Číslo 35., říjen 2015
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho
zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat projekt opravy chodníků oboustranně
podél silnice II. tř. č. 386 ve směru Veverská Bítýška – Kuřim – I.etapa. Naše žádost o poskytnutí
finančních prostředků na tuto akci byla úspěšná a během měsíce října provedeme výběrové řízení
na dodavatele stavby a zajištění stavebního dozoru investora.
Druhá, rozsahem několikamilionová investiční akce, stavba sběrného dvora, je nyní ve fázi
podání žádosti o vydání územního řízení a stavebního povolení.
Kromě výše popsaných záměrů si mimo jiné vedení obce vytklo tyto cíle:


Realizovat opravu podlahy ve vstupní chodbě, výměnu radiátoru a vymalování chodby
v budově ZŠ a MŠ.



Provést opravu místní komunikace k obytnému domu č. 201.



Provést drobné úpravy povrchu u kontejnerů na Hrázi, na Délníku a u Obecního úřadu
v Chudčicích.



Do konce listopadu provést opravu veřejného osvětlení s cílem zlepšit osvětlení obecních
chodníků a zajistit úspornější provoz veřejného osvětlení v obci.



Zajistit provedení studií dopravního řešení na třech místech vjezdu do obce Chudčice.



Zabezpečit finančně další školní rok pro Klubík Chudčická mašinka.



Provést opravu osvětlení v sále kulturního domu v Chudčicích.



Zajistit financování sociálních služeb pro naše občany pro rok 2016 podle nových
pravidel financování, které vydal JmK.



Provést výběr a nákup profesionální sekačky trávy pro obecní plochy.



Provést vyrovnání části obecních parkových ploch a jejich opětovné zatravnění (plocha
před hřbitovem a na Délníku).



Provést úpravu plochy před vstupem do prostor, které využívá Klubík Chudčická
mašinka.



Provést opravu obecního rozhlasu.

-1-

Všechny z výše jmenovaných cílů pro rok 2015, kromě bodu č.12, se podaří splnit.
Ke splnění bodu č.12 uvádím následující informaci. Existují dvě možnosti: provést opravu stávající
sítě obecního rozhlasu nebo pomocí dotačního titulu SFŽP provést stavbu nového a moderního
vyrozumívacího systému propojeného do integrovaného záchranného systému Jmk. Zastupitelstvo
obce bude o volbě jednoho z výše uvedených řešení rozhodovat na nejbližším veřejném zasedání.
Můj osobní názor je, využít druhé možnosti. Bude to stát sice více úsilí a administrativní práce,
ale podstatně méně finančních prostředků z obecního rozpočtu.
Několik poznámek k bodu č.5. Ti z občanů, kteří mají zájem se seznámit se záměrem jak řešit
okružní křižovatku silnic II.tř. č.386 a III.tř. č.3862, naleznou situační výkres na internetových
stránkách obce Chudčice nebo do studie mohou nahlédnout na požádání na Obecním úřadě
v Chudčicích.
Nyní k zadání studie řešení v části obce zvané na Hrázi. Vedení obce zahájilo jednání s majiteli
pozemku č.504, na jehož části stojí v minulosti postavená obecní autobusová zastávka na Hrázi
s cílem vyřešit stávající stav, kdy majitel pozemku a vlastník stavby na něm postavené nejsou jedna
a táž osoba. Závěry tohoto jednání budou mít zásadní vliv na řešení dopravní situace v této části
obce a bezpochyby se odrazí v navrhované dopravní studii, kterou bude obec zpracovávat. Budu
Vás s nimi průběžně seznamovat v dalších vydáních našeho zpravodaje.
K silničnímu provozu v této části obce je třeba dodat ještě následující poznámku. Vzhledem
k narůstající agresivitě a způsobu, jakým někteří řidiči projíždějí tento úsek, je nuceno vedení obce
zahájit jednání s příslušnými orgány o posunutí dopravních značek začátek a konec obce Chudčice
a vejít v jednání s Inspektorátem dopravní policie ČR. Vyžaduje si to také změna majetkoprávních
poměrů k některým pozemkům, které byly dříve ve vlastnictví JmK a po stavbě kanalizace byly
převedeny do majetku Obce Chudčice. Podobná situace je v části obce na Délníku v křižovatce
silnic III.tř. č.38 529 a III.tř. č 3862.
Letošní rok způsobil díky velmi horkému počasí s nepatrným množstvím dešťových srážek
potíže v mnoha krajích České republiky, Jihomoravský kraj nevyjímaje. Jistě jste v mnoha
sdělovacích prostředcích zaznamenali vyjádření odborníků hydrogeologů a také vedoucích
pracovníků mnoha vodárenských společností poukazující na ubývající stavy zásob podzemních vod.
Toto téma bylo i předmětem jednání české vlády. Díky dobré práci VS Bítešsko, minimalizaci ztrát
v síti vodovodních řadů a vhodnému zapojení pomocného zdroje pitné vody, nebyli občané
členských obcí svazku, tedy jak obec Veverská Bítýška, tak obce Chudčice, vyzýváni
k jakémukoliv omezování spotřeby pitné vody. To je, myslím, velmi potěšující konstatování.
Upozornění a výzvy:
Na závěr svého příspěvku několik poznámek k udržování pořádku a čistoty v obci:


Návštěvníci obecního hřbitova, udržujte kolem kontejnerů na odpad pořádek a čistotu!



Majitelé chat, kontejnery u obecního hřbitova nejsou určeny pro domovní odpad z Vašich
objektů!



Majitelé osobních vozidel, parkujte nejen na místních komunikacích tak, aby byl zajištěn
hladký průjezd vozidel lékařské první pomoci, hasičů a dalších vozidel!
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Majitelé psů, voďte svá zvířata na vodítku, používejte náhubky a především po nich
udržujte čistotu a pořádek! Nepouštějte je na volno v zastavěné části obce, ani ve volné
přírodě!



Rodiče a učitelé, napomínejte děti v případě, kdy projdou kolem dospělého člověka
a nezdraví, či když vcházejí do budovy s křikem, místo pozdravu zde přítomných!
Žáci naší školy jsou snad již dost velcí na to, aby věděli, že do jakékoliv budovy slušný
člověk vchází s pozdravem a neletí do ní v houfu s křikem jako smečka zdivočelých psů
na lovu! Zdraví naše děti na autobusových zastávkách, v obchodě, při vstupu
do místnosti?



Občané, kteří provádějí drobné stavební práce ve své nemovitosti či jejím okolí a nechají
si přivést písek, cement či jiný stavební materiál a složit jej na místní komunikaci nebo
obecní pozemek, jsou povinni jej buď do několika hodin odstranit (lze strpět podle
množství a povahy materiálu) nebo si při delším skladování vyžádat povolení obce!
Nelze složit např. písek na místní komunikaci, nemístně ji tím zneprůchodnit, skladovat
jej tam déle než 2 týdny a tvářit se, že je vše v pořádku! Občane, skladníku, nežiješ v této
obci sám!
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Ze života obce:
VI. PODZIMNÍ TAŠKAŘICE
Chudčická Mladá Chasa, o. s. Vás srdečně zve na VI. PODZIMNÍ TAŠKAŘICI v maskách,
která se bude konat v sobotu 7. listopadu 2015 od 20 hod. v KD Chudčice.
Chudčická Mladá Chasa, o.s.
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MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ CHUDČICE
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se v několika řádcích vrátila k naší činnosti v uplynulých měsících roku 2015.
Dne 27. května jsme oslavili dvacáté výročí založení místní organizace slavnostní schůzí,
která se konala v sále kulturního domu. V programu vystoupily děti z místní základní školy,
mažoretky z Lažánek, baletní sólo předvedla baletka ze Hvozdce. Schůze se zúčastnilo 68 našich
členů a 10 hostů. Šesti současným členkám, které vstoupily do místní organizace hned v prvním
roce jejího založení, byl předán pamětní list. Na zabezpečení programu a pohoštění se podíleli
všichni členové výboru SD, pomohl nám Obecní úřad a Mladá chasa. Myslíme si, že se schůze
povedla a měla opravdu slavností ráz. Všem touto cestou děkujeme.

Pamětnice založení Svazu důchodců Chudčice

Hned následující týden hostila naše obec zasedání Krajské rady svazu důchodců. Zúčastnilo se jí
20 předsedů jednotlivých organizací, převážně z jižní Moravy. Po ukončení zasedání jsme
účastníkům ukázali zajímavosti z naší obce a jejího okolí. Byli jsme na křížové cestě a u studánky,
dále jsme dojednali návštěvu Jarošova mlýna a soukromého muzea paní Grossmanové ve Veverské
Bítýšce. Druhý den jsme byli v Porta coeli v Předklášteří a Podhoráckém muzeu. Účastníci ocenili
krásné prostředí, krajinu i program. Jsme rádi, že jsme mohli i touto formou obec Chudčice
zviditelnit.
Několik z nás v průběhu května a června pilně trénovalo ruské kuželky, abychom mohli sestavit
družstvo, které by nás reprezentovalo na krajském turnaji v Hodoníně, kterého se pravidelně
zúčastňujeme. Turnaj proběhl 15. 6. a naše družstvo obsadilo třetí místo. Gratulujeme!
Dne 11. 6. 2015 jsme pořádali zájezd do Čech pod Kosířem a lázní Slatinice. Navštívili jsme
muzeum historických kočárů. Byl to opravdu hezký zážitek nejenom z vystavených exponátů,
ale i ze zajímavého výkladu průvodce. Hned vedle muzea kočárů je výstava hasičské techniky,
kterou jsme si také prohlédli. Polední přestávku jsme strávili v lázních Slatinice, kde v příjemném
prostředí cukrárny, v jejím zadním traktu, jsou vystaveni automobiloví veteráni.
Po cestě domů jsme se stavili na pštrosí farmě v Doubravicích nad Svitavou. Zde jsme si mohli
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nakoupit nejenom speciality ze pštrosího masa, ale i květiny z místního zahradnictví. Počasí bylo
hezké, bez mráčku a podtrhlo zdařilý výlet.

Účastníci zájezdu do Čech pod Kosířem

V prázdninových měsících jsme zorganizovali dvě sportovní setkání. I když panovalo velmi
teplé počasí, absolvovali jsme několik disciplín. Vítězové byli oceněni věcnými cenami.
To však není důvod, proč soutěžíme. Našim cílem je udržet se v aktivním pohybu a dobré náladě.
30. července se v Brně konaly 2. celostátní sportovní hry důchodců. Do družstva
jihomoravského kraje byl nominován zástupce naší místní organizace pan Ladislav Novotný.
Soutěžilo se v deseti disciplínách a náš reprezentant získal tři medailová místa. Gratulujeme.
Začínáme navazovat spolupráci s okolními svazy důchodců. Byli jsme pozváni SD Lažánky
na jejich odpolední posezení, které bylo zpestřeno hodem kuchyňským válečkem na panáka.
Pozvání jim určitě oplatíme a přizveme je na některou z našich akcí.
V září se uskutečnila pod záštitou Svazu důchodců přednáška o ostrově Bali, který je součástí
Indonésie. Velmi poutavě vyprávěla o životě na tomto ostrově studentka Karlovy univerzity.
Zúčastnilo se 28 lidí a určitě nelitovali, protože přednáška byla velmi zajímavá.
Koncem září jsme pořádali zájezd na podzimní výstavu do Věžek. Na zpáteční cestě jsme
se stavili v Morkovicích, kde je malé košíkářské muzeum. Dále jsme navštívili papouščí ZOO
v Bošovicích (15 km od Slavkova). Jedná se o soukromou zahradu se 150 kusy papoušků.
Jde o ojedinělé zařízení v České republice. Návštěvu této ZOO můžeme všem doporučit, zejména
rodinám s dětmi.
V posledním kvartále letošního roku již tradičně oslavíme Den seniorů posezením v Restauraci
pod Horkou, plánujeme návštěvu divadla a možná zajedeme i do termálních lázní.
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že můžeme v tomto zpravodaji informovat o našich aktivitách
a činnosti, které naplňují heslo: „Aby nebyl nikdo sám.“
Místní organizace Svazu důchodců Chudčice
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