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Číslo 40., duben 2019 

Starosta obce informuje: 

Vážení občané, 

zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Jak jsem Vás informoval 

v minulém čísle obecního zpravodaje, dokončili jsme projektovou dokumentaci na stavbu 

„Rekonstrukce chodníků Na Délníku – II.etapa“ a  na tuto stavbu máme již vydáno  stavební povolení. 

Stavební povolení je důležitou podmínkou pro podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků  

na realizaci stavby. Ze dvou možností, které byly pro poskytnutí dotace k dispozici, jsme dali přednost 

výzvě vypsané sdružením MAS (místní akční skupina) brána Brněnska. Tato výzva byla pro obec 

Chudčice finančně nejvýhodnější. Naše žádost splnila všechna požadovaná kritéria výzvy, řídícím 

výborem byla vybrána k financování a podle předběžných informací očekáváme konečné rozhodnutí  

o přidělení finančních prostředků do konce měsíce dubna 2019. V současné době připravujeme 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, které chceme dokončit co nejdříve a s vybranou stavební 

firmou hodláme uzavřít Smlouvu o dílo. Tato stavba je nejdůležitějším investičním záměrem obce  

pro rok 2019. 

Její realizací však  úsilí  vedení obce Chudčice o zajištění bezpečnosti chodců v naší obci ani zdaleka 

nekončí! Na základě usnesení Zastupitelstva obce Chudčice č. 21/19/ZO2 , které bylo schváleno  

na veřejném zasedání dne 22. 03. 2019, pracuje vybraný projektant dopravních staveb na následující 

projektové dokumentaci do stupně pro vydání stavebního povolení, která tvoří jeden celek a skládá 

se z těchto částí: 

 bezbariérové chodníky směr Sentice 

 bezbariérové chodníky směr Kuřim 

 bezbariérové chodníky směr Veverská Bítýška 

Tento investiční záměr hodláme po důkladné přípravě realizovat v roce 2020. Všechny tři části 

obce si z hlediska bezpečnosti, především chodců, žádají řešení. Dovolte mi však několik poznámek  

k části obce směr Sentice. Dne 02. 01. 2018 jsem vyzval Dopravní inspektorát Brno-venkov, policie 

ČR, aby na místě samém byl jejich inspektorem posouzen a vyhodnocen stav bezpečnosti chodců  

a vozidel vyjíždějících na silnici III.tř.č 38 529. Právě stanovisko inspektorátu bylo tím určujícím pro 

povolení, které vydal věcně příslušný správní orgán k výstavbě napojení vjezdů do domů, které jsou 

zde postaveny. Toto povolení nevydává obec. Žádal jsem inspektorát o povolení umístit dopravní 

značky začátek a konec obce o několik desítek metrů dál ve směru jak na Tišnov, tak i ve směru  

na Veverskou Bítýšku. Požadoval jsem také měření rychlosti motorových vozidel přijíždějících jak  
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ze směru od Tišnova, tak ze směru z centra obce nebo ve směru od Veverské Bítýšky. Pracovník 

inspektorátu byl na místě, prováděl monitoring, shlédl mnou vyhotovenou fotodokumentaci chování 

některých „řidičů“, ale konečné stanovisko inspektorátu bylo zamítavé. Nevyhověl obci ani v jednom 

požadavku. Proto zde připravujeme stavbu nového chodníku na pozemku p.č. 198/5 a jeho propojení 

a navázání na II. etapu rekonstrukce chodníků Délník. 

Vjezd do obce ve směru od Kuřimi po silnici II.tř.č.382 byl předmětem dalšího jednání na úřadu 

ředitelství SÚS JmK v Blansku, kterého se se mnou zúčastnil také Ing. Pavel Konečný, předseda 

finančního výboru. Podali jsme v zájmu urychlení řešení bezpečnosti dopravy v této části obce návrh, 

že vedle  již vypracované studie (zpracovala, financovala a předložila obec) předložíme další projekt 

stavby bezbariérových chodníků v trase, na které jsme se dohodli. V současné době se na něm 

pracuje. 

Především pro žáky naší školy, ale nejen pro ně, je k dispozici cesta, která se nyní dokončuje a po 

které mohou bezpečně projít na tělocvik na fotbalové hřiště či vycházku do okolí, aniž by se 

vystavovali nebezpečné dopravní situaci ve shora uvedené části obce, tedy křižovatce silnic II.tř.č. 386 

a III.tř. č. 38 529 – spojka. 

Co se týká vjezdu do obce od Veverské Bítýšky, vedle již zpracovaných variant řešení se nyní 

zpracovává další, která je kombinací možných řešení a vychází rovněž vstříc variantě, která byla 

předmětem shora popsané schůzky vedení obce s ředitelem SÚS JmK v Blansku.  

Obec má v majetku mimo jiné také tři mosty, a sice, most do chatové oblasti, most na místní 

komunikaci ke hřbitovu a most u tenisových kurtů. Všechny tři mostní objekty si naléhavě žádají 

opravu. Vybraný projektant pracuje na návrhu opravy těchto staveb. Ty si vyžádají značné množství 

finančních prostředků a proto hledáme vhodný dotační program k spolufinancování. Je to úkol  

na celé volební období a možná i pro naše nástupce. 

Jak již víte z minulých vydání našeho zpravodaje, vážení občané, usiluje obec Chudčice o přidělení  

finančních prostředků na stavbu sběrného dvora pro tříděný odpad. Dvakrát již byla naše žádost 

odmítnuta, ale pokoušíme se o to znovu. Zda bude naše snaha konečně korunována úspěchem, o tom 

Vám podám informaci v některém z dalších vydání našeho zpravodaje. V současné době je věc  

v jednání. 

Náš obecní les postihla kůrovcová kalamita. Je to žalostný pohled. Budeme muset vytěžit 

2 500 m3 dřeva a plochy znovu osázet. To není jednoduchý úkol. Nejsme však sami. České lesy 

prožívají těžké období. Uděláme však vše proto, abychom situaci zvládli. Vždyť lesy jsou plíce 

planety!   

Na přelomu roku 2013 – 2014 byla do provozu uvedena oddílná splašková kanalizace v naší obci, 

stavba, která si vyžádala značné finanční prostředky a velmi přispěla a přispívá k ochraně životního 

prostředí, k čistotě vodoteče „Chudčický potok“ i potok Kuřimka. Obec, jako vlastník stavby, 

připravuje monitoring nakládání s odpadními vodami u těch staveb, které dosud nejsou napojeny  

na vybudovanou stokovou síť splaškové kanalizace nebo jejich majitelé vlastní domovní čistírny 

odpadních vod. Majitelé těchto staveb budou vyzváni, aby předložili doklady o tom, jak nakládají 

s odpadními vodami. Obec bude při této revizi spolupracovat s vodoprávním úřadem v Kuřimi. 
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Vážení majitelé psů, je naprosto nepřijatelné, aby Vaše zvíře několik dní po sobě, v krátké době 

uteklo a pohybovalo se večer na silnici tak, že projíždějící auta kličkují ve snaze se vyhnout střetu  

s ním, řidiči troubí a cyklistka jedoucí právě po chodníku, následovaná běžícím psem spadne z kola na 

chodník a vyděšená se kryje před psem za své kolo. Vážený majiteli tohoto psa, měl jste štěstí, že se 

to obešlo bez nehody a zranění! Nesmí se to již opakovat a nebudu Vám takové chování tolerovat! 

Není možné, aby majitel pustil psa před školou na volno, bez náhubku, tedy v místech, kde se 

pohybují děti, nedokázal ho odvolat a na výtku ke svému chování reagoval oním „on je hodný, on nic 

neudělá“. Takový majitel své zvíře nezvládá, jeho pes na často zmatené povely svého pána nereaguje 

a dělá si, co se mu zlíbí. Není přijatelné, aby někdo musel po Vašem zvířeti uklízet chodníky, místní 

komunikace či veřejná prostranství. Neuvazujte a nevoď te psy na hřbitov! 

Vážení rodiče, věřím, že to svým dětem, synům i dcerám říkáte, že je vedete k elementárnímu 

projevu slušnosti,  že když potkají staršího člověka, či vstoupí do veřejného prostoru, kde se nacházejí 

starší lidé, aby pozdravily, aby tam nevtrhly jako velká voda, či horda řvoucích divochů. Nicméně 

opakování je matkou moudrosti, proto Vás, vážení rodiče, žádám o laskavost občasného připomenutí, 

nezapomenout pozdravit staršího člověka, nebýt hlučný tam, kde je třeba se chovat tiše.  

Jak se to chováme u sběrných nádob na odpady? Plasty rozházené všude kolem, přitom nádoba je 

poloprázdná. Sklenice se válejí všude okolo a v nádobě se nacházejí zavařeninové lahve i s obsahem. 

Papír neumíme nebo jsme líní složit tak, aby se ho do sběrné nádoby vešlo více a nepřeváželi jsme 

vzduch. Neumíme snad číst, že do nádob třeba pro plast či papír dáváme všechno možné, jen ne to, 

co tam patří? Co to o nás vypovídá? Třiďme odpady, chovejme se při zacházení s nimi jako kultivovaní 

lidé! Stejně tak přistupujeme i ke svému okolí, ať dobrovolníci nemusí v blízkosti našich domovů 

sbírat pytle plné odpadu. Spousta plastového odpadu byla také sesbírána na polích. Važme si úrodné 

půdy, která nás živí. 

Řidiči stále přibývajících motorových vozidel neparkujte, prosím, na chodnících! Jsou to místní 

komunikace a musejí být pro chodce průchodné. Občan o holi nebo matka s kočárkem nemají 

povinnost Vaše vozidlo obcházet, vstupovat do vozovky a ohrožovat tím sebe či své děti. Chodníky 

jsou pro chodce! Vozidla postavená na místních komunikacích nesmí bránit průjezdu, musí být 

dodržen volný pruh vozovky v šíři 3,5 m! Co když zrovna ty, neukázněný řidiči, budeš potřebovat 

rychlou lékařskou pomoc nebo pomoc hasičů?   

Vážení občané, jménem zastupitelstva naší obce Vám přeji příjemné a klidné prožití 

velikonočních svátků. 

Starosta obce Chudčice 

Vladimír Kalus 
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Oznámení občanům: 

VELIKONOČNÍ OBŘADY V KOSTELE SV. JAKUBA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE 

Zelený čtvrtek................18:30 hod. 

Velký pátek ....................17:15 hod. 

Bílá sobota .....................20:15 hod. 

Neděle Vzkříšení...............9:30 hod. 

Velikonoční pondělí...........9:30 hod. 

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 

Chudčická Mladá Chasa z. s. a Obec Chudčice Vás srdečně zvou na TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY, 

které se budou konat ve dnech 4. a 5. května 2019. V pátek postavíme máju, hezky po staru. V sobotu 

zahraje k poslechu a tanci DH Šardičanka a v neděli se můžete těšit na X. Košt vín a posezení  

s CM Aleše Smutného. 
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Ze života obce: 

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE 

Konec roku 2018 jsme oslavili společným posezením v kulturním domě. K dobré náladě hrála malá 

kapela Jirky Helána. Bohatou tombolu rozdávaly „Berušky“, které si nacvičily i malé taneční 

vystoupení. 

Hned v prvních dnech měsíce ledna jsme se dvakrát sešli v hospodě U Pavlíčků na kartách  

a šipkách. 

V únoru pro nás připravil pan Doc. Mgr. Aleš Bajer Ph.D. velmi krásný program, kdy nám promítal 

obrázky ze Slovinska. Vše doplnil odborným výkladem o krásách a zajímavostech slovinské krajiny, 

včetně života jejich obyvatel. Dále jsme byli na představení opery „Prodaná nevěsta“ v  Mahenově 

divadle v Brně. Již tradičně jsme si zajeli zahrát bowling do Tišnova, abychom i na „stará kolena“  

nezanedbávali sport. Přidali jsme i koupání v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách Oslava MDŽ se 

uskutečnila v Restauraci Pod Horkou. Všechny přítomné ženy obdržely od starosty obce pana Kaluse 

pěknou květinu. 

V březnu jsme zorganizovali promítání fotek z akcí, které jsme v roce 2018 realizovali. Bylo to 

takové připomenutí, kde jsme byli a co jsme hezkého zažili.  

Zástupci naší organizace se také zapojili do aktivit, které v obci pořádají ostatní spolky. 

Za „důstojné a aktivní stáří“ 

SENIOŘI ČR CHUDČICE 

PÉČE O KRAJINU A PŘÍRODU V CHUDČICÍCH 

Mnozí z Vás si jistě všimli, že musela být pokácena jedna z památných Helánových lip (u kříže  

na horizontu směr Moravské Knínice). Přišli jsme tak o jednu z krajinných dominant. Zastupitelstvo se 

proto rozhodlo podpořit výsadbu nové lípy na témže místě. Odpoledne 20. 3. jsme zasadili jejího 

nástupce. Opět je to lípa srdčitá, lípa České republiky. Tak ať žije aspoň dalších 100 let. 

Během zimních měsíců proběhla příprava obecního Sadu Osvobození na jarní výsadby. V sadu jsme 

vyřezávali náletové dřeviny a také kopali jamky pro stromy. Už v této fázi se zapojila spousta obyvatel 

obce a některé spolky. Děti v místní škole smontovali ptačí budky, jejichž nákup jsme hradili 

z příspěvku od Nadace Via. Budky už jsou umístěné v sadu. Hlavní akce proběhla na začátku jara, a to 

29. 3., kdy jsme v sadu zasadili první 4 ovocné stromy s dětmi z MŠ a ZŠ Chudčice, děti si pobyt v sadu 

vysloveně užívali. Následující den, 30. 3. proběhla výsadba pro veřejnost. Ráno proběhla instruktáž  

o tom, jak stromy správně sázet, na závěr výsadby bylo připraveno občerstvení - a to mošt a štrůdl. 

Zapojilo se mnoho rodin i jednotlivců, celkově bylo do sadu dosazeno 61 nových stromů. Sázeli se 

staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní, ořešáků, třešní a dokonce i oskeruše. Výsadba byla hrazena  

z projektu INTERREG KLIMAGRÜNN. Zalití vysazených stromů zajistili hasiči z Kuřimi a Ing. Koutný. 
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Téměř všechny terasy v sadu byly letos pomulčovány. Vzhledem k tomu, že sad poskytuje úkryt řadě 

drobného živočištva (ptactvu, motýlům, kudlankám), bude sad kosen tzv. mozaikovitě. To znamená, 

že některé plochy zůstanou nepokoseny. Kosení by mělo probíhat maximálně 1-2 x ročně.  

Další akce, které chystáme v sadu v rámci projektu Čtvero ročních setkání, jsou například „Na 

chleba nejen pažitka“ (koná se 18. 4.), instalace laviček a přístřešku s informační tabulí., pánujeme 

také přespání v sadu nebo přednášku pomologa (oborníka na určování odrůd ovoce). Na všechny 

akce Vás tímto srdečně zveme, o přesných termínech budete informování prostřednictvím 

Chudčických zvonků přes facebook obce Chudčice a obecní rozhlas. 

Pátého ročníku Ukliďme Česko, ukliďme svět - Ukliďme Chudčice se i přes ranní mrholení 

zúčastnilo 45 osob. V takovémto hojném počtu se nám podařila uklidit spousta míst - podél silnice 

směr Veverská Bítýška - Sentice, Chudčice - Moravské Knínice, Chudčice - Veverská Bítýška, plocha 

kolem sedimentačních nádržích (u zastávky parníku), Průřez a stará skládka za Sadem Osvobození. 

Celkem to byla cca tuna odpadu. Z nejzajímavějších nálezů třeba kompletní záchod, zubní protéza 

nebo několik bot. Na účastníky čekalo tradiční občerstvení. Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům, 

že se do takovýchto akcí zapojují a že jim prostředí obce není lhostejné. 

Jana Barašová 
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CHUDČICKÉ ZVONKY 

Čtvero díky 

Chudčické zvonky děkují občanům i obecnímu úřadu za spolupráci při snaze o zachování místní 

fotografické dokumentace pro budoucí generace. Díky vám se podařilo nádherné dílo. K dnešnímu 

dni je naskenováno více než 500 fotografií. Již teď se těšíme na podzimní výstavu části tohoto 

souboru a zvažujeme (kvůli GDPR), na jaké internetové úložiště fotografie uložíme. 

Další díky patří žákům a pedagogům základní školy, kteří se zapojili do našeho projektu Čtvero 

ročních setkání v obecním sadu. Dětem se podařilo složit šest ptačích budek (sýkorníky a lejskovníky), 

které byly následně umístěny na stromy v sadu. 

Třetí poděkování patří dvěma pamětníkům – (účastníkům původního chudčického hrkání) – panu 

Jaroslavu Dvořáčkovi a panu Františku Horákovi za zajímavé povídání o tom, jak chodili v dětství hrkat 

a jaké byly tenkrát Chudčice. 

Čtvrté děkujeme patří nadaci Via a NET4GAS za 6 ks velkých hrkačů, (viz. foto), které jsme díky 

jejich štědré finanční podpoře pořídili. Zveme proto všechny školáky na letošní hrkání, aby je přišli 

vyzkoušet.  

Další akce na které vás zveme jsou: Na chleba nejen pažitka aneb jarní divoká zelenina…(18.4.)  

a Pozorování perseid (7.6.). 

Chudčické zvonky 
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Na chleba nejen pažitka 
aneb jarní divoká zelenina s Blankou Černíkovou 

 
Na Zelený čtvrtek 18.4.2019 sraz v 16:30 hod.u Lípy svobody v Chudčickém sadu 

Přijďte se podělit o vaše jarní – luční chutě! 

Čtvero ročních setkání v obecním sadu Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita 

s přispěním nadace Jablotron a NET4GAS.  

Akce se v případě nepříznivého počasí ruší. 
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