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1.

UDÁLOSTI V NAŠÍ OBCI

1.1.

Sloupek starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik vět k blížícímu se konci podivného prvního pololetí roku 2020.
Zažili jsme období s omezeními, která asi nepamatují ani nejstarší z nás, a chceme
věřit tomu, že věci se postupně budou dávat opět do normálu, a to včetně nástupu
dětí do nového školního roku po prázdninách.
Co bohužel do normálu rychle navrátit zřejmě nepůjde, jsou finanční škody, které
mimořádná opatření napáchala a které zřejmě ještě nejsou závěrečným účtem. Jako
obce závislé na rozpočtu státu budeme čelit již v dalším pololetí snížení příjmů
v důsledku plnění vládních slibů právě na úkor rozpočtu obcí. Doufejme, že výpadek
z obecních příjmů, který tak musíme očekávat, nás nebude nutit k omezením, která
by se výrazně dotkla života obce a jejích občanů.

Ale ani život v obci se díky koronaviru nezastavil. Od měsíce května jsme opět uvedli
do provozu mateřskou školku, která bude mít letos také nově rozšířený prázdninový
provoz a rovněž je nutno zmínit probíhající a finišující práce na rekonstrukci mostu
přes Litavku. Podle vyjádření stavební firmy i zástupce investora a podle průběhu
prací na mostě je reálné, že most bude otevřen již v polovině července 2020.
To bude jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří jsou dnes postiženi nadměrnou
dopravou především v oblasti Loužku a přilehlých ulic. Určitě se sluší všem
poděkovat za trpělivost a pochopení, se kterým k této situaci přistoupili. A že to
někdy nebylo rozhodně lehké, nejen díky nadměrnému prachu nebo rozbité cestě
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plné výmolů, nemusím asi ani zvláště zmiňovat. Děkuji i všem, kteří respektovali
všechna dopravní omezení včetně omezení rychlosti na komunikaci kolem řeky
Litavky.
V závěru bych chtěl všem našim občanům popřát krásné prázdniny a načerpání
nových sil.
Josef Stehlík, starosta obce

1.2.

MŠ - prázdninový provoz

Mateřská škola bude uzavřena od 06. 07. 2020 do 31. 07. 2020. V této době si
pracovnice mateřské školy vyčerpají řádnou dovolenou.
Prázdninový provoz školky začíná 03. 08. 2020 ve staré budově.
Nově přijaté děti nastupují 01. 09. 2020.
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1.3.

Osvědčení o úspoře emisí
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2.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

2.1.

Narodili se




Jáchym Bezucha
Bruno Holcepl

Šťastným rodičům blahopřejeme

2.2.

Životní jubileum oslaví


















Kamila Šroubková
Monika Babková
Jiří Musil
Jan Špaček
Vladimír Folk
Roman Peták
Simona Vopátková
Vlastimil Babka
Šárka Lorenzová
František Schovánek
Jindřich Macourek
Antonín Dvořák
Václav Justych
Marie Benešová
Marie Sobotková
Miroslava Skalová
Josef Jílek

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

Zemřeli



Miroslav Flachs
Jaroslava Ferdová

Upřímnou soustrast celé rodině.
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3.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

3.1.

Připravuje se

Sobota 19.9. - Posvícenská zábava
Pondělí 21.9. - Pěkná

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. 2/2020; 30.06.2020

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
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