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Jarní úvodník
Milí spoluobčané Chuderovska,
po čase se na vás obracíme s naším občasníkem, kterým vás chceme informovat o aktivitách našeho 
Spolku Domov 2018 a přiblížit vám pohled na život v obci a okolo nás z pohledu občanů. 
Mezi hlavní poslání a cíle našeho Spolku patří ochrana a péče o krajinu, která nás obklopuje. Jistě jste 
všichni zaznamenali současné sucho, které nás trápilo již loni. Ukazuje se, že jsme patrně součástí kli-
matické změny, která ovlivňuje nejen naše zahrady, ale i nejbližší okolí a tedy i náš život v krajině. Rada 
našeho Spolku společně s ekologicko-krajinářskou sekcí Spolku se rozhodla přispět svými kroky k za-
držení a uchování vody v krajině kolem nás, zejména po jarním tání sněhu. Postupně jednáme s vlastníky 
jednotlivých pozemků, jako jsou například Lesy České republiky, Státní pozemkový fond ČR. Na těchto 
pozemcích se snažíme vybrat vhodná místa, kde je dle našeho názoru vhodné vytvořit a zachovat napří-
klad mokřady, s cílem udržet vodu na loukách, pastvinách, a to po vzoru našich předků. Ve spolupráci 
s  odborníky z  oblasti vodohospodářství se pokusíme těmto vlastníkům navrhnout a  pomoci realizovat 
opatření vedoucí k zachování vody v krajině.
Toto však není jediná aktivita směřující k podpoře a zachování krajiny. Vedle již tradičních úklidů černých 
skládek, které vyvrcholily akcí Ukliďme Chuderovsko dne 6.4.2019, se snažíme o realizaci vycházkových 
naučných stezek Chuderovskem, které by vedly naší krajinou a současně poskytly všem místním i pře-
spolním informace o tradicích a historii Chuderovska. Věřím, že vám budeme moci ještě tento rok před-
stavit celý projekt.
Dovolte mi poděkovat všem dárcům v rámci veřejné sbírky, kterou náš Spolek pořádá pod názvem „Srdce 
pro kapličku“ a již nyní věřím, že v říjnu tohoto roku společně rozezvučíme zvon v Kapličce Nejsvětější 
trojice v části Neznabohy, kam vás všechny srdečně včas pozveme. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se účastnili námi pořádaných akcí, ať už se jednalo 
o Velikonoční bohoslužbu a Zpívání v kostele v Žežicích, MDŽ v klubovně FK, Den ČOV v Chuderově, návště-
vy Míšně a jiných. Váš zájem a účast na námi pořádaných akcích je pro nás odměnou a současně zpětnou 
vazbou, že to, co děláme, má smysl. Rovněž děkuji zastupitelům a vedení obce za podporu při pořádání 
těchto akcí. Více o našich akcích si můžete přečíst na dalších stranách tohoto vydání Hlasu Domova.
Největší můj dík však patří jednotlivým členům našeho Spolku, kteří se ve svém volném čase obětavě 
věnují jednotlivým činnostem a projektům Spolku s cílem ještě lepšího života na celém Chuderovsku. 
Za Spolek Domov 2018 vám všem přeji jarní pohodové dny.

Michal Vejlupek
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Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Chuderovsko
Dne 6. 4. 2019 se uskutečnila celorepubliková akce Ukliďme 
Česko. V rámci ní spolek Domov 2018 zorganizoval akci Ukliď-
me Chuderovsko. Uklízelo se skoro všude, napříč celým Chu-
derovskem. Zúčastnilo se více než 100 lidí, zapojili se nejen 
dospělí, ale i  děti, dokonce přišlo i  5 přespolních z  Ústí nad 
Labem, což nás velmi potěšilo.
Odpadu byla spousta, nestačilo ani 5 přistavených kontejnerů. 
Našlo se všelicos, pneumatiky, spoiler, výfuk, židle, křeslo, po-
lámané patníky, spousta plechovek, PET lahví, skleněných lahví 
a novým trendem jsou vlhčené ubrousky. Vyklidila se i skládka 
u Radešína směrem na Arnultovice. Firma AVE zvážila přivezený 
odpad, bylo ho 1,56 tuny.
Po akci se opékaly špekáčky a věříme, že po dobře vykonané prá-
ci všem chutnaly. Na  jednu stranu máme samozřejmě radost, 
že jsme udělali dobrý počin, na stranu druhou je nám poněkud 
smutno, protože to vše, co jsme při úklidu viděli, je odrazem stavu 
naší společnosti, ne moc lichotivým odrazem. Je naprosto děsivé, kolik nerozložitelného odpadu se v kra-
jině nalézá a je zcela nepochopitelné, že je běžné krajinu-přírodu zaneřádit a bez sebemenší výčitky odjet. 
Akce se setkala s pozitivními reakcemi a rádi bychom ji v budoucnu zopakovali. Svůj podíl má i OÚ Chu-
derov, který zajišťoval pytle, rukavice, občerstvení a svoz odpadu. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme 
se na příště.

Dagmar Šrejberová, Michaela Thelenová

Videozáznamy ze zastupitelstva
Počínaje únorovým zasedáním zastupitelstva jsme začali s pořizováním videozáznamů, které jsou volně 
přístupné na portále YouTube. Nejprve jsme museli ověřit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda-li 
je takovéto počínání v souladu se zákonem, což nám bylo následně dopisem potvrzeno. Náš Spolek poté 
pro tyto účely zakoupil kameru a začal s natáčením. Veřejně přístupné záznamy pomohou všem, kteří se 
z pracovních, zdravotních nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit. Záznamy je možné na YouTube vyhledat 
zadáním „Zasedání zastupitelstva obce Chuderov“. Přímý odkaz na aktuální záznam vždy také zveřejňuje-
me na našem facebooku nebo na našich stránkách www.domov2018.cz. 

Filip Mansfeld

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod
V  pátek 5. dubna v  16.30 se v  prostoru čistírny odpadních vod v  Chuderově u  bytovek konal den 
otevřených dveří. Přestože byla akce předem oznámena občanům napojeným na čistírnu, setkala se 
téměř s nezájmem. Ti, kteří se přišli podívat, ale získali od provozovatele čistírny ing. Pavla Drozda 
zajímavé a užitečné informace.
Čistírna je projektovaná na určitý počet obyvatel, ale protože do kanalizace lidé vyhazují věci, které tam 
nepatří, je objem čištěné vody daleko větší. Součástí kanalizace vedoucí splašky na čistírnu jsou čerpadla, 
která je potřeba každý týden rozebrat a zbavit nečistot - hadrů, ubrousků a usazených tuků, jinak hrozí 
havárie. Toto se negativně promítá do ceny stočného. 
Věděli jste, že oblíbené vlhčené ubrousky na  tělovou hygienu nebo úklid nejsou z papíru, ale z  textilu, 
a právě ty způsobují největší problémy na čerpadlech? Také léky a některé chemické látky škodí procesu 
čištění, který je založený na činnosti živých organismů – bakterií. I zde existuje řešení v podobě vrácení 
nespotřebovaných léků do lékárny a používání úklidových prostředků šetrných k přírodě.
Provozovatel čistíren odpadních vod v Chuderově přislíbil, že pokud bude zájem ze strany občanů, přijde 
znovu a rád problematiku vysvětlí. Společně bychom pak mohli najít způsob, jak platit za stočné méně.

Miloslava Veselá, Jan Šrejber



Avizované investice obce Chuderov
Obce mohou stále žádat o dotace z evropských i českých dotačních programů.
Na jednání zastupitelstva obce Chuderov byl dne 5. 2. 2019 schválen rozpočet na rok 2019, a to s rekord-
ními výdaji, celkem přes 24 miliónů korun. Zastupitelé Spolku Domov pro tento rozpočet nehlasovali. 
Důvodem byla výdajová strana rozpočtu, která je nedostatečně podložena dokumenty typu rozpočtů, kal-
kulací či projektových dokumentací, tak aby bylo možné kvalifikovaně stanovit výši jednotlivých položek 
rozpočtu. Na základě několika výdajových položek rozpočtu naši zastupitelé důrazně doporučují vyhlášení 
nových výběrových řízení (např. na dodavatele energií, telekomunikačních služeb, správy osvětlení ) tak, 
aby obec dokázala využít aktuálních cen na trhu a tím výrazně snížila výdajovou stránku rozpočtu obce.
Další možností, jak dosáhnout plánovaných investic s výraznou úsporou, je stále možnost spolufinancová-
ní rozvojových aktivit obce z evropských i českých dotačních programů. Ve schváleném rozpočtu obce je 
celá řada takovýchto aktivit, které podporujeme, a doporučujeme připravit jejich projektovou dokumenta-
ci do stádia, které umožňuje předložení k žádosti o dotaci. Tímto způsobem může obec již v letošním roce 
ušetřit na těchto položkách od 70 % do 95 % plánovaných výdajů, tedy až několik milionů korun. 

Avizovaná investice obce uvedená ve schváleném 
rozpočtu na r. 2019

Dotační program vhodný ke spolufinancování 
rozvojové investice obce uvedené 
ve schváleném rozpočtu na r. 2019

oprava potoka MMR
vodní plochy, opravy hrází OPŽP
chodníky MAS, SFDI
točna Chuderov MAS 
odvodnění OPŽP
dětské hřiště MMR, MŠMT, ČEZ
veřejné osvětlení, lampy MPO – Efekt
výsadba zeleně OPŽP, MAS
rekonstrukce fasády a oken na OÚ OPŽP
vybudování výtahu na OÚ pro imobilní občany MMR, Mobilita – národní rozvojový program
sportovní akce (např. fotbalový turnaj) FMP EEL

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME
Ve věku sedmaosmdesáti let zemřel doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., významný občan 
Chuderova, který v této naší obci prožil více než 40 let. Do ústecké Masarykovy ne-
mocnice nastoupil v roce 1957 jako traumatolog a zůstal jí též věrný následujících 40 
let. V roce 1975 se stal primářem chirurgie. Kromě své profese působil 20 let i jako 
lékař národní hokejové reprezentace. Byl členem realizačního týmu, který se podílel 
na zisku čtyř zlatých medailí. V roce 2017 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

MDŽ v únoru? Proč ne!
V pátek 22.2.2019 jsme se sešli v kabinách FK Chuderov u příležitosti oslav dne MDŽ. Uspořádali jsme 
též soutěž o „Nejlepší chuderovskou buchtu 2019“. Do soutěže bylo přihlášeno 10 vzorků. Nejlepší výtvor 
byl oceněn dvěma poukazy na zájezd do Míšně. První cena tentokrát putovala do Radešína. Každá dáma 
obdržela květinu a lístek do tomboly, kde vyhrál opravdu každý. Jídla a pití bylo dostatek, dobrá nálada 
nechyběla. Těšíme se na vás opět za rok. Děkujeme FK Chuderov za zapůjčení prostor. Akce se konala 
za finančního přispění obce.

Markéta Mansfeldová 

Arlena Nikoličová



Žežický kostel znovu ožívá
Kostel svatého Petra a  Pavla je krásnou dominantou obce Žežice. Tato památka ze 14. století si jistě 
zaslouží naší pozornost. Jeho útulný interiér přímo vybízí k setkávání lidí při bohoslužbách, ale také při 
jiných kulturních příležitostech. Vše začalo velkým úklidem loni na  podzim, kterého se zúčastnili lidé 

nejen z našeho Spolku. Poté jsme vyzdobili kostel na vánoční bohoslužbu. Ta se se-
tkala s velkým zájmem, zúčastnilo se jí přes sto lidí, 
což nás mile překvapilo. Atmosféra byla okouzlující. 
Nový rok jsme přivítali novoročním zpíváním. Zazpí-
val nám pěvecký sbor Lindušky, opět za velkého zá-
jmu. Dalším svátkem, který vybízí k zamyšlení jsou 
Velikonoce. Kostel se nám povedl krásně vyzdobit 
a Velikonoce jsme přivítali velikonoční bohoslužbou, 
která proběhla ve velmi milé atmosféře za kterou pa-
tří velký dík arciděkanovi P. Šimáčkovi. Na konci dub-
na zde opět vystoupil pěvecký sbor Lindušky. Jsme 
rádi, že můžeme být součástí nových tradic, ve kte-
rých budeme pokračovat.

Markéta Mansfeldová 

Výlety Spolku Domov  
za poznáním i kulturou 
Po  vydařeném výletě do  předvánočních Drážďan 
v prosinci 2018 jsme se v sobotu 27. dubna 2019 vy-
dali do  města Míšně, jednoho z  nejstarších němec-
kých měst vůbec. Dopolední procházku historickým 
centrem nám zpříjemnil dobový kejklíř svým zpěvem 
a  hrou na  kytaru, ale především skvělá průvodkyně, 
která detailně představila všechna zákoutí tohoto his-
torického skvostu. Po  výborném obědě v  restauraci 
„Goldener Ring“ jsme se v odpolední části našeho programu vydali na prohlídku míšeňské porcelánky 
MEISSEN. Dostali jsme možnost nahlédnout „za kulisy“ výrobního procesu a na pracovní místa zkušených 
designérů a malířů z celého Německa, pod jejichž rukama vzniká řemeslně dokonalý míšeňský porcelán 
se světově známou značkou Meissener Porzellan®. Zbyl čas i na sklenku vína či dobrou kávu podávanou 
v míšeňském porcelánu a ochutnávku tradičního moučníku „fummel“. Děkujeme všem za zájem a již teď 
můžeme slíbit, že příští výlet Spolku Domov bude opět za poznáním, kulturou, ale i kulinářskými zážitky.

Arlena Nikoličová 

Srdce pro kapličku
Neznabohy - V lednu tohoto roku jsme začali s přípravami veřejné sbírky a já jsem si připadala jako od-
vážný vizionář, když jsem si říkala: „Ty peníze na zvon prostě seženeme“. Že to ale půjde tak hladce a rych-
le, jsem netušila. Bylo pro mne milým překvapením, jak pozitivně reagovala většina lidí, kteří se o sbírce 
dozvěděli. A nebyli to zdaleka jen obyvatelé osady Neznabohy, kterých se akce týká nejvíce. Byli to lidé 
z okolních vesnic, ale i známí našich známých, například z Ústí, Prahy, včetně příspěvku obce Chuderov. 
V současné době je na sbírkovém účtu více než sto tisíc Kč. Obec nám zapečetila sbírkovou pokladničku, 
která je přenosná, a bude k dispozici potencionálním dárcům na akcích, které pořádá nejen organizátor 
sbírky. Máme obrovskou radost z reakcí lidí, kterým kulturní dědictví není lhostejné. Všem, kteří přispěli 
finančním darem na výrobu zvonu do kaple Nejsvětější Trojice v Neznabohách, velice děkujeme. K cílové 
částce nám chybí ještě pár peněz. Pomůžete nám vybrat poslední třetinu?

Andrea Marksová
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