Číslo 39., prosinec 2018
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. V komunálních volbách, které se
konaly 5.10. a 6.10.2018 bylo zvoleno nové zastupitelstvo naší obce. Na postech starosty, místostarosty
a předsedy finančního výboru ke změně nedošlo. Kontrolní výbor má nového předsedu, respektive
předsedkyni, a tou se stala paní Jana Ryšavá.
Nově byla také zřízena komise pro životní prostředí, jejíž předsedkyní byla zvolena Bc. Ing. Jana
Barašová. Všem nově zvoleným členům zastupitelstva blahopřeji a přeji jim, ať se jim práce v našem
zastupitelstvu daří.
Dříve než Vás, vážení občané, seznámím se záměry a plány zastupitelstva obce na rok 2019, dovolte
mi krátké ohlédnutí za končícím rokem 2018.
V naší obecní škole jsme provedli všechny práce, které nám byly uloženy v souvislosti s provedenou
kontrolou pracovníků Krajské hygienické stanice v Brně, a to jak v budově školy, tak na přilehlém
školním pozemku. Dokončili jsme dále opravu přední strany a vstupního portálu obecního hřbitova,
stavbu dešťové kanalizace a místní komunikace ke kapli a rekonstrukci vstupního schodiště do budovy
kulturního domu. Před dokončením je stavba a obnova účelové komunikace pod kaplí. Tato komunikace
zajistí bezpečný průchod žákům a učitelům naší školy a všem občanům k fotbalovému hřišti
Na Rybníce.
V souběhu s těmito pracemi, které jsem shora popsal, jsme připravili ještě před komunálními
volbami také projektovou dokumentaci a žádost o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci
chodníků a výstavbu podélných parkovacích míst pro auta v části obce zvané Na Délníku – II.etapa
rekonstrukce chodníků. Žádost o poskytnutí dotace jsme podali jak v rámci příslušné výzvy vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, tak také výzvy vypsané sdružením MAS brána Brněnska
a předpokládáme, že se nám takto podaří získat potřebné finance na realizaci stavby. A tím se
dostáváme k hlavnímu investičnímu záměru a úkolu pro nové zastupitelstvo obce v roce 2019 v oblasti
dopravy a bezpečnosti pohybu chodců, kterým je právě realizace této stavby. Jak se nám bude dařit
tento cíl naplňovat, o tom Vás, vážení občané, budu průběžně informovat v následujících vydáních
našeho obecního zpravodaje.
Tím však řešení dopravy a bezpečnosti pohybu chodců v naší obci samozřejmě nekončí. Zadali jsme
již projektantovi dopravních staveb úkol zpracovat projektovou dokumentaci pro III.etapu rekonstrukce
chodníků v naší obci, která se týká části obce podél silnice III.tř.č.38 529 ve směru na Tišnov a také
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řešení stavu dopravy a bezpečného pohybu chodců v části obce zvané Na Hrázi – autobusová zastávka,
silnice II.tř.č.386, kde již máme dvě varianty řešení zpracovány. Ty také byly projektantovi předány
spolu i s návrhem třetího řešení, který jsme obdrželi od ředitele SÚS Brno – venkov, Ing. Bažanta,
kterého jsem spolu Ing. Pavlem Konečným, předsedou finančního výboru, mimo jiné i za tímto účelem
navštívil. Projekčně také běží návrh realizace okružní křižovatky na silnici II.tř.č.386 ve směru
od Kuřimi do naší obce. Tomu jsme se věnovali již v předchozím volebním období , kde jsme
financovali a dokončili zpracování studie. Studie byla předána projektantům pracujícím pro SÚS
Jihomoravského kraje a slouží jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace,
které bude již financovat kraj. Stavba okružní křižovatka v naší obci byla vedením kraje odsouhlasena
jako stavba přednostně určená k řešení, což ji zařazuje mezi vybrané projekty kraje k realizaci.
V roce 2019 hodláme v rámci finančních možností provést v našem obecním sadu dosadbu 60 ks
ovocných stromů, starých odrůd, převážně vysokokmenů a provádět zde průběžnou údržbu, ořezy
náletů, mulčování vysokého travního porostu, štěpkování ořezů. Tyto práce bude řídit Bc. Ing. Jana
Barašová a každý, kdo by nám zde chtěl pomoci, je vítán.
V následujícím roce chceme zpracovat několik projektů, namátkou pokračování opravy obecního
hřbitova, rekonstrukce mostních objektů v majetku obce, stavba prodloužení vodovodního řadu
v lokalitě Záhony nad Humny a dokončení prací na novém územním plánu naší obce a další. O všech
aktivitách obce budu průběžně informovat naše občany v dalších vydáních našeho zpravodaje.
Vážení občané, nezadržitelně se blíží vánoční svátky a konec roku 2018. Jménem zastupitelstva
obce i jménem svým Vám přeji klidné a radostné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení
do roku 2019.
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Oznámení občanům:
Změna termínu svozu komunálního odpadu (popelnic)
- svoz je přesunut na sobotu 22. 12. 2018.

Vánoční dětská mše svatá bude v kapli
v Chudčicích na Štědrý den v 16:00.
Zazpívá Schola Chudčice.
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OBNOVA SADU V CHUDČICÍCH
Obec Chudčice se zapojila do projektu Interreg Rakousko-Česká republika prostřednictví Místní
akční skupina Brána Brněnska, z.s. V rámci projektu bude provedena výsadba 61 ks ovocných dřevin
starých odrůd. Ke konci měsíce března 2019 bude ve spolupráci obce a občanů vysazeno několik
jabloní, hrušní, slivoní, třešní, ořešáků a oskeruší do obecního Sadu Osvobození, který se nachází
u hřbitova a křížové cesty. Rádi bychom Vás pozvali na výsadbovou akci, kde se dozvíte, jak správně
strom vysadit a jak o něj pečovat. Zároveň si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak správně strom zasázet.
O přesném termínu budeme informovat prostřednictvím internetových stránek obce, nástěnky
a facebooku obce.

Ze života obce:
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDČICE
Základní a mateřská škola Chudčice, děkuje všem zákonným zástupcům dětí a žáků školy a jejich
rodinným příslušníkům za obětavou pomoc škole při zvelebení školní zahrady, školy, za sponzorské
dary škole, za pomoc při realizacích vystoupení školy, za ozvučení akcí školy v sále Kulturního domu,
za doprovod a dohled na různých akcích školy ve všední dny i víkendové dny. Rovněž děkujeme všem
zájmovým organizacím působících v obci za spolupráci a společně strávené chvíle. Těšíme se, že
i v roce 2019 bude účast školy a seniorů pokračovat v úspěšných oslavách MDD a všech tradičních
i nově realizovaných akcí v naší obci. Přejeme po celý rok 2019 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
tolerantnosti, osobní pohody všem občanům Chudčic.
ZŠ a MŠ Chudčice
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SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE
Konec roku bývá časem pro bilancování, co všechno se nám za uplynulý rok podařilo, které akce
jsme uskutečnili a jak jsme přispěli k naplnění hesla „Pro důstojné a aktivní stáří“. Tady je náš výčet
aktivit.
Sportovní a zájmová činnost:
- Uspořádali jsme čtyři turnaje v karetní hře žolík a šipkách.
- Pětkrát jsme si zahráli bowling v Tišnově.
- Dvakrát jsme se sešli na ruských kuželkách a šipkách v kempu u Havlínů.
- Vyrazili jsme na vycházky do okolí:
- po trati bývalé železnice do Moravských Knínic,
- na Hrad Veveří,
- podél Bílého potoka na Hálův mlýn .
- V červnu se naše družstvo zúčastnilo Sportovních her seniorů Jihomoravského kraje v Břeclavi.
V jednotlivcích jsme získali jedno 1. místo, dvě 2. místa a jedno 3. místo. Družstvo Chudčic
se umístilo na 4. místě ze sedmi družstev.
Kulturní akce:
- Vyslechli jsme přednášku pana Bajera o horninách a zajímavostech v okolí naší obce.
- Uspořádali jsme besedu s hercem panem Zdeňkem Junákem.
- V planetáriu v Brně jsme návštívili pořad „Morava 360“, doprovázený slovem Boleslava
Polívky.
- Podnikli jsme zájezd do Mahenova divadla na hru Saturnin.
- Navštívili jsme koncert šansonierky Radky Fišarové „Madam de Paris“ ve Společenském
centru, Brno-Bystrc.
- Na čarodějnice nám k reji zahrála country kapela.
- V květnu se na parkovišti restaurace Pod Horkou konal country bál.
- Byli jsme pořadateli divadelního představení žáků základní školy z Veverské Bítýšky
„S čerty nejsou žerty.“
- Před prázdninami jsme se setkali u promítání fotek z akcí roku 2017, k poslechu nám
zahrála country kapela z Moravských Knínic.
- V listopadu jsme shlédli představení muzikálu „Big“ v Brně.
- V Restauraci pod Horkou se konalo vystoupení slovinského souboru Zaira.
Zájezdy:
- V květnu jsme prozkoumali sklepení a komnaty hradu Svojanov, navštívili město Polička
a klášter v Předklášteří u Tišnova.
- V září jsme pořádali zájezd na poutní místo na Zelené Hoře a do hospitálu KUKS.
- Byli jsme se koupat v Pasohlávkách.
Ostatní aktivity:
- V Restauraci Pod Horkou jsme oslavili Mezinárodní den žen.
- Zapojili jsme se do akce „ukliďme Česko“.
- Pomohli jsme dětem ze základní školy nazdobit strom „Pomlázkovník“ velikonočními
vajíčky.
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Oslavili jsme s dětmi místní základní školy Mezinárodní den dětí, sportovním kláním
„senioři versus děti“.
V říjnu tohoto roku jsme uspořádali slavnostní schůzi ke Dni seniorů.

Při této příležitosti bychom rádi popřáli všem našim občanům do nového roku 2019 hodně zdraví,
životního optimismu a dobrou náladu.
SENIOŘI ČR CHUDČICE
CHUDČICKÉ ZVONKY
děkují Obci Chudčice za možnost využívání obecních prostor pro své příležitostné aktivity.
Chudčické zvonky děkují za finanční podporu 70.000,-Kč Nadaci Via, Nadaci Jablotron
a NET4GAS, kteří v programu Živá komunita podpořili náš projekt „Čtvero ročních setkání v obecním
sadu“. Tento projekt je zaměřen na oživení chudčického obecního sadu, v němž bude vybudován
zastřešený altán s posezením, a budou instalovány lavičky.To umožní využití sadu jako vesnického
parku.
V rámci projektu „Čtvero ročních setkání v obecním sadu“ proběhnou různorodé akce během celého
roku. Někteří z vás se již mohli setkat s upoutávkou na tento projekt v průběhu Podzimní taškařice
chudčické mladé chasy v podobě upečených štrůdlů z jablek z našeho obecního sadu na každém stole
v sále KD a hlavní ceny za nejlepší masky večera v podobě jablek ze sadu.
Na aktivity spojené se sadem budete upozorněni pomocí informačních letáčků během roku.
Již proběhlo pečení štrůdlů v rámci kroužku Kuchtík, za což děkujeme paní Čechové. Ve zpravodaji
najdete upoutávku na Andělský průvod, který vychází ze sadu a roznese Betlémské světlo. Děti se
mohou těšit na lednové vyrábění ptačích budek ve škole, které budou následně instalovány v sadu.
Plánujeme taktéž požádat místní občany o zapůjčení jakýchkoliv starých fotografií Chudčic, okolí
a obyvatel v rámci setkání Uchování místní historie pro další generace. Rádi bychom naskenovali
fotografie a opatřili je komentářem (v rámci akce), aby se i v budoucnu mohl kdokoli seznámit s místní
historií. Začněte, prosím, hledat fotky a vzpomínky. Zatím je nenoste, budete informováni. Předem
děkujeme.
Za Chudčické zvonky Pavla a Pavel Koneční.
ROK VE SLUNÍČKU
Nový rok jsme začali ve znamení pohybu. Mezi námi je šikovná maminka, která pro děti nachystala
zajímavý program, který děti všestranně rozvíjí.
O jarních prázdninách starší děti navštívili Modelový svět v Brně a dětskou kavárnu.
Začátkem dubna jsme podnikli výlet na Zemědělský veletrh, kde se děti seznámily s hospodářskými
zvířaty (krávy, koně, kozy, ovce, drůbež aj.). Děti však nejvíce zaujaly traktory, kombajny a další
zemědělská technika, na kterou si mohly vylézt a podívat se do kabiny.
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Dále jsme se spolu s místními spolky zúčastnili akce „Ukliďme Česko“.
Koncem dubna jsme podnikli výlet na Vysočinu, kde jsme bydleli v roubené chalupě. První den jsme
se seznámili s okolím chalupy, druhý den jsme se vydali na nedaleký hrad Svojanov. Dětem se líbily
zvířata v příhrádku, nejvíce asi páv, který se pochlubil svým krásným ocasem. Nejodvážnější děti
pokořily hradní hlásku, ze které je malebný pohled do údolí říčky Křetínky. Z hradu jsme šli
„Královskou cestou“, po které jsme hledali zvláštní kameny, ve kterých je ukryt Český granát. Měli
jsme štěstí, pár kamenů jsme našli, a děti celé odpoledne tloukly do kamínků a hledaly drahokamy.
Poslední den jsme jeli na výlet do královského města Poličky. Prošli jsme si náměstí a stezku okolo
rybníku. Všem se výlet moc líbil. Tímto děkujeme manželům Koutným za zapůjčení chalupy.
V květnu jsme navštívili spolu s dětmi z Mašinky dvůr pana Koláčka, který dětem ukázal svoje
zvířátka. Děkujeme panu Koláčkovi za ochotu a vstřícnost.
V červnu jsme se vydali na výlet na ranč Loučka, kde chovají koně. Děti byly seznámeny s péčí
a výcvikem koní.
V září jsme se potkávali nejvíce na hřišti vedle kulturního domu, neboť počasí bylo teplé a slunné.
Koncem září se konala Drakiáda, které se i přes nepřízeň počasí zúčastnil hojný počet dětí. Děti dostaly
diplom, sladkosti a vytrvalé děti dostaly upečenou bramboru. Chtěli bychom tímto poděkovat panu
Bittnerovi za přelety letadel.
V říjnu nám počasí dovolilo hrát si ještě na hřišti. Letos jsme poprvé uspořádali bazar dětského
oblečení v kulturním domě. Oblečení, které se neprodalo, bylo věnováno Diakonii Broumov.
V listopadu jsme za přispění sdružení Rodiče a děti pořádali tradiční Lampionový průvod. Průvod
vedl od kulturního domu do parku „Na Délníku“ a zpět ke kulturnímu domu, kde bylo pro účastníky
přichystáno malé občerstvení a hra pro děti.
V podzimním čase opět využíváme hernu v kulturním domě. Jelikož je to období plné nemocí,
scházíme se nepravidelně.
Ve vánočním čase spolu s Chudčickými zvonky pořádáme Andělský pochod, který povede
od hřbitova ke kapličce. Přijďte nasát vánoční pohodu a klid.
V roce 2019 bychom chtěli navštívit oboru Holedná v Brně Bystrci, v březnu bychom rádi zopakovali
bazar oblečení a vypravit se na podléšťky. Pokud jsou zde nové maminky, kterým je dlouhá chvíle, rádi
je mezi sebou přivítáme. Stačí napsat mail na klub.slunicko@seznam.cz, a na všem se domluvíme.
Vážení spoluobčané, tímto bychom chtěli poděkovat sdružení Rodiče a děti, Obecnímu úřadu
v Chudčicích, a Chudčickým zvonkům za vstřícnost a ochotu podílet se na akcích pro děti.
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Katka S. a Katka M.
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Příspěvky občanů:
POSTŘEHY Z CHUDČIC
V letošním roce jsme oslavili 100. výročí naší republiky. Ne všichni vědí, že letos uplynulo 50 let
od vysazení chudčické Lípy Svobody. Dnes už velký strom byl před 50 lety svědkem událostí roku
1968. Díky panu učiteli Dupalovi byla lípa zasazena a tenkrát „dítě školou povinné“ L. Dvořáčková
napsala do školního sešitu následující popis události. (Máte někdo foto z tohoto dne?)

Dalším chudčickým „dokumentem“ pohnutého roku 1968 je lístek s modlitbou:
Přepis textu: „oroduj za nás naši vlast opatruj o to tě prosím
dej nám zdraví boží požehnání sv. Tadeáši buď nám
nápomocný v naší vlasti přepadené 3.9.68 MMKJ“
Lístek je nalezený v roce 2006 za rezavým obrázkem
sv. Judy Tadeáše v dřevěné kapličce, stojící dříve v blízkosti
Třech křížů. (Kaplička čeká na renovaci, věříme, že i ta se
někdy zvládne opravit).

Co se ale podařilo je, že v letošním slavném roce se ušilo několik obnovených chudčických krojů.
O tom, že jde obnova kroje správnou cestou jsme se ujistili na podzim letošního roku. Byli jsme pozváni
do Tišnova na setkání nad obnovenými kroji na Podhorácku. Byli jsme osloveni paní etnoložkou I.
Ochrymčukovou z Podhoráckého muzea, abychom náš kroj na toto setkání přivezli.
Bylo nám ctí, že chudčický kroj (jako jediný) byl představen ostatním návštěvníkům jako velmi zdařilá
varianta obnoveného podhoráckého kroje. Jednotlivé části našeho kroje byly podrobně představeny paní
etnoložkou, včetně dalších historických součástí kroje z archivu muzea, kterým se v Chudčicích snažíme
co nejvíce přiblížit. Během letošní zimy bude ušito několik dětských a mužských krojů. Práce na pokud
možno identické replice původního kroje je místy náročná, ale jak bylo výše zmíněno – nese své plody.
V současné době se mimo jiné věnujeme s L. Čermákovou a Š. Lipovskou řešení zimní varianty kroje.
Pro letošní zimu budou zapůjčeny jupky s dlouhým rukávem, ale do příštího roku
se snad podaří ušít „pravé chudčické kacabaje“. Tvrdým oříškem posledních několika měsíců je shánění
teplých vlňáků. Rádi bychom pořídili vlňáky původní, protože tušíme, že složené dole
ve skříni ještě někde leží. Zatím máme jen 5 ks. Proto, pokud vlastníte starý vlňák – teplou čtvercovou
(ne kostkovanou) vlněnou deku s třásněmi po stranách, budeme rádi za jeho odkoupení. (Na tel. č.
724 356 190).
V radosti prožité dny tohoto i příštího roku přeje Pavla Konečná.
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ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
aneb jak to všechno s kroji začalo
Tou první a nezapomenutelnou ženou, která mi nepřímo vnukla
myšlenu o místním kroji, byla paní Anna Lipovská. Babička
jako vystřižená z Boženy Němcové. Byla to neobyčejná žena,
která zažila válku i to, co přišlo po ní, a přesto na život
nezanevřela, ba naopak. Šířila kolem sebe pozitivní energii,
byla pro každou špatnost, a tak není divu, že svými fotografiemi
a příběhy z hodů nevědomky ovlivnila všechny kolem sebe.
Nejvíce je to patrné na mém muži, neboť víno, tanec, zpěv
a folklor miluje každým coulem.
Všichni v naší rodině do kroje chodili či stále chodí a považují
to za naprosto běžnou součást života. Pro mne to ale z počátku,
tak jednoznačná věc nebyla. Jsem v Chudčicích „náplava“,
a přestože jsem měla možnost několikrát za svobodna hody
absolvovat v kyjovském kroji, můžu říct, že mi k srdci
nepřirostl. A už tehdy mi bylo jasné, že kyjovský kroj patří do
Kyjova. Ale ještě nějaký čas trvalo, než ona myšlenka
o „chudčickém kroji“ uzrála. Ještě jsem potřebovala obrazit
mnoho hodových zábav, protančit a prozpívat spousty večerů
a potkat moc zajímavých lidí, než jsem folkloru vůbec přišla
na chuť.
Jakmile jsem se do Chudčic přivdala, věděla jsem jistě, že chci
pro svou rodinu vlastní kroj. Oděv, který bude vyjadřovat
odkud jsme, bude pravdivý a jen můj. Zároveň jsem si však
uvědomovala, že nebude stačit kroj pouze ušít, ale že se o něj
budu muset naučit starat a připravovat ho. Jaká fuška to je, vím
až dnes.
Dívka v tanečním kroji
Foto Jan Lipovský

Ideální podmínky nastaly v únoru 2016. Tehdy jsem konečně pochopila, že když se do toho nepustím já,
tak jiného „blázna“ jen stěží najdu. Proto jsem začala hledat informace o krojích, stahovat přednášky, číst
knihy a kroniky, navštěvovat nejstarší obyvatele Chudčic a hledat obrazový materiál. Vše v doprovodu mé
tehdy půlroční dcerky.
Při bádání se mi podařilo najít ty správné ženy. Nejprve studentku etnografie Janu Chlupovou, díky níž
jsem získala nejzákladnější představy o kroji. Umožnila mi pochopit některé důležité souvislosti o postavení
dívek v dřívější společnosti. Druhou významnou osobností je Phdr. Irena Ochrymčuková, etnografka
Podhoráckého muzea v Předklášteří. Její znalosti a podklady dopomohly k vytvoření prvních krojů.
A tak jste mohli na hodech 2017 spatřit mou dceru s manželem již v podhoráckém kroji.
Na základě kladných reakcí jsem postupně zorganizovala dvě přednášky, kde byl místní kroj představen
širší veřejnosti. Besedami jsem chtěla pomyslně ukončit své bádání, ale jak se posléze ukázalo, byl to teprve
začátek. Postupně se ozvalo 7 dívek se zájmem o vlastní kroj, což považuji za obrovský úspěch. Nicméně byl
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konec ledna a do hodů zbývaly 3 měsíce. My jsme pořádně neměly ani materiál ani střihy, a přesto jsme
doufaly, že v květnu půjdou všechny v novém. Když píšu my, myslím tím skupinu urputných žen v čele
s Lenkou Čermákovou a Pavlou Konečnou, dvěma spřízněnými dušemi, jejichž zásluhou se nemožné stalo
skutečností.
A jak ten náš podhorácký dívčí taneční kroj vypadá? Jednoduše, prostě a krásně. Dívky mají bílé plátěné
rukávce lemované krajkou doplněné tmavou sametovou šněrovačkou, na sváteční příležitost ještě přepásané
bílou půlkou. Dlouhé pruhované sukně do půli lýtek zdobené prýmkem překrývají vyšívané či krajkové
zástěry z plátna v bílé barvě. Na hlavě nosí turecký šátek uvázaný na horní uzel a na nohou mají bílé silonky
s černými botami na klínku s přezkou.
A co říci na závěr? Jsem nesmírně ráda, že jsem všechny zmíněné ženy mohla potkat a spolupracovat
s nimi, obohatily mne víc než si myslí. Ještě jednou jim ze srdce děkuji.
Šárka Lipovská
PS: Krásné prožití svátků vánočních a poklidný rok 2019. A až budete sledovat české vánoční pohádky,
všimněte si těch krásných krojů.
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