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PŘIJĎTE K VOLBÁM

HLAS DOMOVA — nezávislý občasník spolku Domov2018

3. VYDÁNÍ

VOLEBNÍ

VOLBY
do obecního zastupitelstva CHUDEROV

dne 5.–6. 10. 2018

Tady jste doma!
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Proč?

Spolek Domov 2018 je otevřeným společenstvím občanů všech částí obcí Chuderovska a přímo navazuje na 
činnost pracovní skupiny, která vznikla již v první polovině roku 2017 z iniciativy obecního zastupitelstva, 

aby spolupracovala s vedením obce na tvorbě Strategického plánu obce, ze kterého byly následně čerpány 
podněty pro přípravu obecního rozpočtu. A protože tato spolupráce byla úspěšná a pomohla obci nastavit 
směr a priority pro další období, bylo pak založení spolku v podstatě logickým vyústěním snahy a zájmu 
některých členů této skupiny na odvedenou práci navázat a podílet se na rozvoji obce i nadále. Pojem 
otevřený pak lze vnímat nejen z hlediska vstřícnosti a otevřenosti pro různorodé názory, nápady a podněty, 
ale především také jako ochotu a připravenost k široké společenské a sousedské spolupráci při hledání 
možností k jejich realizaci s obecně prospěšným výsledkem. Je zřejmé, že žádný jednotlivec nemůže sám 
obsáhnout, vstřebat, zpracovat nebo dokonce přímo vymyslet, všechny užitečné nápady a nalézt prospěšná 
řešení všech problémů. Domníváme se, že právě v otevřenosti a ve spolupráci je klíč k tomu, aby se nám 
ve všech částech naší obce žilo ještě lépe. 

Je nezpochybnitelnou skutečností, že v posledních letech se v obci jak v oblasti společenského a kulturního 
života, tak v oblasti správy a údržby obecního majetku udělalo mnohé a za to patří současnému i minulému 
vedení obce poděkování. Proto jsme také přesvědčeni, že rozhodně není třeba dělat žádné zásadní změny. 
Chceme zachovat všechny tradiční kulturní akce   a zvyklosti a dále je rozvíjet. Naším společným zájmem 
je však dělat věci ještě o tu příslovečnou „trošku“ lépe, rychleji a efektivněji. Transparentním způsobem, 
bez unáhlených a polovičatých řešení, vedoucích k zbytečným sporům a nedorozuměním. Věříme, že tou 
„přidanou hodnotou“, kterou můžeme obci a jejím občanům přinést, je právě to, že v této obci nebo jejích 
částech, skutečně přímo žijeme. Můžete nás denně potkávat, pobavit se o věcech, které vás trápí, třeba 
jen přes plot, nebo při krátkém zastavení na ulici nebo návsi. Obec Chuderov, anebo její části pro nás 
totiž nejsou jen položkou v kolonce „místo trvalého pobytu“, ale místem, které je našemu srdci přirozeně 
nejbližší, protože zde máme své rodinné zázemí a trvale budujeme to nejdůležitější — svůj domov.

A to je důvodem, proč nechceme nechat věci, které mohou mít zásadní dopad na podobu a kvalitu života 
v našich domovech, jen tak nekontrolovaně plynout kolem. Jsme připravení převzít podíl odpovědnosti 
a aktivně spolupracovat na správě a rozvoji obce. A protože bychom se práci pro obec a její občany — naše 
sousedy — rádi věnovali poctivě a naplno, rozhodli jsme se nominovat ze svého středu kandidáty pro volby 
do obecního zastupitelstva.

Přejeme hezký zbytek léta. 
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Volební desatero

Chceme, aby zastupitelstvo obce Chuderov pracovalo jako jeden tým a budeme prosazovat: 

1.  Jednoznačné rozdělení pracovních povinností a vymezení odpovědnosti jednotlivých představitelů 
vedení obce a členů výborů

2.  Transparentní hospodaření s majetkem obce

3.  Podpora připravovaného územního plánu a spolupráce na jeho brzkém dokončení

4.  Aktivní přístup v oblasti získávání grantové a dotační podpory pro rozpracované i nové projekty

5.  Úzká spolupráce a přímá podpora všech zájmových spolků v obci (Fotbalový klub,  
Sbor dobrovolných hasičů apod.)

6.  Zachování a další rozvoj tradičních kulturních, společenských a sportovních akcí  
pro všechny věkové kategorie občanů

7.  Obec — partner a pomocník občana v oblasti zajištění sociálních služeb

8.  Podpora zaměstnanosti a podnikání v obci

9.  Prověření všech možností k dosažení nižší ceny za svoz odpadu. Zavedení bonusů nebo slev  
pro řádné platiče. 

10.  Rozvoj infrastruktury a zvýšení turistické atraktivity obce:
 •    Důraz na zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, budování chodníků a stezek,  

propojení některých částí obce
 •  Bezbariérovost v obci
 •  Podpora výstavby multifunkční budovy pro široké společenské, kulturní a sportovní využití
 •   Zajištění kvalitního pokrytí mobilním signálem a internetem i pro odlehlé části obce  

ve spojení s vybudováním turistické rozhledny v katastru obce
 •   Podpora vzniku naučných turistických stezek (hrad Blansko apod.)
 •   Pokračování v obnově a údržbě kulturních a krajinných prvků (pamětní místa, křížky, odpočívadla)
 •   Řešení nebezpečného stavu objektu bývalé hospody v Lipové
 •   Přímé zapojení občanů Lipové do rozhodování o budoucnosti bytových domů 
 •   Zajištění obecně prospěšného využití areálu CO v Radešíně
 •   Prevence tvorby černých skládek
 •   Kvalitní údržba a péče o veřejná prostranství ve všech částech obce
 •   Zlepšení dopravní obslužnosti odlehlých částí obce
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1.  Blanka Dvořáková  
 Věk: 36 let
  Povolání: rozpočtář, stavbyvedoucí,  

člen SDH Chuderov

V Radešíně žiji od narození. Rodinu, přátele 
nebo známé, mám ve všech částech naší obce. 
Velice si vážím především výborných sousedských vztahů, které jsou 
neocenitelnou přidanou hodnotou života v obci. Řadu let se podílím 
na organizaci společenských, kulturních nebo sportovních akcí. 
Přála bych si, aby se všechny části obce rozvíjely i nadále ve všech 
směrech tak, abychom tady my i naše děti byli rádi doma.

2.  Josef Šindelář  
 Věk: 51 let   
  Povolání: učitel, člen FK Chuderov — vedoucí 

mládeže, Starosta SDH Chuderov, zastupitel obce

Od svého narození jsem občanem obce 
Chuderov. Podporuji rozvoj sportu a hasičů. 
Mou prioritou je rovnoměrná podpora všech částí obce a průhledné 
nakládání s finančními prostředky. Jsem pro zachování přírodního 
a kulturního rázu krajiny a tradic původní zástavby a uvážený prodej 
obecních pozemků.

3.  Pavla Králová Valovič 
 Věk: 41 let
 Povolání:  podnikatelka, kadeřnice 

Od narození žiji v Lipové. Není mi lhostejná 
Lipová, ani osud dalších částí naší obce, které 
by měly být nejen místem pro bydlení, ale 
i skutečným domovem.

4.  JUDr. Michal Vejlupek  
 Věk: 45 let
 Povolání:  advokát

Víc než 9 let bydlím v Chuderově. Chci obci 
a lidem na Chuderovsku vrátit to, že mne 
přijali mezi sebe. 

5.  Tomáš Princ  
 Věk: 35 let
 Povolání:  Hasič, člen SDH Chuderov 

V Libově žiji řadu let, na Chuderovsku od svého 
narození. Budu rád, když vesnice zůstane 
vesnicí a obec neztratí svou tvář.

6.  Filip Mansfeld  
 Věk: 47 let
 Povolání:  podnikatel 

Bydlím v Chuderově 13 let. Už proto, že jsem na 
vozíku, mě přirozeně zajímá bezbariérovost 
a sociální služby. Také mohu nabídnout své, 
více než dvacetileté, zkušenosti s vedením své firmy.

7.  MUDr. Dagmar Šrejberová  
 Věk: 49 let
 Povolání:  lékař, mikrobiolog

V obci Chuderov žiji 25 let. Jsem pro podporu 
ekologie ve všech našich obcích jako je třídění 
odpadu, hospodaření s vodou, proti černým 
skládkám atd., zkrátka pro naše obce ekologičtější.

8.  Miroslav Stejskal  
 Věk: 48 let
 Povolání:  řidič

Jsem chuderovský rodák, nyní žiji v Radešíně. 
Jsem rád, že na vesnici probíhají tradiční zvyky 
a setkávání obyvatel a věřím, že se podaří 
rozšířit naše tradice o další, které spojují obyvatele napříč celou obcí.    

9.  Věra Kůrková  
 Věk: 61 let
 Povolání:  důchodkyně, pekařka 

V Lipové žiji 36 let. Chtěla bych Lipovou 
i ostatní části obce krásnější, pečlivě 
udržované a čisté.

Tady jsme doma!

Sdružení nezávislých kandidátů
Domov


