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Vážení a milí spoluobčané,
právě vychází druhé vydání našeho občasníku, který vydává spolek 
DOMOV2018. Spolek lidí, kteří v našich obcích trvale žijí a jejich osud jim není 
lhostejný. Proč tak brzy? Věci jsou zkrátka v pohybu a my bychom se rádi 
s vámi podělili o ty nejdůležitější, na kterých se náš spolek podílí.
Dalším velkým projektem, na kterém s obcí spolupracujeme je, co do finančního 
objemu, po koupi bytových domů v Lipové, bezpochyby projekt rekonstrukce 
a vyřešení bezpečnosti točny v Chuderově. O tomto projektu se hovoří již několik 
let, ale dosud nebyla splněna základní podmínka k jeho realizaci. Vlastníkem 
pozemků, kde má investiční akce proběhnout musí být obec. Na tuto skutečnost upozornila naše, 
tehdy ještě, pracovní skupina. Velký dík patří v tomto směru Michalu Vejlupkovi, který se podílel na rychlém vyvolání 

jednání na Krajském úřadě. Tohoto jednání se pak osobně spolu se starostou a místostarostkou 
obce Chuderov sám zúčastnil. Se zástupci kraje byl dojednán převod pozemků do vlastnictví 
obce. Vše by pak termínově mělo probíhat tak, aby se stihlo čerpání dotací z dotačního 
titulu MAS Labské skály, který končí v polovině října tohoto roku. Tím by mělo být zajištěno 
financování celého projektu.
Již delší dobu diskutujeme o tom, že v Chuderově chybí místo pro setkávání lidí. Nemám 
teď na mysli jen objekt, kde by se daly konat důstojné volby, zasedání zastupitelstva nebo 
kulturní program. Chybí zde místo, venkovní prostor, kde by se mohli lidé při různých 
příležitostech scházet, odpočívat na lavičkách, uspořádat grilování nebo jen tak posedět se 

sousedy. Prostě volnočasový parčík. Takových prostor je v Chuderově opravdu jako šafránu, 
ale jako téměř ideální se pro tyto účely jeví místo vedle požární nádrže. Nelze tam totiž 
realizovat žádnou výstavbu, kvůli plynovodu a vedení vysokého napětí. Zde musím opět zmínit 
Michalovu aktivitu, na nic nečekal a vyvolal jednání mezi spolkem DOMOV2018 a zástupcem 
vlastníků panem Uhlířem, který na této schůzce deklaroval připravenost a ochotu zahájit 
jednání s obcí o jejich prodeji. Neměli bychom si tuto příležitost nechat ujít! 
Další naší aktivitou je boj proti černým skládkám. Jednou z mála možností, jak se jim 

bránit je preventivně rozmístit cedule s informací o jejich nelegálnosti, výší pokuty a možnosti 
odpad zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. S obcí bylo dohodnuto, že cedule vyrobí a rozmístí na vhodná místa. 

V současné době probíhá tipování těchto lokalit. Pokud máte nějaký návrh na umístění, zašlete jej, prosím, na obecní 
úřad nebo na naší mailovou adresu.
Rád bych za nás za všechny, na tomto místě poděkoval Spolku dobrovolných hasičů za technickou podporu a dozor při 
akci pálení čarodějnic a stavění májky v Chuderově. Ještě dodám, že převzetí objektu CO v Radešíně obcí a následné 
využití právě pro potřeby hasičů se jeví čím dál reálnější a že jej plně podporujeme. 

Filip Mansfeld, Chuderov 
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Pálení čarodějnic
Členové spolku Domov 2018 se zúčastnili tradičního „Pálení čarodějnic“ 
v jednotlivých částí obce, což dokládají i připojené fotografi e. Někteří z nás 
jako Blanka Dvořáková z Radešína či Zdeněk Vlásek z Mlýniště se dokonce 

podíleli na jejich organizaci a já jim chci za to poděkovat. 
Tato tradiční oslava začátku jara však v Chuderově zcela jasně ukázala potřebnost obecního 
pozemku ke konání takovéto a podobných celospolečenských akcí, neboť prostor za 
brankou fotbalového hřiště není místem důstojným ani vhodným pro trávení volného času 
dětí, pro které hlavně je tato akce obcí pořádána. 
Navazuji tak na předešlý článek Filipa Mansfelda a mohu vám všem čtenářům našeho 
občasníků sdělit, že jednáme nejenom s panem Uhlířem o pozemku vedle Obecního úřadu 

v Chuderově, který bychom rádi spojili s pozemkem kolem požární nádrže, 
ale i s vlastníky jiných pozemků v obci, kteří jsou za výhodných podmínek 

ochotni prodat či dokonce darovat  svůj pozemek obci právě pro konání podobných akcí, 
protože naše obec si prostě zaslouží důstojná místa pro setkávání nás všech. Jednáme 
proto, protože bohužel obec žádný takový prostor nemá a areál fotbalového klubu není 
ideálním místem ani pro obec, její občany ani pro samotný fotbalový klub. Pokud se podaří 
vhodný prostor pro obec získat, tak bychom zde rádi zprovoznili dětské hřiště a upravili 
ho tak, aby byl důstojným místem nejen pro pálení čarodějnic, ale celoročně využívaným 
prostorem pro nás všechny. 
Věříme, že jednání budou úspěšná. O dalších novinkách a změnách vás budeme rádi 
informovat v dalších číslech našeho občasníku.

Michal Vejlupek, Chuderov

Niesenbahnské prameny
V minulém vydání Hlasu byla zmínka o zajímavostech v Neznabozích, mimo jiné 
i o zaniklých prameništích v této osadě. Novou zprávou je, že se nám s laskavou 
pomocí dobrovolníků a s vědomím Lesů ČR, s. p., podařilo jedno z pramenišť obnovit. 
V místě po zaniklé a pro mnohé možná známé „bublající studánce“ byla vybudována 
tři pramenní zřídla a okolí bylo očištěno od buřiny a odpadů. Nyní se kolemjdoucí 
může osvěžit pramenitou ledovou vodou či jen tak poslouchat. Místo se stává 
zárodkem možné budoucí naučné stezky Niesebahnským průsmykem. Inspirací nám 
může být např. Studniční vrch v Lázních Priessnitsz. Věříme, že podporu nalezneme 
i u našeho obecního úřadu, a to minimálně s bojem s černými skládkami.

Petr Jirout, Neznabohy
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Ohlasy na Hlasy 
Chuderov: na Hlas a naší dobrovolnou činnost jsme 
zaznamenali vesměs pozitivní ohlasy, snad jsou lidé rádi 
že se něco děje. Radešín: někteří lidé si Hlas domova spletli 
s reklamním letákem a rovnou ho vyhodili. Přidali jsme tedy 
do záhlaví názvy našich obcí. Lipová: zde se živě diskutuje 
o osudu bytových domů. Možností využití je několik, záleží 
na dotacích. Sociální bydlení, ale nepodporujeme. 


