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Vážení občané Chudenicka,
oslovujeme Vás s prvním číslem Chudenického zpravodaje v roce 2015 a též prvním,
které je sestaveno novým vedením městyse. Tento první výtisk je obsáhlejší, poněvadž
jsme se rozhodli do něj zařadit některé pasáže, které se v dalších číslech již nebudou
vyskytovat (finanční analýza aj.). Cyklus jeho vydávání chceme nastavit na pololetní.
Tak, jako každá nová věc, v sobě může obsahovat případné nedostatky, proto Vás
žádáme o zdrženlivost v případné kritice a zároveň Vás chceme vyzvat k zaslání podnětů, co konkrétně byste rádi v jeho obsahu nalezli či co by se mělo i z formální stránky změnit. Předem Vám tudíž děkujeme za připomínky. Zároveň se tímto omlouváme
za opoždění ve vydání zpravodaje, které bylo způsobeno vyčkáním na poslední zasedání zastupitelstva městyse, na němž byl schválen rozpočet na 2015, který jsme chtěli
taktéž zařadit a též jej zařazujeme.

S přáním všeho dobrého - vedení městyse Chudenice.

Časopis úřadu městyse Chudenice, vydává Městys Chudenice
Kvapilova 215, 339 01; IČO: 00255599; MK ČR E 11317
Vydánu v březnu 2015 v nákladu 300ks
Grafická úprava a tisk: SOS print s.r.o., Plzeň
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych pozdravil všechny Vás obyvatele Chudenicka.
Jsou to cca 4 měsíce, co jsem společně se svými místostarosty nastoupil do úřadu městyse Chudenice.
Musím se přiznat, že mé pocity při nástupu do úřadu byli přinejmenším smíšené.
Ale řekl jsem si, „dal ses na vojnu tak bojuj“ a tak bojuji.
Převzetí úřadu proběhlo dle mého názoru standardní formou na základě předávacích protokolů (až na komplikace, které popisujeme v dalších pasážích). Dále je pravdou, že jsem takových předání mnoho nezažil,
takže možnost posouzení je o to těžší. Pan Klíma předal, co měl a musel. To bylo předání úřadu fyzické.
Přebírání úřadu jako takového, probíhá i v tyto dny. Zjišťování ekonomického stavu úřadu není záležitostí
několika dnů ani týdnů,
Je pravdou, že stav konta, účtu a ani neproplacených faktur nebyl (a bohužel zatím ani není) lichotivý.
Ale nepřišli jsme sem na úřad, abychom plakali nad rozlitým mlékem. Pozvali jsme si analytickou firmu,
aby nám pomohla s analýzou ekonomické situace a s výhledem na dobu příští. Prezentaci této analýzy
jste měli možnost slyšet na ZM.
Je také pravdou, že jsme avizovali potřebu krajského auditu hospodaření minulého zastupitelstva, avšak
rozhodnutí, pozvat takovýto audit se ukázalo jako velice složité. Jde totiž o to, že krajský audit provede
kontrolu pouze za rok, ve kterém si úřad (městys Chudenice, do 30.6.) audit objedná. Přestože jsme
chtěli audit za rok 2014 nechat provést, museli bychom jej objednat do 30.6.2014 a vzhledem k tomu, že
jsme v tomto období nebyli ještě ve vedení městyse, nemohli jsme tak učinit.
Jinak jsem také byl nucen co nejrychleji se zapracovat do situace kolem „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací I. etapa.“ V této souvislosti rád podotýkám, že pan Klíma mi byl v této situaci nápomocen. Stavba byla rozběhnuta a mě nezbývalo jen sledovat, jak je zdárně dokončována.
Samozřejmě, že kolaudací I. etapy vše kolem této stavby také nekončí, neboť úřední šiml je nezdolný.
Takže hlášení, tabulky, vysvětlování, objasňování stále nekončí.
Jiná káva již je „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací II. etapa“. Zde jsem již byl zainteresován na přípravě projektu a žádostech o dotace, na přípravě VŘ na zhotovitele a dalších krocích spojených
s realizací stavby. V tomto ohledu jen mohu říci, že uděláme vše pro zdárné dokončení a kolaudaci stavby
v řádném termínu.
Dalším úkolem, který nás čeká, je realizace rekonstrukce Zahradní ulice. Na tento projekt je, jak jistě
všichni víte, zažádáno o 90% dotaci. Pokud nám dotace bude přiznána, jsme připraveni k okamžité realizaci stavby. Ovšem současně s rekonstrukcí Zahradní ulice musíme zajistit výměnu ovládacích prvků
u vodovodního řadu v ulici a připojení kanalizačních přípojek na „novou“ kanalizaci.
Tak to jsou v kostce největší úkoly, které nás čekají v následujícím období. Nejsou to úkoly vskutku jednoduché, ale úkoly, jimž se nelze vyhnout.
Na tomto místě cítím jako svou povinnost, seznámit Vás též s praxí rozhodování v záležitostech, týkajících
se věcí jdoucích nad rámec všedních problémů. Tak, jak vyplývalo již z názvu naší kandidátky Sjednocené
Chudenicko, snažíme se v co největší míře uplatňovat zásady a principy kolektivního rozhodování - pravidelné pracovní schůzky s našimi zastupiteli v období mezi zasedáními zastupitelstva městyse - nejen před
jeho konáním; průběžné konzultace v užším kruhu za účasti mé osoby a obou místostarostů; schůzky
i s ostatními nezvolenými členy naší kandidátky; aktivní docházka obou místostarostů na úřad v průběhu
pracovního týdne - nejen v sobotním dopoledni atd. I proto se z výše uvedeného jako velmi účelné jeví
zřízení dvou místostarostovských pozic.
Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že všechny problémy se dají řešit, pokud je všeobecná vůle
a chuť je řešit. A já doufám, že tu chuť společně najdeme.
S upřímným pozdravem a přáním příjemných jarních dnů
Martin Dolejš - starosta městyse
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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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

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA:
Mgr. Marcel Bezděk
bezdek@mestyschudenice.cz
Martin Dolejš
dolejs@mestyschudenice.cz
Bc. David Klíma
Jindřich Macán
macan@mestyschudenice.cz
Jan Přibáň
priban@mestyschudenice.cz
MUDr. Jana Srbová
srbova@mestyschudenice.cz
Václava Soupírová
soupirova@mestyschudenice.cz
Mgr. Vladimír Svatoň
svaton@mestyschudenice.cz
ing. Marie Šavlová
savlova@mestyschudenice.cz
ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. vlasak@mestyschudenice.cz
David Žák
zak@mestyschudenice.cz

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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FINANČNÍ VÝBOR:
• Ing. Marie Šavlová
• Ing.

- předsedkyně

Oldřich Vlasák, Ph.D.

• Jitka Egermayerová

KONTROLNÍ VÝBOR:
• Jindřich

Macán - předseda

• Ing. Karel Kuneš
• Miroslav Macán

KOMISE PRO KULTURNÍ, SPOLKOVOU A SPORTOVNÍ ČINNOST:
• Jan

Přibáň - předseda

• Lenka

Homolková

• Dagmar

Stelzerová

• Pavel Vachtl
• Lucie

Zábranová

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LISTOPAD 2014 - BŘEZEN 2015
PŘEVZETÍ VEDENÍ ÚŘADU
V souladu s výsledky ustavujícího zasedání ZM 6. listopadu jsme následující den formálně i prakticky
převzali vedení úřadu městyse Chudenice (dále ÚM). Tak jak již zmínil stávající starosta jedna věc je jeho
faktické převzetí, nicméně věc druhá je nahlédnutí pod povrch všedních činností a realizace vlastních
představ o jeho fungování. Vzhledem k tomu, že předchozí vedení městyse bylo tzv. u moci více než 10
let, je logické, že agenda a systémové postupy odpovídaly jeho představám, které z velké míry neodpovídají představám našim. Naším cílem nebylo a není hledání dřívějších pochybení za každou cenu,
byť je možné, že je to našimi oponenty často tak prezentováno. Jde nám primárně o efektivní
a racionální chod veřejně spravovaných věcí v našich obcích. Chceme se soustředit na konstruktivní a produktivní práci a doufáme, že situace vbrzku dospěje ke konci žabomyších válek. Naším
cílem je především klidná a podnětná atmosféra v obci.
Převzetí ÚM a seznamování se s jeho agendou je především proces, tj. něco co stále trvá. V průběhu času
stále získáváme nové informace a jsme nuceni s nimi pracovat a reagovat na ně. Tato skutečnost nemá být
pro naší stávající práci žádné alibi, jen je třeba to mít na zřeteli.
Některé diskutabilní okolnosti zjištěné po převzetí ÚM
• aktuální finanční stav městyse - nezaplacené faktury ve výši cca 650 tisíc Kč; stav kontokorentu
v záporné výši cca 800 tisíc Kč
• datově prázdný počítač; služební mobilní telefony bez kontaktů
• neexistující nájemní smlouva na pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Lučice
• pracovní úvazek (dohoda o provedení práce) se sbormistrem Rejchova komorního sboru - ukončena
v září před volbami
• neblahý stav několika bytů v bytovkách - nutnost rekonstrukce
Přes naši počáteční nezkušenost si dovolujeme konstatovat, že se nám jakožto novému vedení městyse
podařilo plynule navázat na aktivity minulého vedení ve smyslu průběžného chodu vedení úřadu
- administrativní agenda, zajišťování běžných potřeb obyvatel, realizace dotačního titulu - Rekonstrukce
přístupových komunikací - I. etapa, součinnost v realizaci oprav kostela sv. Jana Křtitele aj. Zároveň jsme
záhy začali realizovat též některé vlastní představy o fungování úřadu.
Příklady některých realizovaných činností v období listopad 2014 - březen 2015
• příprava dvou dotačních titulů z fondů EU - Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa; Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice
• menší dotační tituly - vyúčtování dvou dotačních titulů (po předchozím vedení městyse- rekonstrukce hasičárny, územní plán městyse); podání žádosti o modernizaci knihovní evidence - Ministerstvo
kultury ČR - obdržena celá požadovaná částka; podání žádosti o dotaci na el. zabezpečovací systém
na Starém zámku - Ministerstvo kultury ČR; podání žádosti o výměnu nefunkčních šoupat v Zahradní
ulici - Krajský úřad Plz. kraje; podání žádosti o příspěvek na vybavení JSDHO - Krajský úřad Plz. kraje;
v přípravné fázi jsou další žádosti
• zlepšení výběru nájemného v obecních bytech - čehož bylo dosaženo na základě důrazných
urgencí vůči neplatičům
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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• sběrný dvůr u budovy bývalé ZŠ - umístění kontejneru na kovový šrot a zřízení plochy na bioodpad
• hřbitov - likvidace černé skládky, instalace velkoobjemového kontejneru; odstranění nebezpečných
dřevin, ohrožujících hrobová místa
• nájemní smlouva na pozemek v Lučici - zpětná platba ve výši 40 000 Kč za jeho pronájem
• inventarizace - provedení systematické inventarizace majetku a závazků městyse
• informovanost občanů - zásadní oživení webové stránky městyse; zřízení služby info sms; příprava
informačních tabulí do spádových obcí
• knihovna - získání dotace na nákup nového počítače a evidenčních systémů; po 7 letech uložení vytřídění knih z fondu knihovny Plz. Prazdroje a příprava na zařazení do fondu knihovny městyse; vypsání
výběrového řízení na knihovnici/knihovníka
• činnost výborů - aktivní přístup členů zřízených výborů - finančního, kontrolního; nastaveny plány kontrol; výstupy ve formě konkrétních cenných reportů
• podpora spolkové činnosti - prostřednictvím kulturní komise se osvědčila aktivní komunikace se
spolky v obci, jejich podpora, jakož i dalších občanských aktivit
Další konkrétní uskutečněné aktivity můžete nalézt v následujících jednotlivých příspěvcích (Informovanost občanů, Finance obce, Starý zámek, Knihovna atd.).

ÚKOLY ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2015
Mimo běžný chod úřadu je primárním cílem letošního roku zlepšení a konsolidace finančního stavu
městyse, tzn. snižování výdajové stránky rozpočtu, s čímž souvisí větší důraz na efektivitu vynaložených
prostředků, průběžné vyhodnocování nastavených opatření atd. Proto nelze očekávat realizaci větších
investičních akcí z vlastních prostředků městyse Chudenice. V této souvislosti chceme především využít potenciálu vlastních tj. obecních kapacit (jak pracovních, tak hmotných) a též chudenických občanů
obecně (včetně služeb místních živnostníků).
Úkoly pro období jaro - podzim 2015
• úspěšná realizace dotačních akcí rekonstruujících infrastrukturu v obci - Rekonstrukce náměstí
a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa; Chudenice – rekonstrukce Zahradní
ulice
• osud budovy bývalé ZŠ - vyvolat veřejnou diskusi, jejímž cílem by bylo zjevné rozhodnutí ve směru využití budovy bývalé ZŠ (případný prodej, rekonstrukce části či celé budovy na multifunkční využití atd.)
• aktivní úsilí o nalézání menších dotačních titulů a grantů na zlepšení drobné infrastruktury
v obci a podpory kulturních aktivit
• snaha o nastavení nových parametrů nájemních smluv
• racionalizace energetické náročnosti chodu obce - vyhodnocování a následné kroky
Dle finanční kondice městyse se pochopitelně pokusíme zrealizovat drobnější aktivity. Nechceme se však
uvazovat k jakýmkoliv konkrétním krokům, byť podnětů a nápadů máme velké množství (a stále přibývají).

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE

Zasedání ZM dne 6.11.2014
1) ZM schválilo starostou městyse Martina Dolejše
2) ZM schválilo počet místostarostů: 2
3) ZM schválilo místostarostou Mgr. Marcela Bezděka
4) ZM schválilo místostarostou Davida Žáka
5) ZM schválilo počet členů kontrolního výboru: 3
6) ZM schválilo předsedou kontrolního výboru Jindřicha Macána
7) ZM schválilo členy kontrolního výboru: ing. Karla Kuneše a Miroslava Macána
8) ZM schválilo počet členů finančního výboru: 3
9) ZM schválilo předsedou finančního výboru ing. Marii Šavlovou
10) ZM schválilo členy finančního výboru: ing. Oldřicha Vlasáka, Ph.D. a Jitku Egermayerovou
11) ZM schválilo osoby pověřené k přijímání prohlášení o vstupu do manželství Martina Dolejše, Mgr. Marcela Bezděka a Davida Žáka

Zasedání ZM dne 19.11.2014
1) ZM schválilo úpravu rozpočtu k 31.10.2014
2) ZM schválilo výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: zastupitel 360,- Kč, člen
výboru 540,- Kč, předseda výboru 865,- Kč, místostarosta 6.470,- Kč
3) ZM schválilo přijetí dotace z ROP Jihozápad na rekonstrukci Mírového Náměstí II. etapa
4) ZM upravilo kompetenci starosty městyse Chudenice k provádění jednotlivých opatření během roku
s limitem na jednotlivou položku do 500 tis. Kč
5) ZM zřídilo Komisi pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost a zvolilo předsedou Komise pro kulturní,
spolkovou a sportovní činnost Jana Přibáně a členy komise Dagmar Stelzerovou, Lenku Homolkovou,
Lucii Zábranovou a Pavla Vachtla
6) ZM schválilo podání žádosti o dotaci ze 35. Výzvy ROP na rekonstrukci Zahradní ulice

Zasedání ZM dne 17.12.2014
1) ZM schválilo úpravu rozpočtu k 31.12.2014
2) ZM schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015
3) ZM schválilo směrnici pro provedení inventarizace za rok 2014
4) ZM schválilo předložení projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice“ do ROP NUTS II Jihozá-
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pad, realizaci projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice, předfinancování projektu „Chudenice
– rekonstrukce Zahradní ulice“ v celkové výši max. 3.200.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice a kofinancování projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice“ v případě schválení dotace v celkové výši
max. 215.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
5) ZM schválilo úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování projektu „Chudenice - rekonstrukce Zahradní ulice“
6) ZM schválilo realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa“, předfinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa“ v celkové výši max. 8.500.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice
a kofinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích
– II. etapa“ v celkové výši max. 1.275.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
7) ZM schválilo úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování projektu „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – II. etapa“
8) ZM schválilo použití rezervního fondu Mateřskou školou Chudenice

Zasedání ZM dne 28.1.2015
1) ZM schválilo přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. Jihozápad
2) ZM schválilo rozpočtové opatření č 7
3) ZM schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2015

Zasedání ZM dne 11.2.2015
1) ZM schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 246 (zdravotní středisko)
2) ZM schválilo záměr pronájmu p.č. 27/1 v k.ú. Lučice
3) ZM schválilo záměr prodeje hasičské zbrojnice v Bezpravovicích
4) ZM schválilo záměr pronájmu rozpočet sociálního fondu na rok 2015
5) ZM schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice za rok 2014
6) ZM schválilo neinvestiční příspěvek pro MŠ Chudenice
7) ZM schválilo neinvestiční příspěvek TJ Sokol Chudenice ve výši 30.000,- Kč
8) ZM schválilo záměr na vypsání výběrového řízení na pozici knihovníka/knihovnice
9) ZM schválilo smlouvu na výběrové řízení ohledně konsolidace úvěrů s firmou GPL Invest
10) ZM neschválilo projekt výstavby retenční nádrže Liteň
11) ZM projednalo a vzalo na vědomí stížnost zastupitelů p. D. Klímy a p. V. Svatoně*
* projednávaný podnět, samotnou stížnost a reakci Krajského úřadu PK najdou občané v případě zájmu na webu v sekci Dokumenty
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VEDENÍ ÚŘADU - důvody zřízení dvou místostarostů

Po velmi dlouhém rozmýšlení jsme se rozhodnuli zřídit funkci druhého místostarosty. Hlavním důvodem
byla skutečnost, že se členové nejužšího vedení obce vzájemně doplňují a mohou využít své silné stránky, schopnosti a zkušenosti tam, kde je třeba. Detailně jsou kompetence místostarostů popsány níže,
nicméně velmi zjednodušeně lze konstatovat, že M. Bezděk uplatňuje své zkušenosti zejména směrem
k administrativní stránce věci a ke komunikaci s externími úřady, zatímco D. Žák, jakožto aktivní člen
několika spolků, zprostředkovává informace mezi vedením obce a občany.
V průběhu několika uplynulých měsíců si mohli návštěvníci úřadu povšimnout, že se dřívější víceméně formální funkce místostarosty, změnila v aktivní přístup a osobní přítomnost každého místostarosty
na úřadu městyse několikrát týdně. Rozšířením nejužšího vedení na tři zástupce se také předchází patovým situacím.
Je zcela nezbytné zdůraznit, že se zřízením funkce druhého místostarosty žádným způsobem nezvýšily náklady na odměny zastupitelstva. Odměna dosavadního místostarosty byla rozdělena mezi
dva nové a současně byly upraveny odměny ostatním členům zastupitelstva tak, aby celkový balíček
financí zůstal ve stejné výši jako v minulých letech.
Rámcové kompetence místostarostů:
Mgr. Marcel Bezděk - systém informovanosti občanů; koncepce fungování ÚM; dokumentační procesy
na ÚM; příprava podkladů pro chod zastupitelstva; drobné dotační tituly - administrace; koncepce péče
o památky v obci; knihovna; propagace
David Žák - monitoring stavu obecní infrastruktury; bezpečnostní problematika; trestněprávní záležitosti; spolková činnost; problematika požární ochrany - hasiči; sport

INFORMOVANOST OBČANŮ
Vedení městyse si je vědomo, že důležitou roli v sounáležitosti s děním v obci hraje informovanost občanů, a proto se snaží vylepšovat cesty, jak obrazně řečeno dostat informace k co největšímu počtu obyvatel. Jelikož je naším cílem zvětšit míru participace na spolurozhodování o budoucnosti našich obcí, proto
apelujeme na občany, kterým není lhostejný jejich stav, aby se na nás obraceli s jakýmikoliv konstruktivními připomínkami, dotazy, inspiracemi a v neposlední míře též kritikou naší práce. Chudenicko 2018
– za spoluúčasti občanů po volbách iniciovat vznik dokumentu o vizi obce na konci volebního období.
Za úřad městyse Vám můžeme slíbit, že rozhodně nebudete oslyšeni.

Způsoby informování:
• webové stránky obce - naplnění obsahu: vložení zápisů a usnesení ze zasedání ZM od roku 2004;
audiozáznamy ze zasedání ZM; strategické dokumenty obce (Program revitalizace Chudenicka, Rozpočtový výhled do roku 2018, Kroniky městyse 2006-2012 aj.); sekce Pomoc občanů (památková
ochrana objektů - dotační tituly; pracovní nabídky aj.)
• informativní sms: městys Chudenice zřídil pro své občany službu zasílání informačních sms, prosíme
proto všechny občany, kteří mají zájem o zasílání info sms, aby si pečlivě pročetli přiložené instrukce
a následně se dle uvedeného postupu přihlásili do systému; přihlašování není nijak termínově omezené, tudíž je možné se do něj přihlašovat průběžně

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

Chudenický zpravodaj 1/2015

11

• informativní emaily: prosíme všechny občany, kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění
v obci formou emailu, aby poslaly email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu:
bezdek@mestyschudenice.cz
• informační tabule: připraveny jsou čtyři informační tabule, které budou v průběhu jara postupně napevno instalovány do obcí Slatina, Lučice, Bezpravovice a Býšov
• veřejné schůze zasedání ZM nad podstatnými tématy: na již proběhlou schůzi ZM, na níž byla
prezentována analýza finančního stavu městyse, bychom chtěli navázat dalšími, kde by se diskutovali
otázky typu osud budovy bývalé ZŠ aj.

FINANCE OBCE
Vážení občané,
tak jak jsme informovali před volbami, nechali jsme si zpracovat detailní analýzu hospodaření obce od nezávislého subjektu a v tomto zpravodaji předkládáme část pro Vaši informovanost. Ne všichni jste se mohli
zúčastnit prezentace tohoto materiálu na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21.1.2015. Potvrdilo se
to, co jsme v našich předvolebních aktivitách kritizovali a za což jsme byli stávající opozicí tvrdě napadáni.
Jistě Vás bude také zajímat, že jsme obec převzali zcela bez finančních prostředků, na účtech ani koruna,
pokladní hotovost zanedbatelná a vysoce vyčerpaný kontokorentní úvěr (úvěr na přechodný nedostatek
finančních zdrojů). Chyběly nám prostředky na úhradu závazků ve splatnosti a dokonce i po splatnosti.
A k tomu ještě vznikl závazek (daný ze zákona) vůči bývalému starostovi ve výši pěti měsíčních platů. Proto
nemůžete od nás za takovéto situace a necelých pět měsíců našeho působení očekávat zázraky. Přesto
se nám již podařilo dořešit mnoho záležitostí, které minulé zastupitelstvo netížilo, jako například prověřit
a finančně správně nastavit některé pronájmy, zlepšit výběr nájemného z obecních bytů apod. Další informace jsou uvedeny v tomto zpravodaji v jiném článku.
Máme již rozpracováno mnoho dalších aktivit, které by mohly přinést významné klady do hospodaření
našeho městyse. Samozřejmě Vás budeme vždy informovat a budete s námi moci sledovat, jak se nám
daří naplňovat naše ambice.

Níže předkládáme části ze zpracované analýzy.
Rozpočty obce byly od roku 2010 do 2014 výsledně schodkové -4,3 mil. Kč. Avšak od roku 2006
do roku 2014 činil kumulovaný deficit 32,1 mil. Kč. Celkově obec hospodařila rozpočtově na hraně
a od roku 2006 resp. 2007 před sebou obec valila vlnu dluhů bez jejich snižování. Výdaje na úrocích
přesáhli vysoce 10 mil. Kč a v současnosti dosahují cca 1,2 mil. Kč ročně. Správně by měla obec dosahovat dle zákona zásady dlouhodobé vyrovnaností rozpočtů a splácet dluh. Situaci značně komplikovaly
a komplikují závazky plynoucí z dotací.
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Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Chudenic
Ɵs. Kē
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. DaŸové pƎíjmy

2 583

2 367

2 182

2 635

3 398

3 825

4 340

4 927

4 903

5 049

5 629

7 282

5 955

7 419

7 197

7 108

9 306

9 156

2. NedaŸové pƎíjmy

1 812

1 460

1 611

1 762

1 733

1 753

1 357

1 928

1 358

2 023

2 442

3 836

4 628

3 872

4 595

6 541

4 459

3 891

3. Kapitálové pƎíjmy

63

76

2 635

290

3

386

174

1 819

1 801

438

1 068

1 585

1 570

1 603

1 044

616

380

41

2 483

1 014

4. PƎijaté dotace

1 954

858

1 130

1 531

2 687

1 298

5 939

4 855

1 151

18 764

8 715

8 921

876

1 204

2 216

7 436

PƎíjmy celkem

6 412

4 761

7 557

6 218

7 820

7 262

11 809

13 529

9 212

26 274

17 855

21 624

13 028

14 098

15 319 15 279 16 362

20 525

5. BĢǎné výdaje

5 764

4 221

4 685

5 153

6 840

6 831

11 254

10 447

7 854

7 723

7 619

9 892

10 631

12 125

10 242 11 170 13 144

13 012

537

351

3 425

1 159

847

2 528

1 445

3 009

1 911

21 280

28 967

18 908

1 564

4 045

6 300

4 571

8 110

6 312

7 687

9 360

12 699

13 456

9 766

29 003

36 586

28 800

12 195

16 169

111

189

-553

-95

133

-2 097

-890

73

-553

-2 729 -18 732

-7 176

834

-2 072

6. Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo pƎíjmƽ a výdajƽ

3 562

4 358

2 152

12 112

13 804 15 528 15 297

25 124

1 515

-249

1 065

-4 599

Struktura příjmů obce byla velmi stabilní a jejich stabilita dle očekávání vzrostla především novelou
RUD v roce 2013, kdy došlo k posílení daňových příjmů. Finance obce ovlivňovaly silně dotace, které
zapůsobili zejména v letech 2006 až 2008 a nyní od roku 2014 opět.
Nedaňové příjmy obce ve výši cca necelé 4 mil. Kč ročně pocházely především z oblastí navázaných
na pronájmy bytů, odpadové hospodářství a další ekonomickou činnost apod. Ve většině oblastí, vyjma
ekonomické činnosti (která se do rozpočtu promítá svým výsledkem) musíme zohledňovat také značné
požadavky na výdaje obce.

Vývoj příjmů a výdajů Chudenic
Vývoj pƎíjmƽa výdajƽ v Ɵs. Kē
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Výdaje celkem 6 300 4 571 8 110 6 312 7 687 9 360 12 699 13 456 9 766 29 003 36 586 28 800 12 195 16 169 13 804 15 528 15 297 25 124
PƎíjmy celkem 6 412 4 761 7 557 6 218 7 820 7 262 11 809 13 529 9 212 26 274 17 855 21 624 13 028 14 098 15 319 15 279 16 362 20 525
www.cityĮnance.cz

Daňové příjmy obce v roce 2009 zaznamenaly velmi značnou újmu světovou finanční krizí a do roku 2012
stagnovaly a nedosáhly původní výše roku 2008. Rok 2014 dle našeho předpokladu dokázal, že je nutné
nadále finance obce plánovat s velkou opatrností k příjmům. Obec více podléhá vnějším vlivům daňových
změn. Ty udává vláda a vnější ekonomické prostředí.
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Vývoj celkových daňových příjmů Chudenic
Dlouhodobý vývoj celkových daŸových pƎíjmƽ v Ɵs. Kē
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8 000
6 000
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0

Výdaje obce vykazovaly celkem značnou výši investic. Běžné výdaje obec bohužel také nedržela zrovna
na uzdě. Tento mix spolu s vysokou výší závazků a jejich (ne)splácení (rozuměj nesnižování) způsobil složitou situaci.
Riziko investiční pasti se bohužel Chudenic týkalo. Do budoucna je třeba vnímat, že pro finance obcí
je obecně riskantní strategie budování nového majetku, i když z dotací, který vyvolává tlak na výdaje a zejména potřebu financí na jeho obnovu (odpisy). Zvýšená investiční aktivita se může někdy projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména neúměrným růstem běžných výdajů a odpisů.

Vývoj krytí běžných výdajů běžnými příjmy Chudenic
BĢǎné pƎíjmy a bĢǎné výdaje v Ɵs. Kē

www.cityĮnance.cz

17 000
15 000
13 000
11 000
9 000
7 000
5 000
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2006
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BĢǎné pƎíjmy
(vēetnĢ
11 635 11 673
neinvesƟēních
dotací)

2003

2004

7 196

8 014

8 812

12 358 11 309 12 223 12 726 14 370 15 222 14 474

BĢǎné výdaje
(provozní)

7 854

7 723

7 619

9 892

11 254 10 447

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10 631 12 125 10 242 11 170 13 144 13 012

Kladně lze hodnotit to, že obec hospodařila vždy z finančního hlediska provozních výdajů s ohledem
na běžné příjmy, ovšem záporně hodnotíme to, že obec podcenila vliv celkových závazků.
Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví městyse je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku
obce) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy
majetku (neinvestiční). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ obce a tedy ročně generovaný potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku obce (města), splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod.

Obec nikdy neměla dobré provozní saldo. V roce 2012 nejvyšších dosažených 3,2 mil. Kč představovalo malinko lepší hodnotu než republikový průměr všech měst a obcí v ČR. Celkem se od roku
2012 do roku 2014 provozní saldo o 1,7 mil. Kč zhoršilo, a to navzdory tomu, že novelou RUD si obec
Chudenice v roce 2013 o cca 2 mil. Kč polepšila na příjmech. Úroveň 1,4 mil. Kč (rok 2014) je silně
podprůměrná, obec by měla docilovat optimálně 5 mil. Kč, nebo minimálně 4 mil. Kč. V opačném
případě by nastaly problémy se splácením závazků obce.

Vývoj provozního salda Chudenic
Provozní saldo v Ɵs. Kē
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www.cityĮnance.

Obec nemá finanční rezervu a řízení cash flow se stává velmi obtížným.
Obec má uvěrové závazky, k 31. 12. 2013 zůstatek 35 mil. Kč dlouhodobých úvěrů z dluhu, který
byl vytvořen převážně na byty a infrastrukturu (kulturní zařízení, komunikace) v roce 2007, 2008 a 2014
a dále. Obec dluh od roku 2007 prakticky valila před sebou až do současnosti. Bezpečná výše
zadlužení obce je cca 40 mil. Kč
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Zůstatky dlouhodobých závazků

Dlouhodobé bankovní úvĢry v Ɵs. Kē
32 209 31 329 33 089 32 506 30 727 30 868

35 039

24 306

5 362
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finančním potenciálem obce lze velmi hrubě a orientačně vnímat hodnoty zůstatku na účtech k počátku předchozího roku a další likvidní finanční aktiva jako likvidní cenné papíry, zůstatky fondů (dohromady
převážně krátkodobý finanční majetek) spolu s provozním saldem roku po odpočtu splátek dluhů. Je to
zjednodušeně řečeno určitá „finanční akceschopnost“ obce bez využití případných nových dluhů daného roku.
Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a výhledu daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že městys by měl být schopen
během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně
dluh do 10 let bezpečně splatit.

Závěr finanční analýzy
Finanční zdraví Chudenic je dobré s mínusem s tím, že finanční kondice obce je dobrá a stav financí
dostatečný.
Kladně hodnotíme především návrh rozpočtu roku 2015 obsahujícího škrty běžných výdajů a docilujícího provozního salda 4 mil. Kč.
Slabin financí je vícero, především obec do roku 2014 dosahovala velmi nízké provozní saldo, což
v kombinaci se značným dluhem obce (který obec od roku 2007 trvale valila před sebou) znamenalo velmi
napjaté řízení cash flow se sníženou schopností obce hradit krátkodobé závazky. Ani trend financí nebyl
od roku 2012 dobrý, a to i přesto, že novela RUD obci od roku 2013 značně zvýšila příjmy.
Doporučení
Obec by měla stabilizovat udržitelnost svých financí zlepšením provozního salda snížením provozních
výdajů, které by rozhodně neměly růst vyjma výdajů nárazového charakteru, související s dotacemi a investicemi.
S detailními doporučeními a programem stabilizace občany seznámíme v příštím vydání Chudenického
zpravodaje.
Jinak se zájemci mohou s celou analýzou seznámit na stránkách obce www.chudenice.info
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Zde přikládáme rozpočet městyse Chudenice na rok 2015, tak jak byl schválen dne 27.3.2015
ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2015
PŘÍJMY
OBSAH
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti
daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
DPH
poplatek
– likvidace komunálního odpadu
– ze psů
– za užívání veř.prostranství
– z ubytovací kapacity
odvod výtěžku z provozování loterií
správní poplatek
daň z nemovitostí
neinv.dotace od PK na státní správu
ÚP
– dotace na mzdy z EU

POLOŽKA
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1345
1351
1361
1511
4112
ÚZ 13234 4116 ZP 533
ÚZ 13234 4116 ZP 133

převody z účtů u HB, WS a ČNB na BÚ
( na úroky + splátky úvěru + převody dotací
příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd
dotace na rekonstrukci přístupových komunikací
k významným památkám - II.etapa neinv.náklady
dotace na rekonstrukci přístupových komunikací
k významným památkám - II. etapa - invest.náklady
lesy
– za dřevo
vodné
stočné
St.zámek
– vstupné
– propagační předměty
vydavat.činnost – publikace J. Roubal
Bolfánek
– pronájem
– el.energie
koupaliště – vstupné
bytová výstavba – nájmy z bytů
– úroky z účtů u banky HB a WS
bytové hospodářství – nájmy
nebytové hospodářství – nájmy
nájmy hroby
místní hospodářství – za pronájem pozemků
odpadové hospodářství – za tříděný odpad
místní správa
– příjmy z úroků na BÚ
– příjmy ze služeb
sociální fond – příjmy z úroků na BÚ

6330 4134
6330 4139
4123
4223
1031 2111
2310 2111
2321 2111
3315 2111
3315 2112
3316 2112
3321 2132
3321 2111
3429 2111
3611 2132
3611 2141
3612 2132
3613 2132
3632 2111
3639 2131
3722 2111
6171 2141
6171 2111
6310 2141

CELKEM

KČ
1 700 000
80 000
180 000
1 600 000
3 400 000
330 000
14 200
30 000
500
30 000
20 000
800 000
297 500
58 089
10 251
7 898 000
115 000
277 695
6 876 435
500 000
550 000
370 000
150 000
60 000
500
104 040
35 000
10 000
1 957 889
500
164 208
99 935
100 000
44 015
100 000
500
1 000
100
27 965 357
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VÝDAJE
OBSAH
lesy

– materiál,služby(těžba,sázení...)
– správcovství
silnice
– materiál, úroky z úvěru,
rekonstr.přístupových komunikací k památkám II.etapa
– služby
rekonstr. přístupových komun.k památkám II. etapa
– stavby
silnice
– územní dopravní obslužnost
vodovod
– platy zaměstnanců,SP,ZP,materiál,
pohonné hmoty,el.energie,služby,
za odběr podzemní vody,opravy
ČOV
– platy zaměstnanců,SP,ZP,materiál,
el.energie,pohonné hmoty,služby,
opravy a udržování
budova
– odměny – úklid,služby(revize,čištění komínů..),
č.p. 215, el.energie – jídelna, opravy
Základní školství – neinv.příspěvek na žáky do ZŠ Švihov
MŠ
– neinv.přísp.zřízeným PO, tel.poplatky,
internet, el.energie, pevná paliva, opravy
knihovna
– platy zaměstnanců, SP,ZP,materiál,uhlí,
odměny za úklid, knihy, časopisy, tisk,
telef.poplatky,servis programu,cestovné
St.zámek
– odměny - průvodci,materiál,el.energie,
pohonné hmoty, telef.poplatky,ost.služby,
opravy a udržování, pohoštění,propagace, plyn,
úroky z úvěru, platy zaměstnanců,
SP, ZP, EPS, DHDM, studium
kultura
– odměna za vedení kroniky (r. 2014 )
blahopřání,materiál,ost.služby,věcné dary,
pohoštění (dětský den...)
Bolfánek
– el.energie, služby, opravy
rozhlas
– poplatky OSA
tělových.činnost – příspěvek Sokol Chudenice,
koupaliště – materiál,el.energie,opravy
ZS
– odměny – úklid,materiál,el.energie,uhlí,
služby(revize,čištění komínů..),opravy a udržování
bytová výstavba – materiál,úroky z úvěrů u HB a WS
poplatky banka, el.energie, služby, opravy
bytové hospodářství – opravy, služby
veřejné osvětlení – materiál,el.energie,opravy
pohřebnictví – ost.služby - vývoz odpadu,materiál
místní hospodářství – platy zaměstnanců,SP,ZP,
ochranné pomůcky, materiál,pohonné hmoty,
odměny, telef.poplatky,pojištění vozidel,
ost.služby, nájemné,opravy a udržování,cestovné,
školení, daň z nemovitosti,

17

POLOŽKA
1031
1036
2212

KČ
230 000
115 200
110 000

2212

278 300

2212
2221

8 108 074
44 940

2310

579 160

2321

220 480

3113
3113

38 200
30 000

3119

389 360

3314

179 162

3315

984 067

3319
3321
3341
3419
3429

59 000
47 550
3 302
61 158
61 000

3511

132 400

3611
3612
3631
3632

943 000
6 146
175 000
30 000
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POLOŽKA
3639
3721
3722
3723

el.energie-moštárna, pojištění odpovědnosti
nebezpečný odpad – odvozy
komunální odpad – odvozy
velkoobjemový odpad – odvozy
hasiči
– el.energie,pohonné hmoty,ochran.pomůcky
služby(revize,STK..), věcné dary, opravy,
refundace mzdy, finanční dar
5512
obecní zastupitelstvo - odměny členům OZ,SP,ZP,
telef.poplatky,cestovné, služby
6112
místní správa – platy zaměstnanců, odměny, SP,ZP,
povinné pojistné na úrazové pojištění,
knihy, časopisy, tiskoviny,materiál,náklady řízení,
el.energie,uhlí,poštovné,telef.poplatky,za přestupky
poplatky banka,právnické služby,školení,služby
(revize,stravné,inzeráty,programy servis.....),
opravy a udržování, cestovné,pohoštění,
neinv. příspěvky, platby daní a poplatků,úhrada
sankcí,penzijní připojištění, leasing na traktor
6171
sociální fond – poplatky z účtu
6310
– převod ze soc.fondu na BÚ
6330
pojištění
– poplatek – pojištění majetku
6320
účet u HB, WS, ČNB a ČS - převod z BÚ na HÚ,
WS a ČS ( na úroky z úvěrů,splátky úvěrů )
a ČNB (převody na BÚ)
6330
vratka dotace z voleb za r.2014 – do EP
6402
- do zastupitelstva
6402
platba DPH
6409
příspěvek do Sdružení Běleč
6409
CELKEM

KČ
1 252 342
30 000
600 000
50 000

98 500
946 752

1 764 958
1 000
115 000
117 051

7 898 000
853
4 055
150 000
1 600
25 855 561
============
- 788 000
- 520 000

splátka dlouhodobého úvěru u HB
8124
splátka dlouhodobého úvěru u WS
8124
přijatý úvěr na rekonstrukci přístup. komunikací
k významným památkám - II.etapa
8123
8 500 000
přijatý úvěr na rekonstrukci Zahradní ulice
8123
3 000 000
splátka úvěru na rozšíř.expozice – St.zámek
8124
- 513 055
Příjem
– rozpočet
- 27 965 357,- Kč
– přijaté úvěry
11 500 000,- Kč
– celkem
39 465 357,- Kč
Výdej
– rozpočet
- 25 855 561,- Kč
– splátky dlouhodobých úvěrů
1 821 055,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
27 676 616,- Kč
============
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VÝDAJE
OBSAH
lesy

- materiál
- služby (těžba, vyžinování, sázení...)
- správcovství
silnice
- materiál
- služby( rekonstr.přístup.komunikací
k význam.památkám-II etapa )
- územní dopravní obslužnost
- úroky z úvěru- I.etapa rekonstrukce
- úroky z úvěru – II.etapa rekonstrukce
- rekonstr.přístup. komunikací
k památkám II.etapa - stavby
vodovod
- platy zaměstnanců
SP za obec z platů
ZP za obec z platů
materiál
pohonné hmoty
el. energie
za odběr podzemní vody
služby (rozbory...)
opravy a udržování
ČOV
– platy zaměstnanců
SP za obec z platů
ZP za obec z platů
materiál
el. energie
pohonné hmoty
služby ( rozbory....)
opravy
budova
– odměny – úklid
č.p. 215
– el.energie – jídelna
služby ( revize, čištění komínů....)
opravy
zákl. školství – neinv. dotace obcím na žáky
– neinv.příspěvek zřízeným PO
MŠ
– tel. poplatky + internet
– el. energie
– pevná paliva
– opravy
knihovna
– platy zaměstnanců
– SP za obec z platu
– ZP za obec z platu
– odměny – úklid
– knihy, časopisy, tisk....
– materiál
– uhlí
– telefonní poplatky + internet
– služby - servis programu
– cestovné

19

POLOŽKA
1031 5139
1031 5169
1036 5169
2212 5139

KČ
30 000
200 000
115 200
10 000

2212 5169
2221 5193
2212 5141
2212 5149

278 300
44 940
40 000
60 000

2212 6121
2310 5011
2310 5031
2310 5032
2310 5139
2310 5156
2310 5154
2310 5163
2310 5169
2310 5171
2321 5011
2321 5031
2321 5032
2321 5139
2321 5154
2321 5156
2321 5169
2321 5171
3113 5021
3113 5154
3113 5169
3113 5171
3113 5321
3119 5331
3119 5169
3119 5154
3119 5155
3119 5171
3314 5011
3314 5031
3314 5032
3314 5021
3314 5136
3314 5139
3314 5155
3314 5162
3314 5169
3314 5173

8 108 074
24 000
6 000
2 160
5 000
7 000
105 000
50 000
50 000
330 000
36 000
9 000
3 240
5 000
90 240
7 000
50 000
20 000
24 000
1 200
10 000
3 000
30 000
150 000
8 000
129 360
70 000
32 000
85 000
21 250
7 650
18 000
10 000
1 000
25 000
8 000
3 150
112
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OBSAH
St. zámek

POLOŽKA
– odměny – průvodci
3315 5021
– platy zaměstnanců
3315 5011
– SP za obec z platu
3315 5031
– ZP za obec z platu
3315 5032
– DHDM
3315 5137
– propagace
3315 5138
– materiál
3315 5139
– plyn
3315 5153
– el. energie
3315 5154
– pohonné hmoty
3315 5156
– telefonní poplatky
3315 5162
– studium
3315 5167
– ostatní služby
3315 5169
– opravy a udržování
3315 5171
– pohoštění – brigády
3315 5175
– úroky z úvěru
3315 5149
– EPS
3315 6122
kultura
– odměna za vedení kroniky (r. 2014)
3319 5021
– materiál
3319 5139
– ostatní služby
3319 5169
– pohoštění ( dětský den ....)
3319 5171
– blahopřání(věcné dary jubilanti, dětský den ....) 3319 5194
Bolfánek
– el.energie
3321 5154
– služby
3321 5169
– opravy ( EZS,EPS )
3321 5171
rozhlas
– poplatky OSA
3341 5041
tělových.činnost – příspěvek Sokol Chudenice
3419 5222
– věcný dar
3419 5194
koupaliště – materiál
3429 5139
– el.energie
3429 5154
– opravy a udržování
3429 5171
ZS
– odměny – úklid
3511 5021
3511 5139
– materiál
– el.energie
3511 5154
– uhlí
3511 5155
– služby ( revize,čištění komínů...)
3511 5169
– opravy a udržování
3511 5171
bytová výstavba – materiál
3611 5139
– úroky z úvěrů u HB a WS
3611 5141
– el.energie
3611 5154
– poplatky z účtů u HB a WS
3611 5163
– ost.služby
3611 5169
– opravy
3611 5171
bytové hospodářství – opravy
3612 5171
– služby ( revize )
3612 5169
veř.osvětlení – materiál
3631 5139
– el.energie
3631 5154
– opravy a udržování
3631 5171
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KČ
130 000
240 000
60 000
21 600
789
50 000
30 000
50 000
22 080
1 000
15 000
8 000
100 000
20 000
5 000
598
230 000
6 000
10 000
5 000
8 000
30 000
35 400
7 850
4 300
3 302
60 000
1 158
5 000
16 000
40 000
12 000
3 000
35 400
60 000
2 000
20 000
3 000
835 000
30 000
5 000
20 000
50 000
3 000
3 146
5 000
140 000
30 000
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OBSAH
pohřebnictví – materiál
– ost.služby – vývoz odpadu
místní hospodářství – platy zaměstnanců
– odměny - dohody
– SP za obec z platů
– ZP za obec z platů
– ochranné pomůcky
– materiál
– pohonné hmoty
– telefonní poplatky
– pojištění odpovědnosti
– školení
– ostatní služby
nájemné
– čekárna Lučice + pozemek ZKD
– opravy a udržování
– daň z nemovitostí
– e.energie moštárna
nebezpečný odpad – odvozy
komunální odpad – odvozy
velkoobjemový odpad – odvozy
hasiči
– refundace mzdy
– ochranné pomůcky
– el.energie
– pohonné hmoty
– služby ( revize, STK.....)
– opravy
– věcné dary
– finanční dar na okrsek
Obecní zastupitelstvo – odměny členům OZ
– SP za obec z odměn
– ZP za obec z odměn
– telefonní poplatky
– služby
– cestovné
místní správa – platy zaměstnanců
– odměny – úklid
– SP za obec z platů
– ZP za obec z platů
– povinné pojistné na úrazové pojištění
– knihy, časopisy, tiskoviny
– materiál
– el.energie
– uhlí
– poštovné
– telefonní poplatky
– poplatky banka
– právnické služby
– školení
– služby – servis programů
– služby (revize,stravné,inzeráty.....)

21
POLOŽKA
3632 5139
3632 5169
3639 5011
3639 5021
3639 5031
3639 5032
3639 5132
3639 5139
3639 5156
3639 5162
3639 5163
3639 5167
3639 5169
3639 5164
3639 5171
3639 5362
3639 5154
3721 5169
3722 5169
3723 5169
5512 5019
5512 5132
5512 5154
5512 5156
5512 5169
5512 5171
5512 5194
5512 5222
6112 5023
6112 5031
6112 5032
6112 5162
6112 5169
6112 5173
6171 5011
6171 5021
6171 5031
6171 5032
6171 5038
6171 5136
6171 5139
6171 5154
6171 5155
6171 5161
6171 5162
6171 5163
6171 5166
6171 5167
6171 5168
6171 5169
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KČ
10 000
20 000
750 000
40 000
187 500
67 500
5 000
30 000
100 000
15 000
810
1 000
10 000
13 200
30 000
1 332
1 000
30 000
600 000
50 000
8 000
25 880
27 120
15 000
10 000
10 000
2 000
500
688 500
120 000
62 042
25 000
1 210
50 000
580 000
30 000
145 000
52 200
9 000
15 000
40 000
52 000
70 000
10 000
20 000
40 000
94 380
5 000
40 000
200 000
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OBSAH
– cestovné
– pohoštění
– leasing na traktor
– náklady řízení
– příspěvek do sdružení SMS
– za občanské přestupky
– úhrada sankcí
– platby daní a poplatků
– penzijní připojištění
sociální fond – poplatky z účtu
– převod ze soc.fondu na BÚ
pojištění
– poplatek – pojištění majetku
– účty u HB,WS,ČS,ČNB - převod z BÚ na HÚ,
WS a ČS ( na úrokyz úvěrů,splátky úvěrů )
a převod z ČNB na BÚ
vratka z voleb za r. 2014 – do EP ÚZ 98
– do zastupitelstva ÚZ 98187
platby daní – DPH
příspěvek do Sdružení Běleč
CELKEM
splátka dlouhodobého úvěru u HB
splátka dlouhodobého úvěru u WS
přijatý úvěr na rekonstr. přístup. komunikací
k význam.památkám - II. etapa
přijatý úvěr na rekonstrukci Zahradní ulice
splátka úvěru na rozšíř. expozice – St.zámek

POLOŽKA
6171 5173
6171 5175
6171 5178
6171 5192
6171 5229
6171 5321
6171 5363
6171 5362
6171 5499
6310 5163
6330 5345
6320 5163

KČ
2 000
10 000
218 395
1 000
2 728
780
93 331
10 000
24 000
1 000
115 000
117 051

6330 5345
6402 5364
6402 5364
6409 5362
6409 5329

8124
8124

7 898 000
853
4 055
150 000
1 600
25 855 561
============
- 788 000
- 520 000

8123
8123
8124

8 500 000
3 000 000
- 513 055

Příjem

– rozpočet
- 27 965 357,- Kč
– přijatý úvěr
11 500 000,- Kč
– celkem
39 465 357- Kč
Výdej
– rozpočet
- 25 855 561,- Kč
– splátky dlouhodobých úvěrů
- 1 821 055,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
27 676 616,- Kč
============
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ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
BUDOVA BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Důležitým úkolem pro následující období je co nejširší využití budovy základní školy. Za účelem nabídnutí
prostor k pronájmu proběhnula schůzka se zástupcem realitní kanceláře a začínají se zpracovávat podklady.
Současná zasedací místnost, ve které se konají hojně navštěvovaná jednání zastupitelstva, je z hlediska
kapacity nedostatečná. K tomuto účelu začnou být v brzké době využívány prostory bývalé jídelny. Tam by
se do budoucna mohly přesunout také veškeré aktivity spojené s knihovnou.
V příštím roce vyprší povolení k užívání stávajících kotlů na pevná paliva a bude bezpodmínečně nutné
je nahradit novým zařízením. To bude představovat investici převyšující 500 tis. Kč. Aktuálně zvažujeme
přípravu podkladů k podání žádosti o dotaci v operačním programu životní prostředí. Vzhledem k tomu,
že podstatným kritériem pro získání dotace, je současná realizace dalších opatření vedoucích ke snížení
spotřeby energie a emisí jako je zateplení budovy nebo využití alternativních zdrojů vytápění, bude obtížné
mezi žádostmi uspět.

BYTOVKY
Řečí čísel je stav nových bytovek je k 30.3.2015 následující:
•

z celkového počtu 50 nájemních bytů je obsazeno 46

•

celkový počet nájemníků je 96, z nichž 65 osob má v Chudenicích trvalé bydliště

•

jedna bytová jednotka je, vzhledem ke značnému znečištění interiéru, neobyvatelná a bude vyžadovat
rozsáhlejší rekonstrukci.

•

dlužné nájemné činí cca 410.000,- Kč.

•

v souvislosti s vymáháním nájemného je vedeno 20 exekučních řízení.

KNIHOVNA
V roce 2014 obsahoval knihovní fond celkem 7102 titulů:
• naučná literatura - 1806
• krásná literatura - 5296
• přírůstky za rok 2014 - 59
• docházející periodika - 16
• registrovaní čtenáři - 76
• z toho děti do 15 let - 15
• celkový počet výpůjček - 4375
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V roce 2014 bylo uskutečněno 11 kulturních akcí (vesměs cestopisných), kterých se zúčastnilo celkem
236 občanů.
V roce 2015 se bude pokračovat v ukládání zbylých titulů do elektronické evidence, přičemž je prozatím
uloženo cca 4000 knih.
V listopadu roku 2014 byla podána dotační žádost do programu VISK3, který realizuje Ministerstvo kultury ČR na dokončení automatizace knihovny. Požadovaná výše dotace byla 30 tis. Kč, přičemž příspěvek
obce bude dalších 13 tis. Kč. V průběhu března jsme obdrželi informaci, že dotace byla schválena v plné
výši, tudíž z ní bude pořízen nový stolní počítač, skener čárových kódů a moduly k automatizovanému půjčování knih. V knihovně jsou v současné době dva starší stolní počítače, které slouží jako stanice veřejného internetu a jeden z nich zároveň knihovnice využívá ke katalogizaci stávajícího fondu. Tato katalogizace
bude dokončena v roce 2015 a následně bude moci být zahájeno půjčování dokumentů přes výpůjční
protokol. Dokončením automatizace knihovny budou zkvalitněny služby čtenářům a zlepšena spolupráce
s dalšími knihovnami.
V prosinci roku 2014 začalo a na počátku března skončilo třídění knih z uloženého bývalého knihovního fondu Plzeňského Prazdroje a.s., který byl neroztříděný umístěn v bývalé jídelně ZŠ. Celý fond
obsahuje cca 10 000 titulů, z nichž se jeho nemalá část zařadí do stávajícího fondu chudenické knihovny
a výrazně ji též obohatí (systémová pomoc při zařazení do fondu knihovny je již zajištěna ze strany Městské
knihovny Klatovy). Zbylé tituly budou nabídnuty chudenickým občanům za paušální poplatek k odkupu.
O této možnosti budou občané předem informováni.
Dalším úkolem na rok 2015 je přestěhování knihovny ze stávajících prostor do nové přístavby budovy ZŠ. Cílem je úspora za topení, která vznikne omezením potřeby topit i do druhé části areálu ZŠ.
Knihovna by byla přestěhována do místnosti bývalé jídelny ZŠ.
Na zasedání ZM Chudenice konaném 11. února bylo oznámeno vypsání výběrového řízení na pozici
knihovnice/knihovníka. Důvodem k jeho vypsání byla žádost stávající knihovnice paní Jany Dostálové
o uvolnění z této pozice. Již bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého je možné se přihlásit do 31. března
2015 (pravidla pro přihlášku do výběrového řízení jsou k dispozici na webu městyse).
Tímto chceme poděkovat paní Janě Dostálové za odvedenou práci, kterou vykonala ve prospěch chudenické kultury a Chudenic obecně. Přejeme ji pevné zdraví a mnoho spokojených chvil v budoucím životě.

STARÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Od ledna loňského roku probíhala na Starém zámku rozsáhlá rekonstrukce, jejíž práce byly ukončeny
v červnu a nově vzniklé prostory, dosud veřejnosti nepřístupné, byly slavnostně otevřeny 6. července
2014. Náklady této velmi rozsáhlé akce byly vysoké. Úřad městyse Chudenice podal v roce 2013 žádost
a získal na tuto akci dotaci od Regionálního operačního programu. Rekonstrukce Starého zámku vyšla
na 5,92 miliónů, podíl úřadu městyse byl 900 000,- Kč.
V rámci projektu s názvem „Rozšíření expozic a výstavba sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích“ za finanční podpory ROP NUTS II Jihozápad, se na Starém zámku obnovil stávající prohlídkový
okruh zámku a rozšířil o dva salony, otevřel se druhý prohlídkový okruh. Na nádvoří zámku bylo vybudováno již tolik potřebné sociální zázemí, které je bezbariérové, a to nejen pro návštěvníky zámku, ale i Chudenic a úschovna kol. Na nádvoří byla opravena severní obranná zeď původní tvrze a obnoven dřevěný
přístřešek pro novou venkovní expozici zemědělské a hasičské techniky a opravila se komplet celá střecha na stávajícím přístavku. Na část rekonstrukce střechy na tomto přístavku, která nebyla ve zmiňovaném
projektu, dostal úřad městyse po podání žádosti dotaci od Ministerstva kultury ve výši 145 000,- Kč, obec
doplatila 38 000,- Kč.
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Zpřístupnilo se tedy celkem 10 místností, které byly dosud veřejnosti nepřístupné. V dosavadním zámeckém okruhu se stavebně upravila a zpřístupnila pracovna hraběte s knihovnou, nově vznikl orientální
salonek a vymalovaly se a přeinstalovaly zámecké salonky. V novém zámeckém okruhu je k vidění kaple,
dámský budoár s ložnicí, šatna s koupelnou, kde se zachovala vana z 19. století, kuchyň se zachovanou
chlebovou pecí. V podloubí na nádvoří je zpřístupněna prádelna a potravinový sklep, kde je naznačeno
původní točité schodiště do kuchyně.
Byly zřízeny nové internetové stránky Starého zámku – Muzea J. Dobrovského a archivu muzea, které
najdete na adrese www.zamekchudenice.cz. Na těchto stránkách se dočtete také o dosud nezveřejněných pověstech či událostech v Chudenicích, můžete shlédnout fotografie či virtuální prohlídky některých zámeckých prostor, nebo se můžete podívat prostřednictvím webové kamery na aktuální dění
před zámkem. Dále jsou zde informace o archivu muzea, tedy o dostupných materiálech, které je možno
po domluvě vidět osobně či si v kopii pořídit pro své účely. Též bylo vydáno několik propagačních tiskovin
a Starý zámek, i Chudenice jako celek, byly zařazeny do mnoha celostátně vydávaných tiskovin a turistických průvodců.
V letošním roce budeme upravovat provozní dobu zámku pro návštěvníky. Tedy duben, květen,
říjen bude otevřeno o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00 hodin, s tím, že poslední prohlídka
vychází v 16:00 hodin. Červen, červenec a srpen bude otevřeno kromě pondělků denně od 9:00
do 17:00 hodin, s tím, že poslední prohlídka vychází v 17:00 hodin. V září pak úterý - pátek
od 9:00 do 15:00 hodin, víkendy a svátky od 9:00 do 16:00 hodin. Cena vstupného zůstává stejná. Novinkou letos bude třetí prohlídkový okruh zámku, tedy prohlídka kostela sv. Jana Křtitele
s výkladem a pro nás všechny nový pohled na Chudenice, z věže kostela.
Aktivity po nástupu nového vedení městyse: Ke konci loňského roku se v rekordním čase provedla
inventarizace majetku muzea a zápůjček a to z důvodu podepsání hmotné zodpovědnosti nového vedení Úřadu městyse Chudenice. Inventuru jsem prováděla já a Adéla Pelcová. Celkem nám prošlo rukama za měsíc zhruba kolem 1150 vypůjčených předmětů, 3300 předmětů z chudenické muzejní sbírky
a 1950 knih, které jsou také v majetku muzea. Inventura dopadla v pořádku, žádné předměty nechybí
a pouze se vyřadily dva předměty, které byly již rozbité v době, kdy já jsem do muzea nastoupila (busta
Jana Žižky a sádrový odlitek z pomníku J. Dobrovského u hřiště Na Jalovčí).
V rámci této rozsáhlé inventarizace jsme zaznamenávaly umístění předmětů a jiné důležité poznámky
do inventárních knih a tyto knihy jsme poté rovnou převedly do elektronické podoby. Momentálně probíhá
focení předmětů, u kterých fotografie nebyla udělána. Vše z důvodu zkvalitnění inventárních seznamů,
s možností v budoucnu zapsat naše muzejní sbírky do Centrálního evidenčního seznamu ČR.
Dále pracujeme na menším obnovení rodné síně Jaroslava Kvapila. Pomáháme třídit knihy přivezené
z knihovny Plzeňského Prazdroje, z nichž pár přijde do knižního fondu muzea, část se zařadí do místní
knihovny a větší část se nabídne občanům. A jelikož je již březen, začínáme připravovat Starý zámek na turistickou sezonu – mytí a leštění oken, porcelánu, nábytku, podlah a podobné práce. Také se již snažíme
nyní zařizovat různé kulturní akce.
V rámci zvýšení své profesní kvalifikace, kterou požadovalo nové vedení městyse, jsem od ledna započala
studium dvouletého Kurzu památkové péče, který organizuje Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze. Jeho cílem je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní
ve své praxi při péči o památky. Kurz je tedy určen pracovníkům působících v památkové péči na nejrůznějších pozicích. Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc (úterý, středa).
Do budoucna bychom chtěli zpřístupnit sklepy, které se nachází pod přístavky, směrem na západ. Kdo
jste zámek v loňském roce navštívil, jistě jste se také dozvěděli o možném zasypaném sklepě pod prádelnou. Pokud se nám to letos povede, chtěli bychom pozvat opět „partu přátel Starého zámku“ - tedy
dobrovolníků, kteří do Chudenic jezdili dvakrát do roka a na zámku za nocleh a občerstvení pomáhali,
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s čím bylo potřeba. Již máme tedy od nich slíbeno a moc se těší na dobývání tajného sklepa - třeba se tam
nachází dosud neobjevená studna? Kdo budete mít zájem, obraťte se na nás a můžete se přidat. Vaše
pomoc bude velmi vítána.
V letošním roce budeme opět pořádat různá představení pro děti i dospělé, o pouti se můžete těšit na nové
téma již tradičních nočních oživených prohlídek. O všech akcích budete včas informováni prostřednictvím
plakátů či místního rozhlasu.
Srdečně Vás zve a těší se na Vás
Miroslava Žáková - správkyně zámku
MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE
Program MŠ Planetka je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu, výchovu k udržitelnému
rozvoji. Naše směřování (záměry) jsou: uspokojování fyziologických a psychických potřeb dětí, zajišťování
jejich zdravého harmonického vývoje, a tak položení u dětí základů k takovému způsobu života, který je
prevencí proti sociálně patologickým jevům a koresponduje s principy udržitelného rozvoje. Chceme zajistit neustálý kontakt dětí s přírodou. Záměrem výchovně vzdělávacího procesu v MŠ je harmonický rozvoj
dítěte v předškolním věku s důrazem na oblast citovou a morální. V oblasti výchovně – vzdělávací dále usilujeme o to, učit děti možnostem hlouběji pronikat do problematiky ochrany přírody, vstřebávat zákonitosti
vedoucí k udržitelnosti rozvoje (např. učit děti šetřit přírodními zdroji a jídlem, učit děti pomáhat pečovat
o zahradu, využívat k tvořivým aktivitám přírodní materiály aj.). Zařazujeme alternativní výukové programy
- lidové slavnosti jako Den Země, Vítání jara, Slavnost stromů a tradiční slavnosti vycházející z waldorfské
pedagogiky (Michaelská slavnost, Martinská slavnost atd.). Většina vzdělávacích činností je organizována
venku, program činností je však přizpůsoben ročnímu období a počasí tak, aby děti měly dostatek příležitostí pro volný pohyb v přírodě. Upřednostňujeme individuální přístup k dětem a respektujeme jejich
individuální potřeby. Dále pak podřizujeme výchovu a vzdělávání pravidelnému rytmu roku, týdne i dne.
Některé věci se mění a některé ne, proto mi dovolte pár slov ke změnám, které se za poslední půlrok
udály.
Prvním otazníkem je má pedagogická praxe. Hned zpočátku upozorním na to, že pedagogická praxe
není totožná se započitatelnou praxí. Pracovala jsem v DDM Mikádo Vysoké Mýto (roky 2003 – 2005,
vedoucí pedagog keramiky, různé věkové skupiny), souběžně s tímto zaměstnáním jsem vedla výtvarné
kroužky v MŠ Lidická Litomyšl. Poté jsem pracovala v MŠ Příkazy u Olomouce, v rodinné agentuře Eliserv
v Olomouci (doučování dětí, pedagog angličtiny aj.), opakovaně jako lektor Krajské postupové přehlídky
dětských skupin scénického tance a v MŠ Koldinova. Navíc jsem při studiích pedagogických škol měla
souvislé a blokové praxe, tudíž jsem měla možnost nahlédnout do mnoha mateřských škol. Život mi dal
možnost vystudovat kromě Střední průmyslové školy keramické také dvě pedagogické školy (VOŠP Litomyšl a Univerzitu Palackého v Olomouci) a DAMU (obor autorské herectví se zaměřením na pedagogiku).
Prošla jsem tedy výcvikem sebe samé a ve svých 33. letech jsem vděčná za možnost pracovat s dětmi.
Ještě k praxi a vzdělání dalších pedagogů. V MŠ jsou ještě dva pedagogičtí pracovníci. Jedna pedagožka
se čtyřicetiletou praxí (ředitelka, vedoucí učitelka, předškolní pedagog) a studující pedagožka, která podle
zákona je oprávněna učit v MŠ, protože zahájila studium do konce roku 2014 a doplňuje si potřebnou
kvalifikaci (SPgŠ).
Několik rodičů se ohradilo proti mému kroku zrušení logopedického kroužku. Jednala jsem tak, protože
takový nácvik bez přítomnosti rodičů nemůže vést nikdo jiný než klinický logoped, a pobírat za něj úplatu.
Notýsek se slovy bez přítomnosti rodičů při nácviku, bez vysvětlení postupů a možností motivace dítěte
nelze považovat za logopedickou péči. Opakováním slov se nic nevyřeší. Chybí i vhodná motivace dle
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situace a věku dítěte (není provedeno vyšetření klinickým logopedem). Dobré je vyhledat logopedické
pracoviště, kde udělají komplexní vyšetření a poradí rodičům dětí vhodné postupy nácviku, které budou
poté doma společně cvičit.
Dále pak změna účetní. Ještě před mým nástupem mi obě „bývalé účetní“ oznámily, že končí. Neměla
jsem na výběr, musela jsem hledat nové účetní. Vybrala jsem Středisko Služeb Školám Plzeň (pobočka
Klatovy) - zpracovávají účetnictví mnoha školám a této problematice rozumí. A protože je to středisko služeb, vyjdou velmi levně.
Nakonec k termínu zápisu. Bude probíhat v ředitelně MŠ 27. 3. 2015 od 9. – 12. hod. Zákonní zástupci
přinesou s sebou občanské průkazy a rodný list dítěte. V MŠ oba rodiče vyplní „Žádost o přijetí dítěte
k celodenní docházce do MŠ“ a obdrží „Evidenční list“, který obratem do MŠ přinesou (nutno potvrdit
u lékaře). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí bude vydáváno v dubnu. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně. Kritéria pro přijetí do mateřské školy: k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Podpůrná kritéria: dítě, jehož sourozenec
již navštěvuje MŠ, děti s trvalým pobytem v Chudenicích, sociální potřebnost dítěte, zaměstnanost rodičů.
Těšíme se na setkání.
MgA, Iva Tesařová - ředitelka MŠ
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů („dále jen SDH“)
Rok 2014 byl pro chudenické dobrovolné hasiče nejvýznamnější zejména oslavou 130-ti letého výročí své
existence dne 3. května. Oslava byla zahájena v chudenickém kostele, kde byl vysvěcen prapor, který
sboru věnoval městys Chudenice. Oslava pokračovala položením věnců u pomníku padlým na náměstí
v Chudenicích. Poté se oslava přesunula do Starého zámku, kde bylo připraveno pohoštění a zde si
za obětavou a příkladnou práci převzali někteří hasiči pamětní plakety také věnované městysem Chudenice. Oslavy se zúčastnili kromě zástupců hasičů z blízkého okolí také hasiči z obce Končanica v Chorvatsku.
Za další akce pořádané sborem, které se nemalou měrou podílí na dění a pomoc občanům v obci, je třeba
zmínit sběr starého železa, úklid listí, čištění koupaliště a v loňském roce hlavní podíl na přepažení chodeb
mřížemi v budově ZŠ a opravami zprovoznění toalet pro účely pořádání kulturních akcí v tělocvičně.
Jako kulturní akce jsou sborem pořádány mimo jiné zdobení, stavění a hlídání máje, a pořádání masopustního průvodu a maškarního bálu.
Členové SDH se v roce 2014 zúčastnili několika soutěží. Tradiční okrsková soutěž proběhla na fotbalovém
hřišti ve Křenicích, kde SDH Chudenice reprezentovalo kromě družstva mužů také jedno družstvo žen.
Družstvo žen slavilo úspěch, neboť ze Křenic postoupilo do vyřazovací soutěže konané v Rábí. Tam se
umístilo na 6. místě z 15-ti družstev, a tímto umístěním postoupilo do okresního kola soutěže, kde se
umístily na nádherném 5. místě z 9-ti zúčastněných družstev. Dále se dvě družstva mužů zúčastnily noční
soutěže ve Přetíně, kde se umístily na 3. a 4. místě a na soutěži v Červeném Poříčí jedno družstvo
vybojovalo 3. místo.
Na konci roku 2014 došlo ve sboru k několika drobným změnám. Za nejpodstatnější změnu lze pokládat
zejména volby do vedení sboru na výroční členské schůzi konané dne 20.12.2014 ve „Vinárně“ v Chudenicích. Novým starostou sboru byl zvolen pan Petr Lucák, který tak přebral funkci po dlouholetém starostovi sboru panu Miroslavu Písaříkovi.
V roce 2015 je záměr vedení SDH zúčastnit se několika hasičských soutěží, kdy v květnu proběhne tradiční okrsková soutěž v Přetíně, a v Chudenicích „Na Jalovčí“ dne 11. července soutěž historických stříkaček PS-8. Další soutěže budou průběžně upřesňovány. Na těchto soutěžích bude opět SDH Chudenice
zastoupena i jedním družstvem žen.
Jednotka SDH obce Chudenice (dále jen „JSDH“)
JSDH obce Chudenice v současné době disponuje 20-ti členy - 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstva,
6 strojníků a 10 hasičů, kteří jsou převážnou většinou vybraní z řad Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
a mají zájem dobrovolně se podílet na hasičské činnosti v rámci integrovaného záchranného systému. Je
složena tak, aby v co nejvyšší možné míře byla vždy akceschopná, tzn. učinit kdykoliv výjezd min. jednoho
družstva do 10 min. od vyhlášení poplachu.
Jednotka momentálně disponuje cisternovou automobilní stříkačkou TATRA 815 CAS-32 o objemu vody
8,5m3, která je mimo jiné vybavena čtyřmi přetlakovými dýchacími přístroji značky Dräeger, motorovou
pilou, osobními radiostanicemi, svítilnami, obleky pro práci ve vodě a dalšími technickými prostředky. Dále
disponuje cisternovou automobilní stříkačkou LIAZ CAS-25 o objemu vody 3,5m3, na které v současnosti
probíhá oprava motoru. Obě vozidla jsou napojena na kompresor a dobíječe akumulátorů. Dále je ve vybavení plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová stříkačka PS 12 a kalové čerpadlo.
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V lednu 2015 bylo ze strany městyse písemně zažádáno na HZS PK o bezplatný převod osobního vozidla
Škoda Felicia combi, který by se měl uskutečnit na konci tohoto roku, čímž by se alespoň dočasně vyřešil
problém dopravy dalšího družstva na místo zásahu vozidlem s právem přednosti v jízdě.
Na konci března 2015 byla podána žádost o dotaci na věcné vybavení JSDH ve výši 40 000 Kč na Krajský úřad Plzeňského kraje. V případě získání by byly tyto prostředky využity na koupi nových zásahových
kompletů, pracovních obleků a ochranných kukel pro naši jednotku.
V současné době se na obce začíná klást více a více zejména legislativních nároků při zajištění požární
ochrany, hlavně nároků na proškolení členů výjezdových jednotek, zdravotní stav a dalších požadavků tak,
že dnešní dobrovolný člen výjezdové jednotky, se dostává svoji profesionalitou, získanou na úkor svého
volného času, na úroveň profesionálního hasiče. Bohužel díky náročnosti na udržení jednotek v obcích
většinou obce díky nedostatku členů jsou nuceni jednotky rušit. Tyto obce mají ale ze zákona také povinnost zajistit požární ochranu a musejí se tedy domlouvat s obcemi, které jsou schopny a mají tu vůli jednotku v obci udržet, na tzv. sdružení prostředků a sil požární ochrany. I s naší obcí je momentálně v těchto
dnech vedeno jednání o sdružení prostředků požární ochrany s několika okolními obcemi, které si nejsou
schopny zajistit požární výjezdovou jednotku vlastními silami. Je to ale služba, a ta něco stojí. Pokud dojde k dohodě, přijde na podporu činnosti chudenické jednotky každý rok od okolních obcí do obecního
rozpočtu nemalá částka, neboť městys Chudenice se rozhodně svých věrných a proškolených hasičů
zbavovat nebude.
Činnost jednotky v roce 2014:
Jednotka vyjížděla ke dvěma po sobě jdoucím technickým zásahům do obce Křenice, kdy v důsledku
prudkého deště došlo k sesuvu půdy na hlavní silnici a hrozilo nebezpečí dopravní nehody. Dále jednotka
vyjížděla k požáru v obci Slatina, kde ve večerních hodinách došlo ke vznícení nahromaděného sena.
Mimo ohlášených poplachů se jednotka spolu se členy SDH účastnila několika technických pomocí.
Jednalo se o čištění obecního vodního rezervoáru, studny na Jalovčí, studny rodinného domu v Lučici,
obecního koupaliště ve Slatině, vyčerpání požární nádrže zámku Lázeň, kácení stromů a úklid spadaného
listí na střeše bývalé základní školy. Dále jednotka také podpořila v součinnosti s SDH dodávkou vody
na hasičské soutěže v okrsku č. 30 Chudenice a západočeské ligy konané v Bolkovech. Činnost jednotky
také spočívá v pravidelné kontrole veškeré techniky a vybavení. Dne 1.1.2015 jednotka vyjížděla na výzvu
HZS PK do obce Kámen, kdy toto oznámení se později ukázalo jako planý poplach.
Víte, jak poznáte hasiče? … je to člověk, který běží tam, odkud ostatní utíkají.

TJ SOKOL CHUDENICE - oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé, fanoušci chudenického fotbalu a hosté,
máme za sebou první rok, kdy jsme spolu znovuobnovili činnost chudenického fotbalového oddílu.
Během této dlouhé doby se událo mnoho zásadních změn. Ustanovili jsme výbor, jehož činnost můžeme
na dnešní výroční schůzi zhodnotit. Zkulturnili jsme společně se spřátelenými sdruženími v obci areál
na Jalovčí. Ve spolupráci s házenkářskými oddíly byla uspořádána velkolepá akce na oslavu 100 - letého
výročí Sokola Chudenice a zároveň 75 - tého výročí fotbalu v Chudenicích. Tato akce slavila obrovský
úspěch. A to nejen u aktivních sportovců, ale i u pamětníků. Ti mohli zavzpomínat u dobových fotografií.
Dětem zpříjemnili den místní hasiči i sportovní aktivity. Samozřejmostí byla fotbalová klasika „staří vs.
mladí“ a „srandamače“ v národní házené. Sešlo se množství kuriózních týmů i postaviček. Na výsledcích
nezáleželo. Důležité bylo, že jsme se všichni sešli, pobavili a zavzpomínali.
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V současnosti se aktivně pracuje na internetovém profilu našeho Sokola. Na webu www.sokolchudenice.
cz můžete všichni pomoci s jejich vývojem. Nemusí samozřejmě zůstat jen u fotbalu. Na facebookovém
profilu můžete všichni průběžně sledovat aktuální dění i výsledky našich fotbalistů.
Nesmíme opomenout výraznou podporu místních i nemístních podnikatelských složek. Ti se nemalou
měrou zasloužili o současný stav našeho „svatostánku“. Velký dík patří všem, kteří byli ochotni jakoukoliv
formou nám pomoci. Byla velice cenná. Ostatně jste všichni měli možnost během podzimní části sezony
vidět na vlastní oči, co se nám ve spolupráci s vámi na Jalovčí podařilo a co je ještě třeba doladit. Byli bychom neradi, kdyby předchozí věty vyzněly ve smyslu, že „my“ jsme jen fotbalisté. Tím „my“ bylo myšleno
my všichni. My všichni, přítomní i nepřítomní, fotbalisté, házenkáři, myslivci, i ti bez „politické“ příslušnosti.
Zkrátka my chudeničtí.
Doufáme, že jsme se vám všem v průběhu podzimní části soutěží dostatečně odvděčili našimi výsledky.
Bez vás všech, fanoušků chudenického sportu, by to snad ani nešlo. Vždyť jen fotbalový podzim navštívilo
naše utkání přes tisíc diváků. Což je průměrně téměř 90 diváků na zápas. Nejvíce v celé soutěži. Návštěvnost domácích utkání činila průměrně necelých 120 diváků na zápas. To by nám mohli závidět leckteré
týmy krajských soutěží. Jste to vy, kdo je naším dvanáctým hráčem, vy kdo nás žene dopředu. Vy všichni
máte lví podíl na našich výsledcích. Atmosféra, kterou vytváříte svojí přítomností, nám pomáhá tak, že jiné
oddíly si o tom mohou nechat jen zdát.
Vzpomeňte jen na zápasy v Pocinovicích, Železné Rudě, Vrhavči, Dešenicích, Ježovech a v neposlední
řadě i na veleúspěšnou a nezapomenutelnou akci v Měčíně. Vždy jste tvořili nadpoloviční, ne-li většinovou
část divácké návštěvy. Vy jste byli tím motorem, který nás táhl a pomáhal nám za výsledky, kterých jsme
dosáhli v podzimní části.
TERMÍNY ZÁPASŮ ODDÍLU TJ SOKOL CHUDENICE V JARNÍM OBDOBÍ

TJ SOKOL CHUDENICE - fotbal - muži - jaro 2015
kolo

datum

den

utkání

výkop

sraz

14.

21.3.

SO

CH - Vrhaveč B

15:00

14:00

15.

29.3.

NE

Neznašovy - CH

15:00

13:30 (BUS)

16.

4.4.

SO

CH - Spůle

16:30

15:30

17.

12.4.

NE

Janovice B - CH

16:30

15:00 (BUS)

18.

18.4.

SO

CH - Nýrsko B

17:00

16:00

19.

25.4.

SO

volno

20.

2.5.

SO

Dlažov - CH

17:00

15:30 (BUS)

21.

9.5.

SO

CH - Ježovy

17:00

16:00

22.

16.5.

SO

Křenice - CH

17:00

16:00 (kola)

23.

23.5.

SO

CH - Měčín B

17:00

16:00

24.

30.5.

SO

Měcholupy B - CH

17:00

15:30 (BUS)

25.

6.6.

SO

CH - Ž. Ruda

17:00

16:00

26.

14.6.

NE

Bolešiny B - CH

17:00

15:30 (BUS)

Změna začátků utkání vyhrazena

Copyright © 2015 by Skippy76
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TJ SOKOL CHUDENICE - oddíl národní házené
V rámci TJ Sokol Chudenice již dlouhá léta působí oddíl NH. V současné době jsou aktivní dvě družstva.
Družstvo žen hraje oblastní přebor a v soutěžním kole 2014/2015 obsadilo z 12 družstev zatím 8. místo
s 9 body a skóre 164:188 vstřelených branek. Druhým družstvem je družstvo mužů, které hraje oblastní
soutěž I. třídy. Po podzimní části skončilo z 8 družstev prozatím na 5. místě se 4 body a skóre 113:124.
V současné době nemá házenkářský oddíl žádné mládežnické družstvo, ale od podzimu 2014 pravidelně
probíhá přípravka mladších žáků a žákyň. Doufejme, že dětem jejich snaha a nadšení vydrží a že v brzké
době bude i chudenický oddíl NH moci přihlásit do soutěže svá žákovská družstva.
Kromě mistrovských utkání a tréninků patří k činnosti oddílu také brigádnická činnost. Na počátku léta
2014 došlo k rekonstrukci kabin a úpravám okolí areálu Na Jalovčí. Bylo potěšující vidět, kolik lidí neváhalo přiložit ruku k dílu a zvelebit místo, které už dlouhá léta slouží k rozvoji sportu.
Již tradičně se házenkářské oddíly podílejí také na kulturním životě obce. Již tradičně oddíl pořádá házenkářské bály, ve spolupráci se SDH v Chudenicích masopustní průvod a maškarní bál, v červnu je to oslava
MDD a v letních měsících rovněž již tradiční házenkářský „srandamač“, kde se společně s ostatními organizacemi a fanoušky hráči a hráčky loučí s uplynulou sezonou.
I když se oddíl potýká s celou řadou potíží, patří bezesporu k aktivním složkám obce. Doufejme tedy, že
tomu tak bude i nadále a že národní házená bude v Chudenicích mít vždy dostatek příznivců.
Jiřina Zoubková
TERMÍNY ZÁPASŮ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO ODDÍLU
Ženy
12.4.

Vřeskovice - Chudenice

(9:30)

19.4.

Chudenice - Dobřív

(15:00)

25.4.

Nezvěstice - Chudenice

(12:30)

26.4.

Chudenice - Litohlavy

(15:00)

3.5.

SKH - Chudenice

(9:30)

17.5.

Chudenice - Dobřív

(15:00)

23.5.

Božkov - Chudenice

(14:00)

24.5.

Štěnovice - Chudenice

(10:30)

31.5.

Chudenice - Tymákov

(15:00)

6.6.

Tymákov B - Chudenice

(13:00)

14.6.

Chudenice - Blovice

(15:00)

5.4.

Chudenice - Kyšice B

(13:00)

12.4.

Všenice B - Chudenice

(16:00)

19.4.

Chudenice - Tymákov C

(13:00)

3.5.

Chudenice - Ždírec

(13:00)

17.5.

Chudenice - Dobřív

(13:00)

24.5.

Hromnice - Chudenice

(14:30)

Muži
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽĎÁR CHUDENICE

MS ŽĎÁR Chudenice je sdružení myslivců, převážně z obce Chudenice a okolí. Všichni jeho členové jsou
zároveň členy ČMMJ. V poválečných letech (cca 1946) vznikla honitba Šumavan. V padesátých letech
rozdělením honitby Šumavan vzniklo několik MS, jako MS Chudenice, MS Kouřim a další. V roce 1980
zanikl MS Kouřim a vzniklo MS ŽĎÁR Chudenice, zároveň došlo k úpravě hranic a členové ze zaniklého
MS Kouřim z větší části přešli do nově vzniklého MS ŽĎÁR Chudenice. V roce 1992 začal platit nový
zákon o myslivosti a vzniku honebních společenstev. Od roku 1993 jsou vlastníci honiteb honební společenstva, které tyto honitby pronajímají. V našem případě HS Chudenice pronajímá honitbu MS ŽĎÁR
Chudenice. V současné době má MS 20 členů a vykonává právo myslivosti na 1 238 ha z toho je 314 ha
les, 887 ha zemědělský, 3 ha vodní plochy a 34 ha ostatní výměra.
Naše MS se zabývá všemi mysliveckými činnostmi, jako je péče o zvěř, kynologie a zvelebovaní krajiny
atd. Péči o zvěř je nutno rozdělit na několik oblastí:
Péči o zvěř v době nouze tj. především zimní přikrmování a předcházející příprava na toto období.
Péče o zvěř v době kladení mláďat a v době sklizní, v těchto období jsou nejvíce ohrožena mláďata a kojící vodící matky. Nejvíce škod je spácháno především žacími stroji. Členové MS proto v těchto období
procházejí plochy, které mají být sečeny, aby zneklidnili zvěř a ta odešla a nebyla v době sečení zraněna.
Zvěří, se kterou se můžeme setkat v naší honitbě je srnčí, dančí, černá a mufloní zvěř. Zastoupena je tu
i divoká populace zajíce polního, bažanta obecního a kachny březňačky.
Dle možností odchováváme drobnou zvěř (bažanty, kachny) a vypouštíme je do volné přírody. Samostatnou skupinu tvoří toulající psi a kočky a škodná.
Členové MS suší objemové krmivo, staví krmná zařízeni, posedy, a pokud jsou stávající zařízení poškozena,
tak je opravují, též pomáhají sázením stromků a sběru kamene.
Další mysliveckou činností patří průběrný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a lovu.
Toto je jen malý přehled z široké škály činností MS ŽĎÁR Chudenice.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ O.S. - ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDENICE
výbor ZO ČSV Chudenice Vás srdečně zve na plánované akce:
• soutěž žákovských kroužků „oblastní“ - Plzeňsko, Karlovarsko; koná se 18.4.2015
• Včelařský podvečer; konec června - termín bude upřesněn
• včelařská výstava za účasti členů ZO Plzeň-Koterov, koná se 3.10.2015
• další akce se připravují
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, z.s. - základní organizace Chudenice
Plán činnosti ZO ČZS Chudenice na rok 2015
• prořezání stromů v MŠ a na školní zahradě, dále v sadě Hany Kvapilové
• péče o Pomník padlých na náměstí a o pomník v sadě Hany Kvapilové
• moštování jablek pro občany
• uspořádání výstavy ovoce a zeleniny v tělocvičně ZŠ na konci září 2015-02-14 pořádání 5-6 odborných přednášek pro členy ZO i pro nečleny
• v případě dobré úrody jablek zajistit vánoční moštování jablek při příležitosti rozsvícení vánočního stromu 2015

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OTISK

Souhrn činnosti v roce 2014
Na jaře loňského roku dokončilo o.s. Otisk další ze svých projektů a to „Přírodní amfiteátr v areálu Bolfánek“, který po rekonstrukci bývalé poustevny/hájovny, obnovení opěrných zdí a kamenných schodišť
a stavebních úpravách Šlépějové kaple a rozhledny Bolfánek, završil stavební úsilí o celkovou rehabilitaci
a obnovu Areálu Bolfánek.
Na samotném okraji amfiteátru byly zároveň vystavěny kulisy pro divadelní představení opery Rusalka – ježibabí chýše, Rusalčino jezírko, zámek, tajemný les a „Chudenická Rusalka bledá“ se v letních prázdninových měsících hrála celkem 5x před vyprodaným hledištěm, což považujeme za velký úspěch. Posouzení
kvality necháváme na divácích. V amfiteátru se hrála také „Lucerna“ a uskutečnilo se zde několik hudebních akcí (koncert žáků ZUŠ Klatovy, Pelíšci, Černé vrtačky atd.).
Druhou sezonou pokračoval sezonní provoz ve výletním hostinci „Na poustevně“ a sezonně byla samozřejmě otevřena také rozhledna Bolfánek. Nevelký finanční výtěžek z těchto činností byl použit na dofinancování projektu „Amfiteátr“ (87% dotace, 13% vlastní podíl), proplacení faktur za vyhotovení obsáhlé
divadelní scény pro „Chudenickou Rusalku“ a na vybudování veřejného osvětlení cesty od hřbitova na Bolfánek. Tyto investice však náš výtěžek z činnosti zdaleka nepokryl a tak jsme finančně skončili bohužel
v záporných číslech. Letos bude naší snahou vše dorovnat, ale víme, že to nebude nic lehkého.
Aktivity sdružení v roce 2015
Hlavním naším letošním projektem je vyhotovení „Muzejní expozice v rozhledně Bolfánek“, která bude
umístěna především ve zděných prostorách bývalé kruchty a částečně i v obou dřevěných podlažích.
Smyslem expozice je seznámit návštěvníky nejen s historicky-stavebním vývojem na samotném vrcholu
Žďáru, ale hlavně se samotnou postavou řezenského biskupa sv. Wolfganga a jeho historickým významem
pro české dějiny. Součástí projektu „Expozice“ je také rekonstrukce již zchátralého dřevěného schodiště,
rozšíření zabezpečovacího systému a drobná úprava elektroinstalace. Projekt je opět podpořen dotací EU
(87%) a zbylých 13% uhradí moudrým rozhodnutím obecních zastupitelů městys Chudenice a to formou
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zproštění nájemného o.s. Otisk za provozování rozhledny cca na 2 roky.
V přírodním amfiteátru se letos můžete těšit na opravdu velmi bohatý kulturní program. Nejbližší akcí bude
již tradiční „DEN ZEMĚ A DĚTÍ“ v sobotu 25. dubna - kreativní ruční dílny, naučný program se zaměřením
na extrémní přežití v přírodě, Rusalčina stezka, divadelní a hudební představení atd.
Letos se prvně zapojíme také do celostátní akce „NOC KOSTELŮ“- pátek 29.5. (komentovaná prohlídka,
noční výstup na rozhlednu Bolfánek, hudební vystoupení skupiny Ora Pro Nobis).
V červnu se připojíme k celostátní akci „VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD“ - sobota 13.6. a neděle 14.6.
(komentované prohlídky v arboretu, výstava, noční entomologická akce Můří noc, divadelní představení
Ferda Mravenec).
Budeme se podílet na programu festivalu „9 TÝDNŮ BAROKA“ – úterý 7.7., který pořádá městys Chudenice s o.p.s. Plzeň 2015 - hlavní město kultury. Připravujeme rovněž program na chudenickou pouť
a pro velký úspěch se uskuteční opět 4 divadelní představení opery „CHUDENICKÁ RUSALKA BLEDÁ“
– čtvrtek až neděle 30.7. - 2.8., hledáme vhodný termín i pro divadelní představení operety „MAMZELLE
NITOUCHE“.
Ke konci sezóny se uskuteční nultý letos skromnější ročník literárně-divadelního festivalu „KVAPILOVY
CHUDENICE“ – pátek - neděle 25.9. - 27.9., který by se v budoucnu měl stát jednou z hlavních a zásadních kulturních akcí regionu.
Připraveno je také již několik hudebních koncertů v přírodním amfiteátru: úterý 23.6. kapely ZUŠ Klatovy, pátek 26.6. novozélandští BONO-YONO HEYES+THE MAMA YEVA, sobota 8.8. moravská scéna:
BIORCHESTR , KVĚTY, DUNAJSKÁ VLNA. S dalšími interprety jsme ve spojení a jednání (nemáme ale
ještě 100% potvrzeno).
Samozřejmostí jsou již naše aktivity v arboretu Americká zahrada a to především celoroční údržba a kontakt s dotčenými institucemi (majitel, správa) ohledně budoucnosti arboreta. Máme za sebou jarní úklid
a tady bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se zúčastnili a s úklidem pomohli. Chudenice byly tentokrát zastoupeny opravdu v hojném počtu a maximálně si této pomoci vážíme. Rovněž nás těší vzájemná
výpomoc a spolupráce s TJ Sokol Chudenice a nesmíme v žádném případě zapomenout na aktivní chudenickou mládež, která nám pomáhá při akcích i údržbě areálu Bolfánek.
Oproti tomu bychom rádi vzkázali všem nepřejícím pomlouvačům, závistivcům, tvůrcům různých zaručených zpráv, teorií a domněnek, aby této své nedobré a negativní činnosti zanechali, neboť tímto škodí hlavně sobě
a pravda a láska stejně vždy zvítězí nad lží a nenávistí. :-)

V každém případě přejeme všem příjemné a slunné jaro.
Za občanské sdružení Otisk, Karel Jungvirth
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RESTAURACE A MINIPIVOVAR STARÁ ŠKOLA
Pivovar Stará škola se na pivní mapě České republiky objevil v červenci roku 2012, v konkurenci dalších
cca 140 minipivovarů. Od té doby pokračuje nebývalý rozmach pivovarnického řemesla a v současnosti
je u nás otevírán průměrně jeden minipivovar týdně. V letošním roce tak bude v ČR překročena hranice
300 minipivovarů.
Stará škola se drží nepsané minipivovarské povinnosti produkovat, kromě klasických ležáků, také, pro
české prostředí, méně tradiční piva. Nejznámnějšími z méně známých pivních stylů, které vyrábíme, jsou
svrchně kvašená pšeničná piva. Rostoucí oblibu zaznamenávají hořká a silně aromatická anglo – americká piva typu “Ale”, především India Pale Ale a American Pale Ale. Pokud se vše podaří, tak v březnu bude
k ochutnání také první chudenický “Bock”, velmi silné pivo, jehož domovinou je severní Německo. Pro
zajímavost dodejme, že vůbec nejsilnějším pivem které se v Chudenicích zatím uvařilo byl Imperial IPA 18°
s obsahem alkoholu kolem 8%.
Většina z celkové roční produkce pivovaru, cca 300 hl, se vyčepuje přímo v Chudenicích, menší část potom v plzeňské pivnici “U Kance”. Zúčastňujeme se také festivalů zaměřených na produkci minipivovarů,
např. černické Slunce ve skle, plzeňský Apetit festival, pivní slavnosti v Nepomuku a další. Zatím největším
oceněním je bezesporu první místo za nejlepší pivo v rámci akce Žižkovské pivobraní, které jsme v roce
2014 získali v konkurenci dalších třiceti pivovarů z celé republiky. Jistou motivací je také 1. místo a titul
“nejlepší pohádkové pivo 2015”, který v prosinci obdržela ve své kategorii naše pšeničná Barbucha
na tradiční degustační akci pořádané pivovarem Belveder Železná Ruda.
Kromě kvalitní techniky a surovin je základem dobrého piva samozřejmě sládek. Na úspěšném startu a samotné existenci chudenického minipivovaru má lví podíl sládek Honza Ilgner. Jelikož se v lednu rozhodl
přesunout své aktivity do Plzně, blíže rodinnému podniku, rádi bychom mu také touto cestou poděkovali
za bezvadnou spolupráci.

PROPAGACE OBCE

Vedení městyse si je vědomo atraktivity Chudenicka a jeho turistického potenciálu a proto se rozhodlo,
v souladu s předvolebními záměry, intenzivně pracovat na aktivitách vedoucích k jeho propagaci. Jejich
cílem je přilákat k nám co největší počet turistů. Aby tento úmysl měl úspěšný dopad, musí základní
propagační aktivity stát na půdorysu koordinace jednotlivých subjektů: vedení obce (Starý zámek), Otisk
o.s. (areal Bolfánek, NPP Americká zahrada), živnostníci, farnost (Kostel sv. Jana Křtitele) a v případě
jednotlivých konkrétních akcí též se zástupci spolků.

Vzhledem k faktu omezených finančních prostředků, je třeba většinu aktivit učinit s minimem nákladů
a v ideálním případě svépomocně.
Konkrétní aktivity vedoucí k naplnění vytčených cílů:
• koordinace aktivit ve zřízené pracovní skupině
• zavést termín “Chudenicko” jako propagační a turistický název do budoucna
• vytvořit logo k termínu “Chudenicko”
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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• akcentovat při propagaci existenci Krajinné památkové zóny Chudenicko
• sloučit grafickou podobu propagačních material
• inovace a aktualizace propagačních materiálů a příprava do výroby a prodeje
• instalace orientačních cedulí k jednotlivým turistickým cílům - podél cest v regionu (jsou k dispozici
v množství několik desítek kusů na ÚM…)
• obecní naučná stezka - renovace a případné rozšíření „povozničených“ cedulí
• zavedení jednotné vstupenky - Starý zámek, kostel, Bolfánek
• otevření nového okruhu Kostel sv. Jana Křtitele
• distribuce propagačních materiálů zdarma - emaily, tištěné verze
• aktivní spolupráce s organizacemi zabývajícími se turismem v širším regionu - památkové objekty, inf.
centra, komerční subjekty - hotely, CzechTourism aj.
• vytvoření plánu doporučeného jednodenního výletu po celém Chudenicku - distribuce na ZŠ,
turistickým organizacím aj.
• aktivní propagace na turistických webových stránkách - Kudy z nudy, Turistů ráj, Kam po Česku
• aktivní propagace akce 9 týdnů baroka - 7. července
9 TÝDNŮ BAROKA - Barokní Chudenicko
Městys Chudenice se rozhodl zapojit ve spolupráci s o.p.s. Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
do projektu 9 týdnů baroka, v jehož rámci se bude v devíti oblastech po devět letních týdnů v 63 lokalitách Plzeňského kraje prezentovat v prostředí barokních památek a v krajině mnoho kulturních akcí.
Pod názvem Barokní Chudenicko se uskuteční 7. července celodenní komponovaný program, který
bude mimo jiné zahrnovat:
– v samotných Chudenicích: autobus s kreativními dílnami pro děti; v prostorách Starého zámku +
Kostela sv. Jana Křtitele prohlídky v dobových kostýmech, před budovou Starého zámku krámky s historickými řemesly a poživatinami; v Restauraci a minipivovaru Stará škola cyklus přednášek o vaření
piva v regionu s důrazem na období baroka, prohlídka pivovaru, nabídka „barokního“ piva, nabídka
„barokních“ jídel; kočárové jízdy; divadelní představení pro děti aj.
– v areálu lesního komplexu Žďár: střelbu z kuší a luků do malovaných barokních terčů; dobové hudební vystoupení; rekonstrukci dobové události inscenovanou jako představení v plenéru pod názvem
„Kozí vojna“ - konání na louce u Kvapilových jezírek; prodej regionálních výrobků poblíž; přesun dobového průvodu do parku před zámek Lázeň; hudební představení se zaměřením na lidovou hudbu baroka - konání v amfiteátru pod Bolfánkem; barokní ohňostroj aj.
S organizací Plzeň 2015, o.p.s. je podepsána smlouva, kterou se tato organizace zavázala přispět
na konání akce významnou částkou 40 000 Kč, přičemž zbylou část krytí projektu ve výši 17 000 Kč
bude hradit městys Chudenice.
S konkrétním programem budete včas obeznámeni. Pokud bude mít tato akce úspěšný průběh, může
se stát základem nové tradice obohacující kulturní život na Chudenicku.
Již teď Vás zveme na tuto akci.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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TERMÍNY ODKALOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU
•

22. dubna

•

3. června

•

15. července

•

26. srpna

•

7. října

•

18. listopadu

•

16. prosince

ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ - upozornění
Je nám líto, že se musíme věnovat i svým způsobem banálním, avšak z praktického hlediska obecně srozumitelným věcem jako je důraz ne čistotu veřejných prostranství. Problém úklidu psího trusu je neustálý
problém, tudíž jsme nuceni jej opakovaně řešit. Majitel psa musí zajistit, aby jeho čtyřnohý miláček
neobtěžoval a neohrožoval své okolí a musí po něm také venku uklízet exkrementy! Péče o psa
je odpovědnost a závazek. V žádném případě neplatí argument ve smyslu: platím poplatky za psa, ať se
obec postará o úklid.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází.
V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle §47/1d zákona 200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství. Za tento přestupek strážník může uložit pokutu v blokovém řízení do výše 1 000 Kč. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení výše pokuty udělená správním orgánem činí
až 20 000 Kč.
Proto zde apelujeme na majitele chudenických psů, aby ve zvýšené míře dodržovali elementárních povinností při venčení svých psů. V opačném případě budeme zřejmě nuceni přikročit k přehodnocení výše
poplatků za psa (které se mimochodem dlouhodobě neměnily).
Až nám to finanční situace dovolí, budeme se snažit na nejfrekventovanější místa v obci postupně systematicky instalovat koše s pytlíky na psí exkrementy.
Děkujeme za pochopení.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V tomto roce oslaví svá životní výročí tito občané Chudenicka:
60 let: Blechová Dagmar - Chudenice; Brabcová Jarmila - Chudenice; Kacerovská Jana - Chudenice; Košanová Drahomíra - Chudenice; Kubš Zdeněk - Chudenice; Lepší Hana - Lučice;
Lukšanová Václava - Chudenice; Mlnaříková Marie - Chudenice; Pek Václav - Chudenice; Žák
Karol - Chudenice
65 let: Brantová Olga - Chudenice; Egermayerová Jitka - Chudenice; Šavel Jan - Chudenice; Šavlová
Marie - Chudenice; Tesařová Teresa - Chudenice; Umprecht Josef - Bezpravovice; Umprech-
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tová Anna - Bezpravovice

70 let: Dostálová Jana - Chudenice; Egermayer Jan - Chudenice; Jandová Anna - Chudenice; Jandová Květuše - Chudenice; Kadlecová Anna - Chudenice; Kubeš Stanislav - Chudenice; Lukšan Miloš - Chudenice; Ryneš Jan - Chudenice; Rutar František - Lučice; Slabihoudková
Marie - Chudenice; Stinglová Věra - Chudenice; Svačinová Anna - Chudenice; Tesař Václav
- Chudenice
75 let: Baxa Jaroslav - Býšov; Čížek Emil - Chudenice; Musil Vladimír - Chudenice; Slabihoudek Václav - Chudenice
80 let: Kubát Václav - Chudenice; Lucáková Anna - Chudenice; Maršálková Marie - Chudenice; Šmíd
Karel - Chudenice
81 let: Borková Anna - Lučice; Jíchová Ludmila - Slatina
82 let: Dolejšová Anna - Chudenice; Lucák Miroslav - Chudenice
83 let: Duda Václav - Chudenice; Kortánová Jiřina - Slatina; Lojda Josef - Chudenice; Pučelík Karel
- Chudenice
84 let: Čížková Milada - Chudenice; Macánová Marie - Chudenice; Pučelíková Zdeňka - Chudenice
85 let: Müllerová Anna - Býšov
86 let: Kortán Zdeněk - Slatina; Soběhartová Marie - Chudenice
87 let: Brabcová Věra - Býšov; Lucák Bohuslav - Chudenice
88 let: Lenk Jaroslav - Chudenice; Šavlová Božena - Chudenice
89 let: Librová Růžena - Chudenice; Rejchová Pavlína - Chudenice
91 let: Novák Václav - Lučice; Osvald Václav - Chudenice
93 let: Blechtová Věra - Chudenice; Jindřichová Anna - Chudenice
94 let: Horáková Anna - Chudenice
Tímto jim přejeme k jejich životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších
spokojených a krásných let!

Vše nejlepší!
vedení městyse Chudenice
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Vážení spoluobþané,
mČstys Chudenice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný zpĤsob získávání dĤležitých informací
o dČní v mČstysi. Ve snaze zajistit dostateþnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu, který
umožĖuje zasílání dĤležitých informací na zaregistrovaná þísla Vašich mobilních telefonĤ v krátkých textových
zprávách (SMS).
Chcete dostávat vþasné informace v krizových situacích a o:
•

plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich Ĝešení?

•

plánovaných pĜerušeních dodávek elektrické energie, popĜ. plynu?

•

uzavírkách místních komunikací?

•

termínech mimoĜádných svozĤ odpadu?

•

termínech konání zasedání zastupitelstva mČstyse?

•

konání kulturních a spoleþenských akcí?

•

mimoĜádných zmČnách v provozní dobČ úĜadu apod.?

a další užiteþné informace spojené se životem ve Vašem mČstysi?

ZajistČte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobnČ na podatelnČ úĜadu …..
Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláĜe na stránkách mČstyse - hledejte tento obrázek
na úvodní stranČ webu.
Nebo se registrujte pĜímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/CHUDENICE
Pomocí registraþního online formuláĜe mĤžete svou registraci pozdČji upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydlištČ:
Pro þást Chudenice je registraþní SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCHUDENICEmezeraULICEezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní þásti Bezpravovice je SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBEZPRAVOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní þásti Býšov je SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBYSOVmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní þásti Luþice je SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLUCICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní þásti Slatina je SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSLATINAmezeraCISLOPOPISNE
- dvojslovné názvy oddČlte mezerou
- pro registraci chaty je potĜeba za þíslo popisné pĜidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na þíslo SMS InfoKanálu:

376 398 211

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, dĤležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvĤ ulic.
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SMS Podatelna - komunikace s úĜadem pomocí SMS zpráv:

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemĤžeme zaruþit jejich pĜeþtení, pokud chcete s námi
komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na þíslo SMS InfoKanálu: 376

398 211

PĜíklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úĜadu:
IK CHUDENICE Ve dnech 16. až 20. února bude uzavĜena MŠ Chudenice. Provoz bude obnoven v pondČlí 23.
února 2015.
IK CHUDENICE OD 23.12.2014 DO 04.01.2015 BUDE ZAVěENO NA ÚěADċ MċSTYSE CHUDENICE.
Poznámka: IK = InfoKanál

Výstražné informace ýeského hydrometeorologického ústavu
IK CHUDENICE CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne bourky pro okres KT od 28. 7. 2012 15:30 do 28. 7.
2012 18:30 do 1700 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpeþného jevu)

IK CHUDENICE CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Plzensky od 3. 1. 2012 13:00 do 4. 1.
2012 3:00 do 1700 m.n.m
(PVI – pĜedpovČdní výstražná informace o blížícím se nebezpeþí)

Pro obþany, kteĜí nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doruþení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobČ. Pro registraci pevného þísla prosím volejte: 376 398 211 nebo zašlete e-mail s žádostí
o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uvećte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registraþních SMS.
S veškerými dotazy ohlednČ služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úĜad mČstyse. Další informace
získáte rovnČž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.chudenice.info.

Vážení obþané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem mČstysi.
VČĜím, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.

Jen dobré zprávy,
pĜedstavitelé mČstyse Chudenice.
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