Číslo 43., prosinec 2020
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Blíží se konec roku 2020 a tak
mi dovolte krátké ohlédnutí za naší prací v tomto roce.
V oblasti investic jsme se v roce 2020 zaměřili na výstavbu nových chodníků, parkovacích stání,
části veřejného osvětlení a úpravu obecní zeleně, jak v samotném středu, tak především v horní části
obce zvané místním názvem „Délník“. Konečnou podobu infrastruktury zamýšlíme dokončit
v průběhu roku 2021.
Co tedy zde ještě zbývá postavit? Na druhou etapu již dokončených chodníků navážeme výstavbou
třetí etapy, která zahrnuje trasu začínající za mostním objektem v křižovatce silnic III/38529 x III/3862
na Délníku a pokračuje podél silnice III/3862 ve směru na Tišnov, kde končí téměř na horizontu
u zpevněné účelové komunikace (místní název Malé Hranice) a to včetně veřejného osvětlení.
Ve středu obce to pak bude prodloužení chodníku podél silnice II tř.č.386 ve směru na Kuřim, též
včetně veřejného osvětlení. Tato stavba bude navazovat na již dokončený úsek druhé etapy před
domem č.21. Součástí stavby třetí etapy bude na Délníku rovněž dokončení úpravy vjezdu před
domem č.166 a uvažujeme zde i přidání ještě jednoho parkoviště a dokončení úpravy obecního parku.
Co jsme museli pro to, abychom mohli třetí etapu postavit, dosud udělat? Byla to především
otázka dobrého projektu, který prošel schválením všech dotčených orgánů a vydání stavebního
povolení. Poté bylo třeba uspět s žádostí o přidělení potřebných finančních prostředků v příslušném
dotačním titulu a zároveň zajistit v potřebné výši i své vlastní finanční prostředky na dofinancování
akce.
Naše žádost, kterou jsme uplatnili v dotačním titulu IROP, výzva č.9 – Dopravní infrastruktura
získala při hodnocení plný počet bodů, a proto především i k přihlédnutí k počtu zde podaných
žádostí, celkové alokaci nabízených finančních prostředků a dalším okolnostem, jsme přesvědčeni
o tom, že budeme jako již několikrát před tím, úspěšní, a stavbu shora popsané třetí etapy nových
chodníků a parkovacích stání budeme v prvním pololetí 2021 realizovat. Po jejím dokončení bude jak
ve středu naší obce, tak především v její horní části, na Délníku, zajištěn pro pěší bezpečný pohyb, pro
majitele motorových vozidel pak možnosti snadnějšího parkování a v neposlední řadě dojde i ke
zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti silničního provozu na silnici III 3862 – Chudčická spojka, včetně
souběžné místní komunikace. Po dokončení plánované výsadby veřejné zeleně přilehlém obecním
parku se zlepší i vzhled celé této části naší obce. Ostatně je to evidentní již nyní, po dokončení druhé
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etapy výstavby chodníků, nových parkovišť a úpravy přilehlého obecního parku. Splníme tak beze
zbytku cíl, který jsme si před zahájením těchto prací vytyčili.
Jistě jste mnozí z Vás, vážení občané, zaznamenali probíhají stavební práce v části obce zvané
Černé hony (část katastru naší obce, která se nachází pod areálem bývalého zemědělského družstva
ve směru na Tišnov). Dovolte mi proto, podat stručný popis této stavby. Jedná se o akci realizovanou
pod názvem „Protierozní opatření a polní cesty v k. ú. Chudčice“ jako součást navržených cest
a společných zařízení schválené a zapsané pozemkové úpravy v naší obci. Projektantem stavby je
Ing. Tomáš Racek, objednatelem pak Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a zhotovitelem
jím vybraná stavební firma.
Stavba je rozdělena na čtyři části: polní cesta C9, protierozní příkop P1, polní cesta C23 a výsadba
liniového interakčního prvku IP1:
•

Polní cesta C9 – jedná se o v podélném sklonu stoupající cestu dlouhou 609,28 m vlevo od
areálu bývalého zemědělského družstva podél Chudčického potoka směrem k lesu. Povrch
cesty je nyní asfaltový (3,5 m asfalt + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice). Součístí stavby jsou dva
propustky DN 1000, které byly rekonstruovány. Je bez dopravního značení. Tato část stavby
již byla dokončena, zkolaudována a předána obci Chudčice.

•

Interaktivní prvek IP1 – byl realizován podle samostatné projektové dokumentace a jedná se
o výsadbu různých druhů listnatých stromů (javor, olše, jilm atd.) podél toku Chudčického
potoka. Výsadba byla již dokončena.

•

Polní cesta C23 – v současné době je ve výstavbě a před dokončením. Délka cesty je
590,5 m, šířka je navržena 3 m, konstrukce vozovky je 10 cm zatravňovací vrstva - směs
štěrkopísku a zeminy v poměru 3:1, 25 cm štěrk 0-63 mm, úprava zemní pláně bude
provedena hydraulickými pojivy v tloušťce 30 cm. Podél cesty bude provedena výsadba,
převážně ovocnými stromy.

•

Protierozní příkop P1 - je určen k zachycení a odvedení povrchových vod. Je situován podél
cesty v délce 210 m a šířce 3,5 m. Jeho profil je lichoběžníkový se šířkou dna 0,5 m,
hloubka 0,6 m. Sklon obou je navržen ve sklonu 1.2,5 m. Příkop je zaústěn do Chudčického
potoka. Zpevněno bude rovněž koryto potoka ve vzdálenosti 5m na vtoku a výtoku
z příkopu P 1.

Předpokládané dokončení stavby je naplánováno do 31.12.2020. Po následné kolaudaci bude
převedena rovněž do majetku obce Chudčice. Hodnota obou staveb, a sice chodníky a parkoviště
druhá etapa a protierozní opatření činí přibližně 10 mil. Kč.
Nyní mi dovolte, vážení občané, podat několik informací k práci na novém územním plánu obce
Chudčice. Zhotovitel má v současné době vypracován „Návrh územního plánu“ pro společné
projednání. Další práce na tomto dokumentu blokuje situace v zastavitelné ploše Z 14 – zastavitelná
plocha „Pod Hrází“. Co je zde předmětem komplikací? Plocha byla řešena původním územním plánem
obce z roku 2000 jako návrhová plocha pro přeložku silnice II 386 mimo zastavěné území a pro
nestavební plochy.
Záměr přeložky není v nynější době aktuální, a proto ho zhotovitel z „Návrhu“ vylučuje, s čímž
vedení obce naprosto souhlasí. Předmětem komplikací je umístění autobusové zastávky hromadné
dopravy. Obec, před rozhodnutím pořídit nový územní plán, oslovila autorizovaného inženýra
projektanta pro dopravní stavby (ČKAIT -1003178) se zadáním, jak v rámci nynější platné legislativy
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vyřešit umístění autobusové zastávky v této části obce. Součástí objednávky byl i požadavek, aby tato
dokumentace byla projednána se všemi dotčenými orgány a byl vypracován i rozpočet nákladů
stavby. Na základě tohoto zadání vypracoval projektant dvě varianty řešení. Obě vyhovují dnešní
legislativě, obě jsou schváleny všemi dotčenými orgány, ale liší se výší nákladů na stavbu.
Pro zařazení do „Návrhu“ nového územního plánu obce Chudčice pro zastavitelnou plochu Z 14
byla zastupitelstvem zvolena varianta č.2 , která je z hlediska předpokládaných pořizovacích nákladů
o částku 420 463 Kč levnější a kterou zhotovitel do „Návrhu“ zapracoval. Zastupitelstvo obce tedy při
svém rozhodování postupovalo v souladu s ust.§ 38 odst.1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) s péčí řádného hospodáře.Proti tomuto rozhodnutí zastupitelstva podávají současní majitelé
jednoho z dotčených pozemků námitku a žádají odstranění nynější autobusové zastávky a vyřazení
varianty č.2 z „Návrhu“ nového územního plánu. O výsledku rozhodnutí pořizovatele nového
územního plánu o vypořádání této námitky podám informaci v některém z příštích vydání našeho
zpravodaje.
V souvislosti s dopravní infrastrukturou týkající se významně i naší obce bych chtěl připomenout
i zásadní událost, kterou bylo schválení I. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
dle předloženého návrhu. Chci proto znovu i touto cestou poděkovat všem z Vás, vážení občané, kteří
jste svými podpisy podpořili petici žádající trasování navrhované komunikace D 43 ve variantě S 10
včetně obchvatu Kuřimi.
Kůrovcová kalamita, která zasáhla jehličnaté lesy ČR se nevyhnula ani porostům jehličnanů ve
vlastnictví obce Chudčice. Chtěl bych v souvislosti s likvidací jejich následků poděkovat správci našeho
obecního lesa (cca 35 ha) panu Ing. Jaroslavu Kleinovi za vynikající práci, kterou při správě lesa odvádí
a které si velice vážím. Děkuji mu rovněž za práci na přípravě žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, jež byla úspěšná. Obec obdržela ze
státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva zemědělství účelově vázaný finanční příspěvek ve výši
364 542 Kč, který bude využit na odstraňování vzniklých škod v souvislosti s nahodilou těžbou
jehličnatého dřeva ( § 2 písm. N) lesního zákona.
Chci rovněž poděkovat ředitelce naší ZŠ a MŠ paní Mgr. Lence Truhlářové, učitelskému sboru
a všem nepedagogickým pracovníkům za to, jak zvládají výuku dětí a zajišťují každodenní provoz školy
a přeji všem pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.
I klubík „Chudčická mašinka“, určený pro ty nejmenší, si vede pod novým vedením velmi dobře
a mé poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili.
Na závěr svého příspěvku se omlouvám vedoucím zájmových organizací působících v naší obci za
to, že z důvodu přetrvávající epidemie Covid 19 jsem zrušil každoroční vánoční posezení s nimi a přeji
všem především zdraví a veselou mysl v této nelehké době.
Vzhledem k mimořádné situaci spojené s Covid-19 bylo zrušeno také slavnostní Vítání občánků.
Pokud to situace dovolí, proběhne v náhradním termínu na jaře. Pozvánky rodičům dětí budou
zaslány v dostatečném předstihu.
Vážení občané, společně se zastupitelstvem naší obce, přeji Vám i Vašim nejbližším pevné zdraví
a klidné prožití svátků vánočních.
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus
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Ze života obce:
KLUB SLUNÍČKO
Všichni víme, jaký byl tento rok neobvyklý, náročný a omezující. Ale i v této nelehké době se
narodilo spoustu dětí .
Při dodržování všech vládních nařízení se malé skupinky maminek a dětí potkávaly na nové asfaltce
pod areálem bývalého ZD. Děti tu jezdily na odrážedlech, kolech, kolečkových bruslích a užívaly si
jarního sluníčka. Na asfaltku jsme namalovali hry, které zpříjemňují cestu k lesu – panáka, čáru,
chodník, terč. V lese jsme stavěli domečky a bunkry.

V červnu jsem navštívila naše seniory s prosbou, zda by se nepokusili dát dohromady původní
názvy různých zákoutí obce, protože se začínají vytrácet. Bylo veselé pozorovat, jak „Hrázáci
a Délňáci“ mají svoje pojmenování. Vznikla z toho pěkná mapa s přehledem, a pokud se to povede,
bude mapka digitalizována.
A přišel podzim a s ním opět další vládní nařízení a omezení. Nemá smysl vyjmenovávat, o jaké
akce jsme přišli, přesto nad Chudčicemi vláli draci.
Jako náhrada za lampionový průvod byla večerní hra Cesta za pokladem s baterkou. Děti musely
rozluštit šifru, kde je poklad ukrytý a vydat se ho hledat. Za odměnu si mohly z pokladu vzít dva
drahokamy. Po neplánovaném zveřejnění na Facebooku přišly i další děti z okolí. Vše se zvládlo a hra
se i tak povedla.

Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří přes všechna nařízení, dokázali vymyslet alternativní
řešení, aby chudčický kulturní život neumřel. A jak to bude dál? To se necháme překvapit. Doufám, že
příští rok si spolu všichni užijeme jako dříve.
Přejeme všem občanům šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky
a pohody.
Za Klub Sluníčko Katka Stoupencová
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDČICE
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 z pohledu školy.
I naší školy se dotýkají opatření spojená s COVIDEM 19, které ovlivnily plánované akce ve škole.
Musela být odvolána divadelní představení, koncerty ZUŠ Veverská Bítýška i hudební školy pana
učitele Babáka, taneční vystoupení ZUŠ Kuřim pod vedením paní učitelky Michelové. Tradiční
sportovní dopoledne pořádané ke Dni dětí pro žáky školy a seniory podporující vzájemnou úctu,
slušnost, respekt, toleranci, porozumění i sportovní zápolení a dodržování pravidel fair play se
nepodařilo uskutečnit. Zavřený bazén v Kuřimi nám neumožnil výuku plavání, oblíbený cyklovýlet
z Veselí nad Moravou do Hodonína kolem Baťova kanálu se rovněž nekonal, společný školní výlet pro
MŠ a ZŠ COVID 19 zmařil.
Místo toho nás všechny společně uzavřel doma, kde nás čekala nová společná on-line výuka před
počítači, tablety nebo mobilními telefony. Učitelé se této nové, netradiční výuky zhostili na výbornou.
Denně chystali přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny pro každý ročník zvlášť, které po skončení
výuky umístila ředitelka školy na webové stránky školy. Výuka probíhala přes aplikaci SKYPE po
jednotlivých ročnících zvlášť, v přesně daných časech. Nejtěžší pro všechny bylo zvládnutí vystupování
před kamerou, udržení pozornosti a nerušení ostatních spolužáků povídáním.
Všem žákům i jejich rodičům patří velká pochvala a poděkování za pravidelné každodenní
připojení, i když občas nastaly obtíže s připojením – nešel zvuk, ,,sekal se obraz,“ vypadla WIFI. S tím
vším rodiče obětavě pomáhali. Rovněž žákům pomáhali s náměty na výtvarnou výchovu a pracovní
činnosti. Zadané, pečlivě vypracované úkoly posílali žáci nebo rodiče přes chat nebo emailem
vyučujícím. Ti je svědomitě kontrolovali a posílali zpětnou vazbu žákům. Fotografie výrobků nebo
výkresů žáků vypracovaných doma jsou umístěny na webových stránkách školy.
Po návratu do školy nás čekalo ranní měření teploty a neustálá dezinfekce rukou. Na ústech
musely být roušky. Ani to nám nevadilo, do školy jsme se těšili. Pevně jsme věřili, že druhá vlna
zavírání škol na podzim nenastane. Opak se stal pravdou. ZŠ uzavřená, MŠ v běžném denním provozu.
Společně jsme se těšili na výuku bruslení v nově otevřené hale v Kuřimi, které se mohli společně
zúčastnit děti z MŠ i žáci ZŠ. I tato nová lákavá sportovní aktivita se musela bohužel zrušit. Tradiční
vítání občánků se musí odložit na vhodnější čas. Děti ze školky se těšily, že slavnostně přivítají své
budoucí kamarády.
Aby děti z MŠ nebyly ochuzené o zážitky, připomenuly si legendu o svatém Martinovi. Děti si
společně během pobytu ve školce upekly ,,svatomartinské rohlíčky,“ vyrobily koně, vykreslily
omalovánky ke zmíněnému Martinovi.
Mikuláš dětem i letos nadělí nadílku, která se skládá z adventního kalendáře, balíčku s ovocem
a baterky, kterou věnoval pan starosta. Je nám líto, že letos nemohli malí i velcí vystupovat na
tradiční besídce spojené s rozsvícením vánočního stromu, která každoročně navodila klidný
předvánoční čas. To nám ovšem nevadí, protože ,,Ježíšek“ k nám do školy jistě přijde a obdaruje ty
nejmenší ve školce i ty odrostlejší ve škole.
Přejeme všem dětem, rodičům, obyvatelům obce Chudčice klidné a pohodové Vánoce a do
nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a optimismu v této nelehké
době.
ZŠ a MŠ Chudčice
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SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE
Vážení spoluobčané,
náš dnešní příspěvek bude krátký. Bohužel jsme byli nuceni v rámci ochrany našeho zdraví
společné aktivity zcela utlumit. Podařilo se nám pouze uskutečnit podzimní zájezd do Čejkovic a na
Novomlýnské nádrže. Projeli jsme se lodí po dolním jezeře, navštívili Templářské sklepy a výrobnu
bylinkových čajů Sonnentor. Dále jsme zakoupili lístky na 2 divadelní představení v Brně, ale
v důsledku uzavření divadel se akce nemohly uskutečnit a budou přesunuty na jaro 2021.
Jménem naší organizace bych chtěla poděkovat všem našim členům za pochopení, že jsme
nemohli více přispět k naplnění našeho hesla „Aby člověk důstojně žil a nebyl sám“.
Do roku 2021 přejeme všem hodně zdraví, optimismu a naděje.

Senioři ČR Chudčice

PEČUJEME O KRAJINU
Letošní rok byl v mnoha ohledech specifický. Vzhledem k různým omezením, bylo najednou víc
času pobývat doma a v blízkém okolí bydliště. Věřím, že spousta z Vás poznala nová zákoutí Chudčic.
Čeho jste si mohli všimnout? Na jaře jsme prováděli zálivku vysazených stromů v obou sadech
a taky kolem Chudčického potoka. Stromům se daří dobře. V létě proběhlo odborné ošetření
památného stromu - Chudčické lípy (v dolní části obce „u Krézků“) za finanční podpory Ministerstva
životního prostředí. Rovněž se pokosil významný krajinný prvek Kamínky nad Luhy. V Sadu
Osvobození se v průběhu léta kosily pěšinky, aby bylo možné v sadu pobývat a kochat se pestrostí
květů i různých drobných živočichů. Na podzim se konal již 6. ročník Ukliďme svět, ukliďme Česko, při
kterém se nám, díky všem dobrovolníkům, podařil posbírat odpad v obci a jejím okolí. Dokonce se
letos zase vysadily nějaké stromy – a to konkrétně v rámci dokončení akce Státního pozemkového
úřadu v části Černé Hony (u býv. JZD). Díky dobrovolníkům se také podařilo založit trávník v parčíku
před obchodem a v parku na Délníku a umístit pár laviček v okolí obce. Skvělou novinkou byla
možnost zakoupit první mošt z chudčického Sadu Osvobození.
A co chystáme na příští rok? Podáme žádost na obnovu parku na Délníku - na výsadbu stromů.
Na plochu je zpracována odborná krajinářská studie. Další prvky, které jsou navrženy pro umístění
v parku, budou realizovány výhledově. Ráda bych Vás tímto chtěla požádat o pomoc s výsadbou.
Pokud to vyjde, budeme sázet již na jaře 2021. Zároveň věřím, že budeme pokračovat v akci Ukliďme
Chudčice, realizaci akce Na Rybníce a taky v péči o sady, významné krajinné prvky a další místa
na území obce.
Díky moc všem, kteří se do péče o obec zapojujete.
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Za komisi pro životní prostředí
Jana Deutscherová (roz. Barašová)

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast v hlasování. Zúčastnilo
se celkem 178 z Vás. Moc děkujeme!
Paní architektka Ing. Jana Janíková má již výsledky hlasování
k dispozici a pokusí se zapracovat co nejvíce prvků, které si přejete.
Vyhrálo workoutové hřiště s 58 hlasy a na druhém místě se umístilo multifunkční hřiště s 56 hlasy.
Podrobné výsledky hlasování naleznete na webu projektu Na Rybníce [1].
Jak již bylo několikrát řečeno, výsledný návrh bude kompromisem. Prostor za hřištěm není
„nafukovací“ a všechny prvky by se na něj nevešly.
Co tedy bude následovat? Paní architektka vytvoří dva návrhy a my se spolu s Vámi nad nimi
sejdeme při druhém plánovacím setkání s veřejností někdy v průběhu února 2021. Při tomto setkání
se bude návrh dále upravovat, tak aby co nejvíc odpovídal Vašemu zadání. Zároveň budou probíhat
projekční práce na přeložení místní komunikace na těleso bývalé železniční trati Kuřim Veverská Bítýška. K tomuto účelu byl vykoupen pozemek sousedící s původním obecním pozemkem.
Cílem této investice je zvětšit a sjednotit pozemky určené pro přeměnu v rámci tohoto projektu.
Koncem února/začátkem března 2021 bychom rádi uspořádali první brigádu na pozemku za hřištěm.
V té době již budeme vědět, co se bude stavět a kde budou jednotlivé prvky umístěny. Bude potřeba
odstranit většinu náletových dřevin z pozemku. O termínu této akce Vás budeme informovat.
Velmi také děkujeme Všem, kteří se zapojili do dárcovské výzvy na portálu darujme.cz [3]. Peníze
vybrané za prodej moštů a všechny další dary použijeme na „prvek navíc“. Bude to něco, na co již
nebudou zbývat peníze z grantu, ale přesto byste to dle hlasování moc chtěli.
V této chvíli připravujeme kalendář na rok 2021 s historickými fotografiemi Chudčic. Budeme ho
nabízet za 150 Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů bude taktéž použit na „prvek navíc“.
Ještě jednou děkujeme za Vaše zapojení a podporu projektu Na Rybníce. Zvláštní poděkování patří
žákům a učitelům ZŠ, kteří velmi pomohli se sběrem jablek v chudčickém sadu. Jste úžasní.
Vše nejlepší v novém roce a klidné Vánoce Vám přeje
Tým Na Rybníce

[1] web: https://narybnice.chudcice.cz
[2] e-mail: narybnice@chudcice.cz
[3] dárcovská výzva: https://narybnice.chudcice.cz/darujme
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CHUDČICKÉ ZVONKY

Vánoční stromeček a nadílka pro zvířátka
Poslední adventní neděli (20.12.) v 15:30 se sejdeme
v sadu Osvobození a vytvoříme jedlý vánoční stromek
a nadělíme něco na přilepšenou zvířátkům.
Až padne tma, pokusíme se vytvořit „světelné PF“.
Proto budeme rádi, když si s sebou každý vezmete nějaké
světélko (baterku, čelovku, zapalovač, svíčku,…).
Hrníček s sebou také nepřijde nazmar 
Na viděnou se těší Chudčické zvonky
Tipy na nadílku pro zvířátka:
Obyvatelé sadu a lesa uvítají oříšky vlašské i lískové, žaludy, bukvice,
kaštany, šišky, šípky, jeřabiny, slunečnicová či dýňová semínka, obilné klasy
nebo klidně jen zrní, kukuřici a podobně. Vhodné jsou také jablka a
hrušky. Ze zeleniny pak mrkev, ale také celer a kedluben. Zajíci
nepohrdnou ani košťálem od zelí či kapusty.

Andělský průvod trochu jinak...
Dne 23.12. od 15.30 budou naší obcí procházet
andílci (školní děti) s betlémským světlem.
Pokud budete chtít, můžete je zastavit a rozžehnout
svoji svíčku. Andílci mohou přijít ke KD na 15:30,
kde se andělé rozdělí dle počtu do skupinek, nebo se
mohou přidat na trase. Skupinky pak vyrazí kolem
parku směrem na Tišnov, další skupinka přes kapli ke
hřbitovu, poslední skupinka na Hráz.
Požehnané svátky vánoční všem přejí
Chudčické zvonky.
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