
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

domov2018@domov2018.czDomov2018

Listopadový úvodník
Milé Chuderovsko,

shodou okolností píšu tento úvodník 17. listopadu 2019, tedy 30 let po  sametové revoluci. Před těmi 

30 lety  mi bylo 16 let a byl jsem ve třetím ročníku na gymnáziu. Vzpomenete si  co jste dělali vy a kde jste 

byli? Určitě ano. Nechci tady hodnotit do jaké míry se nám všem podařilo naplnit příležitosti, které nám 

17. listopad 1989 přinesl. Všem se nám však změnil život vlastně během několika dnů. 

Mezi změny, které nám listopad 1989 přinesl, patří  svobodná volba, tedy to, že se každý z nás mimo jiné 

může podílet na správě věcí veřejných, může založit či se podílet na činnosti spolku či jiné zájmové sku-

piny, může rozhodovat sám o sobě, může svobodně projevit svůj názor a podobně. Všechny tyto svobody 

a individuální svobodná rozhodnutí, které  děláme každý den, se rovněž odráží v  našem spolku. Činnost 

našeho spolku je založena právě na individuálním svobodném rozhodnutí každého našeho člena či pří-

znivce přispět ke zlepšení života kolen nás, v naší obci, části obce, ulici a  krajině, která nás obklopuje. 

Těchto rozhodnutí si  vážím a jsem rád, že mohu být jejich součástí.

Zastavme se na chvíli a vzpomeňme na události listopadu 1989, protože bez nich byste dnes nedrželi toto 

vydání Hlasu Domova v ruce a nemohli se tak svobodně rozhodnout si ho přečíst či ho hodit do koše. Dle 

mého by však byla velká škoda toto vydání Hlasu hodit do koše bez toho, aniž byste se seznámili s jeho 

obsahem.

Přeji vám všem, pokud možno, ještě teplé dny na konci podzimu.

V Chuderově, dne 17. listopadu 2019

Michal Vejlupek

občan Chuderova   

www.domov2018.cz

8. vydání
prosinec 2019

Spolek Domov 2018 
se připojil k výzvě PAMĚTI NÁRODA

17. listopadu v 17:11 h se rozezněl nový zvon v obci Chuderov v kapličce Neznabohy, 
tak jako jinde na mnoha místech v celé republice, jako připomínka 30 let pádu komunistického 

režimu a připomínka všech, kteří se zasadili za svobodu v dobách totalitních režimů.



Ukliďme Česko, ukliďme svět
Letos se Spolek Domov 2018 a naše obec poprvé zapojily do akce 

Ukliďme Česko, ukliďme svět. Tato akce je akcí celorepublikovou 

i celosvětovou. Je vypisována 2x do roka – na jaře a na podzim. 

Zapojují se do ní spolky, obce, fi rmy i soukromé osoby. Z blízké-

ho okolí se účastnili např. dobrovolníci z Velkého Chvojna, nebo 

Libouchce. 

Dne 6. 4. 2019 proběhl úklid napříč celým Chuderovskem, v ka-

ždé části se našli dobrovolníci, kteří byli ochotni se zapojit. 

Zaměřili jsme se na úklid okolí komunikací, podařila se nám 

zlikvidovat černá skládka u silnice z Radešína na Arnultovice. 

Celkem se zúčastnilo 100 lidí (56 dospělých a 44 dětí), z toho 

5 přespolních. Odpad vážil přes 1,5 tuny.

Dne 21. 9. 2019 se uskutečnil úklid Pekelského potoka. Pro-

běhla likvidace několika černých skládek pod Žežicemi 

a pod Mlýništěm, částečná likvidace skládky u silnice z Že-

Výsadby nových alejí 
Sekce životního prostředí Spolku Domov by dokázala pomoci těm, kteří by rádi uvítali ve svém okolí vý-

sadbu nových alejí, nebo dosadbu stávajících starších stromořadí. Velice se nám líbí myšlenka vysazování 

ovocných stromů podél cest, které by byly užitečné nejen pro obyvatele našich obcí, ale i pro ptactvo. Uví-

tali bychom vaše podněty na lokality, kde by to bylo vhodné. Vzhledem k tomu, že by se část nákladů hradi-

la z dotace, mělo by se jednat o pozemky obce. Své nápady posílejte na adresu domov2018@domov2018.cz.

Miloslava Veselá

Víte, že
pořizovací cena areálu CO Radešín byla 11,4 milionů, ale odhad pojišťovny činí 25 milionů korun?

žic k  autobusové zastávce 

Sovolusky. Na  akci se podílelo celkem 

56 lidí (42 dospělých a 16 dětí), i  tentokrát se 

našlo i  pár mimochuderovských. Podařilo se 

nám odklidit přes 1 tunu odpadu.

Děkuji OÚ Chuderov za  poskytnutí rukavic, 

pytlů, drobného občerstvení a  za  odvoz od-

padu, a  hlavně všem dobrovolníkům, kteří si 

našli čas a zúčastnili se. Doufám, že se opět uvidíme na některé další akci v rámci Ukliďme Česko, 

ukliďme svět. Příští termín je 4. 4. 2020 a tímto bych chtěla všechny na akci pozvat. 

Chtěla bych se i nadále podílet, spolu s těmi, kterým není životní prostředí naší obce lhostejné, na zlik-

vidování všech černých skládek v regionu obce Chuderov např. skládka u Chuderovce, u cesty z Libova 

na Mnichov, u Žežic. Bohužel jich bude pravděpodobně více, jestli někdo ví o nějaké další, prosím o sdělení. 

Dagmar Šrejberová (dsrejberova@gmail.com)



Návrh nového územního plánu, 
hrozba pro kvalitu našich životů 
Dokument, který je v přímém rozporu se zájmy obyvatel našich obcí a se zákonnými požadavky

Návrh nového územního plánu, který byl zveřejněn v lednu letošního roku sleduje jediný cíl a to je maxi-

málně vyhovět požadavkům několika vlastníků pozemků na rozšíření nových ploch pro výstavbu v našich 

obcích. Je také v přímém rozporu s požadavky Strategického rozvojového plánu obce a samotným zadá-

ním. U bývalého zastupitelstva tento návrh většinovou podporu nenašel. Je třeba ještě podotknout, že 

stovky tisíc metrů čtverečních nových ploch pro výstavbu znamenají pro vlastníky stovky milionů korun 

zisku. To by ale nemělo být důvodem, proč by měli zájmy několika jedinců stát nad zájmy stovek našich 

občanů!

Nejlepším řešením by bylo zpracovat návrh nový, který s ohledem na stávající obyvatele zajistí udržitelný 

rozvoj našich obcí.

Hlavní vady dokumentu:
 1. Navrhuje zcela nepřiměřeně rozšířit nové plochy pro výstavbu na bydlení. Tak jak je navrženo, vedlo 

by téměř ke 100% nárůstu počtu obyvatel v našich obcích.

Možný nárůst počtu obyvatel v návaznosti na nově navrhované plochy pro bydlení:

CHUDEROV 187 000 m2 600 osob

CHUDEROVEC 66 500 m2 200 osob

LIBOV  15 000 m2  45 osob

LIPOVÁ  30 000 m2 90 osob

ŽEŽICE 9 200 m2 30 osob

SOVOLUSKY  40 000 m2 120 osob

Celkem 347 700 m2 1 085 osob

 2. Pro novou výstavbu neklade jakékoli podmínky, 

například zkapacitnění vozovek či vybudování ka-

nalizace.

 3. V blízkosti stávajících obydlí navrhuje dokonce vý-

robu a skladování (v Chuderově směr Božtěšice).

 4. Ignoruje stávající kapacity infrastruktury na hra-

nici přetížení.

 5. Neřeší nové komunikace pro pěší.

 6. Neřeší nové cyklistické trasy v našich obcích.

 7. V rozporu s Politikou a Zásadami územního roz-

voje navrhuje nová sídla ve volné krajině.

 8. Ignoruje předpokládaný demografi cký vývoj nárůstu obyvatel (cca o desítky ročně) a nové plochy pro 

bydlení navrhuje řádově pro vyšší stovky obyvatel.

 9. Nenavrhuje nová veřejná prostranství dle zákona (na 20 000 m2 nových ploch 1 000 m2 veřejných pro-

stranství) ani nová parkovací místa.

 10. Neřeší centrum obce Chuderov a jeho další rozvoj.

Filip Mansfeld
Zdroje: Návrh nového územního plánu,

 Vstupní analýza návrhu územního plánu, 

 Strategický rozvojový plán obce,

 www.chuderov.cz
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Chuderovský hudební podzim 
Když už fi lmové léto, tak i hu-

dební podzim, řekli jsme si 

a podařilo se. Třetí  listopado-

vý pátek k nám, do  restaurace 

Na  Kopečku, zavítala dnes již 

kultovní kapela Děda Mládek 

Illegal Band. Před zaplněným 

sálem nás kapela bavila téměř 

dvě hodiny. Koncert se líbil ne-

jen publiku, ale i samotné kape-

le, která už uvažuje o tom, že nás 

příští rok navštíví opět. Prostě 

a jednoduše všichni, kapela i pu-

blikum, byli skvělí. Díky všem, co 

koncert pomohli uskutečnit.

Filip Mansfeld

„Už zvon zní!“
Tak nějak podobně, jak se zpívá v  jedné písní mistra Karla Gotta. Je to téměř symbolické, neboť v so-

botu 12. října 2019 se v osadě Neznabohy rozezněl zvon. Dlouho očekávané zavěšení zvonu se podařilo. 

Na slavnostní akci panovalo očekávání a napětí, jak vše dopadne. Nádherné slunné počasí vykouzlilo pří-

jemnou atmosféru. Návštěvníků odhadujeme v jeden okamžik přes sto.  Zvonu požehnal pan arciděkan 

Šimáček a také pronesl mnoho krásných vět. Poté následovalo vynesení zvonu technikou do věže kaple 

a jeho instalace. A pak první zvonění – nádherný zvuk. Strůjcům příběhu a dárcům bylo poděkováno. Slav-

nostní část ukončil společný zpěv písně „Už zvon zní z hor“.

Po slavnostní částí zpříjemnila sousedské posezení a pohoštění kapela RIVIERA.

Díky všem zúčastněným. 

Petr Jirout 

Filmové léto v Chuderově 
aneb Kinematograf bratří Čadíků poprvé u nás
Poprvé v historii  Chuderova jsme měli svoje vlastní letní kino. Akce proběhla začátkem měsíce září. I když 

promítání probíhalo pouze dva dny a počasí nebylo úplně nejlepší, byl to krásný zážitek pro všechny, kteří 

se přišli podívat. Sobota byla věnována dětem, pohádka Čertí brko se líbila všem, ale rozzářené dětské 

oči hovořily za vše. V neděli to vypadalo spíše na fi lmový podzim, ale přesto se sešlo dostatek diváků, co 

si přišli užít společnou radost při komedii Po čem muži touží. Radost bude mít ale i někdo, kdo potřebuje 

pomoci, protože jsme za oba dny věnovali na Konto Bariéry  6158, - Kč. Snad mohu touto cestou vyřídit 

poděkování od ředitelky nadace paní Boženy Jirků, všem co přispěli. Ještě jednou také děkuji sponzorům 

a dárcům, díky nimž se akce mohla uskutečnit. Příští rok si užijeme kinematografu plné čtyři večery, ten-

tokrát, už doufejme, budou teplé. 

Děkujeme za účast a těšíme se zase za rok.

Filip Mansfeld 

Víte, že
Zvon pravidelně odbíjí každý den ve 1200 a v 1800 hodin.


