoupilo a začal významný horotvorný proces, který určoval tuto krajinu. V posledním období prvohor v karbonu a permu
před 355 – 248 miliony let začala
eroze vyvrásněných horstev, která pokračovala i v druhohorách
před 248 – 65 miliony let.
V následujících třetihorách
před 65 – 1,8 miliony let nastává
další proces a až na jeho konci
vznikají hluboká údolí i s koryty
řek a skutečná podoba se dotvořila až ve čtvrtohorách před 1,8
miliony let.
Po skončení poslední doby
ledové v období paleolitu postupně pokryl českou kotlinu těžko
prostupný prales.Jeho postupné
mýcení bylo začátkem lidského
osídlení tohoto území.
Pravěké osídlení samotné Chodouně se dle archeologických nálezů dá datovat už do mladší doby
kamenné (5500 – 4300 př. n.l.). Pro
zemědělské osídlení představovala
Zdická oblast vzhledem k relativně dobrým půdním podmínkám,
vodním tokům a příznivému klimatu ty nejvhodnější podmínky.
Určujícím faktorem byl vodní
tok – v tomto případě řeka Litavka, přitéká z jihu úzkým brdským
údolím, kde se na místním jižním svahu v blízkosti tohoto toku
v Chodouni usadili neolitičtí zemědělci. Tato osada byla objevena

při stavbě kravína v osmdesátých
letech dvacátého století, při rozsáhlém průzkumu se podařilo nalézt tři celé a čtyři části půdorysů
domů kultury s lineární keramikou, jeden celý a jednu část půdorysu domu kultury s vypíchanou
keramikou a množství sídlištních
objektů. V okolí domů se nacházely zásobní jámy na uskladnění obilí, po ukončení své funkce sloužící
také pro uskladnění sídlištního
odpadu.
Bylo objeveno velké množství střepů keramických nádob,
štípané kamenné nástroje i část
kamenné sekerky. Do jedné jámy
byl také umístěn pohřbený dospělý jedinec neurčeného pohlaví ve skrčené poloze na pravém
boku. Tento kostrový pohřeb se
dá určit do kultury s lineární keramikou bez milodarů.
I v pozdní době kamenné
(4300 – 2200 př.n.l.), kdy se osídlení na Berounsku oproti předchozímu období výrazně zmenšuje, je Zdická kotlina, kudy vedla
pravěká stezka spojující střední
Čechy se západními a dále s Bavorskem, osídlena. V pravěku se
na tuto stezku u dnešních Zdic
ještě napojovala komunikace
jdoucí po Litavce z jižních Čech
a na této významné křižovatce je
doložena i osada1,2 km jihozápadně od dnešní obce Chodouň.
Archeologický
průzkum
v devadesátých letech dvacátého
století řadí nálezy do kultury s lineární keramikou a do post–jordánovského období.
Nastávají změny jak v hospodářské sféře, tak i v kultuře bydlení. Je zaznamenán nástup orby,
zvýšený chov dobytka, použití
vozu k dopravě a širšímu využití
kovů – především mědi. Domy se
mění na malé jednoprostorové,
někdy i mírně zahloubené – tzv.
polozemnice. Postupně vzrůstal i význam obchodu. Rozdíly
v pohřební výbavě mužů i žen
i jednotlivých věkových kategorií ukazují na sociální odlišnost
i hmotné bohatství u některých
pohřbených jedinců. V pozdním

období či na konci pozdní doby
Václav Stehlík z Chodouně bronkamenné šlo již o poměrně příszové ozdoby pocházející rovněž
ně rozvrstvenou a organizovanou
z mohylového pohřebiště Na HáHistorie
obce Chodouň jích, které lze datovat do střední
společnost, která měla vyspělé zemědělské hospodářství.
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