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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych pozdravil všechny Vás obyvatele Chudenicka.
Přišel čas dalšího vydání zpravodaje. To značí, že starosta by se ve svém „slově starosty“ měl vyjádřit
k dění v městysi za uplynulé období.
Pokud mám zhodnotit činnost úřadu městyse, (přirozenější by mi bylo říci obecního úřadu) chci říci, že
naše hlavní činnost byla v jarních, letních a podzimních měsících věnována především dokončení „Rekonstrukce náměstí II. Etapa“ a obzvláště „Rekonstrukci Zahradní ulice.“
Jak jistě všichni dobře víte, rekonstrukce „Zahradní“ se neobešla bez mnoha potíží, které nebylo možno
dost dobře dopředu předpokládat.
Prvním problémem byl havarijní stav původní kanalizace. Při odkrytí původního řadu za účelem provedení
přípojek bylo zjištěno, že potrubí je popraskané a na spodku již natolik prošoupané, že je nezbytné jej
vyměnit v celé délce rekonstruované ulice.
To představovalo 210 metrů nové kanalizace plus nové trubnění vpustí. Zmíněné vpusti se musely objednat a jejich dodávka znamenala dvoutýdenní zpoždění. Další opoždění realizace stavby znamenala samotná pokládka kanalizace. Proto je stavba takto opožděna.
V souvislosti s provedenými a ještě prováděnými stavbami mi dovolte, abych poděkoval, jak občanům kterých se realizace staveb dotýkala přímo, tak ostatním, za trpělivost, pochopení a toleranci s jakou dokázali
problémy s tím související přijímat. Děkuji.
Dalším aspektem, který provází „Zahradní“ je kauza kolem žádaných dotací. Náš projekt skončil jako 20.
náhradní. Když jsem zjišťoval možnosti dodatečného získání dotace, byla nám přislíbena. Ovšem za celý
čas, i přes mnohé urgence mé i pana Pikharta, který je dotačním manažerem projektu, se dodnes nic
konkrétního v tomto ohledu nestalo. Nicméně se stále snažíme dodržovat dotační podmínky pro případ,
že bychom na dotaci mohli ještě dosáhnout.
To by bylo k hlavním stavbám. Ale jsou zde i ostatní záležitosti, o něž je třeba se starat s přístupem „řádného hospodáře“.
V červnu jsme pomocí členů fotbalového oddílu zajistili alespoň dílčí opravu střechy na budově šaten
v areálu koupaliště. Střecha byla již prorezivělá a do budovy již delší čas zatékalo tak, že popadaly stropy
v několika místnostech.
Další záležitostí byla výměna a likvidace bojleru na 2 500 litrů vody v pavilonu MŠ. Ohřev takového objemu
vody byl absolutně prodělečný. Dosavadní bojler jsme nahradili menším kombinovaným, který svojí kapacitou stačí a má podstatně nižší náklady na ohřev.
V rámci hledání úspor byly vyměněny kohouty na radiátorech v budově č.p. 246 „Zdravíčko“ za termostatické hlavice, které přinesou úsporu tep. energie. Počátek topné sezony je spojen s nutnou výměnou
teplovodního kotle tamtéž. Původní kotel již dosloužil a je nutné jej vyměnit.
Vodojem jsme nechali osadit elektronickým monitoringem hladiny, (max. hladina; střední hladina; min.
hladina) a dokážeme nastavit běh čerpadel vrtů tak, aby byla ve vodojemu udržována „ideální“ hladina.
Díky tomu je možné zamezit zbytečnému přetékání vody (i zbytečnému běhu čerpadel) a zároveň zabránit
podlimitnímu stavu vody ve vodojemu.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Velmi aktivně pomáhali vedení obce s nastalými problémy členové SDH. Kdykoliv se vyskytl nějaký problém, vždy byli k dispozici.
Taktéž na poli propagace Chudenicka, jakožto atraktivního turistického cíle, se nám, s relativně minimálními prostředky, podařily slušné výsledky. Byly pořízeny nové propagační materiály, nové fotografické
podklady, videa z dronů, připravuje se nová webová platforma, několikrát o Chudenicích referoval rozhlas,
televize (např. pořad Kluci v akci) a pochopitelně též denní tisk.
Zároveň chci upozornit na možnost zakoupení nového nástěnného kalendáře na rok 2016 s názvem Chudenicko v proměnách času - domnívám se, že se opravdu povedl.
Tak to jsem se nechal trochu unést výčtem některých akcí, které máme „na triku“ - více a podrobněji Vás
budeme informovat na připravované veřejné schůzi.
Není mým úmyslem, abych Vás unavoval suchým výčtem akcí.
Víte, říká se, že „nejen prací živ je člověk“ A já bych si dovolil říci, že jsem, k mému velikému potěšení
zjistil, že i obyvatelé Chudenic se dokážou společně bavit.
Proběhlo zde mnoho společenských, sportovních i kulturních akcí a myslím, že všude byli Chudeničtí
zastoupeni v hojném počtu. Já osobně jsem přesvědčen o správnosti tohoto trendu.
Tímto chci také poděkovat členům všech spolků za velice aktivní přístup a spolupráci při pořádání i zajišťování všech pořádaných podniků.
Z pořádaných akcí určitě stojí za zmínku: pěší výlety do okolí Chudenic, akce 9 týdnů baroka - představení
Kozí vojna, „Lávka“ na koupališti, úklid Chudenic - památník roboty, výstava „Zahrádkářských výpěstků
a domácích výrobků.“ Ale i ostatní nejmenované akce byly stejně úspěšné.
Dík také náleží členům JSDH, kteří měli letošní léto opravdu napilno.
Pochopitelně nemohu opomenout naše sportovce, házenkářky, házenkáře, či fotbalisty, kteří se v sezoně
týden co týden starají o pobavení příchozích fanoušků.
Na tomto místě bych chtěl všechny občany Chudenicka, kterým není lhostejný jeho stav, pozvat na veřejnou schůzi zastupitelstva městyse, na níž chceme občany seznámit s doposud vykonanými aktivitami
a především s nimi aktivně diskutovat o prioritách v oblasti investic a obecně o podstatných záležitost
chodu městyse.
Závěrem. My všichni, kteří pracujeme ve vedení obce, jsme si dobře vědomi, že to, co je za námi, je pouhý zlomek toho, co nás čeká.
Myslím a cítím, že, s podporou Vás, spoluobčanů můžeme nastalé problémy zvládnout.

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce přeje
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 BŘEZEN 2015 - PROSINEC 2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Zasedání ZM dne 27. 3. 2015
1) ZM schválilo ručení úvěru o.s. Otisk.
2) ZM schválilo přijetí smlouvy s pojišťovnou Generali.
3) ZM schválilo ukončení smlouvy s pojišťovnou ČSOB.
4) ZM schválilo plochy pro náhradní výsadbu.
5) ZM schválilo program podpory sportu a hasičů v roce 2015.
6) ZM schválilo program podpory akcí spolků.
7) ZM schválilo smlouvu s obcemi Biřkov a Křenicemi ohledně zajištění požární ochrany.
8) ZM schválilo smlouvu se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. Etapa“.
9) ZM schválilo prováděcí dokumentaci pro výběrové řízení na bankovní dům ohledně finančních závazků městyse Chudenice.
10) ZM schválilo rozpočet na rok 2015.
11) ZM schválilo rozpočtové opatření č.1.
12) ZM schválilo záměr pronájmu požární zbrojnice v Lučici.

Zasedání ZM dne 29. 4. 2015
1) ZM schválilo návrh změny hranice katastrálního území mezi městysem Koloveč a městysem Chudenice.
2) ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2.
3) ZM schválilo záměr k pronájmu prostor učebny 2. a 3. třídy a učebny 4. a 5. třídy v budově bývalé
základní školy.
4) ZM schválilo věcné břemeno pro kanalizační přípojku kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích mezi
městysem Chudenice a Římskokatolickou farností Švihov.
5) ZM schválilo návrh na paušální poplatek 3 000 Kč za administrativní úkony spojené s výměnou bytu
v bytových domech č.p. 305, 306, 307.
6) ZM schválilo záměr k pronájmu objektu „koupaliště“.
7) ZM schválilo nájemní smlouvy: se slečnou Eliškou Hucovou, s firmou ArcelorMittal Distribution Czech
Republic s.r.o., s firmou Triumfa Energo s.r.o.
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8) ZM schválilo prodej objektu hasičské zbrojnice v Bezpravovicích.
9) ZM schválilo plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2015.
10) ZM schválilo vítěznou nabídku Československé obchodní banky a.s. z výběrového řízení ze dne 28.
4. 2015 na financování dlouhodobého úvěru ve výši 28 000 000,- Kč a kontokorentního úvěru s limitem 1 350 000,- Kč.
11) ZM projednalo a vzalo na vědomí vyhlášení výběrového řízení „Výměna šoupat v Zahradní ulici“.
12) ZM projednalo a vzalo na vědomí informaci o skutečném vlastníkovi bývalé hasičské zbrojnice v Lučici
13) ZM projednalo a vzalo na vědomí výsledek konkurzního řízení na novou knihovnici městyse Chudenice.

Zasedání ZM dne 10. 6. 2015
1) ZM provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2) ZM vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2014.
3) ZM schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2014.
4) ZM schválilo účetní uzávěrku městyse Chudenice za rok 2014.
5) ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015.
6) ZM schválilo dodatek č.1 k programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2015.
7) ZM schválilo návrh smlouvy o zajištění návštěvního provozu v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích.
8) ZM za účelem doplnění informací opětovně projednalo žádost o.s. OTISK o souhlas s realizací projektu muzejní expozice sv. Wolfganga na rozhledně Bolfánek.
9) ZM schválilo projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce Zahradní ulice.
10) ZM schválilo návrh smlouvy s GIS projekt - MISYS.
11) ZM schválilo poskytnutí dotace o.s. OTISK ve výši 280.000,- Kč z programu podpory akcí spolků
a neziskových organizací na rok 2015.
12) ZM schválilo poskytnutí dotace ZO ČSZ Chudenice ve výši 5.000,- Kč,- z programu podpory akcí
spolků a neziskových organizací na rok 2015.
13) ZM schválilo poskytnutí dotace SDH Chudenice ve výši 10.000,- Kč z programu podpory sportu,
hasičů na rok 2015.

Zasedání ZM dne 9. 7. 2015
1) ZM vzalo na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele výměny šoupat v Zahradní ulici v obci
Chudenice a schvaluje sepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení AQUAŠUMAVA s.r.o.
2) ZM schválilo záměr prodeje obecního bytu č. 7 v domě čp. 307 v obci Chudenice.
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3) ZM schválilo zadání geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1966/1 v k.ú. městyse Chudenice.
4) ZM schválilo přesunutí bodu č. 6 (Nájemní smlouvy - zahrádky restaurací) na následující zasedání.
5) ZM schválilo pokračování v realizaci rekonstrukce Zahradní ulice v obci Chudenice z vlastních prostředků.
6) ZM schválilo pověření starosty ke zrušení úvěrové smlouvy se společností Česká spořitelna a.s.
a k sepsání nové úvěrové smlouvy s ČSOB, za účelem financování rekonstrukce Zahradní ulice v obci
Chudenice.
7) ZM schválilo přijetí finanční příspěvku na věcné vybavení JSDHO Chudenice ve výši 40.000,- Kč
z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2015“.
8) ZM vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 a č. 5/2015.
9) ZM schválilo prodloužení smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie se stávajícím
dodavatelem AMPER Market.

Zasedání ZM dne 29. 9. 2015
1) ZM vzalo na vědomí informaci o sepsání nájemní smlouvy s f. Triumph Adler z důvodu potřeby pořízení
multifunkční tiskárny do kanceláře úřadu městyse Chudenice,
2) ZM vzalo na vědomí informace o průběhu rekonstrukce Zahradní ulice v obci Chudenice,
3) ZM vzalo na vědomí informace k projektové dokumentaci generální opravy mostu u obce Balkovy
a pověřuje starostu městyse Chudenice k sepsání vyjádření zpracovateli projektové dokumentace fy.
Pontex s.r.o.,
4) ZM schválilo podpis smlouvy s auditorskou firmou DAKAN,
5) ZM schválilo snížení prodejní ceny inzerovaného bytu č. 7 v bytovém domě čp. 307 v obci Chudenice,
6) ZM vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a č. 8,
7) ZM schválilo nájmy obecních pozemků před restauracemi v obci Chudenice,
8) ZM schválilo přijetí účelové dotace na výdaje JSDHO Chudenice ve výši 3.883,- Kč z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“.

Zasedání ZM dne 8. 12. 2015
1) ZM schválilo po úpravě program jednání,
2) ZM provedlo kontrolu a bere na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3) ZM schválilo směrnici pro provedení inventarizace,
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4) ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu,
5) ZM vzalo na vědomí přijetí pravidel pro přijímání a vyřizování petic,
6) ZM vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 9 a č. 10,
7) ZM schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2016,
8) ZM schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2016,
9) ZM vzalo na vědomí připomínky ke smlouvě o nájmu Bolfánku se společností T-Mobile,
10) ZM schválilo smlouvu o zajištění komplexních bankovních služeb s ČS Spořitelnou,
11) ZM schválilo smlouvu na telemetrickou stanici Fiedler – vodojem,
12) ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – ČEZ – Bělýšov,
13) ZM schválilo umístění včelína p. Z. Mlnaříka,
14) ZM schválilo záměr prodeje pozemku 1966/7 v katastru obce Chudenice,
15) ZM schválilo smlouvu o výpůjčce předmětů z Národního památkového ústavu na Starý zámek,
16) ZM bere na vědomí žádost o úpravu rozpočtu MŠ.
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FINANCE OBCE
Vážení občané,
v této části bychom Vás rádi seznámili s činností finanční komise. Komise provádí kontroly dle plánu, případně na základě pokynů vedení obce. Hlavním zaměřením jsou pravidelné čtvrtletní i průběžné kontroly
hospodaření obce a plnění schváleného rozpočtu. Proč je to tak důležité?
Míra plnění volebních slibů, tedy uskutečňování představ občanů, vždy závisí na rozsahu finančních zdrojů, které obec může při svém hospodaření využít.
Naše zastupitelstvo usiluje o dobrou kvalitu života obyvatel obce. Taková snaha se samozřejmě projevuje
v příjmech, výdajích a často také v zadlužení. Proto je naší prioritou pravidelně vyhodnocovat naplňování rozpočtových příjmů a zejména se zaměřit na výdajovou stranu rozpočtu, kde se odráží
rozmanité preference obyvatel a zastupitelstva obce. Představy občanů i zastupitelů o potřebných výdajích prakticky vždy mnohonásobně překračují objem dostupných příjmů.
Na obecní rozpočet lze nahlížet jako na finanční plán, určující předpokládané příjmy a výdaje. Prakticky
vždy se musíme vyrovnávat s potřebami výdajů, jež by mnohonásobně převyšovaly příjmy. Při snaze
realizovat záměry ke spokojenosti občanů se velmi záhy ovšem zjistí, že objem dosažitelných
příjmů obecního rozpočtu pokrývá jen část zamýšlených výdajů.
Předkládané zápisy z provedených kontrol, které obsahují aktuální přehled příjmů, výdajů a tvorbu provozního salda, včetně doporučení jakých chyb se vyvarovat, by měly sloužit vedení obce a pomoci v rozhodování. A právě volba, které výdaje zvýšit nebo snížit, vyžaduje nezřídka dlouhá a složitá rozhodování.
Nyní pár výtahů z realizovaných zápisů o provedených kontrolách:
Předmět kontroly: Revize úvěrových smluv a příprava návrhu na přeúvěrování dlouhodobých úvěrů a kontokorentního úvěru
Zaměření kontroly: Předmětem kontroly byla revize stávajících úvěrových smluv a příprava podkladů
pro výběrové řízení bankovního ústavu na přeúvěrování stávajících smluv a získání výhodnějších podmínek a tím zlepšení finanční situace městyse Chudenice.
Závěr: FK doporučuje sloučení obou dlouhodobých úvěrů a zadat výběrové řízení na přeúvěrování se
zůstatkem max. výše 28 mil. Kč, v žádném případě nepoptávat hypoteční úvěr – velmi nevýhodný,
zvolit lineární splácení tj. pravidelné měsíční splátky, rychlejší splácení jistiny úvěru a snižování nákladů na úroky, zkrátit dobu splatnosti na 15 let, s tím, že prvních 24 splátek jistiny ponechat na současné
výši tj. 110 tis. Kč měsíčně a zbývajících 156 splátek ve výši 162 tis. Kč. Nižší splátky pro první dva
roky doporučujeme z důvodu, aby městys nebyl postižen vyššími náklady za současného nepříznivého
finančního stavu.
1. Čerpání do 30 dní od podpisu Smlouvy na splacení úvěru / nutno písemně vypovědět WV SPARKASSE
2. Čerpání k datu 25.7.2015 na splacení úvěru u HB
Úvěr bez zajištění, vše mít u jednoho peněžního ústavu, směrování veškerých peněžních toků přes běžný účet je pro banku dostatečnou zárukou.
Kontokorentní úvěr doporučujeme na přechodnou dobu navýšit na 1 350tis. Kč a zkusit vysoutěžit lepší
podmínky.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Dále FK navrhuje, aby se Ing. Marie Šavlová zúčastnila jednání se zadavatelem výběrového řízení
PROHA INVEST s p. Tomášem Kochem a spolupracovala na předmětu veřejné zakázky a na zpracování
nabídkové ceny.

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za rok 2014

Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok 2014 a předpokládané hospodaření v roce 2015
A/ Rok 2014 – údaje v tis. Kč - skutečnost
Celkové příjmy k 31.12.2014

20 877

Celkové výdaje k 31.12.2014

25 100

Rozdíl - schodek

- 4 259

V roce 2014 dochází k navýšení zadlužení obce o 4 259 tis. Kč. Tento schodek je kryt novými úvěry
na prováděné investice s dotací: Zámek Chudenice a přístupové komunikace k zámku.
B/ Rok 2015 – údaje v tis. Kč - rozpočet
Celkové příjmy k 31.12.2015

20 778

Celkové výdaje k 31.12.2015

18 692

Rozdíl – přebytek

+2 086

Dle rozpočtu je plánován přebytek 2 086 tis. Kč, plánované jsou 2 hlavní investiční záměry, tj. II. Etapa
rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací a rekonstrukce Zahradní ulice.
C/ Rok 2014 a rok 2015 – Provozní saldo v tis. Kč
Sledování provozního salda je velice důležité, je zdrojem umořování dluhu a likvidity obce. Zlepšení provozního salda lze docílit jedině snížením provozních výdajů.
Skutečnost 2014

rozpočet 2015

Opakující se příjmy

14 641

13 823

Opakující se výdaje

12 919

10 354

Provozní saldo

1722

3 469

Závěr:
Vzhledem ke skutečnosti, že úroky z úvěru na bytovou výstavbu v roce 2014 činily 822 tis. Kč, splátky
jistiny cca 1 300 tis. Kč, celkem náklad 2 122 tis. Kč, je zřejmé, že provozní saldo v roce 2014 nepokrývá ani dluhovou službu na BJ. Další úvěry v roce 2014 byly sjednány na rekonstrukci a rozšíření
expozice Starého zámku a na I. Etapu rekonstrukce přístupových komunikací.
Nové zastupitelstvo má před sebou nelehký úkol a to vypořádání se s touto velice nepříznivou finanční
situací.
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FK navrhuje pravidelné sledování hodnoty provozního salda, musí být ke konci roku 2015
na min. úrovní 3 000 tis. Kč, aby městys měl zdroje na splácení všech dosavadních úvěrů.

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za 1Q/2015

Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za první 3 měsíce, porovnání na rozpočet a zjištění dodržování rozpočtové kázně a zjištění finanční situace městyse Chudenice.
Kontrolou dokladů nebylo zjištěno žádné pochybení.
Dále byl zjišťován vývoj příjmů a výdajů a porovnání na rozpočet.
Celkové příjmy k 28.2.2015

2 341 027,- Kč

Celkové výdaje k 28.2.2015

1 989 281,- Kč

Provozní výsledek – přebytek

351 746,- Kč

Celkové příjmy k 31.3.2015

9 291 021,- Kč z toho dotace
5 133 146,- na I. Etapu rekonstrukce

Celkové příjmy bez dotace

4 157 875,- Kč

Celkové výdaje k 31.3.2015

3 417 157,- Kč

Provozní výsledek – přebytek

740 718,- Kč

Uvedené provozní přebytky signalizují dobrý vývoj hospodaření současného vedení a předpoklad zvládnutí plánovaného přebytku v roce 2015.
Závěr:
FK prověřila, že uvedená dotace na 1. etapu rekonstrukce komunikací byla použita ke splacení úvěru
a zbývá ještě doplatit cca 850 tis. vlastních prostředků na realizaci tohoto projektu do konce července.
Vzhledem k vývoji cash flow / příjmy docházejí se zpožděním / doporučujeme i nadále držet výdaje pod
kontrolou a v řádném termínu úvěr splatit. Upozorňujeme, že nesplacení by znamenalo pro obec
velké riziko při dalším využívání služeb bank. Jako rezervu jsme doporučili při řízení o konsolidaci
úvěrů navýšit výši kontokorentního úvěru o 350 tis. Kč a tímto úvěrem vykrývat nesoulad mezi došlými
příjmy a nutnými výdaji, za nově vysoutěžených podmínek je tento úvěr velice výhodný, při plném čerpání
by činil náklad za celý rok pouze 5 795,- Kč.

Předmět kontroly:

Kontrola plnění hospodaření za I. pololetí 2015

Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za I. pololetí 2015 a vyčíslit úspory
potřebné pro jednání s bankou o úvěru na rekonstrukci Zahradní ulice
A/ Stav k 30.6.2015 – údaje v tis. Kč - skutečnost
Celkové příjmy konsolidované

12 920

Celkové výdaje konsolidované

13 838

Rozdíl - schodek

- 918
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V I. pololetí realizována II. Etapa přístupových komunikací, investiční náklady ve výši 7.780 tis. Kč, probíhají kontroly a předávání dokumentů pro obdržení dotace. Předpokládáme příjem do konce roku 2015,
čímž dojde ke změně výsledku hospodaření.
B/ Rok 2015 – údaje v tis. Kč –

rozpočet původní

po změnách

Celkové příjmy k 31.12.2015

20 778

21 323

Celkové výdaje k 31.12.2015

18 692

18 989

Rozdíl – přebytek

+2 086

+2 334

Dle upraveného rozpočtu je plánován přebytek 2 334 tis. Kč, plánované jsou 2 hlavní investiční záměry,
tj. II. Etapa rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací /ukončena/ a rekonstrukce Zahradní ulice.
D/ Vyhodnocení
Nové zastupitelstvo již sestavilo úsporný rozpočet oproti minulým létům, běžné výdaje jsou
drženy pod kontrolou, rozpočet se daří plnit. Výše uvedené nejvýznamnější úspory dávají předpoklad jeho dodržení i ke konci roku 2015.
Rok 2014

Rozpočet 2015

Sk . k 30.6.2015,

Příjmy

21 002

21 323

12.920

Výdaje

25 180

18 989

13.838
/Z toho kap. výdaje 7 780/

Čistý provozní výsledek k 30. 6. 2015 činí 1 655 tis.Kč
Opakující se příjmy

7 713

Opakující se výdaje

6 058

Závěr: FK pravidelně sleduje hodnoty provozního salda, které jsme plánovali ke konci roku 2015 na min.
úrovní 3 000 tis. Kč, potřebné zdroje na splácení všech dosavadních úvěrů.
I v případě neobdržení dotace na rekonstrukci Zahradní ulice by městys byl schopen dostát
svým závazkům z přijatého úvěru, musíme ale předpokládat, že se nevyskytnou výrazné neočekávané výdaje.

Předmět kontroly: Kontrola plnění hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2015
A. Skutečný stav k 30.9.2015 (v tis. Kč)
Celkové příjmy konsolidované

23 926

Celkové výdaje konsolidované

16 929

rozdíl

+

6 997

Tento výsledek byl ovlivněn především příjmem inv. dotace z ROP rekonstrukce náměstí
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II.etapa.
Negativně jsou příjmy ovlivněny daňovými příjmy od státu ve výši:
rozpočet

skutečnost

7 750 tis. Kč

6 085 tis. Kč

rozdíl

- 1 665 tis. Kč

B. Stav dlouhodobých úvěrů k 30.9.2015 (v tis. Kč)

stav k 31.12.2014

35 046

stav k 30.9.2015

28 667

rozdíl

- 6 379

C. Čistý provozní výsledek k 30.9.2015 (v tis.Kč)

rok 2014

stav k 30.9.2015

opakující se příjmy

14 641

11 831

opakující se výdaje

12 919

8 948

provozní saldo

+ 1 722

+ 2 883

Kontrolami a zápisy činnost komise nekončí. Zástupci komise se dle potřeby účastní i konzultací s vedením obce při vzniku neočekávaných výdajů, jejich řešení, financování a určování priorit.
Další významnou činností byla účast při přípravě podkladů a definování našich požadavků při konsolidaci
úvěrů obce. A podařilo se. Obec získala ve výběrovém řízení takové podmínky, na které můžeme být
patřičně hrdi. Sloučení dvou hypotečních úvěrů do jednoho, do max. výše 28 mil. Kč, zkrácení doby
konečné splatnosti a s úrokovou sazbou fixovanou na celou dobu splácení 0,71 %. Tím dojde ke snížení úrokových nákladů o 700 tisíc ročně. Další úspory vzniknou i tím, že úvěr je po celou dobu zcela
bez dalších poplatků a bez zajištění. K dřívějšímu úvěru bylo zřízeno zástavní právo ke všem 3 bytovým
domům, nyní již nemáme zastaven žádný majetek.
Dále jsme se podíleli při jednání a přípravě podkladů při požadavku na poskytnutí úvěru na financování
rekonstrukce Zahradní ulice a plánujeme aktivně spolupracovat na přípravě rozpočtu na rok 2016 a přípravě investičních záměrů na další období.
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Aktuální přehled živých úvěrů k 30.9.2015:
1/ Dlouhodobý úvěr u ČSOB

27.527 tis. Kč

2/ Úvěr na II. Etapu – náměstí u ČSSP

1.140 tis. Kč

3/ Provozní úvěr u ČSOB

755 tis. Kč

4/ Úvěr Zahradní ul. Limit 2 mil.

0

Sami se můžete přesvědčit, že úvěrové zatížení obce je stále značné. Vysoký úvěr na výstavbu bytových
domů nás bude ještě mnoho let omezovat v realizování větších projektů. Z pohledu bank se pohybujeme
u samého stropu úvěrového zatížení. Proto naše činnost a doporučení směřují k omezení nových úvěrů
a realizaci uvážlivých investic.
Při konečném rozhodování o přijetí úvěru musíme v zastupitelstvu pečlivě posoudit schopnost obce
splácet vypůjčenou částku. Obec si může odpovědně půjčit jedině v případě, že je schopna
splácet z rozdílu mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji a ještě jí musí zůstat rezerva. Určitě není
dobré, když jsou splátky tak vysoké, že obec splácí s vypětím všech sil. V rozpočtu by vždy měla zůstat
určitá částka k řešení neočekávaných událostí. A to je také naším hlavním cílem, abychom se vyvarovali
chyb, které jsme zdědili a se kterými se v tomto roce horko, těžko vyrovnáváme.
To ale neznamená, že budeme popírat jakékoli investice do zvelebování obce. Ale určitě se nebude
jednat o megalomanské projekty. I pro nás má úspěch při získávání dotací zásadní vliv na uskutečňování
investičních záměrů.
Současný systém dotací lze považovat za velmi komplikovaný, obsahuje nepřehledné počty dotačních
titulů. To však neznamená, že bychom neměli o dotace usilovat, bylo by chybné se o tyto prostředky nezajímat. Před vydáním každé koruny z obecního rozpočtu je třeba se vždy ptát, zda není možné na danou
záležitost využít některý z dotačních fondů.
Ing. Marie Šavlová - předsedkyně finančního výboru městyse Chudenice

INFORMOVANOST OBČANŮ
Způsoby informování:
• webové stránky obce - permanentně aktualizované informace; připravuje se nová platforma, která
umožní snadný a komfortní náhled do fotogalerií z proběhnuvších akcí, videí, archivních dokumentů (fotografie, plány aj.), literatury o Chudenicku aj.
• informativní sms: službu využívá 93 občanů; rozesláno bylo již více než 60 info sms; vzhledem
k tomu, že přihlašování není nijak termínově omezené, tudíž je možné se do něj přihlašovat průběžně, proto všichni občané, 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: službu využívá 52 občanů; rozesláno bylo již více než 60 info emailů; ti občané,
kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci formou emailu, nechť pošlou email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu: bezdek@mestyschudenice.cz
• informační tabule: dle našeho slibu byly do obcí Slatina, Lučice a Bezpravovice již instalovány a jsou
průběžně obměňovány aktuálními informacemi
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE
Milí spoluobčané,
v květnu tohoto roku odešla dlouholetá knihovnice paní Jana Dostálová do důchodu a já jsem nastoupila
na její místo a začala se pomalu seznamovat s chodem naší knihovny. Ráda bych Vás teď seznámila s činností Knihovny městyse Chudenice v uplynulém půlroce.
Mojí vizí bylo a je, aby se knihovna stala centrem kultury Chudenic a okolí a aby byla inspirativním místem,
které podporuje zdravý vztah k rodišti. Z tohoto důvodu vznikl v květnu projekt „Toulky po krásách Chudenicka“, který má za cíl stmelit občany Chudenic a zároveň je seznámit jak se zajímavými místy v okolí,
tak s historií Chudenicka. K dnešnímu dni jsme se vydali na „toulky“ již čtyřikrát a jedna vycházka nás ještě
čeká. Vycházek, jejichž délka bývá zpravidla 8 km, se účastní naši spoluobčané všech věkových kategorií,
a to od 2 do 70 let. Společně jsme se vydali do těchto míst:
8. května „Po stopách Adolfa Roubala“ (55 účastníků, z toho 13 dětí)
Naše první vycházka byla věnována jednomu z mnoha našich slavných rodáků a to Adolfu Roubalovi, autorovi knihy Obrázky ze starých Chudenic, který byl mimo jiné předsedou KČT v Chudenicích, zakladatel
Muzea Josefa Dobrovského, zakladatel Sportovního klubu, hřiště na Jalovčí, koupaliště na Lotrově, aj.
Cestou jsme se seznámili s historií Vápenné pece, Kličkovy vyhlídky, Americké zahrady, se vznikem muzea
Josefa Dobrovského ve věži Bolfánku, s průběhem odhalování pomníku Josefa Dobrovského na Jalovčí.
V Lučici jsme navštívili jednu z nejstarších roubenek na českém území, podívali se k rybníku Lotrovu, kde
bývalo slavné koupaliště a k Pomníku roboty. Na závěr jsme položili květiny u Památníku padlých a uctili
tak 70. výročí od konce 2. světové války.
21. června „Vycházka ke zřícenině hradu Pušperk“
(35 účastníků, z toho 8 dětí)
Této vycházce předcházela velice zajímavá a skvěle připravená přednáška studenta archeologie pana Petra Kastla
„O hradu Pušperk“, která proběhla v knihovně ve středu 17.
června. Pan Kastl byl velice ochotný a znovu se s námi sešel v sobotu přímo na místě dnešní zříceniny a seznámil nás
s původní podobou hradu Pušperk. Pro děti byla připravena
malá „stopovačka“, na jejímž konci na ně čekal poklad. Publikace pana Petra Kastla o hradu Pušperk je k zapůjčení
v knihovně.
23. srpna „Vycházka na Zíchov“
(68 účastníků, z toho 26 dětí)
Na Zíchov jsme se vydali v neděli v rekordním počtu bezmála
70 lidí a společně spolu strávili příjemných 6 hodin. Tentokrát nás vedly děti, které obdržely vytištěné mapy a na vyznačených stanovištích plnily připravené úkoly. Největší úspěch
ovšem měl téměř hodinový program střílení z luků, který
jsme pro děti zajistili na louce vedle Zíchovské hospůdky,
Vycházka ke zřícenině hradu Pušperk
kde jsme se všichni občerstvili. Dalším příjemným zpestřením byla přednáška pana Josefa Babky v místě zíchovské tvrze, která v minulosti patřila pánům z Roupova. Vycházku jsme zakončili v hostinci Na poustevně, kde všechny děti dostaly za odměnu nanuka.
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18. října „Vycházka na Bělýšov“ (35 účastníků, z toho 14 dětí)
Za jemného mrholení a 5°C se vydalo 23 našich spoluobčanů na společnou vycházku k Pytlákům, kde
jsme si řekli něco k historii pytláctví v Čechách a přečetli pověst O pytlácích, která se k samotnému místu
váže. Dále nás pan hajný Petr Mlnařík seznámil s historií samotného místa a s instalací posezení a obrazu
zachycujícího známou pytláckou událost. Občerstvení bylo zajištěno v krásném prostředí srubu na Chlumské, kde jsme si i prohlédli rozmanitou výstavu dýní. Na Chlumské se k nám také přidaly rodiny s nejmenšími dětmi a společně se s námi vydaly na zpáteční cestu.
V letošním roce ještě připravujeme jednu vycházku a to 30. prosince, kdy se společně sejdeme a rozloučíme s letošním rokem.
Děkuji všem sousedům a přátelům, kteří mi pomohli s programem pro děti a s výběrem zajímavých míst,
kterých je v našem okolí tolik, že se po nich budeme jistě toulat i v příštím roce.
Další projekt, který v červenci v knihovně vznikl, nese název „Upleť čtverec“ a je zaměřen na podporu
dětí v Africe. Jedná se o celosvětový charitativní projekt „Knit a Square“, který pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Cílem projektu je vytvořit (uplést nebo uháčkovat) čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20x20cm. Tyto čtverce jsou v Jižní Africe dobrovolníky sešívány do dek.
Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Pokud by totiž byly zaslány již sešité deky, musela by organizace
Knit a Square platit za každý kus dovozní clo. Ráda bych poděkovala všem ženám, které se do tohoto
projektu zapojily a stále nosí nové čtverce. Tento projekt není časově omezen, kdokoliv další bude vítán.
Více informací je k nahlédnutí přímo v knihovně.
V červenci také navštívily knihovnu děti z MŠ Planetka, se kterými jsme si společně povídali o ptactvu.
Z důvodu plánovaného přestěhování knihovny ze stávajících prostor do nové přístavby budovy ZŠ, konkrétně do bývalé jídelny ZŠ, za účelem úspory za topení, probíhal v červenci a v srpnu v prostorech školní
jídelny výprodej knih z fondu knihovny Plzeňského prazdroje a.s. Tyto knihy zde byly uskladněny
přibližně 7 let. V letošním roce byly roztříděny, část knih byla vybrána a bude zařazena do knižního fondu
Knihovny městyse Chudenice, některé knihy byly zařazeny do archivu Muzea Josefa Dobrovského a zbytek knih byl nabídnut široké veřejnosti a to za symbolické ceny. Dále bylo několik beden knih darováno
oblastní charitě a přeštické faře. Také jsme podpořili projekt „Kniha do vlaku“ a darovali několik beden
knih na vlaková nádraží. Za knihy se vybralo celkem 9 000 Kč. Část těchto peněz byla již využita na nákup
nových knih pro děti a na zvelebení prostoru Tvořilky.
V srpnu se také Tvořilka oděla do „nového kabátu“. Jedná se o společenskou místnost (bývalou odbornou učebnu – kuchyňku) v 1. patře úřadu. Tento prostor zaštiťuje Knihovna městyse Chudenice. Kromě
kroužků pro děti zde probíhá i Tvoření pro ženy, které vedou paní Dáša Stelzerová a paní Eva Koňasová
a které je u veřejnosti velmi oblíbené. Dále byl tento prostor nabídnut k využití i místnímu Klubu seniorů
k pořádání přednášek a jiných setkávání.
V září vznikl projekt „Tvořilka nejen pro děti“, který je zaměřen na tvůrčí činnost podle ročních období.
Kroužek probíhá každý sudý čtvrtek od 16:15 – 18:15 hod. a je určen dětem od 3 do 15 let. Děti do 6
let chodí v doprovodu rodičů, kteří se rádi zapojují do tvůrčí činnosti. Kroužek navštěvuje cca 11 dětí. Děti
z Tvořilky připravily překvapení v podobě výrobků, které samy prodávaly při oslavě rozsvícení vánočního
stromu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří do Tvořilky přispívají svými dary (knoflíky, korálky, látky,
bavlnky, tapety, atd.).
Dalším novým projektem jsou „Čtecí čtvrtky“, které probíhají v liché týdny od 16 – 18 hod. a jsou určeny
dětem od 6 let. Kroužek navštěvuje cca 8 malých čtenářů. Projekt má za cíl přilákat děti do knihovny
a společně objevovat kouzlo psaných příběhů a fantazie. Společně si čteme, představujeme oblíbené
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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knihy, ale také luštíme záhady a hrajeme různé kvízy. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je seznámit
děti s historickými a vlastivědnými památkami našeho kraje. Kromě toho si děti sestaví vlastní miniknihu,
vytvoří vlastní mapu okolí apod. Dále zde mají možnost zapojit se do celé řady celostátních čtenářských
soutěží. Já osobně se nejvíc těším na „Noc s Andersenem“, která nás čeká na jaře příštího roku. Děti
z čtecího kroužku jsou velmi bystré a neustále mě překvapují svými vlastními nápady. Mimo jiné přišly
i s nápadem, že by se rádi zapojily do stěhování knihovny, přizvaly i rodiče a babičky a já jim touto cestou
ještě jednou děkuji za jejich pomoc s přestěhováním knižního fondu celého dětského oddělení do nové
knihovny.

Tímto se dostávám k největšímu projektu letošního roku v rámci činnosti knihovny, a to je přestěhování
knihovny do nových prostor. V září a v říjnu probíhalo vyklízení a následná rekonstrukce prostor bývalé
jídelny ZŠ, malování a vlastní stěhování. V nové knihovně jsme využili převážně regály přivezené před lety
společně s knihami z Plzeňského Prazdroje a.s., které dodávají novým prostorům svěží nádech. Knihovna byla veřejnosti zpřístupněna v pondělí 9. listopadu. Velké díky patří nejen všem laskavým lidem, kteří
darovali nábytek, květiny, barvu na vymalování celého prostoru či pomohli s ušitím textilií, ale hlavně všem
zaměstnancům úřadu městyse, kteří mi pomohli dovést stěhování do zdárného konce. Díky těmto darům
a zručnosti všech, kteří přiložili ruku k dílu, vyšla rekonstrukce knihovny na cca 10 000 Kč.
Knihovna se nyní nachází v krásných nových prostorách, je zde zřízen dětský koutek, studijní i odpočinková část, k dispozici jsou 2 internetová pracoviště, která mohou využít čtenáři knihovny zdarma. Knihovna
poskytuje rovněž kopírovací služby pro čtenáře, dále v rámci svých možností zajišťuje knihovna meziknihovní výpůjčky z Městské knihovny Klatovy a od října budou k dispozici knihy z Výměnného knižního
fondu, který rovněž zajišťuje MK Klatovy.
Do konce roku mne čekají ještě tři projekty:
Spuštění elektronického výpůjčního systému Clavius, který byl pořízen za přispění Ministerstva kultury z dotačního programu VISK3. Systém bude spuštěn v měsíci prosinci.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Zprovoznění kulturního centra v 1. patře úřadu městyse. Kulturní centrum bude zahrnovat kromě
knihovny a Tvořilky také stupňovitou posluchárnu (sloužící původně jako učebna chemie) a výstavní prostory. Posluchárna bude nabídnuta široké veřejnosti k pořádání besed, přednášek či schůzí. Ráda bych
tento prostor využila a instalovala zde stálou expozici obrázků z Chudenic. Požádala jsem již o spolupráci
paní Mirku Žákovou, správkyni zámku, zda by do těchto prostor zapůjčila z archivu Muzea Josefa Dobrovského obrazy a fotografie Chudenic a jeho okolí, které jsou v depozitáři a našly by zde své uplatnění. Pro
ostatní výstavy bude využita chodba nové přístavby budovy ZŠ. V tomto prostoru budou od ledna k vidění
práce chudenických dětí ze ZŠ Koloveč a ze ZŠ Švihov a v neposlední řadě práce dětiček z MŠ Planetka.
Všechny tyto výstavy jsou již v jednání.
Žádost o dotaci z programu VISK3 na nákup a zprovoznění online katalogu, který umožní čtenářům
nahlížet do knižního fondu naší knihovny, a to nejen v prostoru knihovny, ale i z pohodlí domova, vyhledat
si požadovaný titul, popřípadě provést rezervaci.
Na závěr bych chtěla zmínit, že v říjnu proběhla celorepubliková akce „Týden knihoven“, jejímž mottem pro letošní rok bylo: Zažijte knihovnu jinak. Z důvodu stěhování knihovny jsem se tohoto projektu
s naší knihovnou nezúčastnila. Proto mi nyní dovolte, abych Vás alespoň pozvala zažít knihovnu jinak
do prostor nové knihovny.
Na všechny se ze srdce těší
Lenka Homolková - knihovnice

TVOŘILKA - dospělí
Od Velikonoc jsme se s místními ženami sešly už několikrát a naučily se základy různých technik - Quilling,
Fimo, pedig, drátkování. Ženy jsou asi nejvíce nadšené z pedigových ošatek a táců, i když jsou velice šikovné a i ostatní výrobky měly moc pěkné. Léto jsme nechaly volné na slunění a dovolenkování a pokračujeme až teď, kdy již proběhlo 8. listopadu pletení pedigových zvonečků a 29. listopadu výroba korálkových
náramků a vánoční patchworkové koule.
Ještě před Vánocemi bychom se chtěly sejít a vytvořit věnec s vánoční tématikou, kdy by si ale ženy vzaly
všechny k tomu potřebné věci s sebou (neměly by je připravené na místě ) a poseděly bychom ve vánoční
atmosféře.
Tímto chci pozvat i další ženy z Chudenic i okolí, aby si přišly něco vytvořit a nebály se dorazit mezi nás
do Tvořilky do 1. patra nad Úřad městyse Chudenice.
Dagmar Stelzerová

STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Máme za sebou skutečně vydařenou turistickou sezonu ve Starém zámku. Od začátku sezony, tedy
od dubna, jsme měli jednou takový počet autobusových zájezdů. V hlavní sezoně – což je červenec a srpen – i přes horké letní počasí, byl zámek hojně navštěvován turisty z blízkého i dalekého okolí. Starý
zámek letos navštívilo také více cizinců než v uplynulých letech. Roční výkazy o počtu návštěvníků a akcí
se dělají na začátku dalšího roku, ale již nyní můžu uvést, že letos bylo o zhruba 800 návštěvníků více než
v loňském roce. Celkem to dělá kolem 5 tisíc návštěvníků za celý rok. To mne moc těší, protože při mém
nástupu na Starý zámek v roce 2009 byla návštěvnost zámku kolem 1500 osob za rok.
Můžeme to přičítat novým webovým stránkám Starého zámku (www.zamekchudenice.cz), nebo v loňském
roce nově zpřístupněným prostorám a díku tomu také jeho větší propagaci v médiích a v nových propawww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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gačních materiálech. Mnoho návštěvníků se nám letos při prohlídkách také svěřilo s tím, že je letos začaly
lákat menší, útulnější zámečky. Z důvodu, že mají zachovaného svého ducha a dostává se jim, turistům,
více pozornosti z řad průvodců.
V letošním roce jsme pořádali šest kulturních akcí, které navštívilo zhruba 1250 návštěvníků. Tři z nich můžeme označit za opravdu vydařené, tedy co se týká návštěvnosti. Byly to denní oživené prohlídky v rámci
akce „9 týdnů baroka“, kdy se provádělo i v kostele sv. Jana Křtitele. Dále pak v rámci akce „Noc kostelů“
bylo otevřené i Muzeum J. Dobrovského, kde se nachází expozice farnosti Chudenic a v zámecké expozici
byla zpřístupněna kaple. Za velmi vydařenou akci lze pokládat o chudenické pouti „Strašidelné oživené
prohlídky“ zámku. Ohlas byl tak veliký, že jsme v sobotu přidávali navíc čtyři prohlídky a přesto se všichni
návštěvníci nedostali. Zámkem o nočních oživených prohlídkách prošlo kolem 350 osob, což je o 120
osob více, než v letech předešlých. Pro velký zájem se „Strašidlené prohlídky“ konaly ještě jednou, a to
u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu. My, jako kolektiv Starého zámku, jsme to
pojali jako úspěšné ukončení turistické sezóny. V příštím roce se též můžete těšit na různé akce v prostorách Starého zámku, včetně již léta slibovanou výstavu „Chudenicko na starých pohledech a fotografiích“.
Nyní pracujeme na novém kalendáři „Chudenicko 2016“. Po úspěšné obnově a úpravě rodné síně Jaroslava Kvapila se pokračuje v obnově ostatních prostor muzejní expozice. Zpracovávám do elektronické
podoby evidenční karty muzejních předmětů. Připravujeme na příští rok novou propagaci Starého zámku
a Chudenicka. V listopadu přijedou z NPÚ z Plzně a bude probíhat inventura předmětů. Po mnoha dotazech z řad chudenických občanů, co se dělá na zámku, když již není turistická sezona a zámek je veřejnosti
nepřístupný, bych jen pro vysvětlení podala pár informací. V hlavní sezoně, tedy od června do srpna, je
zámek otevřený pro veřejnost od úterý do neděle, tedy v 92 dnech 13 pondělků volných. Mimo sezonu
si tedy místo proplácení nadělaných dní vybírám volno, popřípadě pak i dovolenou. Dále zapisuji a eviduji
předměty, které návštěvníci přinesou do muzea během sezony jako dar a v archivu dohledávám informace
pro studenty, kteří si o ně píší. Od března se již začne připravovat zámecké a muzejní expozice na sezonu,
která začíná víkendy a svátky v dubnu.
Co se týká mého dvouletého Kurzu Památkové péče, úspěšně jsem ukončila první semestr třemi zkouškami a v září nastoupila do druhého. Zde mne čeká zkouška z Památkového zákona a diplomová práce
z urbanismu.
Na příští rok plánuji zpřístupnit malou zahrádku směrem ke školce, kde můžou návštěvníci zámku vidět
jedinou
dochovanou
baštu. Z bývalé moštárny na nádvoří uděláme
„Denní místnost pro
návštěvníky
zámku“.
Zde si budou moci posedět před prohlídkou
zámku, udělat si kávu či
čaj a přečíst, popřípadě
si i odnést knihu, která
byla vyřazena z fondu
knihovny Plzeňského
pivovaru.
S pozdravem, přáním
krásných zimních dnů,
adventu a v novém roce
hlavně zdraví a lásku
Miroslava Žáková - správkyně zámku a kolektiv
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Planetka

Dovolte mi pár slov k tomu, co se v mateřské škole Planetka událo a co se chystá v tomto školním roce.
Rozdělím události na provozní záležitosti a aktivity, jež jsou součástí školního vzdělávacího programu
„SPOLU NA PLANETCE“.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se snažili postupně zlepšovat úroveň mateřské školy. Nejprve drobnostmi, které jsme pořídili buď sami (MŠ) či ve spolupráci s rodiči: nové peřiny a polštáře, nové ložní
prádlo, ručníky, jídelní soupravy pro děti, filtrovací konvici, termosky a kelímky na pitný režim dětí, nové
závěsy, molitanové stavebnice, korkové stavebnice, kouzelný písek, nové vkladačky, mozaiky, skládačky
ze dřeva, dřevěná auta, didaktické stolní hry.
Větší změny proběhly až v druhé polovině školního roku. Dokoupili jsme matrace pro děti s omyvatelným
povrchem (bylo pouze 20 postýlek a spících dětí 25). Vyměnili jsme výlevky v úklidových komorách a nechali opravit venkovní umývárny dětí, taktéž baterii na regulaci ohřevu vody. Dále jsme pořídili stolečky
na servírování jídel, šatnové boxy, dřevěné boxy na ručníky do umýváren dětí, také pedagogický stolek
a skříňku na výtvarné potřeby. Tyto největší změny mohly proběhnout až při omezeném provozu v srpnu.
Musím říci, že spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Mým přáním je, aby tomu bylo i nadále a děkuji za takovou spolupráci!
Všechny nové pomůcky se pořizují přednostně z přírodních materiálů. Provozní a hygienické potřeby
podléhají postupné ekologizaci provozu (ekologické saponáty, desinfekce, čističe aj). Třídíme odpad,
kontejnery jsou umístěny v šatně dětí. Nevyhovující nábytek a původní elektronika byla odepsána a odvezena. S dětmi jsme sami vytvořili bylinkový záhonek. S vyvýšenými záhony (i materiálem na něj) nám
pomohli rodiče. Děti si učily pěstovat nenáročnou zeleninu a bylinky. Pískoviště, jež bylo dříve na spodní
předzahradě jsme nechali přesunout a pořídili do něj nový písek.
Nyní k událostem loňského školního roku. Zde jsou aktivity mateřské školy Planetka za školní rok
2014/2015:
Oslavy narozenin a svátků dětí, Michaelská slavnost, Moštování, Divadelní představení v Klatovech, Martinská slavnost, Lampionový průvod, Mikulášská tancovačka, Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční
slavnost, Karneval, Masopustní slavnost, angličtina Helen Doron, Brigáda odvoz hlíny - vyvýšené záhony,
Jarní slavnost – vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost (koleda po městečku), Zápis do MŠ Chudenice,
Výstava prací dětí Den Země, Den dětí, Školní výlet Pohádková stezka Šumavy, Slavnostní rozloučení se
školáky – Janská slavnost, Návštěva místní knihovny, Bolfánku a Starého zámku, Prázdninová diskotéka.
Nerozděluji zde, které slavnosti jsou s rodiči, jen s dětmi, či pro širokou veřejnost z důvodu délky článku.
V současné době máme pro dvě individuálně integrované děti asistenta pedagoga. Asistent pedagoga
byl vybrán ředitelkou mateřské školy na základě všech přijatých žádostí a životopisů s datací do doby
vzniku pracovní pozice (schválení OŠMS Plzeň).
Také jsou již objednány police na míru pro lepší vzhled prostor dětí, jež vyrábí SSŠP Klatovy (účetní MŠ
i dodavatelé materiálu a „nábytku na míru“).
Do budoucna se soustřeďují naše snahy o ohrazení objektu mateřské školy tak, aby rodiče měli snadný
přístup k MŠ a zároveň byl objekt uzamčen a odemykán pouze v době určené k příchodu a odchodu dětí
(nejen kvůli kontrole z KHS). Dále pak je třeba nové linoleum v jídelně a rekonstrukce sociálních zařízení
pro děti, které proběhne v letních měsících červenci a srpnu 2016, kdy bude MŠ uzavřena. Vše bude
projednáno na nejbližším zastupitelstvu městyse Chudenice.
Nyní ještě k malotřídní ZŠ, která se příští školní rok jistě neotevře z důvodu časového presu. Během necelého roku by bylo nutno nechat zpracovat projekt na rekonstrukci obou pavilonů, vyřídit veškerá povowww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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lení a ještě zrealizovat samotnou rekonstrukci tak, aby se pavilony otevřely 1.9.2016. Dalším problémem
by asi byla možnost (nebo spíše nemožnost) čerpání úvěru – obec by zřejmě nedostala tak vysoký úvěr,
jaký by byl potřeba na opravu a modernizaci celé budovy. Otvírá se ale další možnost založení malotřídní
ZŠ ve spolupráci s lidmi, kteří mají zájem o alternativní program „Začít spolu“ jež by byl velmi vhodný pro
skupinovou výuku dětí. Tím chci říci, že i když podaný projekt není možné uskutečnit nyní, demografický
vývoj svědčí ve prospěch zájmu o malotřídní ZŠ a spolu s vedením městyse budu dál usilovat o její založení.
Přeji Vám všem příjemný podzim. Na závěr připojuji citát pro zlepšení nálady.
MgA. Iva Tesařová - ředitelka MŠ
„Dítě může vždycky naučit dospělého tři věci: být bezdůvodně spokojený, stále se něčím zabývat
a umět vymáhat všecko, co si přeje.“ Paulo Coelho
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Činnost chudenických hasičů v období 1/2015 – 10/2015:
Výjezdy Jednotky sboru dobrovolných hasičů:
•

1.1.2015 v 19:27 hod. - požár nízké budovy v obci Kámen – planý poplach

•

30.3.2015 v 18:10 hod. - padlý strom přes komunikaci směr Přetín k Cihelně

•

31.3.2015 v 11:38 hod. - padlý strom přes komunikaci u obce Chocomyšl (DO)

•

31.3.2015 v 15:57 hod. - padlý strom přes komunikaci u obce Černíkov

•

31.7.2015 v 16:44 hod. - požár 10ha obilného pole u obce Poleň

•

3.8.2015 v 18:15 hod. - požár 5ha obilného pole u obce Výrov

•

4.8.2015 v 19:10 hod. - požár strniště a slámy na poli u obce Poleň

•

5.8.2015 v 16:20 hod. - požár strniště a slámy na poli u obce Trnčí

•

12.8.2015 v 21:47 hod. - požár strniště a slámy na poli u obce Ptenín (PJ)

•

30.10.2015 v 18:41 hod. - požár vyskládaného palivového dřeva na Vyšensku, kde bylo včasným
zásahem zamezeno přesunu požáru na objekt stodoly a následně na další obytné objekty

Mimo výjezdů hasiči také provedli zejména tyto obecně a veřejně prospěšné práce, kterými přispěli k nemalé úspoře finančních prostředků v pokladně úřadu městyse Chudenice:
•

čištění obecního koupaliště ve Slatině

•

čištění kanalizace, kanálů a ČOV (čističky odpadních vod) v Chudenicích

•

vyčištění obecních studní jakožto záložních zdrojů vody

•

pomoc při odstranění nebezpečných stromů na hřbitově

•

odstranění ulomené větve stromu z rybníka v obci Lučice

•

zalévání nově osázených rostlin na náměstí a doplňování studny na hřbitově v období sucha

•

odstranění rozbitého plotu u školy, sekání trávy na školním hřišti, úklid střechy tělocvičny

•

vyklizení kůlny u školy a odvoz nebezpečného odpadu

•

vyklizení staré hasičské zbrojnice v Bezpravovicích

Jako další činnost hasičů je třeba zmínit provedení opravy staré hasičské stříkačky PS-16, které je nyní
vystavena na dvoře Starého zámku v Chudenicích. Dále podporu hasičských soutěží v okrsku technickým
zabezpečením dodávky vody. Spolupráci na sportovních a kulturních akcích pořádaných chudenickými
spolky, kdy hasiči poskytují zabezpečení požární ochrany vytvořením požárních hlídek, nebo logistickou
a materiální pomoc. Zprostředkování zájezdu na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic. Pomoc
občanům chudenicka s prořezáváním stromů. Společně s chudenickým Sokolem pořádání „Masopustní-
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ho průvodu“ a „Maškarního bálu“. Zdobení, stavění, hlídání a odstranění máje.
Příkladnou součinností vedení hasičů a vedení úřadu městyse Chudenice se podařilo:
•

získat dotaci ve výši 40.000,- Kč na věcné vybavení JSDH z rozpočtu Plzeňského kraje z programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“

•

získat bezplatným převodem majetku od HZS PK osobní vozidlo Škoda Felicia v hasičském provedení, které je zařazeno do výjezdové jednotky a pomáhá tak k lepšímu zajištění akceschopnosti JSDH

•

získat dotaci od úřadu městyse Chudenice z „Programu podpory sportu, hasičů na rok 2015“ ve výši
10 tis., díky které se zrodila nová chudenická tradice v pořádání hasičské soutěže historických stříkaček PS-8 jako „Memoriál Václava Zoubka“, našeho nikdy nezapomenutelného člena hasičů

•

získat nadační příspěvek na realizování projektu „Vybavení hasičského družstva žen“ v grantovém řízení NADACE ČEZ - Zaměstnanecké granty, který byl získán za podpory členky hasičského družstva
žen a zaměstnankyně ČEZu paní Barbory Černé

•

sepsání smluv o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcemi Křenice a Biřkov, čímž chudeničtí hasiči převzali do svých rukou požární ochranu v těchto a přilehlých obcích. Díky
poskytování této služby zmiňované obce ročně přispějí do pokladny městyse Chudenice částkou
ve výši 21 tis. Kč.

Chudeničtí hasiči se zúčastnili několika hasičských soutěží v požárním útoku a běhu štafet:
•

dne 15.5.2015 se konala tradiční okrsková soutěž v Přetíně. Zde Chudenice reprezentovala tři družstva, která se umístila na 1., 2. a 4. místě. Z této soutěže dvě družstva postoupila do vyřazovacího
kola, které se konalo dne 13.6.2015 v Mochtíně. Odtud, ale bohužel díky velké konkurenci již k postupu žádného družstva do vyšší soutěže nedošlo.

•

dne 11.7.2015 pořádali chudeničtí hasiči již zmiňovanou soutěž historických stříkaček PS-8, které
se zúčastnila dvě klasická družstva domácích hasičů, domácí družstvo žen, domácí družstvo „Staří
páni“, družstvo hasičů z Biřkova a družstvo týmu Viacom.

•

dne 29. 8. 2015 se dvě družstva zúčastnila tradiční noční soutěže v Přetíně. Zde se družstva umístila
na úžasném 2. a 4. místě z 28 zúčastněných družstev.

Chudeničtí hasiči zvou své členy na výroční schůzi Valné hromady, která se koná dne 19. 12. 2015 v restauraci „U Baláků“.
Dne 22. ledna 2016 pořádá SDH Chudenice opět tradiční „Hasičský bál“, na kterém zahraje k poslechu
a tanci velice známá a populární „Malá muzika Nauše Pepíka“. Vzhledem k omezené kapacitě míst v tělocvičně školy, bude na tuto akci přistoupeno k předprodeji vstupenek, které nejprve budou distribuovány
zejména v rámci obce chudenickým občanům a v případě nenaplnění kapacity poté i mimo. Hasiči tímto
zvou všechny občany a vyznavače dechové hudby na tradiční akci a věří, že díky popularitě této akce a zejména účinkující kapele pana Nauše, bude kapacita sálu naplněna již v předprodeji hlavně chudenickými
občany.
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TJ SOKOL CHUDENICE

V letošním roce proběhla, v součinnosti s ostatními spolky Chudenic, celá řada sportovních a kulturních
akcí. Krom obvyklých událostí, jakými jsou masopustní průvod s maškarním bálem, dětský den, či pouťový
turnaj v malé kopané, se navázalo na tradici kdysi populárního běhu chudenickým Žďárem a uskutečnily
se také zcela nové akce, jako například „Chudenická lávka“. Připomeňme si tyto akce trochu podrobněji:
7.3. Masopustní průvod masek + maškarní bál v tělocvičně školy
20.6. Dětský den na téma “Indiáni a kovbojové“
Povedená akce spojená se soutěžemi o drobné ceny, jejíž jedinou chybou byla nepřízeň počasí.
25.7. Turnaj v malé kopané
O chudenické pouti se konal tradiční turnaj v malé kopané (mužstva 4+1).
15.8. Premiéra akce „Chudenická lávka“ na koupališti Slatina
Jako zpestření prázdnin si
chudeničtí sokolové připravili první ročník Chudenické lávky, která měla nečekaný úspěch. Akce se
zúčastnilo mnoho závodníků a hlavně velký počet
diváků. Chudeničtí hasiči,
kteří na akci dohlíželi jako
požární dozor, připravili
i technickou pěnu, ve které dováděly děti. Lávka,
postavená v areálu koupaliště Slatina, byla dlouhá skoro do půlky nádrže
a překonala ji pouze malá
hrstka závodníků. Jako
zdravotní dozor na akci
dohlížel tým zdravotníků,
a to Markéta Kislingerová
jako lékařka a post zdravotní sestry obsadila Jana Beníková.
28.10. Běh chudenickým Žďárem
Ve sváteční den se uskutečnil 0-tý ročník krosového běhu chudenickým ždárem. Akce se setkala s velmi
pozitivním ohlasem. Krom desítek chudenických běžců se jí zúčastnili také sportovci ze širokého okolí.
K vidění byly hodnotné sportovní výkony, ale akce měla také příjemnou společenskou atmosféru. Potěšující byla velmi hojná účast dětí.
Během vánočních prázdnin se uskuteční Vánoční turnaj v ping pongu.
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ODDÍL HÁZENÉ

Chudeničtí házenkáři zakončili jarní část sezóny 2014/2015 na předposledním místě. Podzimní část sezóny 2015/2016 se oddíl mužů bohužel propadl na poslední místo s jednou remízou na svém kontě.
I přesto, že se téměř nescházejí, jsou jejich výsledky poměrně slušné a odehrávají velice vyrovnaná utkání, na která je radost se koukat.
Chudenické ženy jsou na tom o trochu lépe. Sezónu 2014/2015 ukončily na 8. místě z celkem 11 družstev. Podzimní část sezóny 2015/2016 je už veselejší a ženy přezimují na 5. místě, které se budou snažit
udržet i v jarní části. Za povšimnutí stojí také fakt, že naše družstvo žen má i nejúspěšnější střelkyni ze
všech týmů, a to Kristýnu Kacerovskou, která si oprávněně drží první místo v tabulce střelců už třetí rok.

ODDÍL KOPANÉ
Jarní část hranou ve IV. A Třídě klatovského okresu jsme ukončili na druhém místě z důvodu horšího skóre
za Duklou Janovice. Přesto se nám podařilo postoupit z druhého místa po odhlášení Sokola Týnec.
Podzimní začátek ve III. Třídě byl poněkud rozpačitý, ale později se ukázalo, že se hráči potřebovali adaptovat na jiný než „pralesní“ fotbal. V posledních zápasech podávali již zlepšený výkon, který se projevil
i pěkným postavením v tabulce.
Kromě sportovních činností se hráči aktivně podíleli na akcích Sokola a brigádách.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdož se podíleli na činnosti TJ Sokol Chudenice.
•

podrobnosti viz www.sokolchudenice.cz

•

tabulky: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/1269

•

komentáře: http://www.sumavanet.cz/fotbal/fr.asp?tab=fotbal&id=11507
ing. Kamil Göttinger - TJ Sokol Chudenice
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Vážení spoluobčané,
v souladu s naší proklamovanou koncepcí vedení městyse, jejímž cílem je zapojení veřejnosti do rozhodování o zásadních věcech, týkajících se jeho budoucnosti, Vás touto cestou zveme na veřejnou schůzi, která se bude konat
v pátek 15. ledna 2016 od 19:00 hod. - místo bude upřesněno
témata:
•

realizované aktivity v roce 2015

•

prezentace činnosti - knihovna, Starý zámek, MŠ Planetka

•

nemovitý majetek městyse - budova ZŠ, sokolovna, Starý zámek

•

budoucí akce, investice

Budeme rádi, když si případně připravíte Vaše dotazy - inspirace jsou vítány!
Srdečně jste všichni zváni, týká se to každého z nás.

vedení městyse Chudenice
Pojďme řešit naše věci společně!

Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku
a šťastný nový rok 2016
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů
Chudenického zpravodaje.
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