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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další zhruba rok a do rukou se Vám dostává informační zpravodaj Chudenicka.
Co říci na úvod pohledu na uplynulé období k dění v Chudenicích a přilehlých obcích. Během zimních měsíců se z pohledu vedení městyse neudálo nic zásadního. Život městyse běžel v zajetých kolejích, pokud
se klasického provozu týče. Musím ovšem zdůraznit a pochválit činnost zaměstnanců městyse (zejména
paní Jiříkové a pana Zatloukala) při zásadní regulaci porostu břečťanu na zdech hřbitova. Zde je nutno
podotknout, že nebýt tohoto zásahu asi by nám zdi hřbitova dlouho nevydržely.
Ironií osudu bylo poboření části hřbitovní zdi záhy po dokončení našich prací. Touto událostí se městys
stal na určitou dobu známý v širším okolí. Zeď je v současné době opravena ke spokojenosti, osobně
myslím, nás všech.     
Ohledně příprav našich investičních záměrů byly naše snahy podstatně živější.
Administrativní zatížení ohledně žádostí (podkladů, odůvodnění, vysvětlení a vyřízení) o dotace je enormní.
Ale jak se říká: „Bez práce nejsou koláče.“ No a my se s těmi koláči nyní setkáváme.
S velkým potěšením mohu říci, že se nám podařilo získat většinu požadovaných dotací. Konkrétně zmíníme níže.
V jarních měsících už se probouzela příroda a s ní i Chudenicko. Přišly první pěší výlety po krásách chudenického okolí (za režie paní knihovnice Lenky Homolkové). Přišly i brigádnické aktivity od zástupců a členů
jednotlivých spolků. Zahrádkáři se domluvili s hasiči a ve velkém stylu upravily (prořezali a uklidili) sad
Hany Kvapilové a sad sousední. Se stejnou pečlivostí se také starají o záhonky na „Městečku“ (zde bych
rád poděkoval krom jiných zejména manželům Egermayerovým). Členové MS. Žďár opět uklidili většinu
nepořádku a černých skládek v lesích okolo Chudenic, za což jim patří též velký dík. Stejně tak sportovci
připravili svá sportoviště a jejich okolí na novou sezonu aby nás zde mohli těšit svými sportovními výkony.
Jsem velmi potěšen neutuchajícím zájmem diváků jak o fotbalové zápasy, stejně tak i o zápasy našich
celků národní házené.
Musím (a to velmi rád) konstatovat, že Chudenicko „tepe“ a začíná žít klasickou venkovskou svorností
a spoluprací (viz spolupráce na přípravě Dětského dne). Kdy se soused stará o to co dělá druhý, ne proto,
aby mu záviděl a škodil, ale aby mu popřípadě mohl pomoci. Myslím, že v současné době je to nejlepší,
co můžeme pro sebe udělat.
Stále více občanů se snaží zvelebovat nejen své domky a zahrady ale i jejich okolí. Což je krásné. Kdysi
bývávalo na vesnici věcí cti každého občana, jak měl upraveno před svou chalupou. Vnímám to tak, že se
nám tento trend pozvolna opět vrací.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Jsem také velmi rád za veškeré kulturní a společenské aktivity všech kulturních stánků, počínaje knihovnou městyse přes areál Bolfánek po Starý zámek. V průběhu letošní turistické sezony bylo v Chudenicích
opravdu co navštěvovat a já chci vyjádřit všem, kdo se na přípravách akcí podíleli, velký dík.
Ještě jedno téma bych chtěl zmínit. Dlouho nás trápil problém s možností stravování návštěvníků Chudenic. Jedno zda jsou to turisté či řemeslníci pracující v Chudenicích a okolí. Tento problém vyřešili (doufám
na co nejdelší dobu) manželé Beránkovi, kteří jsou nájemníky restaurace Stará škola. Tímto jim za jejich
snahu děkuji.
Pokud mohu obecně zhodnotit činnost úřadu městyse z pohledu provedení investičních akcí, rád konstatuji, že veškeré akce, které jsme mněli v plánu zhotovit, byly víceméně úspěšně provedeny (konkrétně
zmiňujeme níže). V souvislosti s tím mohu zodpovědně říci, že se nám podařilo v letošním roce hospodařit
s mírným přebytkem v rozpočtu. Což nás těší.
Chci poděkovat Všem chudenickým živnostníkům i ostatním spoluobčanům za spolupráci s úřadem při
odstraňování mnoha relativně nepatrných, ale o to důležitějších problémů, které bylo nutno v průběhu
uplynulého období řešit.
Do nadcházejícího roku se budeme samozřejmě snažit připravit takový rozpočet, abychom na konci mohli
konstatovat přinejmenším stejný hospodářský výsledek. K tomuto bych jen rád podotkl, že jako zastupitelé
budeme jen potěšeni, když k nám přijdou z Vaší strany podnětné a smysluplné návrhy na zlepšení života
na Chudenicku.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Všem, kteří se snaží o to, abychom měli Chudenice a potažmo
Chudenicko co nejhezčí a aby se nám zde žilo co nejlépe.
Do nového roku 2017 přeji Všem hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady. Děkuji.            
                                                                                           

									

S úctou

									

Martin Dolejš - starosta městyse
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KONTAKTNÍ INFORMACE
ADRESA ÚŘADU:
Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
8.00-18.00
Středa
8.00-16.00
Pátek
8.00-14.00
Sobota
9.00-11.00

KONTAKTY:
Ústředna
Starosta
Místostarosta
Místostarosta
Administrativa, matrika
Účetní, personalistika
Lesní hospodář
Technický pracovník
Tel./Fax
Mobil
E-mail
Email - účetnictví

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák
Pavla Faberová
Jana Vlčková
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň

376 398 211
376 398 211,607 569 692
724 001 969
724 181 201
376 398 211
376 398 211

376 398 211
724 939 829
info@mestyschudenice.cz
ucetni@mestyschudenice.cz
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2016 - PROSINEC 2016
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 15.1.2016 v restauraci „U Baláků“ - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravě program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schválilo rozpočtové opatření č. 12,
4. schválilo bezúplatný převod pozemku č. 2045/1 v k.ú. Chudenice a pozemku č. 603 v k.ú. Lučice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Chudenice, a pověřilo
starostu ke zjištění podmínek odkoupení pozemku č. 2018/1 v k.ú. Chudenice,
5. schválilo Knihovní řád,
6. projednalo a vzalo na vědomí návrh společnosti ČEZ na přemístění elektrického vedení pod zem
v ulici Podskalí v Chudenicích, a pověřilo starostu k projednání tohoto návrhu s účastníky případného
dalšího řízení o překládce,
7. schválilo záměr pronájmu bytu v bytovém domě č.p. 307/7 v Chudenicích ul. Roubalova.		
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 04.02.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravě program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13,
4. schválilo sepsání žádosti naÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
části pozemku č. 1/14 v k.ú. obce Chudenicedo vlastnictví městyse Chudenice,
5. schválilo sepsání smlouvy s Pošumavskou odpadovou společností s.r.o. na odvoz komunálního
odpadu, kdy podepsání smlouvy je podmíněno kontrolou této smlouvy právním zástupcem městyse,
a zamítlo vstup městyse do této společnosti jako společník,
6. schválilo prodej pozemku 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu Librovi,
7. schválilo provedení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemek p.č.2068 v k.ú. obce Chudenice,
8. schválilo poskytnutí dotace ve výši 45.300,- Kč pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti,
9. schválilo objednání průkazu energetické náročnosti budov u firmy PKV
10. schválilo prodej bytu č. 7 v bytovém domě č.p. 307 v Chudenicích ul. Roubalova,
11. schválilo vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP, SPZ: KT 59-05.
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 14.4.2016 - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo smlouvu na likvidaci bioodpadu s panem R. Tíkalem,
4. neschválilo Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech s Pošumavskou odpadovou společností s.r.o.,
5. vzalo na vědomí a projednalo možnost ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou,
6. schválilo vytvoření rezervního fondu Mateřské školky (MŠ),
7. schválilo účetní uzávěrku MŠ za rok 2015,
8. schválilo rozpočet MŠ na rok 2016,
9. vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu probíhajících dotačních programů, do kterých se městys
zapojuje,
10. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 3 a schválilo rozpočtové opatření č. 2,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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11. schválilo Pravidla dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací,
12. schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chudenice,
13. schválilo smlouvu se společností T-Mobile, ve vztahu k rozhledně  Bolfánek,
14. vzalo na vědomí žádost paní Fendtové, která zastupitelstvo požádala o pomoc při řešení občansko-právního problému, žádost projednalo a určilo další opatření.
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 26.05.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravě program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
3. minulého zasedání zastupitelstva,
4. schválilo ukončení smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti společnosti ČSOB Pojišťovna a.s.,
za účelem záměru sepsání smlouvy pro městys výhodnější se společností Generali Pojišťovna, a.s.,
5. schválilo jako zhotovitele nového dětského hřiště u Mateřské školky Chudenicích firmu TR Antoš,
s.r.o,
6. schválilo sepsání smlouvy se společností GEPRO, spol. s.r.o. o dodávce
7. a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě,
8. vzalo na vědomí informaci o záměru společnosti ČEZ Distribuce, rekonstrukcí distribuční sítě nízkého
napětí v ul. Podskalí v Chudenicích,
9. schválilo poskytnutí dotací na činnost spolků z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací pro TJ Sokol Chudenice ve výší 20 tis Kč, SDH Chudenice ve výši 20 tis.
Kč a ČZS Chudenice ve výší 10 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito
organizacemi,
10. vzalo na vědomí a projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2016,
11. vzalo na vědomí a projednalo žádost pana Jaroslava Řezáče, a pověřilo
12. starostu dalším jednáním ve věci za účelem odkupu pozemků nad koupalištěm u obce Slatina,
13. vzalo na vědomí informace o záměru výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 30.06.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí zprávu auditora ing. Davida Vičara o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2015,
4. schválilo Závěrečný účet městyse za rok 2015,
5. schválilo Účetní závěrku městyse za rok 2015,
6. schválilo sepsání smlouvy s auditorem ing. Davidem Vičarem o vykonání přezkoumání hospodaření
městyse v roce 2016,
7. schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016,
8. schválilo poskytnutí dotace z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových
organizací “ pro SDH Chudenice ve výši 15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
9. schválilo rozdělení a převedení finančních prostředků Mateřské školy Chudenice do rezervního fondu
a do fondu odměn,
10. schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. ALFASTAV spol. s.r.o., jako se zhotovitelem stavebních úprav
Sokolovny čp. 136 v Chudenicích.
11. schválilo sepsání Příkazní smlouvy s f. D.EUConsulting, s.r.o., jako se zpracovatelem veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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12. schválilo sepsání smlouvy s f. BSP Consulting o poskytnutí odborné pomoci v oblasti BOZP,
13. schválilo přijetí těchto dotací:
1) z dotačního titulu Plzeňského kraje:
		
a) PSOV PK 2016 - Projekty obcí, ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci kotelny v budově
čp. 215 v Chudenicích,
		
b) Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2016 ve výši 40.000,- Kč na zvýšení atraktivity Americké zahrady,
		
c) Příspěvek na odbornou přípravu v roce 2015 ve výši 6.000,- Kč pro Jednotku SDH
městyse Chudenice,
2) z dotačního titulu SZIF MZ ČR: 40.250,-Kč, 15.750,-Kč, 16.240,-Kč, na renovaci drobných
sakrálních objektů - křížků v k.ú. městyse Chudenice,
3) z dotačního titulu MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 na dětské hřiště MŠ
v Chudenicích ve výši 142.505,-Kč,
4) z Ministerstva kultury ČR - Podpora péče o VPR, VPZ a KPZ - na opravu sokolovny ve výši
350.000,-Kč,
5) z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK3 ve výši 43.000,-Kč na pořízení IT technologie
v knihovně.
14. schválilo Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i mimolesních pozemků v k.ú. městyse
Chudenice.
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.07.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo sepsání Smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti „Region“ se společností Generali Pojišťovna, a.s.,
4. schválilo prodloužení smlouvy na dobu neurčitou se společností ČSOB, a.s., na kontokorent ve výši
1.350.000,- Kč,
5. schválilo vítěze výběrového řízení f. Atosol jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově
čp. 215 v Chudenicích“,
6. schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. Atosol jako se zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích“,
7. schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2016,
8. schválilo přesunutí tohoto bodu jednání na příští zasedání, pověřilo starostu ustanovením komise
a k přípravě podkladů pro další jednání o výši nájmů v obecních bytech mimo bytové domy,
9. schválilo pronájem bytu v areálu MŠ panu Janu Hodanovi,
10. schválilo pronájem bytu v budově čp. 161 panu Lukáši Košanovi,
11. schválilo krátkodobý pronájem areálu koupaliště ve Slatině slečně Pyszkové,
12. schválilo žádost paní Hončíkové a pana Řenče - výkopové práce za účelem připojení jejich nemovitostí na vodovodní řad městyse, 	
13. schválilo koupi pozemků s cestou nad koupalištěm u obce Slatina.
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.09.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo sepsání smlouvy s OÚ Dolany, o zřízení služebnosti rozlivu vody na pozemcích p.č. 156/2
a 156/3 v k.ú. městyse Chudenice u obce Slatina, v souvislosti s vodním dílem „Retenční nádrže
Balkovy“,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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4. schválilo přesunutí bodu možnosti vstupu jako společník do společnosti Pošumavská odpadová,
s.r.o. na příští zasedání zastupitelstva, a pověřilo starostu k předložení návrhu smlouvy s touto společností,
5. schválilo doplnění bodu jednání a vypovězení smlouvy na odvoz separovaného odpadu s firmou EKO-SEPAR, s.r.o. a sepsání nové výhodnější smlouvy se společností Pošumavská odpadová, s.r.o.
6. schválilo sepsání servisní smlouvy se společností ATLAS software, a.s. na programové vybavení úřadu městyse systémem Codexis on-line,
7. schválilo sepsání „Dohody o změně hranice obce“ s městysem Koloveč, o změně obecní hranice
mezi k.ú. obce Zíchov a k.ú. městyse Chudenice,
8. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016,
9. schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí
spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl, a sepsání veřejnoprávní
smlouvy,
10. schválilo přijetí dotace ve výši 900 tis. Kč z „Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury
2016“ Plzeňského kraje, na akci „Chudenice – vodovod a kanalizace v ulici Záblatí“,
11. schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech Čechova čp. 162 ve výši 24,- Kč/m2 a v bytech
ve Zdravotním středisku a Mateřské školce ve výši 48,-Kč/m2 + paušální poplatek 600 Kč/měsíc
za vytápění, od 1.1.2017,
12. projednalo žádost manželů ing. Miroslava Matějky a Heleny Matějkové o možnosti prodeje části pozemku p.č. 5/11 v k.ú. městyse Chudenice u MŠ a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci,
13. schválilo přijetí dotace ve výši 1.973.268,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „IROP“
na realizaci projektu Technika pro IZS- dopravní automobil pro JSDH Chudenice,
14. vzalo na vědomí informace o stavu jednání se společností DITHERM, s.r.o, o možnosti odkupu pozemků okolo bytových domů v ul. Roubalova.
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 31.10.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/9 2016,
4. schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016,
5. schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech:
a) V Čechově ul. č.p. 161 a 162 ve výši 24 Kč/m2 za měsíc
b) Ve zdravotním středisku ve výši 56,2 Kč/m2 za měsíc
c) V mateřské škole ve výši 56,5 Kč/m2
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.11.2016 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
2. schválilo program jednání,
3. schválilo výstavbu nové Hasičské zbrojnice v Chudenicích za předpokladu získání vhodné dotace,
4. schválilo podpis Smlouvy o dílo s ing. Václavem Vlčkem ohledně zpracování projektové dokumentace
akce “Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,
5. schválilo podpis Smlouvy o dílo s Mgr. Kamilem Pikhartem ohledně zpracování „Studie proveditelnosti“ k žádosti o dotaci v rámci 36. výzvy IROP k projektu „Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,
6. schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností D.EU Consulting, s.r.o. zastoupenou Mgr. Miroslavem
Kolářem ohledně zpracování „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce“ nazvané „Technika pro IZS
– dopravní automobil pro Jednotku SDH Chudenice“,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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7. schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností Agroteam CZ s.r.o. ohledně zpracování analýzy odpadů, zpracování žádosti o dotaci a zpracování zadávací dokumentace pro projekt: „Intenzifikace systému sběru BRKO v městysi Chudenice“, pro dotační titul z OPŽP,
8. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2016,
9. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (bývalá Spořitelna) v budově Zdravotního
střediska č.p. 246 v Chudenicích.
SEZNAM VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH AKTIVIT V PRŮBĚHU ROKU 2016
- hřbitov - regulace porostu břečťanu, prořezávka stromů u zadní hřbitovní zdi a vyčištění okapů na kapli
(vlastní zdroje a součinnost chudenických hasičů)
- výměna autobusových čekáren ČSAD (Slatina, Lučice na návsi, Lučice „U Švédů“, Chudenice „U Kovárny“ (VZ-vlastní zdroje celkem 122 210,-, přičemž 1 ks 30 553,-)
- ozdravené a bezpečnostní prořezávky stromů v Chudenicích ul. Kvapilova a na návsi v Bezpravovicích
(VZ 33 973,- a součinnost chudenických hasičů)
- tradiční jarní čištění koupaliště (vlastní zdroje a součinnost chudenických hasičů)
- instalace pojízdné plošiny pro invalidy (VZ 76 974,-) a výměna kotle ve zdravotním středisku (VZ 14 287,-)
- zřízení nového dětského hřiště v areálu MŠ z dotačního programu MMR dotace 142 505,-  (VZ  61 074,-)
- komplexní rekonstrukce dětského sociálního zařízení v MŠ (odpady, voda, obklady, dlažby, omítky, záchodky, umyvadla) (VZ 161 088,-)
- generální oprava zařízení ČOV – čistírny odpadních vod (VZ 536 063,-)
- generální oprava kotelny v budově bývalé ZŠ včetně výměny kotle a s tím související úprava rozvodů topení - dotace PSOV PK 300 000,- (VZ 950 128,-)
- likvidace havárie vodovodního řadu v ulici „ Podskalí“ (VZ 22 692,-)
- ozvučení posluchárny v budově bývalé ZŠ (VZ 14 314,-)
- oprava cesty na Vyšensko ( VZ 23 000,-) - plánujeme ještě další úpravy ve spolupráci se zemědělskou
společností)
- knihovna dokončení katalogizace knihovního systému - dotace 43 000,-  (VZ 20 185,-)
- renovace 5-ti historických křížků (boží muka) v okolí Chudenic - dotace SZIF 72 240,- (VZ 39 960,-)
- dořešení poslední etapy připojení vodovodu a kanalizace v ulici „Záblatí“ (z dotačního programu PSOV
PK 900 000,- (VZ 426 042,-) - naším cílem je v budoucnu „Záblatí“ dodělat kompletně
- dílčí oprava a konzervace budovy „Sokolovny“ výstavba zřícené části - přísálí (dotace MK...vyjednána
možnost každoročního dlouhodobého čerpání dotace 350 tis.+ min VZ 80 tis. za účelem konzervace
a stabilizace budovy. Ovšem práce na rekonstrukci zborceného přísálí tak, aby bylo zakonzervováno, si
vyžádají celkovou investici 591 055,- takže náš podíl činí 241 055,-) ….konečně po 30-ti letech ukázka
směru, kterým se chce obec ubírat do budoucna tak, aby byla zachována možnost komplexní rekonstrukce objektu v případě potenciálně příznivé dotace, nebo i jen za účelem přenechání rozhodnutí
našim potomkům...
- likvidace lesních porostů napadených kůrovcem, s tím spojený úklid mýtí pracovníky VPP (p. Hartl,
pí. Říhová)
- bytová výstavba - investice do obnovy bytových jednotek v bytových domech - výměna sporáků (VZ
16 327,-), bojlerů, akumulaček, plynových kotlů atd. (veškerých zařízení VZ 50 484,-)
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FINANCE OBCE

Vážení občané,
dříve než Vás uvedeme do přehledu o hospodaření městyse, bychom na Vás občany, apelovali na větší
zapojení do rozhodování o osudu našeho městyse. Kladli jsme a klademe důraz na co nejvyšší stupeň
informování Vás občanů, abychom získávali zpětné vazby co se Vám na našem vedení a rozhodování
líbí či nelíbí a měli dostatek připomínek, se kterými bychom mohli zlepšovat vztahy mezi Vámi a vytvářet
odpovídající životní podmínky.
Ukazuje se, že ne vždy se naše snaha setkává s úspěchem, proto Vás všechny vyzýváme – zúčastňujte
se veřejných zasedání ve větším počtu, přijďte diskutovat, upozorňovat na problémy, které Vás trápí
a i kritizovat. Nemůže Vám přece být lhostejný osud obce, kde žijeme.
Ani nejlepší myšlenka nebo projekt, se nedá kvalitně uskutečnit bez lidí – našich občanů, kteří pro nás
jsou nejdůležitějšími účastníky. Usilujeme o partnerství s Vámi, abychom společně hledali řešení co
chystat a čím přispět ke změnám kvality života. To byla naše priorita v účasti ve volbách, proto ještě jednou, pomozte nám!
V následující části bychom Vás rádi opět seznámili s činností finanční komise.

Níže uvádíme výtah z realizovaných zápisů o provedených kontrolách
Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok 2015 a plnění schváleného
rozpočtu na rok 2015, rozpočet na rok 2016
A/ Rok 2015 – údaje v tis. Kč – 		

skutečnost		

rozpočet 2015

Celkové příjmy k 31.12.2015		

27 747			

20 778

Celkové výdaje k 31.12.2015		

22 667		

18 692

Rozdíl - přebytek			

+ 5 080

+ 2 086

Velice zodpovědnou finanční politikou zastupitelů obce byl docílen daleko lepší výsledek, než bylo v rozpočtu plánováno.
Pro rok 2016 sestaven a schválen rozpočet:
Celkové příjmy  v tis.Kč			

13 517

Celkové výdaje v tis. Kč			

9 188

Rozdíl – přebytek 				

+ 4 329

V rozpočtu není zatím uvažováno s případnými investicemi, pro které se obec rozhodne. Je nutné stanovit priority a mít připravené projekty. I v příjmech je možné očekávat navýšení, rozpočet byl připravován
spíše opatrně, rozhodující bude ekonomický růst státu.
B/ Rok 2015 – Příjmy a úspory v tis. Kč
Příjmy obce tvoří dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy z vlastních činností obce. Až do konce 3. čtvrtletí docházelo k propadu daní od státu, příjmy činily pouze 6.085 tis. Kč. Až ve 4. čtvrtletí
obdržela obec 2 850 tis. Kč, tím došlo na konečný stav 8 935 tis. Kč. Pro porovnání celkový stav přija-
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tých daní v roce 2014 činil 8 712 tis. Kč, takže nelze mluvit o významném finančním vylepšení pro nové
zastupitelstvo. Dalším přínosem je navýšení neinvestičních transferů  ze SR, od krajů a reg. rady o 706
tis. Kč (rozpočet 346 tis., skutečnost 1 052 tis. Kč).
Daleko důležitějším faktorem podílejícím se na dosaženém výsledku byly úspory ve výdajích a provozních nákladech. Lépe než jmenovat jednotlivé položky rozpočtu a porovnávání s minulým rokem bude
shrnutí do následujícího závěru:
Obec uspořila tolik financí, že byla schopna vypořádat se s převzatými dluhy minulého období a finančně
se vypořádat se závazky vzniklými při realizaci investičních akcí v roce 2015. Jednalo se o mimořádné
splátky úvěrů, dofinancování rekonstrukce Zahradní ul., řádné splátky úvěrů včetně úroků, odstupné
starosty, pokuty, faktury po splatnosti, EPZ na zámku, spoluúčast na financování schodiště Bolfánek
atd. Celkem bylo na tyto účely z vlastních zdrojů využito 6 525 tis. Kč.
Rok 2015 – Provozní saldo v tis. Kč
				       	 skutečnost 2015
rozpočet 2015
Opakující se příjmy			
15 659			
13 823
Opakující se výdaje			
11 554			
10 354
Provozní saldo				
4 105		 		
3 469
U provozního salda byl dosažen nejlepší výsledek za posledních 10 let, kdy byla úroveň provozního salda silně podprůměrná.
Zaměření kontroly: hospodaření za I. čtvrtletí 2016
Celkové příjmy k 31.3.2015			
Celkové příjmy k 31.3.2016
9 291 021,- Kč z toho dotace			
5 931 818,- Kč
5 133 146,- na I. etapu rekonstrukce
Celkové příjmy bez dotace			
4 157 875,- Kč					
5 931 818,- Kč
Celkové výdaje k 31.3.2015			
3 417 157,- Kč 					

Celkové výdaje k 31.3.2016
3 155 070,- Kč

Provozní výsledek – přebytek			
740 718,- Kč						
2 776 748,- Kč
Přebytek hospodaření za 1. čtvrtletí je o více než 2 mil. vyšší než v předcházejícím roce. Je to způsobeno
dvěma hlavními faktory. Za prvé v prvním volebním období se zastupitelé museli vyrovnat s řadou dluhů,
zaměřit se na úspory zejména provozních nákladů, stabilizovat finanční situaci městyse, konsolidovat nevýhodné úvěry, zlepšit výběr nájemného a poplatků za další služby. V tomto trendu se pokračuje a tak jsou
vytvářeny rezervy na financování plánovaných investic a případných nutných oprav a nákupů a doporučujeme začít vytvářet finanční zdroje dlouhodobějšího charakteru. Doba je příznivá, konjunktura pokračuje
a příjmy od státu se zvyšují.
Zaměření kontroly: hospodaření za I. pololetí 2016
A/ Stav k 30.6. – údaje v tis. Kč – skutečnost		
Celkové příjmy 						
Celkové výdaje 						
Rozdíl - schodek					

2015			
12 920		
13 838		
- 918
		

2016
11 030
6 224
+ 4 806
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V I. pololetí 2016 se na celkových příjmech podílely daňové příjmy od státu ve výši 5 841 tis. Kč a příjmy
z vlastní činnosti obce ve výši 5 026 tis. Kč.
B/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč – ROZPOČET
původní		
po změnách
Celkové příjmy k 31.12.2016				
13 517			
17 168		
Celkové výdaje k 31.12.2016			 	
9 188			
11 598
Rozdíl – přebytek			
		
+4 329 		
+5 570
Dle upraveného rozpočtu je plánován přebytek 5 570 tis. Kč, toho zřejmě nebude dosaženo, ve 2. pololetí proběhnou úhrady investičních akcí jako je rekonstrukce kotelny, vybudování hřiště u školky, rekonstrukce sociálního zařízení ve školce, vybudování bezbariérového přístupu ve zdravotním středisku, oprava
čističky odpadních vod a dalších investic.
Pokud ale bude vývoj příjmů pokračovat v současném trendu je předpoklad vytvořit zdroje na další plánované investice v roce 2017.
V tis. Kč
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016		
Příjmy		 21 323		           	17 168		      		
Výdaje	           	18 989		    	
11 598		        	
Rozdíl 	          	 + 2 086	               	
+ 5 570	                 	

Sk . k 30.6.2016,
11 030
6 224
+ 4 806

Čistý provozní výsledek
		
Opakující se příjmy                                      	
Opakující se výdaje                                      	
Čistý provozní výsledek činí

k 30. 6. 2016
9 469
6 026
3 443tis.Kč

k 30.6. 2015			
7 713				
6 058				
1 655 tis.Kč
		

Zaměření kontroly: hospodaření za 3. čtvrtletí 2016
A/ Stav– údaje v tis. Kč – skutečnost
k 30.6. 2016 k 30.9. 2016
Celkové příjmy 				
11 030			
15 886
Celkové výdaje 				
6 224 			  	
9 653
Rozdíl - schodek				
+ 4 806			
+ 6 230
Ve 3 čtvrtletí 2016 se na celkových příjmech podílely daňové příjmy od státu ve výši 8 564 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti obce ve výši 7 319 tis. Kč / v tom prodej bytu za 1 231 tis. Kč/.
B/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč – ROZPOČET
původní		
po změnách
Celkové příjmy k 31.12.2016				
13 517			
18 390		
Celkové výdaje k 31.12.2016			 	
9 188			
12 808
Rozdíl – přebytek					
+4 329 		
+5 582
Z uvedeného vyplývá, že obec tvoří dostatečné zdroje k úhradám dokončených investic. V posledním
čtvrletí dojde ke konečným úhradám např. rekonstrukce kotelny, í hřiště u školky, rekonstrukce sociálního
zařízení ve školce, akce kanalizace a vodovodu Záblatí, sokolovna a další drobné akce. Současně ale
dojde i vyúčtování dotací na uvedené akce.
Proto je předpoklad dosažení dobrého výsledu hospodaření v roce 2016.
Čistý provozní výsledek
		
k 30.6. 2016
k 30.9. 2016
Opakující se příjmy                              	
9 469				
14 308
Opakující se výdaje                              	
6 026			 	 9 276
Čistý provozní výsledek činí 		
3 443 tis.Kč
5 032 tis.Kč


za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice Ing. Marie Šavlová
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HOSPODAŘENÍ V LESÍCH MĚSTYSE CHUDENICE
Letošní rok byl po loňském mimořádném suchu plný očekávání dalšího vývoje narušeného lesního ekosystému. Důsledky dramatického poklesu hladiny podzemní vody se projevovaly již od prvních měsíců
roku a to zejména u nevhodných smrkových porostů. S nástupem jara se přidal i lýkožrout lesklý, který
spolu s václavkou smrkovou a později i lýkožroutem smrkovým zapříčinili hynutí oslabených stromů. Následky v podobě polomů zanechaly i letní přívalové deště s nárazovým větrem.
Z těchto důvodů se po celý rok v obecních lesích prováděla pouze těžba poškozených a odumřelých
stromů, což je nutné z hlediska zabránění šíření uvedených škodlivých činitelů.
Ke konci listopadu dosáhla těžba již více než 1200 m3 dřeva. Z toho je 95% dřeva smrkového, 3% borového, 2% modřínového a 1% listnatého. Proti minulým letům je to nárůst o více než 150%.  Z desetiletého
předpisu maximální výše těžeb je to ve čtvrtém roce plnění 35% plánu.
Prodej dřeva je realizován na odvozním místě (skládka), kde si již kupující zajistí odvoz nebo další manipulaci na své náklady. Dřevo je prodáváno zájemcům s nejlepší cenovou nabídkou. Ekonomicky nerentabilní
těžby slabých a těžko přístupných porostů jsou zadávány na výřezy samovýrobcům. Jsou pokryty všechny
žádosti o samovýrobu palivového dřeva. Formou přímého prodeje ze skládek se také prodávají zájemcům
palivové výřezy.
I v příštím roce je plánováno pouze zpracovávání souší, vývratů a těžební úpravy prořídlých porostů pro
jejich obnovu.  Je nutné zajistit včasné zpracování kůrovcem napadených stromů.
V nových výsadbách je smrk nahrazován vhodnějšími dřevinami. Je plánována výsadba více jak pěti tisíc
stromků, osmi druhy lesních dřevin, s důrazem na ekologickou stabilitu porostů. Podobně jako v letošním
roce, kdy bylo vysazeno 5,6 tisíc stromků. Z toho 20% borovice, 18% dubu, 15% douglasky, 15% lípy,
15% javorů, 9% smrku a 6% buku. Tím byla zalesněna plocha 0,42 ha nových pasek z těžby a 0,60 ha
opakovaného zalesnění po loňských ztrátách suchem. V letošním roce již byly ztráty na sazenicích v normálu (do 10%).
O paseky je nutné dále pečovat. Bylo uklizeno 500 m³ klestu, ožnuto více než dva hektary kultur a proti
okusu zvěří natřeno 16 tisíc stromků. Je udržováno i deset oplocenek proti vniknutí zvěře. V současnosti
již probíhá příprava nových pasek pro jarní zalesnění.
Velkou pomocí při těchto pracích je zaměstnání pracovníků obecního úřadu M. Říhové a J. Hartla, se
kterými se daří zvyšovat kvalitu péče o obecní lesy a to při současném snižování nákladů. Díky patří i všem
pracovníkům obecního úřadu, kteří se vždy vstřícně a aktivně podíleli na řešení problémů.
Chci poděkovat všem návštěvníkům lesa, po kterých v lese nenacházím různé (někdy neuvěřitelné) odpadky, rozježděné motostezky nebo piliny po krádežích. Věřím, že obecní lesy zůstanou oázou klidu a odpočinku, kterou zanecháme i svým dětem.
Neodpustím si v této předvánoční době prosbu. Neřežte na pasekách vánoční stromky. Vždyť pro čtrnáct
dní potěšení zkazíte minimálně sedm let práce a dnes není problém koupit levně krásné stromky u odborníků.

Zdeněk Žihla - lesní hospodář

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

Chudenický zpravodaj 1/2016 

15

BYTOVÝ FOND MĚSTYSE CHUDENICE - Bytové domy v Roubalově ulici
V roce 2016 se podařilo prodat obecní byt 3+1 za cenu 1.227.000,- (po odečtení nákladů spojených
s převodem nemovitosti). Tento byt byl prakticky od roku 2008 nevyužíván a na náklady obce se pouze
temperoval.
Všechny bytové jednotky jsou aktuálně v nájmu. V posledním roce došlo k nárůstu nákladů v důsledku
častějších výměn elektrospotřebičů. Zejména sporáky a bojlery již pomalu dosluhují a výdaje za jejich
výměnu budou v dalších letech dále stoupat. V roce 2016 stály nezbytné opravy 68.626 Kč.
Řečí čísel je stav nových bytovek následující:
Ke dni							
Obsazenost bytů (z celkových 50ti jednotek)
Celkový počet nájemníků				
Nájemníků s trvalým bydlištěm v Chudenicích
Dlužné nájemné					
Počet probíhajících exekučních řízení		

16.2.2015			
46				
94				
63				
408 tis.			
20				

30.11.2016
50
92
66 + 13*
434 tis. (k 1.11.)
20

• nájemníci, kteří se odstěhovali, ale ponechali si trvalé bydliště v Chudenicích
Ostatní bytové jednotky
V majetku obce jsou dále dvě bytové jednotky v budovách zdravotního střediska a mateřské školy a dále
tři byty v Čechově ulici. Byt ve zdravotním středisku je celkově v dobrém stavu krom problematické
kvality vody, což je však obtížně řešitelný problém. V příštím roce proběhne menší oprava střechy, která
zabrání občasnému zatékání vody v zimním období. Bytová jednotka v mateřské škole byla na náklady
předcházejícího nájemce částečně zrekonstruována.
Budova v Čechově ulici je v některých ohledech v havarijním stavu. V nejbližší době bude v jednom bytu
zahájena rekonstrukce již zcela nevyhovující koupelny a sociálního zařízení. Pokud to umožní finanční
situace, bude v roce 2017 provedena částečná rekonstrukce střechy, která je již za hranicí životnosti
a opakovaně dochází k zatékání do budovy, kterému zabraňují průběžné provizorní opravy.
Nájemné ve všech zmíněných bytech bylo upraveno od 1.1.2017 takto:
- Byt ve zdravotním středisku 	

... 56,2 Kč/m2

- Byt v Mateřské škole 		

... 56,5 Kč/m2

- Byty v Čechově ulici 		

... 24 Kč/m2

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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INFORMOVANOST OBČANŮ

Způsobyinformování:
• webové stránky obce-průběžněaktualizovanéinformace
• informativní sms:službumomentálněvyužívá148občanů;odpočátkuroku2016bylorozesláno77
infosmssestovkamiinformacíobsahověsevážícíchkděnívměstysi;vzhledemktomu,žepřihlašování
nenínijaktermínověomezené,jemožnésedonějpřihlašovatprůběžně,protovšichniobčané, kteří mají
zájem o zasílání info sms se mohou zaregistrovat na webu městyse či se mohou obrátit na úřad
městyse a budou námi zaregistrováni
• informativní emaily: službumomentálněvyužívá65občanů;odpočátkuroku2016bylorozesláno
již64infoemailů;tiobčané,kteřímajízájemozasíláníaktuálníchinformacíoděnívobciformouemailu,
nechťpošlouemailspředmětem ZÁJEM O INFO EMAILYnaemailovouadresu:bezdek@mestyschudenice.cz
• facebookový profil Chudenice a Chudenicko: https://www.facebook.com/chudenice/


-odpočátkuroku2016nověobsluhovanáplatforma,dokteréjsouvkládánypermanentněaktualizovanéinformacerozličnéhocharakteruoděnívobci-pozvánkynaakce,aktuality,užitečnéodkazy,
videaaj.;511sledujících,519tosemilíbí;administraceprofilunámbylapředánapanemJosefem
Beníkem-tímtomuještějednouděkujemezavstřícnost

…TO MUSÍTE VIDĚT!
NovélogoChudenicka

www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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•
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20. 1. 2016 Karel Štenbauer – O bylinkách a pohybovém ústrojí člověka
5. 3. 2016 Mgr. Jiří Průša – Jížní Etiopie & Zambie, Nigérie, Burkiny Faso, Keňa, ..
18. 3. 2016 Mgr. Libor Schröpfer – Ptactvo jihozápadních Čech
8. 4. 2016 Ing. Jan Bureš – Geologie a květena Chudenicka
16.4. 2016 Petr Koukal – Hovory a hrátky s říkadly a svátky
16. 4. 2016 Libor Kodýdek – Lidová architektura Chudenicka a okolí
22. 4. 2016 Mgr. Petr Mudra – Archeologie JZ Čech
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2.12. 2016 Petr Nazarov – Promítání o indiánech severní Ameriky
2.12. 2016 Petr Nazarov – Jižní Afrikou od Atlantiku až Indickému oceánu
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Vycházky po krásách Chudenicka, které jsou určeny pro všechny milovníky turistiky,
pokračovaly po velkém úspěchu
v loňském roce, i letos:
Chudenický zpravodaj 1-2016


10. 4. 2016 První jarní vycházka na Běleč

Vycházky po krásách Chudenicka, které jsou určeny pro všechny milovníky turistiky,
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– dvojkostelí,
s přednáškou
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5. 2016 Poleň – dvojkostelí, s přednáškou v místě (Mgr. David Franta  16.10.2016
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•

30.12.2016 Vycházka kolem Chudenic – s posezením ve Staré škole

30.12.2016 Vycházka kolem Chudenic – s posezením ve Staré škole

Během školního roku je možné navštěvovat při knihovně Dětský vzdělávací kroužek Rusalka, který si klaBěhem školního roku je možné navštěvovat při knihovně Dětský vzdělávací kroužek
de za cíl stmelit místní děti a nabídnout jim jak prostor k tvoření (sekce Tvořilka) tak ke vzdělávání (sekce
Rusalka, který si klade za cíl stmelit místní děti a nabídnout jim jak prostor k tvoření
(sekce Tvořilka) tak ke vzdělávání (sekce Čtení - vztah k rodišti a místu). Vzdělávací
Během školního
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navštěvovat
při knihovně Dětský
vzdělávací
www.chudenice.info
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398 211 kroužek
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dětí a probíhá
1x týdně.
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Čtení - vztah k rodišti a místu). Vzdělávací kroužek využívá hned několik prostor našeho nového kulturního
centra (KC), které nově vzniklo v budově bývalé základní školy v Chudenicích. Kroužek navštěvuje 10 – 15
dětí a probíhá 1x týdně.

Chudenický zpravodaj 1-2016

Čtení
- každý sudý čtvrtek od 16.15 hod
- kroužek je určen pro děti od 6 let
- děti do 6 let v doprovodu rodiče

Čtení na materiál 20,- za dílnu
- příspěvek
Čtení

- každý
čtvrtek od 16.15 hod
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6
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- příprava výrobků na Vánoční prodej

- příspěvek na materiál 20,- za dílnu

Realizované
akcena
promateriál
děti v roce
2016:
- příspěvek
20,za dílnu
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Už popáté se sešli v Chudenicích dobrovolníci z celého světa, aby zde společnými

udělali „něco“ dobrého pro děti :o) a již teď se těší na fotky
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která stav této zdi „maskovala“ , aby mohli pokračovat druhou fází, která se skládala z rozebírání nebezpečných úseků, ze snižování příliš vysokých částí a z dozdívání chybějících částí. A přesto, že to
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Nové projekty při knihovně městyse Chudenice:
Ve vestibulu Úřadu městyse Chudenice vznikla nová „KNIHOBUDKA“, určená k volnému sdílení knih
mezi spoluobčany. Kdokoliv může přinést knihy nebo časopisy, které již nepotřebuje a zároveň si odnést ty, které se mu zalíbí. U „Knihobudky“ jsou i dvě křesílka a zájemci o knihy si je zde mohou v klidu
prohlédnout.
V říjnu 2016 byl otevřen nový Dětský klubík Sovička , který je určen všem maminkám s dětmi ve věku
0 – 4 roky. Setkání probíhají každou středu od 10 – 12 h v prostorách Tvořilky, kde pod vedením Marušky
Macánové maminky s dětmi cvičí, zpívají a také tvoří.
Virtuální Univerzita třetího věku                        
Knihovna městyse Chudenice hledá zájemce o studium VU3V:
- osoby se statusem důchodce
- invalidní důchodce bez rozdíl věku
- osoby v kategorii 50+ (nezaměstnaní)
Studium bude probíhat 1x za 14 dní v Posluchárně KC v Chudenicích
Vzdělávací cyklus „Svět kolem nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia je 3 roky. Pokud senior absolvuje 6 kurzů, je pozván na
slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.
Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.
Samotnému studiu předchází 0. pilotní kurz – Astronomie, který obsahuje 4 přednášky ( Sluneční hodiny
I. A II., Astronomové Rudolfa II., I. A II.) Tento pilotní kurz slouží především k pochopení systému studia a
probíhá 1x týdně. Cena za celý pilotní kurz je 150,-.

obdrží
„Osvědčení
o absolvování
Univerzity
věku“.
Ostatní kurzy obsahují 6 přednášek a probíhají
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Cestování
– co jstehodiny
možná I.nevěděli,
Čínská medicína
přednášky
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chelangela Buonarroti, Život s energií.
Více informací v Knihovně městyse Chudenice nebo na tel. 727 862 134
Zahájení kurzu VU3V je leden 2017
Otevírací doba knihovny: 	 pondělí  14 – 17 hodin
                                        	
středa      9 – 12 hodin
                                        	
čtvrtek   14 – 18 hodin
Více aktualit a fotografií na facebooku – Knihovna městyse Chudenice
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Včelařský rok, Vývoj a současnost evropské unie, Vývoj informač
roku 2009, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Život s energií.
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3 části: Soutěž o nejokvetenější místo našeho domova -  okno, balkon, zahrádka, pergola, terasa apod.
Tato jediná část byla soutěžní.

Hlasujících bylo 65. Na prvním místě skončila
Zuzana Hájková se svojí skalkou. Na druhém
místě skončily dvě, a to Jana Fleischmanová se
zátiším u studny a Jitka Egermayerová s okvetenou pergolou a domem. Na třetím místě se
umístila Lenka Jaklová a její detail mateřídoušky spolu s pohledem na Chudenice. Výherkyni
ještě jednou blahopřeji a předala jsem jí slíbený
dárek.
Dalšími částmi výstavy byly fotografie našeho
okolí – příroda, krásy, zajímavosti, zvláštnosti
Chudenicka – a to na max. deseti fotografiích,
a dále pak ukázky toho, co kdo umí – výrobky
a dekorace apod.

Dalšími částmi výstavy byly fotografie našeho okolí – příroda, krásy, z
zvláštnosti Chudenicka – a to na max. deseti fotografiích, a dále pak ukáz
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Chci velice poděkovat všem zúčastněným za dobrovolný příspěvek. Ten jsem použila na dárek pro výherkyni, část jsem dala dětem do Tvořilky a něco jsem nechala ženám kutilkám.
Pokud jste se přišli podívat, viděli jste, jak jsou místní lidé šikovní. Vím, že takových je v Chudenicích daleko více a snad se i oni přijdou příště „pochlubit“.
Měla jsem velké obavy, když jsem se do tohoto projektu pustila, protože nemám moc dobré zkušenosti
s účastí chudenických lidí na akcích, ale tato výstava předčila moje očekávání. Ne snad počtem zúčastněných vystavovatelů, ale návštěvníků přišlo „uspokojivě“.  „Dost“ by bylo silné slovo. Ale na to, že se akce
konala pouze jeden den… Tak co, Chudeničtí? Uděláme si příští rok další ročník? Je to jen na vás. Foťte,
vyrábějte.


Krásné dny plné pohody přeje Dagmar Stelzerová

STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Starý czerninský zámek v Chudenicích žije! To každý kdo otevře profil „Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského“ na facebookových stránkách, ale i internetové stránky našeho zámku určitě
zaregistroval. Změny jsou vidět i při samotné návštěvě našeho areálu. A vyplatilo se, letošní rok byl pro nás
úspěšný.
Od března bylo třeba celý zámek kompletně odzimovat, vyčistit a naleštit, abychom mohli o první dubnové
sobotě otevřít brány veřejnosti. A otevřeli jsme hned maňáskovým divadlem, které přilákalo na prosluněné
zámecké nádvoří děti i dospělé.

Od dubna jsme se aktivně pustili do propagace zámku na sociálních sítích a na internetu. Denně jsme
plnili náš facebookový profil zajímavostmi z historie Chudenicka, zámku, zámeckého archivu a novinkami
z dění na našem objektu. Každý týden informujeme o novinkách a expozicích na zámku také regionální
a celostátní média, Český rozhlas, ale i odborné časopisy a další. Spolupracovali jsme na vydání nových
propagačních materiálů zámku a okolí a jejich expedici po informačních centrech a okolních památkových
objektech. Našim cílem je zvýšit podvědomí o Chudenicích a jejich lákadel - jako je zámek, kostel, Bolfánek a Americká zahrada. Naše facebookové stránky měsíčně navštěvuje kolem tří tisíců čtenářů.
Také kulturně náš zámek žije. Na začátku května jsme připravili Svatební neděli s výstavou a módní přehlídkou svatebních šatů. Cílem této akce bylo představit zámek i jako jedno z míst, vhodných pro svatební obřady. Měli jsme hned několik výstav. Jedna nesla název „Od zemanky po hraběnku“ a šlo o unikátní výstavu
historických kostýmů české šlechty z dílny Blaženy Votápkové z Klatov. Druhá výstava nesla název „Chudenicko očima předků“. Na ní byli k vidění unikátní fotografie a pohlednice Chudenicka, staré i sto let, včetně
obrazů ze sbírek zámku a obyvatel městečka. Další výstavou bylo téma „Osobnosti Chudenicka“, kde byly
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například k vidění fotografie z vítání občánků od roku 1961. V červenci se konaly již tradičně denní oživené
prohlídky zámku (5.7.), kdy jsme s ochotníky oživili mimo jiné zámeckou kuchyni a prádelnu s názvem „Pohlazení starých časů“. A pro velký úspěch jsme opakovali v září.  Dalšími akcemi byly např. koncert „Ahoj
léto“ ve spolupráci s chlumčanským dětským sborem, divadelní představení „Ženy“ v nastudování souboru
Světlonoš/ž/ky, koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Bohatý program čekal na návštěvníky také o pouti. Ve dnech 29. a 30. 7. jste se mohli opět bát při nočních oživených prohlídkách zámku, dále 30. a 31. 7
se pobavit při romantickém vystoupení šermdivadla Clatonia a nově také obdivovat krásu květin na „výstavě
Denivek“. V neděli 31. 7. pak vše zakončil celodenní Staročeský zámecký jarmark, či Maňáskové divadélko
s dílnou pro děti přímo v rodné síni slavného rodáka Jaroslava Kvapila. A takto bychom mohli pokračovat dál
a dál. Letos se těch kulturních a společenských akcí konalo na našem zámku hned 21. A asi jedna z nejvýznamnějších, nás čekala na ukončení sezony, ve státní svátek 28. 10. „Chudenice ve stínu otce vlasti“ byla
naše pocta českému králi Karlu IV. a chudenickému faráři, osobnímu kronikáři Karla IV. Přibíku Pulkavovi
z Radenína. Kdo z vás na akci přišel, určitě ocenil.
Náš zámek nežije jen propagací a kulturou. Podařilo se nám za pomoci dobrovolníků upravit a zpřístupnit
malé zámecké nádvoří, které je osázeno květinami a jde nyní o velmi romantické a energií nabíjející místo
pro relaxaci a odpočinek. Budujeme také expozici věnovanou Americké zahradě, která bude sloužit zároveň jako místnost pro návštěvníky zámku. Doplňujeme postupně také zámeckou expozici novými věcmi ze
zámeckého archivu a depozitáře, včetně věcí, nalezených na zámecké půdě a podobně. Vracíme staré
věci na místa, odkud pocházejí.

A teď to nejdůležitější na závěr. V loňském roce /2015/ přišlo na náš zámek, tedy na klasickou prohlídku
zámku s průvodcem a na všechny kulturní akce 6 403 návštěvníků. V letošním roce /2016/ jsme docílili
11 466 návštěvníků. Děkujeme všem za podporu a přízeň.
A pokud se obáváte toho, že už jste na našem zámku všechno viděli, tak se mýlíte. V příštím roce na vás
budou čekat další novinky v podobě nových expozic. Ano, vstoupíte do míst, která byla veřejnosti dosud
nepřístupná. Nevěříte? Tak se přijďte podívat. Ale až v dubnu 2017. Pro letošek je brána našeho zámku
již zavřená. Rádi vás, vaše příbuzné a známé na našem zámku uvidíme. Vše co zde děláme a udržujeme,
vykonáváme pro Vás a příští generace. Vážíme si odkazu našich předků a v tomto duchu se snažíme rozvíjet
a vylepšovat také veškeré zámecké interiéry a exteriéry.
Miroslava Žáková - správkyně zámku a kolektiv
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Planetka - Školní rok 2015/2016 a 2016/2017

Dovolte mi pár slov k tomu, co se v mateřské škole Planetka událo a co se
ještě chystá v tomto školním roce. Rozdělím události na provozní záležitosti
a aktivity, jež jsou součástí školního vzdělávacího programu „Spolu na planetce“.
Tak jako v předešlém školním roce, i v tomto jsme se postupně snažili zlepšovat úroveň mateřské školy. Pořídili jsme nové police na výtvarné potřeby
pro děti, nové police na míru do výdejny jídel, nechali vyrobit nové police
do skladů didaktického materiálu. Dále jsme obměnili část hraček a didaktických pomůcek. Od firmy Macán projekce DS s.r.o. jsme obdrželi sponzorský dar – sedací soupravu pro děti, knihovničky, relaxační vak, rozložitelný několikadílný sedák krokodýl a padák (didaktická pomůcka). Tímto ještě jednou děkujeme, dětem takto vznikly dva čtenářské
koutky, které jsou užívány během dne a před ukládáním ke spánku.
Obec se postarala o ohrazení objektu mateřské školy tak, aby rodiče měli snadný přístup k MŠ a zároveň
byl objekt uzavřen a otevírán pouze v době určené k příchodu a odchodu dětí.
V měsíci lednu byla v MŠ Planetka Česká školní inspekce, jež zhodnotila celkovou úroveň mateřské školy.
Zpráva z kontroly je zveřejněna na webu ČŠI.
V měsíci červnu byly dovybaveny kanceláře a kabinety pedagogických pracovníků i provozních pracovníků vyřazeným nábytkem z ČSOB Klatovy. Tímto bych ráda poděkovala paní Ing. Pavle Macánové za její
laskavost a vstřícnou pomoc. Vážíme si velmi Vaší laskavosti.
Ve spolupráci s vedením městyse byl během roku získán grant na vytvoření hřiště. Z důvodu výstavby byl
provoz o hlavních prázdninách přerušen. Druhý důvod přerušení provozu byla rekonstrukce sociálních
zařízení dětí.
Nyní k událostem loňského školního roku. Zde jsou aktivity mateřské školy Planetka za školní rok
2015/2016:
Oslavy narozenin a svátků dětí,  Michaelská slavnost, Divadelní představení v MŠ, Martinská slavnost,
Lampionový průvod, Mikulášská tancovačka, Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční slavnost, Karneval, Masopustní slavnost, Jarní slavnost – vynášení Mořeny, Screening pro předškoláky, Velikonoční
slavnost (koleda po městečku), Zápis do MŠ Chudenice, Den dětí, Besídka pro maminky, Návštěva místní
knihovny, Bolfánku a Starého zámku, Školní výlet na farmu Moulisových se zážitkovým programem, Slavnostní rozloučení se školáky – Janská slavnost. Nerozděluji zde, které slavnosti jsou s rodiči, jen s dětmi,
či pro širokou veřejnost z důvodu délky článku.
V letošním školním roce tj. 2016/2017 se těšíme již od listopadu na obohacení vzdělávacího programu
návštěvami environmentálního centra Lüftnerka v Plzni. V prvním vzdělávacím bloku se seznámíme se světem zvířat. Dále si prohlédneme botanickou a zoologickou zahradu města Plzně. Environmentální vzdělávací centrum Lüftnerka budeme navštěvovat i v dalších měsících školního roku 2016/2017.
Letos proběhlo v MŠ i společné focení, jež bylo pro děti taktéž zážitkem. Fotografie jsou zveřejněny
na FCB stránkách mateřské školy https://www.facebook.com/PlanetkaChudenice/.

						

MgA. Iva Tesařová - ředitelka MŠ
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RENOVACE „KŘÍŽKŮ“ NA CHUDENICKU
Poněvadž nám není lhostejná historická paměť krajiny zhmotněná v drobných památkách, které nám
v naší blízkosti zůstaly po předcích, chceme se v rámci našich možností podílet na jejich „oživení“. Proto
se městys Chudenice na počátku letošního roku rozhodl zapojit žádostmi do nově vyhlášeného dotačního
programu č. 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který realizoval Státní zemědělský a intervenční fond, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR.
Zde je třeba se ještě zmínit a především poděkovat všem realizovaným nezištným iniciativám obdobného
charakteru, které již na Chudenicku byly v nedávném období provedeny. Děkujeme upřímně za každou
takovouto snahu.
Postup plánovaných oprav byl následující. Nejprve bylo vytipováno několik objektů k případné renovaci
a následně bylo z administrativních důvodů prozatím vybráno pět křížků, tak aby svým rovnoměrným umístěním v krajině prostorově zastupovaly víceméně většinu katastrů Chudenicka. Dotace nám byla přiznána
v celé požadované výši (dotace SZIF 72 240 Kč, vlastní zdroje 39 960 Kč), tudíž mohlo dojít k zamýšleným
pracím. Jako vhodný realizátor bylo osloveno a následně vybráno Kamenictví Luboš Procházka ze Srbic.
K provedení opravy křížků byly v první fázi vybrány takové objekty, které měly stejnou technologii opravy.
Kříže byly na celém svém povrchu silně zasaženy mechy a oxidačními krustami černé barvy. Většina křížků
měla poškozenou tzv. korunu - ta byla u většiny chybějící ze 30-90%. Nebyl dochován žádný kovový kříž.
Výjimku tvořil jen jeden křížek, nacházející se v katastru obce Slatina - nad koupalištěm. Tam se kovový
kříž nacházel, a tudíž nebyla koruna tolik poškozena. U tohoto křížku byly opravy prováděny na místě.
Ovšem technologie celkových oprav byla stejná jako u ostatních. V první fázi došlo k demontáži stávajícího stavu – rozebrání a naložení padajících, nebo už povalených kusů. Následně byly převezeny do dílny
kameníka a restaurátora. Po převozu došlo k zajištění a fixaci nejpoškozenějších míst a tvarů. V druhé fázi
došlo k samotnému čištění jednotlivých křížků. Ve třetí fázi došlo k domodelování koruny. Po dokončení
tmelení byla provedena barevná retuš tmelů a součástí bylo i zvýraznění stávajících letopočtů, nápisů
a symbolů. Na závěr po instalaci křížů na původní místo a úpravě přilehlého okolí byly jednotlivé kamenné
kusy osazeny novými kovovými kříži s Kristem a nápisem INRI.
Na tomto místě bychom chtěly poděkovat panu Procházkovi a jeho kolegům za precizně odvedenou práci
a neméně též za vstřícnost a korektnost v přístupu k řešenému.
Rádi bychom v příštím roce podali žádosti o renovaci dalších drobných sakrálních objektů v katastrech
našich obcí - proto budeme rádi za Vaše inspirace, které nám můžete osobně sdělit či zaslat na email:
bezdek@mestyschudenice.cz

Slatina
směr Lotrov



Slatina
nad silnicí do Balkov

Chudenice
Hradčany-směr Vyšensko

Bezpravovice
vjezd do obce

Slatina
nad koupalištěm

Mgr. Marcel Bezděk - místostarosta městyse
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky za období od 11/2015 do 11/2016.
1. 06.02.2016 - POŽÁR lesního porostu u „Kuchyňky“ (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
2. 08.02.2016 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace-Slatina
3. 29.02.2016 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace-Chlumská
4. 08.03.2016 - TECHNICKÁ POMOC – odstranění překážky z pozemní komunikace-Bezpravovice
5. 28.03.2016 - POŽÁR travnatého porostu v obci Slatina
6. 01.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ odstranění havárie na komunikaci-Bažantnice
7.

25.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace -Únějovice

8. 26.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Poleň
9. 26.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Strýčkovice
10. 20.07.2016 - POŽÁR elektroinstalace v pivovaru - Chudenice
11. 26.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Koloveč
12. 27.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Přetín
13. 27.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Chudenice
14. 14.08.2016 - TECHNICKÁ POMOC-DOPRAVNÍ NEHODA u obce Balkovy
15. 20.08.2016 - POŽÁR strniště a slámy na poli u obce Býšov
16. 24.09.2016 - POŽÁR digestoře v bytové jednotce Roubalova 306 v obci Chudenice
17. 30.10.2016 - POŽÁR komína rodinného domu čp. 91 v obci Chudenice
K výše uvedenému je třeba zdůraznit, že chudeničtí hasiči svými včasnými zásahy dokázali zejména zamezit případným újmám na životech nebo zdraví osob a uchránit nemalé majetkové hodnoty.

Mimo zásahy také naši hasiči pomáhali Úřadu městyse a občanům provedením prací, kterými jim ušetřili
nemalé částky z jejich rozpočtů.  Jedná se mimo jiné zejména o tyto práce:
•

čištění koupaliště ve Slatině,

•

prořezání stromů a sekání trávy v Sadu Hany Kvapilové (společně se zahrádkáři),

•

čištění studní, doplňování vody do studny u hřbitova a zalévání zeleně,

•

čištění kanalizačních systémů, čerpání vody ze sklepních prostor
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•	výškové práce - čištění okapů, oprava komínové lávky na budově bývalé ZŠ, prořezání starých a nebezpečných stromů
•

generální oprava výjezdové požární stříkačky PS 12, kterou provedl pan Petr Lucák

Jako největší zajímavost a novotu v uplynulém roce lze uvést již zmiňované vyhlášení nečekaného prověřovacího cvičení, které se konalo u Kvapilových jezírek v blízkosti lesního porostu a objektu zvaného Kuchyňka,
kde byl uměle založen regulovaný požár v prostoru lesa směrem na Chocomyšl. Operačním střediskem
byl na žádost vedení městyse Chudenice vyhlášen požární poplach jednotce. A zde pozor. Jen na výjezd
jednotky ze základny od doby vyhlášení poplachu je stanoven pro naši jednotku (JPO III/1) časový limit 10
minut. Zmenšené družstvo 3+1 vyrazilo k zásahu s cisternovou automobilní stříkačkou TATRA 815 CAS-32
hluboko pod tímto limitem a dorazilo na místo zásahu v perfektním čase 13-ti minut od vyhlášení poplachu.
Na místě ihned zahájilo zásah a během chvíle byl vznikající požár zlikvidován. Prověřovací cvičení tak bylo
vyhodnoceno s výsledkem „Velmi dobré“.
V březnu naši členové jednotky uspořádali společně s kolegy z JSDH Železná Ruda pod dohledem HZS PK
ÚO Klatovy taktické cvičení, které se konalo v prostorách bývalé základní školy. Cílem cvičení bylo připravit
mužstvo na případný požár výškové budovy. Hasiči cvičili požární útok do patra, taktické rozvinutí hadic, vyhledávání osob, jejich evakuaci a následnou první pomoc. Celý prostor byl uměle zakouřen tak, aby se vše
co nejvíce přiblížilo reálné situaci. Veškerá práce se tím pádem musela vykonávat za použití dýchací techniky
a kompletní výzbroje a výstroje hasiče. Toto cvičení bylo také vyhodnoceno jako „velmi dobré“. V budoucnu
hodláme v provádění podobných taktických cvičení co nejvíce pokračovat, a tím tak postupně zdokonalovat
připravenost celé jednotky na chvíle, o kterých všichni doufáme, že nikdy nenastanou.
Svoji profesionalitu a připravenost na mimořádné situace si naši hasiči také zdokonalují formou absolvování povinné „Základní přípravy jednotky“ a někteří z nich i absolvováním potřebných specializačních kurzů
z důvodu vykonávání funkcí, jako je např. strojník, velitel, obsluha motorových pil, zdravotník atd. V letošním
a koncem loňského roku se těchto týdenních kurzů v areálu HZS Zbiroh zúčastnili jmenovitě Miroslav Písařík
- velitel, Václav Smazal ml. - strojník, Vítězslav Skřivan - velitel, Václav Janeček obsluha motorových pil, Vít
Zábran – strojník, Tomáš Pfeifer – zdravotník, David Žák – velitel a strojník. Všichni obstáli v kurzech na výbornou a obdrželi potřebná osvědčení pro výkon funkcí. Za to jim je třeba poděkovat už jen proto, že  kurzy
absolvují ve svém osobním volnu na úkor svých rodin a blízkých, kdy ve svém zaměstnání většinou k tomuto
využívají neplaceného volna, či dovolené, bez nároku na náhradu….velké díky!!!
V souvislosti se získáním potřebné kvalifikace pro výkon funkce „Velitele jednotky SDH Chudenice“ a z důvodu „emigrace“ stávajícího velitele jednotky pana Tomáše Pfeifera, vedení městyse jmenovalo s platností
od 1.1.2017 do této funkce dlouholetého člena a strojníka jednotky pana Miroslava Písaříka. Hasiči a vedení
městyse tímto Tomášovi děkují za perfektně vykonávanou činnost, kdy svým profesionálním a vstřícným přístupem pomohl přispět k vytvoření velice dobře fungující jednotky chudenických hasičů. V jednotce zůstává
na funkci zástupce velitele jednotky.     
Zajímavou a celkem zásadní skutečností je pokračování v konečně nastartované perfektní spolupráci s vedením městyse a díky tomuto tak vypěstování prvních plodů ze zaseté úrody. Vedení městyse se podařilo
získat dotaci 90% na pořízení nového dopravního vozidla ve výši cca 2 mil Kč. Nové vozidlo nahradí již delší
dobu vyřazené a chybějící dopravně-technické vozidlo AVIA A30, čímž se výrazně zlepší akceschopnost
a dopravní obslužnost jednotky. Právě probíhá výběrové řízení, kde bude konečně určeno, jaké vozidlo
městys hasičům pořídí. Bohužel hasiče ale nadále trápí uskladnění techniky, materiálu, vybavení a důstojné
zázemí pro členy dle potřeb výjezdových jednotek ve 21. století. I v tomto ohledu probíhá intenzivní spolupráce s vedením městyse, kdy se momentálně pracuje na projektové dokumentaci a podání žádosti o dotaci
na výstavbu nové hasičské zbrojnice, která by měla stát za budovou základní školy. Doufáme a věříme, že je
vše na dobré cestě a povede se nám společně docílit konečně nejen pořízení kvalitní techniky, ale i „NOVÉ“
Hasičské zbrojnice, kde bude uskladněna.
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Takové malé připomenutí některým spoluobčanům:
Možná si někdo i dnes ještě řekne směrem k hasičům: „No tak jedou, uhasí, pořezaj, vyčerpaj, přijedou
a jdou na pivo, co na tom?!“. I takové názory občas bohužel slyšíme. Není tomu tak!!! Samotné zásahy jsou
velice nebezpečné, psychicky, fyzicky a časově náročné. Hasičům nekončí práce tím, že vyjedou na místo
zásahu a hasí, řežou, nebo čerpají vodu a podobně. Po provedení prvotního zásahu začíná další kolo pracovních činností, při které musí hasiči třeba i kolikrát zůstat na místě požářiště a několik hodin jej hlídat, při
povodních i několik hodin čerpat vodu, uklízet následky havárií atd. Po příjezdu na základnu musí doplnit
PHM, hasiva, usušit použité prostředky, vše zkontrolovat, vyčistit, uklidit a znovu připravit na další případný
výjezd. Není to tak jednoduché, jak se někteří bohužel domnívají. Je ale i mnoho těch, kteří to vidí, dokáží
pochopit a ocenit. Za to jim hasiči děkují. A k ostatním? Ostatní prosí, zamyslete se i nad tímto. Přijďte se
klidně po zásahu podívat, co tam v té hasičárně vlastně dělají.  Konec konců třeba vás i hasičina začne více
zajímat a můžete pomoci rozšířit jejich řady. Dveře jsou otevřeny každému. A se zmiňovaným pivem, s tím je
to tak, že po práci chutná nejlépe, to asi každý ví….…ale až po práci!!!
A NEZAPOMEŇTE, HASIČE POZNÁTE TAK, ŽE BĚŽÍ TAM, ODKUD OSTATNÍ UTÍKAJÍ !!!
SDH Chudenice
Každý začátek roku se Sbor dobrovolných hasičů ubírá k přípravě na nastávající společenské a sportovní
akce. Ani rok 2016 nebyl výjimkou. Veškerá soutěžní technika se musela po zimě uvést opět do provozu
a tak nás čekalo spoustu práce a příprav. Dne 21. května se uskutečnila hasičská soutěž okrsku č. 30
Chudenice, kde naše SDH soutěžilo se třemi družstvy, z toho bylo jedno družstvo žen, které se umístily
na prvním místě. Bohužel naše zbylá dvě družstva se umístila na 3. a 4. místě. Věříme však, že příští rok vše
napravíme a putovní pohár vyhrajeme zpět k nám do Chudenic.
Navázáním úzké spolupráce s ostatními spolky v našem městečku došlo k nastavení výborné spolupráce při
pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcích.

Hasiči se podíleli nebo organizovali zejména tyto akce:
Rozsvícení vánočního stromečku, Hasičský bál, Masopustní průvod a Maškarní bál, Stavění a hlídání máje,
Dětský den, 2. ročník „Memoriálu Václava Zoubka“ v soutěži historických stříkaček PS-8 a uspořádání zájezdu na „Země živitelku“ do Českých Budějovic.
Hasičský bál 2016 se konal opět v tělocvičně bývalé základní školy a těšil velikému úspěchu a velké návštěvnosti. Na akci byly lístky vyprodány již několik dní před začátkem. Důvodem jistě byla skutečnost, že
jsme se po několika žádostech z řad spoluobčanů starší generace rozhodli pozvat mediálně známou kapelu
„Malá muzika Nauše Pepíka“. Zatančit a poslechnout si ji přišlo na 200 lidí. Bohužel kapacita sálu neumožnila uspokojit všechny zájemce o tuto akci. Jediné co můžeme slíbit je, že pana Nauše jsme do Chudenic
nepozvali naposled.   
A ještě oznámení o plánovaných akcích:
Dne 17.12.2016 se od 19:00 hod. uskuteční Výroční schůze valné hromady SDH Chudenice, která letos
poprvé proběhne v tělocvičně bývalé základní školy. Vyzýváme tímto k účasti členy spolku i širokou veřejnost.
Dne 27.01.2017 od 20:00 hod. se opět uskuteční v tělocvičně  bývalé základní školy tradiční Hasičský bál,
kde zahraje k tanci a poslechu nám všem již dobře známé hudební těleso “SKALANKA“ ze Švihova. Minule
to chlapci pěkně rozjeli a došlo k tancování i na stolech. Tak se necháme překvapit, jak to asi dopadne nyní.
Lístky budou opět dostupné již v předprodeji.
HASIČI dále oznamují, že se zapojili do programu „Recyklujte s hasiči“, a tím tak pomáhají úřadu městyse
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slikvidacíELEKTROODPADU.Pokudobčanéchudenickabudoupotřebovatzlikvidovatstaré-Ledničky,
pračky,sporáky,vysavače,žehličky,vrtačky,brusky,televize,monitory,rádia,počítače,mobilyapod.,můžouseobrátitnatel.720545632(PetrBláha)nebonakancelářúřaduměstyse.Podomluvějeimožnost
odvozuzařízení.
S přáním krásného, pohodového a úspěšného nastávajícího roku 2017
vaši CHUDENIČTÍ HASIČI
Dne7.2.2016hasičispolečněuctilipamátkukamarádaačlenaSDHChudeniceKájiBláhy,kterýnásnečekaněanáhlenavždyopustildne14.12.2015.

1. řada z prava: stojící Tomáš Pfeifer, sedící Marek Lucák, Petr Urban, Josef Brabec, Petr Lucák
2. řada z prava: David Žák, Václav Janeček, Tomáš Baxa, Josef Brabec ml., Jaroslav Beran, Petr Zoubek ml., Jiří Beran, Vítězslav Skřivan, Petr
Bláha, Vít Zábran, Jan Hodan, Josef Urban, Tomáš Rupert

Kolektiv autorů

„Nikdynezapomeneme,Kájo!“

TJ SOKOL CHUDENICE
ODDÍL KOPANÉ
Fotbalovýrok2016vChudenicíchlzezesportovníhoispolečenského
hlediskaposuzovatjakoveliceúspěšný.Týmmužů,jakojedinýreprezentantobcevokresníchsoutěžíchklatovska,sevsilnékonkurencineztratil
aniletos.PoloňskémúspěchuveforměpostupudoIII.třídysepojarních
dohrávkáchpropracovalnacelkovétřetímísto,kterésiceneumožniloopětovnýposundovyššíhofotbalovéhopatra,pronováčkasoutěževšakznamenalopotvrzeníjehoschopnostíhrátdůstojnouroliinaobtížnějšíúrovni.
Podzimníčástnovéhoročníkutřetítřídyjsmeodehrálivevelkémstylu
apřezimujemenakrásnémdruhémmístě,obodzavedoucíŽeleznou
Rudou.Výchozípozicijsmetakoprotiminulémupodzimuvylepšiliošest
bodůatobypřizachovánísportovnívýkonnostipodobuzimnípřestávky
www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211

32

Chudenický zpravodaj 1/2016

mělo znamenat, že se můžeme na jaře 2017 reálně pokusit o postup do okresního přeboru.  Většina
hráčů současného týmu neměla dosud možnost zahrát si fotbal na této úrovni a proto je našim velkým
přáním, aby jim byl tento sportovní sen v příští sezoně splněn. Zda se postup povede a jak dlouho budou
vyšší soutěž schopni hrát, to bude záležet pak již na hráčích samotných, na jejich přístupu k tréninku, k životosprávě, k partě a na chuti co nejlépe reprezentovat oddíl, potažmo pak obec, jejíž barvy hájí a která
se na jejich sportovním vyžití jednoznačně nejvíce podílí.
Činnost fotbalového oddílu se, ale neodehrávala pouze na trávnících hřišť, byla mnohem rozmanitější.
Jak plynul chudenický fotbalový rok 2016
Leden: zdánlivě klidný měsíc, sportovní činnost byla zaměřena jen na dobrovolné tréninkové jednotky
a hlavně na individuální přípravu. V zákulisí probíhala jednání o hostování a přestupech. V této době se
podařilo stabilizovat kádr pro jarní boje, když se několik původních hostování přetavilo na trvalý přestup.
Našimi kmenovými hráči se tedy stali: Martin Ježek z Košutky / Plzeň / a Václav Fremuth z Lub u Klatov.
Tomáš Baxa z Křenic přišel jako hostující hráč na půl roku.
Z týmu odešli na hostování do Chocomyšle / Koloveč B /  Kamil Kacerovský a Martin Adamec.
Únor: naplno se rozjela zimní příprava týmu na jarní sezonu. Byla zaměřena na získání fyzické kondice
i na oprášení herních dovedností a na souhru nově stabilizovaného kádru. Vzhledem k umístění v tabulce bylo umožněno hráčům absolvovat čtyřdenní herní soustředění ve Svaté Kateřině u Nýrska. Akce
byla hodnocena velmi kladně, kromě sportovní stránky měla pozitivní vliv i na stmelení kolektivu, což byl
velmi podstatný aspekt následného úspěšného tažení jarní částí
soutěže.
Fotbaloví činovníci rovněž nazaháleli. Začátkem měsíce se
konala další výborová schůze,
koncem měsíce intenzivně pracovali na přípravě výroční schůze
oddílu.     
Březen: začátkem měsíce se
uskutečnila Výroční členská
schůze oddílu. Proběhla volba
nového složení výkonného výboru, který pak následně na své další schůzi dosadil na  uvolněný post předsedy FO pana Petra Nováka.
Výroční schůze rovněž řešila plán akcí na rok 2016, brigádnickou činnost a našim četným sponzorům
byl vyslán silný signál, že rozhodně nechceme nechat všechno na nich, ale i my sami  se chceme
finančně výrazněji  podílet  na chodu oddílu. Členské příspěvky se zvýšily na částku 1500,- Kč. Mistrákový kolotoč se roztočil koncem měsíce, do jarní části soutěže vstoupil tým mužů pod vedením trenérského dua Kamil Göttinger – Petr Žák. Týden před tím se ve sportovním areálu Jalovčí uskutečnila první
letošní brigáda.  Poslední březnový víkend jsme zorganizovali v tělocvičně 1. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Hojná účast a příjemná atmosféra potvrdily oprávněnost tohoto kroku a proto lze s podobnou
akcí počítat i do budoucna. V březnu došlo po dvou letech existence  konečně  k intenzivnějšímu oživení
internetové stránky oddílu.
Duben: kromě sehraných utkání probíhající soutěže byl tento měsíc stěžejní událostí nákup zánovní samochodné sekačky na trávu. Nahradila značně opotřebený stroj, který poslední roky pracoval už pouze
díky abnormálnímu úsilí a nadlidské péči Oldy Fialy mladšího.  Výkonný výbor se sešel i tentokrát, řešil
provozní a finanční záležitosti.
Květen: fotbalová soutěž byla dobře rozehrána, družstvo trvale obsadilo třetí příčku v tabulce. Dobrou
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náladu nám kazily výsledky několika utkání, sehraných na půdě soupeřů, domácí svatostánek zůstával
však i nadále neporazitelnou baštou, doma jsme naposled  prohráli  s Dešenicemi 16.8.2015.
Červen: v tomto měsíci končila rozehraná soutěž a nastala krátká herní přestávka. Zasloužené třetí
místo při zisku 50 bodů /27 b. v jarní části/ bylo náležitě oceněno a  oslaveno při závěrečném posezení
na hřišti v prima kolektivu hráčů, fanoušků a rodinných příslušníků.
Červenec: začátkem měsíce se konala valná hromada okresního fotbalového svazu, kde jsme převzali
krásný pohár a diplom za třetí místo v uplynulém ročníku. Trofej je  spolu s ostatními vystavena v klubovně FO. Konaly se dvě schůze výboru, protože se blížil očekávaný termín plánované akce – chudenická
pouť a na tu je třeba se vždy dobře připravit. Nejprve se uskutečnila další brigáda, upravovalo se hřiště
a okolí. O pouti pak v sobotu proběhl již 11. ročník turnaje v malé pouťové kopané za účasti devíti týmů,
v neděli se odehrálo prestižní přátelské utkání se Švihovem – vítězně. Tímto utkáním odstartovala také
příprava týmu na podzimní část nového soutěžního ročníku třetí třídy klatovského okresu. Výbor v tomto
období opět řešil změny v hráčském kádru, tentokrát již podle nové legislativy, která vstoupila v platnost 1. 7. 2016. Nový přestupní řád nezná v amatérských soutěžích termín hostování, proto bylo nutné
všechny takovéto případy registrovat jako trvalé přestupy. V našem týmu došlo tedy k následujícím přesunům: do Kolovče odešli Martin Adamec a Kamil Kacerovský, do Druztové  Jan Ilgner. Náš kádr rozšířili
Michal Kraus – přestup z Petřína / ZČE Plzeň/, Jakub Stelzer – přestup z VD Luby a nově byl zaregistrován Jakub Duda.
Srpen: před prvním mistrovským utkáním proběhla další brigáda. Vstup do soutěže byl tradičně herně
velmi rozpačitý. Přesto se hlavně díky bojovnosti podařilo v tomto období utrhnout pět důležitých bodů.
Září: velká spokojenost s výkonem týmu. Chudenice dokonce na jedno kolo obsadily 1. příčku.  Zintenzivnění schůzovní činnosti nastalo kvůli přípravám na říjnový  Běh chudenickým Žďárem, což je krosový
závod pro všechny věkové kategorie. Nultý ročník jsme zorganizovali před rokem a pro letošní rok jsme
byli zařazeni do celoroční akce Husquarna Cup – přespolní závody.
Říjen: intenzivní přípravy na běžecký závod. Samotný závod se konal  v den státního svátku 28.10.
a bylo stanoveno, že další ročníky se budou konat vždy ve stejném termínu. Akce se setkala s kladným
ohlasem, což je do budoucna velmi zavazující.   Až na jeden malý herní výpadek / Žihobce / si muži vedli v soutěži na výtečnou, v tabulce byli druzí s rekordním počtem bodů /26/.
Listopad: závěrečné utkání podzimní části se odehrálo začátkem měsíce a ten samý den se hned
uzavřela herní činnost roku 2016.  Dokopná se přestěhovala do tělocvičny a byla zpestřena sportovní
soutěží – netradičním desetibojem dvojic. Hráči a jejich příznivci se tak společně v příjemné atmosféře
rozloučili s dosud bodově nejúspěšnějším obdobím v novodobé fotbalové historii. Výbor na své schůzi
řešil v tomto období hlavně otázku uskutečnění Mikulášské taneční zábavy a zabýval se přípravami dalšího Vánočního turnaje ve stolním tenisu – letos poprvé je hlavní trofejí putovní pohár městyse. Poslední
letošní brigáda byla zaměřena na zazimování sportovního areálu. Stavba vánočního stromu i jeho rozsvícení proběhly rovněž za přispění členů FO Chudenice.
Prosinec: období, kdy hráči po dlouhé sezoně fyzicky i psychicky odpočívají, popouštějí uzdu životosprávě, léčí vleklá zranění i drobné šrámy. Mikulášská zábava v tělocvičně.  Vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Individuální sportování pro dobrovolníky, úterní fotbálky.
My, členové fotbalového oddílu TJ Sokol Chudenice, jsme měli možnost prožít zcela evidentně velmi
příjemný sportovní rok.  Za to děkujeme hlavně svým rodinám, věrným fandům, nezištným sponzorům
a mnohým dalším bezejmenným, kteří nám svým konáním tuto činnost umožnili.
Zároveň se již teď těšíme na další chvíle, kdy se opět budeme společně bavit jedním z nejkrásnějších
kolektivních sportů – fotbalem.
Vše podstatné o utkáních, akcích, schůzovní či brigádnické činnosti včetně fotogalerie naleznete také
na internetové stránce fotbalového oddílu: sokolchudenice.cz
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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ODDÍL HÁZENÉ
Vletošnímrocepořádalchudenickýoddílnárodníházené
několikakcíproveřejnost.Vúnorupořádaliházenkářský
bál,vkvětnudětskýden.Vlétěpaktradičnísrandamač
achudenickoulávku.
TJSokolChudeniceoddílházenéreprezentujeoddílmužů,
kterýhrajeokresnísoutěžI.třídyaoddílžen,kterýhraje
okresnípřebor.Jarníčástsezónyukončilimužina5.místě
(zešestidružstev)s5bodyaskóre190:216.Oddílmužů
přezimujemomentálněnaskvělém1.místěvtabulce(ze
sedmidružstev)s12bodyaskóre135:94.Družstvomužů
posílilopárnovýchčlenů,kteřísebezpochybynatomto
úspěchupodílejí.
Vjarníčástisezóny2015/2016sedružstvužennadomácí půdě dařilo. Prohrálo pouze jediné utkání a to s favorizovanými Přešticemi. Sezónu 2015/2016 tak ukončily
krásném3.místě(zdevítidružstev)s21bodyacelkovým
skóre252:248.Podzimníčástsezóny2016/2017užtak
slavnou ženy neměly, jelikož „těhotenský bacil“ značně
oslabil jejich řady. Přesto se chudenické ženy nevzdávajíavzimnípauzesnovýmiposilaminaberoufyzičku,aby
najařeobhájilyloňskéskvělévýsledky.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ CHUDENICE
VletošnímrocečítáČZSZOChudenice43členů.Jakokaždýrok,ivletošnímrocese
scházímenaspolečnýchčlenskýchschůzích,kterésekonajívždyprvnínedělivměsíci,atov10hodvrestauraciStaráškola.Tytoschůzejsoupřístupnéi„nečlenům“.
Součástíčlenskýchschůzíjsouiodbornépřednášky.Odzačátkurokujižproběhlytyto
přednášky:
• 3.4.opěstovánízeleniny–AntonínPapež
www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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8.5. o bylinkách -  ing. Jitka Šmolíková

•

5.6. o ovocných stromech – Pavel Diviš

•

9.10. „Podzimní zahrada“ - Pavel Diviš
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ČZS Chudenice dále pořádal 15.7.2016  zájezd do Garden parku v Hostivicích u Prahy. Zájezdu se zúčastnilo 36 lidí a kromě Garden parku, kde si mnozí koupili nové rostliny do svých zahrádek, jsme navštívili
též zámek Konopiště. Přestože bylo studené nevlídné počasí, byli všichni s programem spokojeni.
Od září probíhalo každoroční moštování, při kterém jsme zpracovali přes 50 metráků jablek.
Dále se v září uskutečnila již tradiční Výstava zahrádkářů, kde kromě výpěstků našich členů byly k vidění
i výrobky chudenických žen a dětí z Tvořilky. Jako každý rok podpořil naši výstavu i spolek chudenických
včelařů. Výstava přilákala 200 návštěvníků.
Kromě schůzí se členové ČZS scházejí také při okrašlování městečka, kde se převážně ženy starají o nově
vzniklé záhony, květiny a keře a muži o údržbu sadu Hany Kvapilové, na jehož údržbě se letos podíleli společně se členy SDH Chudenice.
Na závěr bych rád poděkoval všem našim členům, kteří se zapojují do těchto okrašlovacích prací a také
Úřadu městyse za dobrou spolupráci a vstřícnost.
Josef Řeřicha - předseda ČZS ZO Chudenice



ZO ČSV CHUDENICE - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
(36 členů a 328 včelstev)
Z činnosti roku 2016
V lednu proběhla odborná přednáška učitele včelařství, pana Oldřicha Dvorského.
V březnu proběhla Výroční schůze, na které byli členové seznámeni s výsledky nemoci varroázy v organizaci.  Bylo zde konstatováno, že léčení bylo
úspěšné a včelstva máme zdravá.
Spolek se také prezentoval v Plzni, na akci v ZOO, pod názvem „Včelí létání“. Tato akce byla v Amfiteátru Lochotín.
V červnu také proběhl „Včelařský podvečer“ který se koná každý rok pod altánem u včelína za budovou
bývalé základní školy.  Počasí se zadařilo a účast byla kolem 50-60 členů a hostů.
Dále v červnu naší organizaci navštívilo 22 včelařů z Prachaticka. Během jejich návštěvy navštívili Americkou zahradu, výstavu včelařů na rozhledně Bolfánek, kde byl pro ně také zajištěn oběd. Dále následovala
beseda na školním včelíně.
Při spolku včelařů nadále funguje kroužek Mladých včelařů, který se koná každý pátek od 15 hod vždy
v učebně ve škole.
Po vcelku úspěšném létě jsou včelstva dobře připravena na úspěšné zimování. Na podzim proběhne celkem 4x léčení včelstev od varroázy – což je cizopasník na včelách. Léčení uskuteční včelaři prostředkem
určeným komisním výborem.  
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Listopad je také čas začátku cyklu Besed, které se konají 1x  za čtrnáct dní a to jak pro včelaře tak i nevčelaře. Účast na těchto akcích je kolem 50 zájemců o včelaření. Pozvání na Besedy je zveřejněno v měsíčníku Včelařství a jsou rozesílány pozvánky na akce konané v celém zimním období, od října do března.
Tímto Vás všechny srdečně zvu.
K blížícímu se výročí 110 let od založení místního včelařského spolku jsme připravili  v kostele Sv. Jana
Křtitele v Chudenicích adventní koncert, na kterém vystoupí Jitka Soběhartová, operní zpěvačka Národního divadla, jejíž předci pocházeli z Chudenic a varhaník prof. Josef Lecián. Termín koncertu je 27.
prosince 2016.
Termíny besed konaných v pátky od 18.00 hod. v Restauraci Stará škola:
•
•
•
•
•
•

13.1. - zimování včelstev
27.1. - co uděláme se starými plásty
10.2. - včelařské předjaří na včelíně
24.2. - volné téma
10.3. - jarní rozvoj včelstva, prohlídky
24.3. - včelařské pomůcky
Josef Kadlec - jednatel ČSV ZO Chudenice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽĎÁR
Závěr minulého roku byl jako obvykle zaměřen na péči o zvěř, postarat se o to, aby v zimním období nestrádala. Myslivecký spolek nakoupil dostatek obilí u zemědělské společnosti, seno a letninu si myslivci
usušili sami v létě. Zvěř tedy měla dostatek potravy. Bylo jen potřeba nejméně jednou za týden dopravit
zásoby do krmelců a zásypů.
V lednu jsme měli poslední hon na černou zvěř. Myslivecká sezona byla zakončena poslední lečí v restauraci Stará škola. Poslední leče se mohli zúčastnit také hosté z našeho městečka.
V březnu myslivci na výroční schůzi hodnotili myslivecký rok. Schůze se zúčastnili také honci, zástupci
městyse a společenských organizací.
Jarní měsíce byly věnovány opravám zařízení v honitbě, brigádám pro zemědělskou společnost a úklidu
odpadků od silnic v okolí Chudenic. Při úklidu se nasbíral plný kontejner všeho možného i několik televizorů.

V období senoseče procházíme louky a snažíme se, aby srny odvedly srnčata do bezpečí. Na kraje travin
dáváme plašiče.
Připravujeme varovné tabulky upozorňující řidiče na nebezpečí střetu se zvěří. Tabulky budou umístěny
na místech, kde dochází nejčastěji ke kolizím.
V letošním roce byla nakoupena bažantí kuřata, odchována ve voliéře a na podzim vypuštěna do volné
přírody.
Myslivci děkují zastupitelům městyse za podporu činnosti a také za souhlas mít sídlo spolku na Úřadu
městyse. To nám pomohlo zdárně uskutečnit transformaci sdružení na spolek.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 2016
Vše začalo v roce 2014, kdy se spojila všechna pohostinská zařízení v Chudenicích a zorganizovala pod
záštitou městyse Chudenice první „Rozsvícení Vánočního stromu“. Na akci vystoupily děti různých věkových kategorií a ani o pohoštění nebyla nouze.
Setkání sousedů a známých před adventem na rozsvícení Vánočního stromečku do městečka velikosti
Chudenic jistě právem patří a tak se mohli již třetím rokem opět sejít při stejné příležitosti. Během večera
vystoupily děti z MŠ Planetka a chudenické děti studující na ZUŠ ve Švihově. Letos poprvé také zahrála
kapela Capra di Fossa a celý program zahájila zpěvačka, místní rodačka Daniela Franková. Světélka
na stromeček přivolaly děti cinkáním rolniček, které si jako malou památku opět mohly odnést domů. Při
samotném rozsvícení zněl Chudenicemi slavnostně lesní roh. Večerní program moderoval pan Zdeněk
Mlnařík.
V tento večer jsou prodejní místa ve stáncích nabídnuta kromě zakládajících restaurací také chudenickým
spolkům a zájmovým organizacím. Myšlenkou tohoto večera je spirit nadcházejících Vánoc, tedy dobročinnost, souznění, propojení vznešených myšlenek s činy. To je také důvodem, proč majitelé restauračních zařízení prodávají za ceny na pokrytí nákladů a zisky ostatních prodejců jsou věnovány ve prospěch
pořádajícího spolku či dětem. Ani letos nechyběl stánek „Mňaminky od maminky“. Do stánku původně
napekly maminky dětí navštěvujících školku, ale letos přispěly svým kulinářským uměním snad ženy z celých Chudenic. Celý výdělek tradičně putuje do MŠ Planetka ve formě edukativních hraček, dříve zakoupených jídelních sad a podobně. Další stánky s neméně lákavým sortimentem zajišťují organizace hasičů,
zahrádkářů a dětský zájmový kroužek Tvořilka. I zde výtěžek z prodeje výrobků, které si pro nás připravily
samy děti během čtvrtečních kroužků, přijde zpět dětem na zakoupení nového vybavení Tvořilky.

Práce a čas mnoha dobrovolníků jsou věnovány tomuto večeru a já bych na závěr ráda velmi poděkovala
všem, kdo se podílí jakýmkoliv způsobem na přípravách i samotném průběhu večera, na utvoření příjemné
atmosféry, ale i všem, kdo si ji přijdou vychutnat a užít, zatleskat vystupujícím dětem, koupit si malý dárek
a přiťuknout si spolu na další rok, snad ještě o fous lepší než ten končící.
za organizátory Aneta Vlasáková a Lenka Homolková

PROČ NEPÁLIT ODPADY DOMA?
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Co při domáCím sPalování odPadů vzniká?

Krok

Vzniká mnoho toxických látek. Následující tabulka shrnuje, jaké zplodiny při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství škodlivých látek závisí na tom, co spalujete.
Druh odpadu

Co vzniká /
případně uniká

Čím tyto zplodiny škodí

PVC, staré palety,
dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
nebezpečné odpady
obsahující chlorované
látky (některá lepidla,
barvy, léčiva ad.)

dioxiny*,
furany a další
chlororganické
látky (např. hexachlorbenzen)

Rakovinotvorné, dlouhodobé
působení vede k poškození
imunitního a nervového
systému, narušení funkcí hormonálního systému (zejména
štítné žlázy) a reprodukčních
funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.

PVC

fosgen**

Vysoké koncentrace vedou
k poleptání plic a smrti;
nižší koncentrace k nemoci
dýchacích cest.

PVC

ftaláty

Poškozují ledviny a játra,
kde se hromadí, způsobují
vrozené vady. Některé jsou
rakovinotvorné.

polypropylén (PP),
polyetylén (PE), PET,
pryž (guma) včetně
pneumatik, PVC

polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAU)

Obsaženy hlavně v tmavém
kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a mutagenní
vlastnosti. Dlouhodobě se
hromadí v těle.

dřevotříska, koberce,
tapety

Formaldehyd
a další aldehydy

Rakovinotvorné a mutagenní
účinky, dráždí oči a plíce,
působí alergie.

polystyren (PS)

styren

Potenciálně rakovinotvorný,
ve vyšších koncentracích
poškozuje oči a sliznice.
Dlouhodobé vystavení jeho
vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy,
únavu, slabost a deprese.

celobarevné letáky,
časopisy a nápojové
kartony, potištěné
a obarvené plasty
a textil, případně
elektronika a staré
baterie

těžké kovy

Toxické, do různé míry rakovinotvorné. Mohou způsobovat
vrozené vady, poškozovat
ledviny. Působí negativně na
nervovou soustavu (olovo
a rtuť).

pryž (guma)
a pneumatiky

oxidy síry

Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují
poškození plic.

plasty, listí, tráva

oxid uhelnatý

Jedovatý, váže se na krevní
hemoglobin.

umělé textilie

čpavek

Dráždí oči, sliznice nosu,
působí nevolnosti a bolesti
hlavy.

zbytky léků, barev
a lepidel a některé
typy plastů

aromatické uhlovodíky a další
organické látky
(např. benzen,
toluen, dichlormethan)

Některé z uvedených látek
jsou rakovinotvorné, působí
negativně na reprodukci
a hormonální systém, oslabují
imunitní systém.

staré matrace,
čalouněný nábytek,
elektronika

bromované
zpomalovače
hoření

Negativní vliv na nervovou
soustavu, jsou podezřelé
z vyvolávání některých typů
rakoviny, narušují hormonální
a imunitní systém

polybromované
dioxiny a furany

Podobný či ještě horší vliv na
zdraví než polychlorované
dioxiny.

kyanovodík

Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy
a závratě.

*K dioxinům patří jeden z nejsilnějších syntetických jedů,
např. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD).
**Fosgen byl v 1. světové válce používán jako bojový plyn.
Pozn.
Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého,
dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové
cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného
materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.

k šetrné
za krokem domácnosti

M
Proč nepálit
odpady doma

nožství jedů vypouštěných do ovzduší závisí na tom, co spalujeme.
Pálením odpadů v domácích topeništích vytváříme
množství velmi jedovatých
látek, které následně ohrožují naše zdraví, zdraví ostatních
obyvatel a jiných živých organismů.
Spalování odpadu v topeništích je nejen zdraví škodlivé, ale
také nezákonné. Obtěžování zápachem i kouřem je nepříjemné a těžko se před nimi lze schovat. V tomto letáčku se
dozvíte, co je lepší doma nepálit, abyste neškodili sobě ani
svému okolí.
POZOR: Domácí kotel a kamna nemají účinná
(drahá) zařízení na čištění spalin, kterými jsou
vybaveny specializované spalovny odpadu
a regulují množství škodlivin jen úpravou
vlastního procesu spalování.

Proč nePálit odPad doma?
µ

Šetříte svoje zdraví, zdraví svých sousedů a okolní prostředí.

Při pálení odpadů v domácích kamnech nebo na otevřeném
ohništi vzniká mnoho zdraví škodlivých (i rakovinotvorných) látek. Jedovaté látky působí největší měrou v blízkém
okolí Pálení
místa spalování.
Pokud
máte
je pravděpoodpadu se
může
jevitzahrádku,
jako bezstarostná
dobné, ažerychlá
s tím, forma
co jste prohnali
komínem,
znovu
setkáte
jeho likvidace,
ale se
není
tomu
na svém talíři. Mnohé z těchto látek se hromadí v tkáních
tak. včetně
Jednáčlověka
se pouze
o přeměnu
formy odpadu
živočichů
(především
v tucích).

a změnu jeho umístění. Spálením vypustíte
odpad do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit“
Proč tolik ajedů?
škodí v širokém okolí.
µ

Teplota hoření v kamnech je relativně nízká, což může
při spalování odpadů vést k tvorbě některých nebezpečných perzistentních organických látek (POPs).

µ

Palivo nemá dostatečný přísun kyslíku nutný pro dokonalé spalování.

www.rosacb.cz
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PROČ NEPÁLIT ODPADY DOMA?

Domácnosti jsou druhým největším znečišťovatelem ovzduší
(po automobilech), škodí často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzén či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky. Domácí kotle, alespoň ty méně kvalitní, tak
přispívají velkou měrou k nárůstu rakovinových, srdečních
a dýchacích onemocnění. Z důvodu spalování odpadu anebo
nekvalitního paliva v domácích kotlích je leckde na venkově čistota ovzduší stejná nebo i horší než v průmyslových
oblastech Ostravy nebo Karviné.
POZOR: Kvůli pálení odpadů v domácích
podmínkách nejvíce kromě svého okolí poškozujeme
sami sebe. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby trpící astmatem nebo
jiným dýchacím onemocněním. Mějme k nim ohled.
Šetřeme výrobními surovinami a zbavujme se
odpadu bezpečně
Snažte Se MnožStví odPadů co nejvíce oMezit
a začněte už Při nákuPu.
Ty odpady, které přece jen vzniknou, roztřiďte a odneste
na patřičné místo (kontejner na tříděný odpad, kompost,
sběrna druhotných surovin, u elektroniky a některých druhů
nebezpečného odpadu samotná prodejna se zpětným odběrem použitého zboží nebo sběrný dvůr).
Většinu odpadů je po vytřídění možné dále využít, případně
zlikvidovat je šetrně.
Opotřebované pneumatiky můžete bezplatně odevzdat při
koupi nových přímo u prodejců či ve sběrném dvoře. Prodejce má ze zákona povinnost vás o způsobu provedení zpětného odběru informovat.
Například vytříděné plasty se dají využít i ve směsi. Lisují se
z nich lavičky, zahradní chodníčky, zatravňovací dlaždice, plotovky, palubky apod. Řadu plastů lze
využít opětovně v čisté formě. Například
z PET lahví se vyrábí fleecové bundy.

µ

pravidelně čistit komín

µ

mít správně seřízený kotel

µ

pravidelně čistit kotel – zejména teplosměnné plochy

µ

mít správně vysoký a vhodně umístěný komín

Co Pálit lze
V kamnech nebo na otevřeném ohni je rozumné pálit jen
takové materiály, které dokonale shoří při dané teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.
Povolena jsou pouze paliva s nízkou kouřivostí. Mezi ně patří
papír, dřevo v přírodním stavu (dobře proschlé, bez lepidel,
nátěrů a jiných chemických úprav), maximálně uhlí.
Podle zákona o ovzduší (č. 82/2002 Sb.) je na otevřeném
ohni dovoleno používat jako palivo pouze dřevěné uhlí, čisté
dřevo a suché rostlinné materiály. V kotlích a kamnech lze podle tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané výrobcem.

obtěžuje nás kouř ze sousedova
komína. Co dělat?
Pokud vás samotné někdo obtěžuje zápachem či kouřem
z komína spalováním svých odpadků a nehodlá přestat ani
po domluvě či na vaši žádost, obraťte se se stížností na orgány pro kontrolu malých zdrojů (tj. i lokálních topenišť) –
místně příslušný obecní nebo městský úřad (odbor ochrany
životního prostředí), popřípadě na městskou policii. Pokud
nebude chtít OÚ či MÚ zasáhnout, můžete si dále stěžovat
na příslušném krajském úřadu (zde však odbor kontroly).

sankCe
Při porušení těchto pravidel riskuje občan správní řízení
a pokutu - u malých zdrojů do deseti tisíc korun u fyzických
osob a u podnikatelů je to pak až do sto padesáti tisíc korun.
Veřejné instituce zahájí sankční řízení, tedy přestupkové
řízení. Jako důkazní prostředky mohou posloužit např. svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře z komína.

další zdroje informaCí:
http://arnika.org/topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum
POZOR: Pokud pálíte dřevo
v kotli na uhlí, využívá se s horší
účinností. Také syrové nebo málo vyschlé dřevo nejen že
špatně hoří, ale spotřebuje se ho až dvojnásobek oproti
suchému a vzniká více zplodin.

bezjedu.arnika.org
www.rosacb.cz, www.ekospotrebitel.cz
www.recyklace.cz

Pro sPrávné
sPalování je Potřeba
µ

spalovat v kotli pouze předepsané
palivo

µ

kotel provozovat pouze na projektovaný výkon

µ

při koupi preferovat kotel s vysokou účinností spalování
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Na Úřadě městyse Chudenice si můžete zakoupit

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ na rok 2017
tentokrát na téma Proměna Chudenicka v ceně za 134 Kč.
Udělejte radost sobě či svým blízkým.

Proměna Chudenicka 2017

Chudenický zpravodaj 1-2016

Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku a šťastný nový rok 2017
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů
Chudenického zpravodaje.

Krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílk
šťastný nový rok 2017
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

