Obecní úřad Chodouň

„Pod Studeným vesnička, v malém údolí…..“
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1.

OÚ OZNAMUJE

1.1.

750 let obce

V letošním roce si naše obec připomíná významné výročí, kterým je 750 let od první
písemné zmínky. Chtěli bychom tuto významnou událost vzpomenout se všemi
okázalostmi, které k tomu náleží.
Na podzim loňského roku jsme nechali opravit střechu dominanty návsi,
pseudorománské kapličky. Na jaře letošního roku bude provedena odbornou firmou
oprava zdiva včetně spárování, v plánu máme i nové vysvěcení této památky. Chtěl
bych tímto poděkovat občanům, kteří darovali svaté obrázky nebo kříže na výzdobu
této památky.
Oslavy výročí jsme plánovali koncem měsíce května. Bohužel největší problém nám
způsobil celosvětově rozšířený koronavirus. K tak významné události určitě patří sraz
rodáků, výstavka z historie spolků (divadlo, hasiči, TJ apod.), program s vystoupením
hudebních skupin, občerstvení atd. Současná platná vládní rozhodnutí nám zatím
omezují možnosti a brzdí přípravu tak důležité akce. Případný další termín podle
vývoje by přicházel v úvahu až v měsíci září.
Objednali jsme dotisk publikace „Chodouň – historie a současnost“, která vyšla poprvé
v roce 2008. Je tu podrobně zachycena historie obce od nejstarších dochovaných
zpráv až po současnost s bohatou fotodokumentací z historie školy, divadla, hasičů,
fotbalu apod. Knihu si můžete zakoupit v kanceláři OÚ, cena je 250 Kč.
Nově vychází publikace „Chodouň a Berounsko z nebe“ s nádhernými leteckými
záběry z berounského regionu včetně Chodouně, doplněné textovou částí s důležitými
údaji z historie a současnosti naší obce. Tuto novou knihu si můžete již teď zakoupit v
kanceláři OÚ za 350,-Kč.
Při příležitosti tak významné události chceme na jaře také vysázet několik nových
stromů – lip u pomníku obětí válek nebo na nábřeží.
Doufejme, že v průběhu jara se zpomalí nebo zastaví další šíření novodobého viru a
budeme si společně s Vámi moci důstojně připomenout významné výročí naší obce.
F.Rambouský – místostarosta OÚ
1.2.

Poděkování

Mé poděkování patří manželům Janě a Janovi Černým za darovaný krásný kříž
s Kristem a svatý obraz do místní kapličky. Tyto nádherné skvosty budou trvale
ozdobou naší kaple.
Současně tímto děkuji i ostatním občanům za poskytnuté dary.
F.Rambouský – místostarosta OÚ
1.3.

Sčítání lidu, domů a bytů …..

Informace o sčítání lidu, domů a bytů najdete na konci tohoto vydání Zpráviček
v příloze č. 1.
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1.4. Výměna řidičských a občanských průkazů
Pracoviště dopravně-správních agend Městského úřadu Beroun v Tyršově ulici
odbavuje v současné době pouze klienty objednané přes rezervační systém. Kapacita
pro výměnu občanských průkazů a řidičských průkazů a záležitosti týkající se evidence
vozidel je tak omezená a vzhledem k nařízení vlády ji nelze navýšit. Úřady mají
stanovenou otvírací dobu pro veřejnost na deset hodin týdně. Ministerstvo vnitra i
ministerstvo dopravy k této situaci přihlíží a prodlužuje platnost propadlých dokladů
po dobu nouzového stavu. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad
se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty, a to ani v případě propadlých
občanských průkazů. Bohužel ale není v pokynech ministerstvech řešena
problematika totožnosti, kdy je nutné se prokázat platným občanským průkazem
například při sjednání úvěru nebo výběru peněz.
V nezbytně nutných případech, jako je ztráta nebo odcizení dokladů nebo jiných
závažných
důvodech,
nás
proto
můžete
kontaktovat
na
e-mailu:
podnety@muberoun.cz.
Naši pracovníci se vám budou snažit vyjít vstříc a vaši situaci podle možnosti
individuálně řešit. Nezapomeňte proto uvést vedle popisu vašeho problému také
kontaktní spojení.
Sledujte rovněž webové stránky města Beroun, kde jsou v záložce Kontakty
zveřejněny aktuální informace týkající se provozní doby městského úřadu. Jakmile
vládní nařízení umožní návrat k normálnímu provozu, budou na našem pracovišti
přijímáni i neobjednaní klienti na základě lístkového systému. Kapacity pro klienty se
tak navýší, bude nutné ale počítat s delšími čekacími lhůtami.
Oddělení dopravně-správních agent MěÚ Beroun
1.5. COVID-19
Od počátku koronavirové pandemie, tzn. od března loňského roku 2020, se
v Chodouni k datu 12.02.2021 nakazilo nemocí celkem 49 osob. Z toho byl 1 občan
hospitalizován. Nemoc překonalo a z nemoci se vyléčilo 49 osob, nikdo nezemřel.
Nejvíce nemocných se objevilo na přelomu roku 2020/2021. K datu 12. 02. 2021 byla
naše obec s nulovým stavem.
S dotazy ohledně očkování ve Středočeském kraji se občané mohou obracet
na bezplatnou informační linku 800 710 710 e-mail: covid@kr-s.cz.
1.6.

Lékárna ve Zdicích

S radostí můžeme oznámit našim občanům, že po dlouhé době je znovu otevřena
Lékárna ve Zdicích.
Otevírací doba:

Po, St, Čt a Pá od 7,30 – 15,00 hod.
Út od 7,30 – 18,00 hod.
So od 8,00 – 12,00 hod.
Ne

zavřeno

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách – www.lekarnazdice.cz.
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1.7. Nový zákon o odpadech
S účinností od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.,
se kterým dojde k postupnému omezení skládkování až do r. 2029, kdy se
předpokládá jeho úplný konec. Obcím porostou poplatky za skládkování, které se
v průběhu 10 let mohou vyšplhat až na čtyřnásobek současné hodnoty. Obce doposud
platily za ukládání odpadu na skládku 500 Kč za tunu, letos to je 800 Kč za tunu a
postupně se bude výrazně zvyšovat, a to až 1850 Kč za tunu. Do roku 2030 musí navíc
obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu.
Jednoduše řečeno, čím více odpadu vytřídíme, tím budeme skládkovat méně
směsného komunálního odpadu a méně zaplatí obec za skládkování.
Obec Chodouň v roce 2020 zaplatila za sběr a svoz komunálního odpadu 575 tis. Kč,
za nebezpečný odpad 16 tis. Kč a tříděný odpad 468 tis. Kč. S tím souvisí i místní
poplatek, který za odpady všichni platíme a který činí nyní 600 Kč na osobu. V loňském
roce bylo vybráno 400 tis. Kč. Nová právní úprava přinesla obcím možnost zvýšit
poplatek za komunální odpad občanovi z původních 1000 Kč na částku 1200 Kč.
Od firmy EKO-KOM a.s. za vytřídění odpadu (plast, sklo, papír) obec dostala 116 tis.
Kč, což je procentuální odměna za zajištění zpětného odběru.
Lenka Rambouská
1.8. Nepořádek od psů
Žádáme tímto místní chovatele pejsků, aby při procházkách obcí uklízeli po svých
miláčcích exkrementy, které cestou vytrousí. Poslední dobou se tento nešvar rozšířil a
občané nás oprávněně na tento nepořádek upozorňují. V zástavbě obce jsou
rozmístěny koše s označením na tento druh odpadu. Udržujte pořádek nejen doma,
ale také po obci.
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2.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
2.1.

Narodili se






Jakub Lorenz
Amálie Boháčová
Josefína Sobolová
Nela Svejkovská

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí!
2.2.

Životní jubileum oslaví














Daniel Varnuška
Milan Hrudka
Petr Huml
Marcela Sklenářová
Miloslav Macourek
Miroslava Kotcherová
Stanislav Chott
Blažena Hájková
Miloslav Čapek
Milada Stehlíková
Marie Šroubková
Stanislav Habětín
Anna Sládková

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

Zemřeli



Zdeněk Tomeš
Antonín Kobl

Upřímnou soustrast celé rodině.
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3.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI

3.1. Velikonoce se blíží ….
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním
jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění, letos připadají na 4. a
5. dubna.
Mezi velikonoční symboly patří
Beránek – v křesťanství je beránek Boží jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť
obrazně podle křesťanské víry to je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž - nejdůležitější z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním.
Velikonoční svíce (paškál) – ta je v mnoha kulturách chápána jak znamení života.
Vajíčko – symbol nového života
Kočičky – symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista.
Pašijový týden:
Neděle – Květná

Čtvrtek – Zelený

Pondělí – Modré nebo Žluté

Pátek – Velký

Úterý – Šedivé

Sobota – Bílá

Středa – Smetná nebo Škaredá

Neděle – Boží hod Velikonoční
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Velikonoční mazanec – je tradiční velikonoční bochník, který by rozhodně neměl
chybět na svátečním stole. Jeho historie sahá až do 15. století. Připravoval se vždy
na Bílou sobotu, aby mohl být v kostele na Boží hod Velikonoční posvěcen.
Suroviny:
500 g hladké mouky

2 lžičky citronové šťávy

60 g cukru

150 g másla

300 ml smetany na vaření nebo
šlehačky

vanilkový cukr

kostka droždí

50 ml rumu

3 žloutky

mandle, rozinky

špetka soli

Postup přípravy: Klasicky vypracujeme těsto a vytvoříme bochník, který potřeme
rozšlehaným vejcem a posypeme pokrájenými mandlemi. Pečeme v předem vyhřáté
troubě při teplotě 180oC dozlatova.
Velikonoční nádivka
Suroviny:
10 rohlíků nebo 1 veka

vepřový vývar

8 vajec

¾ l mléka

500 g vařeného uzeného masa

sůl, pepř

500 g vařeného vepřového plecka

tuk a dětská krupička na vymazání
pekáče

hrst pokrájených bylinek, kopřiva,
pažitka
Postup přípravy:

Pokrájíme pečivo a namočíme do mléka, potom vymačkáme a dáme do větší mísy.
Přidáme žloutky, nadrobno pokrájené vepřové a uzené maso, sůl, pepř, hrst bylinek
(kopřiva, pažitka). Ušleháme tuhý sníh z bílků a lehce promícháme se směsí. Když je
příliš hustá, použijeme vývar z vepřového masa. Pekáč vymažeme tukem a
vysypeme dětskou krupičkou. Směs vylijeme do pekáče a ve vyhřáté troubě pečeme
pozvolna do křupava.
Lenka Rambouská
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4.

ZÁVĚR

Distribuce „Zpráviček“:

jedno číslo do každého obydleného domu v obci,
popř. k vyzvednutí na OÚ
e-mailová adresa: obec.chodoun@seznam.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. 1/2021; 19.03.2021

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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Příloha č. 1
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