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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.
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domov2018@domov2018.czDomov2018

Jarní úvodník
Milí občané Chuderovska,

omezující opatření vlády v souvislosti s pandemií zasáhla do našeho denního života. Všichni si přejme, ať již 

brzy skončí a náš život se vrátí do normálních kolejí. Náš spolek však nezahálel a nezahálí, o čemž svědčí 

vydání tohoto jarního čísla našeho občasníku, který se vám dostává do rukou. Obsah článků odpovídá naší 

činnosti a poslání, kterým je ochrana přírody, krajiny Chuderovska a zlepšení životních podmínek pro nás 

všechny v naší obci. Věřím, že informace, které najdete v tomto čísle, vás utvrdí v tom, že činnost našeho 

spolku pro naši obec má smysl i nadále. Bohužel všechny naše jarní akce jsme museli zrušit či přeložit. 

Například akce „Ukliďme Chuderovsko“ byla přesunuta na podzim. Ohledně tématu skládky TONASA se 

pokusíme pokračovat i v dalším čísle. 

Po prosincových volbách máme nového pana starostu a paní místostarostku, přejeme jim upřímně, ať 

se jim v jejich funkcí ve vedení naší obce daří a snažme se jim všichni společně pomoci. Věřím, že změna 

na radnici přispěje ke zklidnění a stabilizaci dění v naší obci.

Přeji vám všem pevné zdraví, příjemné čtení a těším se na setkání s vámi třeba při některé naší či obecní 

akci.

Za Spolek Domov 2018

Michal Vejlupek

www.domov2018.cz

9. vydání
květen 2020

MDŽ Chuderovsko
V pátek 28.2.2020 proběhlo již druhé setká-

ní u  příležitosti oslav MDŽ v  kabinách FK 

Chuderov. Součástí oslav byla opět soutěž 

o  nejlepší chuderovskou buchtu, koláč…

letos první cena putovala do  Lipové, dru-

há do Radešína a třetí do Žežic. Nechybělo 

jídlo, pití, dobrá nálada, květina pro každou 

dámu a díky bohaté tombole si každý odnesl 

nějakou maličkost. Rádi bychom poděkovali 

všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapo-

jili či zúčastnili oslav. Současně také děku-

jeme FK Chuderov za zapůjčení prostor pro 

konání této akce… DOMOV 2018

Pavla Valovič Králová



Péče o zdraví za časů koronavirové pandemie
Nebudu se zde rozepisovat o tom, kolik máme v ČR infi kovaných či nemocných novým koronavirem a opa-

kovat statistiky, nebo informace co to je koronavirus a co způsobuje. To si myslím, je již všeobecně známé 

z televize, rozhlasu nebo to lze najít na internetových stránkách (např. https://koronavirus.mzcr.cz/).

Ráda bych zde však apelovala na všechny občany, aby v současné situaci nezanedbávali sebe, svůj zdra-

votní stav a  nepodceňovali své zdravotní obtíže. Věřím, že máte obavy navštívit zdravotnické zařízení, 

abyste se nenakazili, avšak některé zdravotní obtíže mohou signalizovat i vážný akutní stav. Důležité je 

sledovat a konzultovat změny zdravotního stavu hlavně u diabetiků, lidí s vysokým krevním tlakem, one-

mocněním ledvin, vážným onemocněním plic, srdce a cév, nádorovým onemocněním, poruchou imunity 

apod. V této době plné stresu a obav může snadněji dojít k různým zdravotním výkyvům. Toto doporučení 

se týká především výše jmenovaných ohrožených skupin obyvatel, u nichž věk nehraje tak významnou roli. 

Doporučuji také neodkládat pravidelné preventivní prohlídky. Nejprve je dobré kontaktovat vašeho ošet-

řujícího lékaře telefonicky a probrat s ním vaše obtíže, eventuálně domluvit vyšetření. Jsou zaznamenány 

případy, kdy pro zanedbání či bagatelizování problémů, současně spojených se strachem z koronaviru, 

došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu pacientů.

Situace v ČR se vyvíjí příznivě, proto prosím, ještě vydržte a dodržujte i nadále několik jednoduchých pra-

videl: 

1. noste roušky ve společnosti, 

2.  často a důkladně si myjte ruce mýdlem nebo si je dezinfi kujte, 

3.  dodržujte odstup od ostatních lidí. 

Tato pravidla se uplatňují nejen jako prevence COVID-19, ale i ostatních infekčních chorob a měla by být 

dodržována i v dobách chřipkových epidemií.

Závěrem přeji nám všem hodně štěstí a hlavně zdraví.

MUDr. Dagmar Šrejberová

Demolice vybydlených domů v Lipové dokončena
V dubnu roku 2018 vznikl náš spolek. Jedním z prvních cílů naší činnosti v rámci zlepšení života na Chu-

derovsku bylo odstranění vybydlených bytových domů, které bezmála 10 let „hyzdily“ Lipovou. V roce 2018 

jsme pomohli prosadit jejich koupi obcí, 2019 jsme pomohli při získání dotace na jejich odstranění. Dnes 

máme duben 2020 a demolice je hotová.

Děkujeme starostovi obce Chuderov, Jiřímu Benešovi, že demolici dotáhl do konce. 

Trvalo to dva roky, ale záměr se podařil, děkujeme všem, kteří se na tom podíleli.



Skládka TONASA
Mezi částmi obce Chuderovec a Radešín se nachází bývalá skládka odpadu neštěmické fi rmy TONA-

SO, která představuje pro naši obec ekologickou zátěž. Jedná se o rozsáhlou skládku, dnes již za-

rostlou a zalesněnou, na kterou od roku 1969 do roku 1990 vedla z Něštěmic na výsypku u Radešína 

unikátní lanová dráha v délce 6 km přepravující odpad z této fi rmy. Šlo zejména o vedlejší produkty 

výroby sody, tedy nevypálený vápenec a škvár. V devadesátých letech minulého století byla skládka 

sanována, srovnaný terén byl utěsněn fólií a metrovou vrstvou jílu, prostor oplocen a osázen stromy. 

Dnes je na vrcholu skládky louka s jílovitým podložím viz foto níže.

Občané obce nás minulý rok požádali o prověření pokračujícího vlivu skládky na případnou konta-

minaci spodních a povrchových vod, která byla ještě v průběhu aktivní skládky prokázána. Obávali 

jsme se zejména výskytu nežádoucího chromu či jiné kontaminace těžkými kovy, které mohly být 

v průběhu let do skládky „pohřbeny“. Proto jsme ve spolupráci s obcí provedli na podzim minulého 

roku a na jaře tohoto roku kontrolní odběry vod na několika místech a odeslali vzorky do akreditova-

né laboratoře pražské fi rmy Aquatest a.s., k provedení analýzy. 

Byly odebrány tři vzorky podzemní vody k analýze na pitnou vodu a dva vzorky z povrchové vody, viz 

mapa s vyznačenými místy odběrů. 

Studánky v Neznabohách (1) a pod vrchem Radešín (2) mají fyzikálně-chemické ukazatele splňující 

přísnou normu pro pitnou vodu. Mikrobiologická analýza prokázala u obou vzorků přítomnost koli-

formních bakterií, která zatím neumožňuje označit je za vodu pitnou. Toto znečištění může být i dru-

hotné a po vyčištění, či případné rekonstrukci prameniště, může být odstraněno a voda bude pitná. 

Na druhou stranu vzorek z obecní studny v Chuderovci (3) nevyhovuje normě na pitnou vodu v mnoha 

parametrech. Obsah chromu v  této vodě jen těsně přesahuje přísný limit, voda má i  větší obsah 

železa a vysokou vodivost, ukazující na velké množství rozpuštěných solí. To může být důsledek pře-

trvávající kontaminace podzemních vod v této oblasti. Dalším problémem je nadlimitní obsah amon-

ných iontů, které spolu s vysokým výskytem koliformních bakterií ukazují na bezprostřední druhotné 

znečištění (např. přepad ze septiku). Tuto vodu nelze doporučit ani k zalévání zeleniny, natož k pití.

Dobrou zprávou je, že obsah testovaných těžkých kovů ve vzorcích z povrchových toků byl v obou pří-

padech vyhovující. Jinak jsou vzorky toků pramenících pod revitalizovanou skládkou velmi rozdílné. 

Přítok Chuderovského potoka (4) obsahuje vodu slabě kyselou, měkkou s obsahem látek v koncent-

racích, které se běžně vyskytují v přírodní povrchové vodě. Na rozdíl od silně alkalické, mineralizova-

né a velmi tvrdé vody v přítoku Radešínského potoka (5). Tato voda je silně ovlivněná skládkou a díky 

vysoké koncentraci solí se nehodí k žádnému použití.

Jan Šrejber a Michal Vejlupek



Akce v tomto roce
 5. 9. 2020  Bazárek pro Chuderovsko 

prodej např. oblečení, knih, hraček, ... které už doma neupotřebíte

 19. 9. 2020 Ukliďme Česko – Chuderovsko
 24. 10. 2020 Stezka odvahy Radešín

 pořádá OÚ Chuderov, Spolek Domov 2018 se spolupodílí na organizaci

 14. 11. 2020  Svatomartinská v Lipové
oslava spojená se Slavnostním otevřením parku na návsi v Lipové, 

ochutnávka svatomartinského vína, pochod do Lipové, adoptování vysazených 

stromů a jiné doprovodné akce) - společná akce DOMOV 2018 + OÚ Chuderov

 28. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu v Chuderově „Mikulášská“

 pořádá OÚ Chuderov, Spolek Domov 2018 se spolupodílí na organizaci

 2. adventní víkend Zájezd vánoční trhy
 pořádá OÚ Chuderov, Spolek Domov 2018 se spolupodílí na organizaci

 3. adventní neděle Adventní zpívání kostel Lipová 

 25. 12. 2020  Vánoční bohoslužba v kostele v Žežicích
S ohledem na současnou situaci spojenou s pandemií je možná změna termínů i akcí.

Spolek Domov 2018

Projekt stezek Chuderovskem pokračuje

 Současná opatření související s pandemií nezabránila členům našeho Spolku v revitalizaci turistických 

cílů našeho projektu „Stezky po Chuderovsku“ Jedním z krásných cílů stezek je „Sluneční vyhlídka“. Nabí-

zí zastavení na cestě od Čarokrásného Jasanu u osady Neznabohy k pietnímu místu v Arnultovicích (pozn. 

k  upřesnění: okraj obecního lesa nad loukami Neznabohy). Velmi jednoduše jsme upravili toto místo, 

shrabali listí a očistili od buřiny. Dotažená půl-kláda vyzve pocestné k posezení pod majestátným dubem. 

Zrak určitě upoutá malebný výhled na okolní kopce a České Středohoří. 

Současně jsme revitalizovali další místo na našich stezkách u Čarokrásného jasanu u Neznaboh tím, že 

jsme zde obnovili původní tůni v rámci naší snahy o zadržení vody v krajině. 

Tyto dvě místa se tak přidaly, k již vybudovaným místům na Stezkách, jen pro připomenutí: Niesenbahn-

ské trojpramenní, Pramen Čertík, Mlýnský a Ptačí pramen, Kančí tůňky, kaplička Nejsvětější Trojice s loni 

nově instalovaným zvonem a  již zmíněné místo nazývané Čarokrásný jasan. Pokračovali bychom rádi 

směrem do dalších částí obce. Nápady a pomoc jsou vždy vítány. Přijďte se podívat. 

Projekt „Stezky Chuderovskem “ žije, děkujeme, že nás podporujete.

Petr Jirout

Hlas domova - občasník Spolku Domov 2018, vydáváno 6x ročně, místo vydání Chuderov, 26. 5. 2020, číslo vydání 9, vydavatel Spolek Domov 2018, 

Chuderov 53, 400 02 Chuderov, IČO 071 114 214, MK ČR E 232 81. Vydání zpracoval Michal Vejlupek.


