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Hlas Domova

Termín letošní celosvětové akce World Cleanup Day (Ukliďme svět/ 
Ukliďme Česko/ Ukliďme Chuderovsko) připadl na sobotu 19.9.2020 a ani 
letos jsme nemohli chybět. Za krásného slunečného počasí se uklízelo 
na několika místech. 

Za Libovem se čistilo okolí cesty na Mnichov a vyklidila se letitá černá 
skládka, která vznikla pod krásným dubem. Odpad zaplnil dva kontejne-
ry. Od majestátního dubu je krásný výhled do okolí, v budoucnu by se 
zde mohla umístit i lavička.

Hladce proběhla i akce v Žežicích, kam se vydal pomoci i pan starosta. 
Uklízelo se okolí Pekelského potoka pod zahrádkami. Zde se práce neo-
bešla bez obětí. Jednomu z dětí uvízla bota v bahně a odešel domů bos. 
Po  delším hledání se botu podařilo najít. I  zde naplnili dva kontejnery 
všelijakého odpadu. Ačkoli letošní účast na úklidu v Neznabohách byla 
neveliká, podařilo se vysbírat celkem slušnou várku odpadu především 
z rokle Ptačího potoka a kolem hlavní komunikace. 

Dva účastníci prošli cestu pod starou výsypkou Tonasa nad Chude-
rovcem. Původně si řekli o dva pytle na drobný odpad. Bohužel, co našli, 
se do dvou pytlů nevešlo. Celkem se zúčastnilo 22 dospělých a 8 dětí, 
sešli se lidé z Chuderova, Chuderovce, Žežic, Libova, Lipové i Neznaboh. 
Vyvezlo se okolo 1200 kg odpadu a 15 pneumatik.

Akci organizoval Spolek Domov 2018 za podpory OÚ Chuderov, kte-
rému za to děkujeme. 

Děkujeme moc také všem, kterým čas a zdraví dovolilo se sejít a kte-
rým není stav našeho okolí lhostejný. Zároveň se těšíme, že se příští rok 
opět uvidíme.

Dagmar Šrejberová, Lucie Borkovcová

Ukliďme ChuderovskoÚvodník
Milí spoluobčané Chu-

derovska,
pomalu končící rok 

2020 nám všem přinesl 
nečekanou životní zkuše-
nost, kdy se  změnil náš 
způsob života takřka  ze 
dne na den. I v těchto slo-
žitých časech však naše 
snaha o  zlepšení života 
na Chuderovsku neustala. 
Hlas Domova, který držíte 
v  ruce, obsahuje přehled 
toho, co se nám letos po-
dařilo. 

Velmi si vážíme vaší 
přízně, podpory a  děku-
jeme za  ní. Náš spolek 
se nadále  bude snažit 
přispět ke  zlepšení živo-
ta pro celé Chuderovsko. 
Upřímně nás všechny 
mrzí, že jsme se letos ne-
mohli pořádně společně 
setkávat. Pevně věřím, že 
příští rok to bude jinak 
a že všichni budeme moci 
denně zažívat obyčejné 
radosti všedního dne  bez 
obav a nutných omezení.

Dovolte mi nám všem 
popřát klidný závěr roku 
a vše dobré v roce 2021. 

za Spolek Domov 2018
Michal Vejlupek



Na žádost občanů Lipové jsme se na podzim to-
hoto roku pustili do realizace křížku na nově vznika-
jící návsi před kostelem svatého Martina v Lipové. 
S přispěním mistrů kováře Josefa Veselého z Lipo-
vé a mistra kameníka Josefa Sotony z Mnichova se 
nám to v prvním listopadovém týdnu podařilo. Kří-
žek bude následně tento rok vysvěcen a bezplatně 
darován do  vlastnictví obce Chuderov, na  jejímž 
pozemku byl vystavěn tak, aby sloužil všem lidem 
dobré vůle. Bohužel epidemie koronaviru nám zne-
možnila uspořádat Svatomartinskou slavnost dne 
14.11.2020, kde jsme chtěli křížek představit širo-
ké veřejnosti. Máme v plánu, ve spolupráci s obcí, 
umístit vedle křížku ještě lavičku, kterou rovněž 
bezplatně darujeme obci. 

Přijďte si do  Lipové na  křížek zazvonit a  sami 
uvidíte, jak se náves v Lipové mění před očima ku 
prospěchu nejen občanů Lipové. 

Děkujeme všem dárcům a všem ostatním za pří-
zeň a podporu.

Mějte radost z dobré věci spolu s námi.
Michal Vejlupek

Křížek pro Lipovou

Seznam dárců: Petr Jirout | Hana Valešová | Ště-
pánka Kolínská | Blanka Dubovcová | Šrejberovi 
| Kateřina Koldová | Dita Veselá | Věra Kůrková 
| Stanislava Pěkná | Lenka Kolářová | Dana Mar-
šálková | Naďa Růžičková | František Kraml | Paní 
Kyslingerová | Paní Vlastníková | Anna Kupková 
| Zuzana Rajmová | Kateřina Slunéčková | Michal 
Vejlupek | Petr a Veronika Hladovi | Královi | Paní 
Prokešová | Trnkovi | Natural Agro s.r.o. | Taťána 
Žáčková | Dana Rosůlková | Jiří Marek | obec Chu-
derov | Jan Blecha | Žaneta Suerová | Alena Škvo-
rová | Pavla Jusková

Dne 17. listopadu se v 17 hodin 11 minut rozezněl 
zvon na  kapli Nejsvětější Trojice v  Neznabohách 
jako připomínka 31. výročí pádu totalitního komu-
nistického režimu. Připomeňme jen, že na zvonu je 
oldité motto „Nechť pravda zní krajinou!“

Tuto tradici jsme zahájili v  loňském roce na zá-
kladě výzvy „Paměti národa“. Při této příležitosti 
dostává motto odlité na  zvonu „Nechť pravda zní 
krajinou!“ obzvlášť silný význam.

Příběh kapličky dále pokračuje: Loni na  jaře 
byla ze soukromých zdrojů provedena vrtaná izo-
lace. Přebytek prostředků ve zmíněné veřejné sbír-
ce umožnil letos dokončit sanační práce proti pů-

sobení vlhkosti. Letos na  podzim byly realizovány 
sanační štuky, obnova soklu, výmalba, oprava vad 
na  vnější omítce a  oplechování parapetů. Tím se 
naplnil i  2. účel sbírky. Všem dárcům znovu patří 
ještě jednou poděkování!

Víte že?
• Právě letos na podzim 12. 10. 2020 bylo 1. výro-

čí, kdy se poprvé loni slavnostně rozezněl tento 
zvon, pořízený z veřejné sbírky „Srdce pro kap-
ličku“.

Petr Jirout

„Nechť pravda zní krajinou!



Máte doma už nepotřebné oblečení? Knihy, LP 
desky nebo dětská kola, kolečkové brusle?

 Obec Chuderov uspořádala 5. září svůj první 
Chuderovský bazárek. A  povedl se. I  přes nepříz-
nivé počasí se na  akci sešlo mnoho lidí z  Chude-
rovska i okolí. Každý mohl prodat, co už nevyužije 
nebo naopak nakoupit, co se mu doma ještě hodí. 
Kdo měl hlad, mohl se občerstvit ve stánku pizzerie 
Pam Pam. Bazárek se setkal s velmi dobrým ohla-
sem a proto se budeme snažit tuto akci opakovat.

Děkujeme všem, kdo tady nakupovali, prodávali 
nebo se jen podívali a setkali se se svými přáteli či 
sousedy. Dle možností se budeme snažit pro vás 
pořádat další kulturní a společenské akce a těšit se 
na setkání s vámi.

Pavla Valovič Králová

Finanční příspěvek na náš 
transparentní účet

 Chtěli byste nás podpořit fi nanční částkou, dle Vašeho uvážení? 
Načtěte tento QR kód a zadejte částku dle Vašich možností. Za každý 

dar moc děkujeme. 
O jeho využití Vás budeme rádi informovat. Garantujeme, že tyto pro-

středky budou určeny pro naplňování cílů spolku.
Transparentní účet č. 2401855754/2010, vedený u Fio banky a.s.

Spolek Domov 2018

Skládka TONASA – pokračování
Navazujeme tímto na náš článek z jarního Hlasu 

Domova, ve kterém jsme vás informovali o aktuál-
ním stavu bývalé skládky Tonaso u Radešína. 

V  mezičase se změnil majitel pozemků, kde se 
skládka nachází. Ve veřejné dražbě získala pozem-
ky pod skládkou společnost s ručením omezeným 
se sídlem v Praze. S novým vlastníkem již proběhla 
jednání, při kterých jsme jej upozornili na  možná 
rizika jím vlastněných pozemků, se kterými dosud 
nebyl seznámen. 

Náš spolek se ve spolupráci s dotčenými obce-
mi Chuderov a Velké Chvojno pokusil na nejvyšších 
místech zainteresovat do  této problematiky kraj, 
respektive stát, a to z důvodu kontroly skládky. To 
se nám bohužel nepodařilo. Podle informací, které 

jsme získali od České inspekce životního prostředí, 
tak povinný monitoring skládky byl ukončen v roce 
2007 a od té doby kontrolní odběry nikdo nepro-
váděl. Až na  základě našeho podnětu, respektive 
obce Chuderov, provedla Česká inspekce životní-
ho prostředí kontrolní měření okolních vod s uspo-
kojivým výsledkem. 

Nadále pátráme v archivech po projektové do-
kumentaci skládky, abychom zjistili, jak vlastně byla 
zhotovena. Nechceme tuto starou ekologickou zá-
těž ponechat zcela bez kontroly, a  proto budeme 
v  rámci prevence její osud nadále sledovat a mo-
nitorovat. O našich zjištěních vás budeme dále in-
formovat.

Michal Vejlupek a Jan Šrejber

Máte zájem pomoci zvelebovat svoje okolí, ve kterém žijete? Chcete podpořit komunitní a kulturní 
život v obci? Chcete zdravou krajinu pro Vás a Vaše děti? Připojte se k nám! 

Kontaktujete nás pro více informací prostřednictvím emailu: muj@domov2018.cz

Chuderovský bazárek



V  neděli dne 13. 9. 2020 proběhl nultý ročník 
Chuderovké štreky, pochod dlouhý 25 km, který 
vedl všemi částmi Chuderovska, včetně zříceniny 
hradu Blansko a Erbenovy vyhlídky. 

Štreky se zúčastnili turisté všech generací, včet-
ně našich juniorů, kterým počasí přálo po  celý 
den. Cíl byl splněn, všichni ve zdraví dokončili svoji 
„štreku“, která sice u  všech nebyla dlouhá 25 km, 
ale i tak si pochod užili, neboť po celou dobu vlád-
la přátelská atmosféra s  poznáváním nových míst 

a výhledů, včetně občerstvovací zastávky v areálu 
CO Radešín.  

Již nyní se těšte na  první ročník Chuderovské 
štreky a její další ročníky, které se budou konat vždy 
druhou sobotu v měsíci září daného roku. A proto-
že 25 km může být pro někoho až moc velké sousto, 
chystáme i kratší trasu dlouhou kolem 10 km. 

Na přípravě a organizaci prvního ročníku začíná-
me již pomalu pracovat. Držte nám palce.  

Petr Hlad

Chuderovská štreka
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