
Spolek Domov 2018 
Jsme otevřený spolek občanů  
pro lepší život v našich obcích.
Jsme zde pro každého, kdo se chce  
podílet na rozvoji a pomoci s pořádáním 
sportovních a kulturních akcí.

Chuderov - Chuderovec - Libov - Lipová - Mlýniště - Neznabohy - Radešín - Sovolusky - Žežice
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Letní úvodník
Milí spoluobčané Chuderovska,
prázdniny končí a  léto se pomalu loučí. Náš spolek vás všechny v  tomto čísle našeho občasníku zve 
na podzimní kulturní, společenská a jiná setkání. Za každou z našich akcí jsou konkrétní lidé, jejich nápad, 
myšlenka a vlastní realizace v rámci našeho spolku. Ostatně kvůli tomuto nadšení lidí z naší obce spolek 
vznikl a budeme rádi, pokud se našich setkání zúčastníte, prožijete je s námi a třeba se k nám nějakou 
formou přidáte…. 
Dovolte mi krátce navázat na jarní úvodník. Jsem velmi rád, že vám všem na Chuderovsku mohu sdělit, 
že se nám podařilo ve spolupráci s obcí a Státním pozemkovým úřadem zahájit v katastrálním území 
Chuderovec pozemkovou úpravu. Konkrétní podobu této úpravy my všichni můžeme ovlivnit v zájmu obce 
jako celku, ale i v oprávněném zájmu jednotlivých vlastníků půdy v tomto katastrálním území. Jsme jed-
na z mála obcí, která byla pro tuto investiční akci státním úřadem vybrána. V rámci této úpravy můžeme 
pomoci krajině, zvěři, ale i nám lidem zde žijícím tak, jak si krajina a všichni v ní zaslouží. Tedy upraví se 
cesty, vytvoří se mokřady, tůňky a podobně…Jedná se o investiční akci v rámci několika desítek miliónů 
korun, které ponese stát. Pokud se vše podaří, tak se bude pokračovat i v dalších katastrálních území naší 
obce. 
Za podporu a spolupráci u jednotlivých akcí musím poděkovat Obci Chuderov a MaS Labské skály. 
Přeji nám všem hezké Babí léto.

Michal Vejlupek

www.domov2018.cz
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Videozáznamy  
ze zastupitelstva
I nadále náš spolek pořizuje videozáznamy z konání 
zasedání zastupitelstva obce. Záznamy jsou veřej-
ně přístupné na portále YouTube, aby se každý mohl 
přesvědčit, jak se daří práce zbylým čtyřem zastupi-
telům pod vedením pověřené zastupitelky Bc. Arleny 
Nikoličové. Od bývalého starosty jsme často slýchali 
nevím, nepamatuji se nebo přijďte za mnou na úřad 
a  já vám to řeknu. Záznamy lze jednoduše vyhledat 
zadáním „Zasedání zastupitelstva obce Chuderov“.

Filip Mansfeld



Putování za „Čarokrásným Jasanem“
Víte, že na okraji obce Neznabohy roste kousek od obecní cesty památkově 
chráněný jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který je starý 150 let, vysoký 15 
metrů a obvod kmene má více jak 5 m? Nevíte? Tak přijďte i se svými dětmi 
v sobotu 12. října v 12:30 hodin ke Kapli v Neznabohách a my Vás za ním 
dovedeme cestou kouzel, příběhů a pověstí.
Během putování se dozvíte, proč je tento strom v germánské mytologii tak 
uznávaný, jakému bohu byl zasvěcen, ale i proč klepeme na dřevo, aby-
chom něco zažehnali, nebo naopak něco vyšlo. Vaše děti se budou bavit, 
ale zároveň se dozvědí spoustu zajímavých informací o přírodě, která je 
obklopuje. Ukážeme jim, jak mohou přírodu poznávat, jak si jí vážit a jak 
ji chránit. A navíc si každý z malých poutníčků vyrobí skřítka pro štěstí! 
Putování za „Čarokrásným Jasanem“ je součástí oslav k zavěšení zvonu 
na Kapli v Neznabohách, které se budou odpoledne konat a srdečně Vás 
i Vaše děti zveme!

Petra Vejlupková, Arlena Nikoličová

Víte, že ...
naše obec má v letošním roce naplánované příjmy 
ve výši 17 518 960,- a výdaje 25 818 960,- . Z prů-
běžných čísel se ale zdá, že směřujeme ke klad-
nému výsledku hospodaření. (zdroj plnění roz-
počtu 01- 07 2019)

Připravujeme: Beseda o domácí péči
Na druhou polovinu října připravujeme pro všechny besedu o domácí péči, kde se dozvíme jak službu ob-
jednat, co vlastně můžeme požadovat či očekávat, prostě vše co nás v souvislosti s touto tematikou zajímá. 
Víte například, že vám domácí péče může vyzvednout léky z lékárny nebo zajet na nákup? Toto a ještě více 
nám v kabinách FK Chuderov zodpoví jeden z poskytovatelů. Termín bude upřesněn na začátku měsíce 
října.

Filip Mansfeld

Poděkování
Ráda bych poděkovala občanům a  zastupitelům 
obce Chuderov, Bc. Arleně Nikoličové, JUDr. Mi-
chalovi Vejlupkovi a Markétě Mansfeldové za ak-
tivitu, iniciativu a  dodržení předvolebních slibů, 
vyřešit odstranění vybydlených domů a  bývalé 
hospody v obci Lipová.
Po  dlouholetém nezájmu se snaží zajistit lepší, 
kvalitnější a hlavně bezpečnější žití v naší obci Li-
pová.

Pavla Valovič Králová

Filmové léto v Chuderově
S myšlenkou přivést k nám do Chuderova Kinematograf jsem si pohrával již několik let, ale až v letošním 
roce jsem se odhodlal tuto myšlenku uvést do života. První překážkou, o které jsem si myslel, že bude 
těžko překonatelná, bylo sehnat dostatek finančních prostředků, aby se dala akce zrealizovat. Jaké pro 
mě bylo milé překvapení, když po několika telefonátech našim sousedům, podnikatelům, chuderovským 
patriotům či starousedlíkům, kteří se zde narodili, se během pár dnů podařilo finanční prostředky zajistit. 
Pak už zbývalo požádat o spolupráci lidi z našeho spolku, fotbalisty, hasiče a samozřejmě obecní úřad, 
aby nám s realizací pomohli. Tímto bych chtěl všem velmi poděkovat a vyjádřit naději do budoucna, když 
vidím, že jsme schopni a ochotni vyvinout úsilí při organizaci společných akcí, společných zážitků, okamži-
ků našeho vzájemnému setkávání. Vždyť to je to hlavní, proč chceme žít na vesnici a ne ve městě. Všichni 
jste srdečně zváni!

Filip Mansfeld



Ukliďme svět, ukliďme Česko
Zveme vás opět na pomoc našemu životnímu prostředí. Bohužel existuje část společnosti, která ještě 
v dnešní době vyváží odpadky do přírody, nechává si upadnout od  ruky obal od sušenky nebo vlhčený 
ubrousek. 
Jděme i tentokrát příkladem společně s dalšími dobrovolníky ze 150 států celého světa, ukažme, že nám 
záleží na naší planetě a naší budoucnosti. Každý kousek se počítá, protože žádný se sám neuklidí. Budeme 
poctěni, když najdete opět čas a chuť a přidáte se k akci. 
Pojďte do toho s námi v sobotu 21. září 2019 (World Cleanup Day a Clean Up The World Weekend). Tento-
krát se zaměříme na Pekelský potok a cestu z Žežic k autobusové zastávce Sovolusky. Sraz je u kostela 
v Žežicích v 10 hodin. Po akci můžeme společně posedět a opéct buřty.
Abychom mohli obstarat potřebný počet pracovních rukavic a zajistit drobné občerstvení, dejte vědět or-
ganizátorce úklidu - Dagmar Šrejberová, 725905042, dsrejberova@gmail.com

Srdce pro kapličku
Připadá mi, že čas, který nás dělí od  zahájení veřejné sbírky 
na  zvon kaple Nejsvětější Trojice v  Neznabohách, uplynul jako 
voda. Bylo to přesně 13. března 2019. Necelý půlrok poté máme 
na sbírkovém účtu přes 156 000 korun. V březnu jsem byla skep-
tická, ale odhodlaná to alespoň zkusit. O pět měsíců později jsem 
překvapená, šťastná a  nadšená, že se něco takového povedlo. 
Všem lidem, kteří přispěli na zvon, velmi děkujeme. Všem, kteří 
se zajímají a těší se na první zazvonění, slibuji, že bude lahodit 
uším i duši. A všem, kterým dává tento počin smysl, přeji, nechť 
je symbolem lidské sounáležitosti, jež vítězí nad lhostejností.

Andrea Marksová

„Nechť pravda zní krajinou!“  
– výroba zvonu zahájena
Přinášíme dobrou zprávu, že výroba zvonu byla zahá-
jena. Proběhla první výrobní fáze, a to bylo zhotovení 
voskového modelu zvonu. Voskový model je vlastně 
jakási budoucí podoba zvonu tedy včetně všech nápi-
sů a reliéfu tzv. světce. V našem případě je to vyobrazení 
Nejsvětější trojce, tedy světce kapličky. Za hlavní nápis zvonu 
bylo zvoleno motto: „Nechť pravda zní krajinou!“. Druhou výrobní 
fází bude postupné obalování tohoto modelu hlínou tak, aby byla zhotovena 
vlastní forma. K odlití zvonu by mělo dojít někdy druhý či třetí týden v září.
Slavnostní zavěšení zvonu je naplánováno na 12. října 2019 v 14: 30 hodin. 
Tímto všechny zájemce zveme do Neznaboh. Další upřesnění a vlastní po-
zvánku ještě vydáme před vlastní akcí. 

Petr Jirout

Víte, že ...
všechny Niesenbahnské prameny byly zahrnuty 
do  Národního registru studánek? Všechny jsou 
nyní k  nalezení na  mapovém portálu na  adrese 
www.mapy.cz

Ze sousedství
Velmi si vážíme úsilí skupiny občanů z obce Velké 
Chvojno, kteří se zasloužili o  přeměnu zchátra-
lého hřbitova nad Arnultovicemi na pietní místo. 
Nechť je jejich práce naší inspirací!



Kultura v obci
Kulturní a společenské akce v obci pod vedením Spolku Domov 2018 se stávají velmi oblíbenou možností 
zábavy a družení našich občanů. Ráda bych za Spolek Domov 2018 poděkovala všem, co se spolupodílí 
jak finančně, tak svou pracovitostí při jejich přípravách. Máme za sebou Novoroční a Velikonoční zpívání 
v kostele v Žežicích, Velikonoční bohoslužbu, zájezd do Míšně, MDŽ v kabinách FK Chuderov atd. Před 
námi jsou naplánované akce: Kinematograf bratří Čadíků, Putování za „Čarokrásným Jasanem“ a oslava 
zavěšení zvonu v Neznabohách, Ukliďme Česko, Hudební podzim - koncert kapely Děda Mládek Illegal 
Band, Zájezd do Drážďan na Vánoční trhy a Vánoční mši svatou v Žežicích.
Naplánované kulturní a společenské akce se snažíme zaměřit na všechny věkové kategorie, některé by-
chom rádi opakovali a udělali z nich tradici. V rámci možností se snažíme, aby bylo vše připravené a zor-
ganizované co nejlépe.
Na závěr bychom vám rádi poděkovali za vaši účast na kulturních a společenských akcích.

Za kulturní sekci Pavla Valovič Králová

Hlas domova - občasník Spolku Domov 2018, vydáváno 6x ročně, místo vydání Chuderov, 2. 9. 2019, číslo vydání 6., vydavatel Spolek Domov 2018, 
Chuderov 53, 400 02 Chuderov, IČO 071 114 214, MK ČR E 232 81.

Hudební podzim aneb Děda Mládek Illegal Band  
opět v Chuderově
„Když už máme Filmové léto mohli bychom mít i Hudební podzim, ne?“ řekl zhruba před měsícem Václav 
Linek, výtvarník, který stojí za designem našich plakátů, Hlasů, logem spolku a začal vše zařizovat. Zve-
dl telefon a zavolal svým kamarádům z kapely Děda Mládek Illegal Band, kterou do Chuderova pomohl 
přivést již v roce 2008. Tehdy koncem léta kapela vystoupila venku na pódiu za obchodem. Letošní termín 
padl na 15. listopad a protože ještě nemáme svůj vlastní kulturní sál, kde by se dal koncert uskutečnit, 
zahraje dnes již kultovní kapela v restauraci Na Kopečku.
Kapela vznikla na  jaře roku 1998 v plzeňském pubu U Mazaného králíčka prvním improvizovaným vy-
stoupením zpěváka Mercího a Marka Jedličky. „Proč je v našem názvu Mládkovo jméno, je jasný. Illegal 
jsme, protože v době našeho vzniku o tom Mládek nevěděl, slovo band je odvozeno od skutečnosti, že je 
nás sedm a protože si mezi sebou vzájemně říkáme dědo, vrazili 
jsme to tam. Tak takhle vznikl na popud našeho dávného kama-
ráda Honzy Košťála název Děda Mládek Illegal Band,“ říká Mersí.
Kapela vydala za svého působení čtyři alba z čehož prvního se 
prodalo více než 70 tisíc kusů. V létě roku 2002 kapela zahrála 
na krajanském CZ festu v Yorkvillu nedaleko Chicaga v USA. 
Vstupenky v hodnotě 200 Kč zakoupíte v kadeřnictví U Pavly v Li-
pové v obchodě v Chuderově a na obecním úřadě.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte si to užít!

Markéta Mansfeldová

Marcel MERSÍ Marek - zpěv, činýlek 
Petr Hrach - kytara 
Marek Jedlička - banjo 
Zdeny Podskalský - basa 
Karel Pičman - trubka 
Jakub Fenzl - bubínek 
Honza Brabenec – valcha

www.dedamladek.cz



2019
Chuderov za hřištěm
7. 9. Čertí brko
8. 9. Po čem muži touží

Začátek 20:00 hodin
Při vstupu pivo - limo zdarma
Vstupné dobrovolné
Pořádá: Spolek Domov 2018

Technická podpora: FK Chuderov,  
Obec Chuderov a SDH Chuderov
Partneři: 



Kinematograf bratří Čadíků
Kinematograf bratří Čadíků je společností s  pětadvacetiletou historií, 
která má vybudovanou pozici oblíbeného a široce vyhledávaného kultur-
ně-filmového charitativního projektu. Hlavní náplní činnosti společnos-
ti je projekt Filmové léto, v  jehož rámci se v letních měsících rozjíždějí 
do desítek měst v České i Slovenské republice projekční vozy vybavené 
projektory, které zde po několik dnů promítají především české filmy. 
Místem konání jednotlivých projekcí jsou tyto letní filmové projekty Ki-
nematografu zcela charakteristické – jedná se především o  veřejná 
prostranství (náměstí, nádvoří, louky), kde projekce probíhají pod širým 
nebem. Vstupné je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dob-
ročinné účely. Letos tak jako v předešlých letech bude výtěžek věnován 
na Konto Bariéry, pro které se v roce 2015 podařilo vybrat rekordních 
1.200.000,- Kč. Od roku 1998 bylo díky Kinematografu celkem vybráno 
a nadacím věnováno přes 9.200.000,- Kč. 

www.kinematograf.cz

Kinematograf
je zastaralý výraz pro původní konstrukci 
prvních filmových promítaček. V  přene-
seném významu se také jednalo o původ-
ní název pro dnešní termín kino či biograf. 
Ve 21. století se toto slovo používá jen ve-
lice zřídka, a to pouze jako označení pro 
přenosné či pojízdné kino, jako je na-
příklad Kinematograf bratří Čadíků.
Kinematograf vynalezli Auguste 
a Louis Lumièrové roku 1895. 
cs.wikipedia.org

Tato akce je financována ze soukromých zdrojů.
Občerstvení podpořili:  Kolářovi, Řehořovi, Střihavkovi a Petr Jirout
Za pomoc děkujeme: FK Chuderov, SDH Chuderov a Obci Chuderov
Děkujeme partnerům: 




