Číslo 42., srpen 2020
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Od vydání předchozího čísla
našeho zpravodaje došlo v naší obci mimo jiné i k následujícím změnám:
Stavba „Chudčice – rekonstrukce chodníků, 2. etapa“ v části obce s místním názvem „Délník“,
byla dokončena a zkolaudována kolaudačním souhlasem s užíváním stavby č.j.: MK/12489/20/OD/Ku.
Součástí této investice obce byla rovněž výměna sloupů veřejného osvětlení a navýšení počtu svítidel.
Stará autobusová zastávka byla odstraněna a nahrazena novou. Parkovací plochy a stání, které zde
byly postaveny, umožňují občanům bezpečné parkování svých vozidel. Parkovacích míst je nyní v této
části obce dostatek a proto vyzývám občany – vlastníky motorových vozidel, aby neparkovali
(dokonce i v protisměru) v této části obce podél silnice III/3862 – Chudčická spojka. Takové parkování
je porušením § 25., odst 3., zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Řidič, který porušuje tento předpis musí počítat s následky. Úprava zeleně na plochách podél výše
uvedené silnice se nyní projektově zpracovává. Po vyhodnocení projektu bude provedeno osetí ploch
a následně i plánovaná výsadba.
V návaznosti na již dokončenou stavbu „Chudčice – rekonstrukce chodníků, 2. etapa“ provedla
firma Znakom s.r.o., dle projektu Ing. Petra Bednáře, se souhlasem všech dotčených, tedy Správy
a údržby Jmk, policie ČR – specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO a Městského
úřadu v Kuřimi, odboru dopravy, místní úpravu provozu, úpravu svislého a vodorovného dopravního
značení včetně dopravního zařízení v okolí křižovatky silnic III/38529 x III/3862. Cílem je zde
dosáhnout výrazného zklidnění provozu ve směru jak od Veverské Bítýšky, tak od Tišnova. K vyřešení
bezpečného pohybu chodců zde přispěje rovněž připravovaná výstavba nového chodníku a veřejného
osvětlení po pravé straně silnice ve směru na Tišnov, který zamýšlíme za mostním objektem propojit
s chodníkem dokončeným ve výše zmíněné 2. etapě. Projekt do stupně pro stavební povolení je nyní
ve fázi projednávání s dotčenými orgány. Obec pro realizaci této investice hodlá využít stejně jako pro
výstavbu 2. etapy financování z dotačního titulu IROP, výzva č.9 Dopravní infrastruktura, který vypsala
„Místní akční skupina Brána Brněnska z.s.“. Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2021.
Současně s výstavbou chodníku v části „Délník“ připravuje obec projekt realizace chodníku podél
silnice II/386 ve směru na Kuřim. Předpokládané financování bude rovněž z IROP , výzva č.9. Dle již
zpravovaných předpokládaných rozpočtových nákladů na obě stavby můžeme obě soutěžit jako
zakázku malého rozsahu, což obec již připravuje. K investičním záměrům obce pro rok 2021 můžeme
také přičíst plánovanou výstavbu části vodovodního řadu 1. etapa – propojení vodovodu v lokalitě
v místním označení „Záhony nad Humny“, kde registrujeme zvýšený zájem o výstavbu rodinných
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domů. Obec již nyní připravuje zhotovení projektové dokumentace. Tato 1. etapa vodovodního řadu
zde zahrnuje úsek od domu č. 184, kde končí již dříve vybudovaný vodovodní řad, po místní
komunikaci v části obce zvané „Vévoz“, délka cca 250 m.
Vzhledem k finanční situaci, ve které se veřejný sektor díky rozhodnutím ministerstva financí
a vlády ČR nachází, musí města a obce omezovat nebo dokonce rušit přípravy a realizace plánovaných
investičních akcí. Částečné slibované kompenzace finančních prostředků ve výši 1 250 Kč na
obyvatele, které se možná do konce letošního roku městské a obecní rozpočty dočkají, hodláme
v naší obci mimo jiné použít i na pořízení přípravných projektů pro budoucí investiční stavby. Jedná se
především o projekty týkající se stavebních prací v oblasti dopravní infrastruktury a zlepšení
bezpečnosti chodců v části obce zvané „Na Hrázi“. O této iniciativě vedení obce Vás, vážení občané,
budu informovat v následujícím vydání našeho zpravodaje.
Nyní mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Výuka žáků byla ovlivněna
pandemií Covid-19, která zasáhla a ovlivnila život společnosti v celé České republice, Evropě i na
celém světě. Vedení obce, ředitelka školy, učitelský sbor, ostatní zaměstnanci školy, rodiče žáků i žáci
naší školy se snažili o důsledné dodržování hygienických opatření, která byla vyhlášena příslušnými
státními orgány a často byla ze strany vedení obce a školy přijata a provedena také opatření i nad
rámec požadovaného. Díky tomuto zodpovědnému chování jsme byli úspěšní. Chci proto všem
jmenovaným poděkovat, mimo jiné i za to, jakým způsobem se vypořádali s novými formami výuky,
se kterými nebyly dosud žádné zkušenosti.
Jak však můžeme pozorovat dosavadní vývoj doma i ve světě, nákaza neustupuje. Často se hovoří
o nástupu druhé vlny, především v průběhu podzimních měsíců. V tomto období bude situace o to
komplikovanější, že pravidelně dochází i k nárůstu chřipkových onemocnění. Podle odborníků je
počáteční průběh obou nemocí takřka totožný, což léčbu komplikuje. Lze tedy předpokládat,
že i v novém školním roce 2020/2021 budeme muset řešit podobné situace, jaké jsme zažívali
v březnu letošního roku. Chci proto vyzvat rodiče dětí, aby nic nepodcenily a ujistit je i trvalou pomocí
ze strany vedení obce a školy.
Od nového školního roku bude opět v provozu také zařízení klubík „Chudčická Mašinka z.s.“, jehož
činnost byla zahájena ve školním roce 2012/2013 a představuje, myslím, výraznou pomoc mladým
rodinám. Nájemní smlouva s touto organizací byla Zastupitelstvem obce Chudčice projednána
a schválena na veřejném zasedání dne 22.7.2020. Vedení spolku úzce spolupracuje s KHS v Brně a řídí
se doporučeními a pokyny hygieniků.
Snad každá obec, počtem obyvatel podobná té naší, řeší problematiku třídění komunálních
odpadů a nakládání s nimi. V této oblasti lidské činnosti je neustále co zlepšovat. Nejinak je tomu
i v naší obci. Obec navýšila počet sběrných kontejnerů na tříděný odpad, plasty a papír. Vyzývám
proto naše občany k ještě intenzivnějšímu třídění odpadu ve svých domácnostech a dosažení tak
snížení podílu objemu netříděného odpadu v celkovém množství svezeného komunálního odpadu
v naší obci. Těm z Vás, kteří tak činíte, děkuji. Na sběrném místě před budovou kulturního domu je
možné do sběrné nádoby uložit jedlé tuky a oleje. Zbytky jedlých olejů a jiné jedlé tuky, které
používáte při smažení nebo pečení, nalejte do nejlépe plastové lahve s možností těsného uzávěru
a odložte do označené a k tomuto sběru určené nádoby. Do sběrných kontejnerů na určený druh
odpadu neukládejte odpad jiný! Na sběrných místech udržujte pořádek a čistotu! Pro svoz většího
množství komunálního odpadu, pneumatik, elektrozařízení a nebezpečného odpadu bude obec
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i nadále zajišťovat svozy v jarním a podzimním termínu. Nejbližší termín bude říjen 2020, přesné
datum bude občanům včas oznámeno.
Na závěr svého příspěvku Vás chci, vážení občané, požádat o spolupráci, která se týká „Petice za
schválení I. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, jak je navržena“. Jedná
se o petici podle § I , zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním. Petiční výbor zastupuje Ing. Oldřich
Štarha, nar.1.1.1961, Tyršova 970 , 664 34 Kuřim. Petiční text adresovaný členům zastupitelstva
Jihomoravského kraje je následující: „My, níže podepsaní občané Jihomoravského kraje, žádáme
tímto zastupitele Jihomoravského kraje, aby schválili I. Aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje, která mj. obsahuje stanovení trasy komunikace D 43 v úseku Lysice – KuřimDI a souvisejících dopravních staveb. Požadujeme schválit trasu budoucí komunikace tak, jak je
navrhována, tedy ve variantě SI0, v historické stopě a s jižním obchvatem Kuřimi. Zároveň žádáme
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby v maximální možné míře podpořilo co nejrychlejší
přípravu a co nejdřívější realizaci této stavby.“
Prosím Vás, vážení občané, o Vaše podpisy pod petiční archy s výše uvedeným textem v úřední
dny tj. po-st od 7:00 hod. do 17:00 hod. Petiční archy budou k dispozici na Obecním úřadě
v Chudčicích. Stanovený termín podepsání petičních archů je do 31.08.2020. Do tohoto data musí
být vše hotovo a předáno následně petičnímu výboru.
Termín jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje o této pro naši obec zásadní záležitosti je
17.09.2020. Pro naši obec velmi důležité!!
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Ze života obce:
SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE
Vážení spoluobčané, ráda bych za spolek chudčických seniorů shrnula, co se nám podařilo
realizovat před tím, než „to“ vypuklo a také po „té“, co po rozvolnění zkoušíme organizovat.
Hned v lednu 2020 jsme se sešli na žolíkovém a šipkařském turnaji v restauraci U Pavlíčků. Na další
lednové akci jsme si promítali fotky z historie Chudčic a vzhledem k tomu, že se zde sešlo hodně
pamětníků, tak jsme si zavzpomínali, jak to u nás vypadalo a jak se to postupně měnilo.
V únoru jsme byli spolupořadateli „Chudčické taneční zábavy“ společně s OÚ a Mladou chasou.
Byla to první akce tohoto druhu, která kladla velké nároky a nasazení. Naše organizace zde oslavila
25. výročí svého založení. Myslím si, že to bylo velmi zdařilé setkání generací se skvělou náladou,
kterou umocnila hudba i program.
Ještě v únoru jsme stihli zajet do Brna na muzikál Mamma Mia a sportovně založená část našich
členů změřila svoje síly na bowlingovém turnaji v Tišnově.
A pak to přišlo …..
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Nicméně hned po rozvolnění, v polovině června, jsme uskutečnili zájezd do Valeče na divadlo „Dva
nahatý chlapi“. Představení se konalo na nádvoří zámku a byl to herecký koncert čtyř pražských herců
paní Šinkorové, Randové, pana Krause a Zounara. Po té zvláštní době jsme se opravdu dosytosti
nasmáli.
Pravidelné měsíční schůze spolku v kulturním domě jsme prozatím zrušili, nahrazujeme je
setkáváním v kempu u Havlínů. První se uskutečnilo koncem června a k dobré náladě hrála country
kapela pana Kučery. Druhé se konalo koncem července s hudebním doprovodem harmonikáře pana
Michala Silnici.
Na září máme naplánovaný zájezd na Novomlýnské nádrže a do Čejkovic. Koncem roku dvě
kulturní akce, operetu Polská krev a činohru Slaměný klobouk.
Doufáme, že se nám podaří naplánované akce uskutečnit a přispět k dobré pohodě našich členů
i občanů.
Senioři Chudčice

CHUDČICKÉ ZVONKY
Chudčické zvonky připravovaly na letošní jaro několik akcí (cestovatelské setkání s promítáním
fotografií, výpravu za bylinkami, vycházku do okolí s geologem), což se díky pandemii neuskutečnilo.
I přes všechna omezení proběhlo velikonoční hrkání (v karanténě), jen z okna nebo před vlastním
domem.
Uskutečnilo se ale něco jiného: už 16. března odpoledne proběhla mezi námi (na WhatsApp)
blesková domluva. Naším cílem bylo nastříhat, ušít, vyprat, vyžehlit, jednotlivě zabalit a doručit do
„sámošky“ zdarma roušky k okamžitému použití (díky Homoláčům, že jsme mohly krabici v prodejně
umístit). Makaly jsme. Rychlí posli (naše děti) přesunovali polotovary na kliku „té druhé“, která
pokračovala v procesu. Zapojily se i místní seniorky, čímž nás strašně moc potěšily – DÍKY! Bylo to
neskutečné, až euforické, jak se nám vše i díky našim předchozím vztahům dařilo. Galanterie byla
zavřena, šňůrky jsme zpočátku stříhali i ze silonových punčoch (super pružné, pevné ). Naši chlapi
opravovali šicí stroje, stříhali, vyráběli pomůcky na 3D tiskárně a převzali naše běžné úkoly. Roušek
byly stovky. Když jsme pak potkaly někoho s tou „naší rouškou“, tak jsme ji podvědomě zařazovaly na
období, kdy se který materiál šil a jestli má ještě tu či onu šňůrku. Děkujeme všem občanům, kteří
věnovali materiál nebo jakkoliv pomohli.
Po rozvolnění proběhl „Cyklovýlet“ do Moravských Knínic se školáky na zmrzku, „Společné
přespání v sadu“ ve stanech s noční hrou v lese pro odvážné, akce „Zase Zvonky“ s lektorkami lesní
pedagogiky pro děti + bleší trh. Novinkou bylo „Autorské čtení Alžběty Bublanové“ v sadu s hudebním
doprovodem Petry Punčochářové. A příjemně prožitý letní podvečer „S jógou v sadu“.
A na co se můžete těšit po prázdninách? Plánujeme vám představit nově vzniklou místní kapelu
LUU Band, plus máme chuť na společné moštování s koštem jablek v sadu. Podrobnosti naleznete
včas na plakátech.
Za Chudčické zvonky Pavla Konečná
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Milí spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat, že se obci Chudčice podařilo získat dotaci ve výši 400 000 Kč
na přeměnu plochy za fotbalovým hřištěm v lokalitě Na Rybníce. Tato dotace je z programu
„Místo kde žijeme“ Nadace Via. Nadace letos podpoří pouze tři projekty po celé ČR (Chudčice,
Kunštát a Bílou Vodu v Jeseníkách). Nadační peníze nejsou ze státního rozpočtu ani z EU, ale
jsou to peníze našich spoluobčanů vložené do nadačního fondu často po malých částkách
(samozřejmě největšími dárci jsou Jablotron a Net4GAS). Odpovědnost za jejich správné využití
je tedy veliká.
Projekty z programu „Místo kde žijeme“ si kladou za cíl podpořit komunitní život
v obcích a městech po celé ČR. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy. Projekt bude jiný, než je
v podobných případech obvyklé. Co vznikne na ploše za hřištěm, neurčí ani zastupitelstvo, ani
architekt sám o sobě. Plány na proměnu plochy za fotbalovým hřištěm (zahrnuje i část zaniklé
trati Kuřim - Veverská Bítýška), budou vznikat na setkáních s občany. Těmto setkáním bude
přítomen architekt a externí koordinátorka projektu.
Zamyslete se, prosím, nad tím, co z prvků, které se dají umístit na plochu za hřištěm,
v obci nejvíce chybí. Všechny návrhy jsou vítané. Zda to bude hřiště, udírna, lavičky, stromořadí
nebo mokřad, záleží jen na nás všech. Návrhy s nejvíce hlasy budou realizovány (samozřejmě
v rámci rozpočtu projektu). Plochu určenou pro realizaci, nazvanou „Na Rybníce“, jsme
vykolíkovali tak, abyste měli konkrétní představu, o jake parcely jde přímo na místě. Stejně tak
na obrázku č. 1 níže můžete vidět dotčené parcely.
Vaše návrhy, co byste si „Na Rybníce“ přáli, můžete už nyní zasílat na e-mailovou
adresu narybnice@chudcice.cz
O dění kolem projektu Vás budeme průběžně informovat na internetových stránkách
narybnice.chudcice.cz
První setkání občanů a spolků s architektem proběhne na podzim 2020 pravděpodobně
na přelomu října a listopadu. Vytvoří se rámcové zadání pro architekta a na druhém setkání
se budeme bavit již nad konkrétním návrhem.
Zve Vás a na setkání se těší realizační tým (Pavel Konečný, Vladimír Kalus, Zdeněk Homoláč,
Jana Deutscherová, Alena Šamonilová, Kateřina Stoupencová, Marie Cebáková, Jan Lipovský).

Obrázek 1: Parcely pro realizaci projektu
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