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Číslo 33., prosinec 2014 

Starosta obce informuje: 

Vážení spoluobčané, 

máme před sebou Vánoce, čas, kdy jsme si bližší více než jindy. Vůně vánočního stolu  

a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné. Vánoce však nejsou jen o dobrém jídle  

a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými. Ta neopakovatelná 

atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Těšme se z maličkostí a z každého 

upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. 

Jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce Chudčice Vám přeji příjemné prožití těchto 

svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů. 

Starosta obce Chudčice 

Vladimír Kalus 

Ze života obce: 

Betlémské světlo 

- symbol naděje a pokoje bude v Chudčicích na Štědrý den. 

 
Do kaple Sv. kříže si pro ně můžete přijít 

od 15:30 – 15:55 hod. 

Vánoční mše svatá začíná v 16:00 hod. 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDČICE 

Zápis dětí do 1. třídy  

se koná na ZŠ a MŠ Chudčice 

ve dnech: úterý 3. 2. 2015 od 10 hodin do 15 hodin 

                   středa 4. 2. 2015 od 10 hodin do 15 hodin 

K zápisu se dostaví i zákonní zástupci s dětmi, pro které budou žádat odklad povinné školní 

docházky, také zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad již v roce 2014. 

Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a vlastní platný občanský průkaz. 

Den otevřených dveří Základní školy a mateřské školy Chudčice, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace se uskuteční v pondělí 26. 1. 2015 od 8 hodin do 11:40 hodin. 

Zápis dětí do MŠ 

se koná na ZŠ a MŠ Chudčice 

ve dnech: úterý 10. 3. 2015 od 10 hodin do 15 hodin 

                   středa 11. 3. 2015 od 10 hodin do 15 hodin 

Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a vlastní platný občanský průkaz. 

Den otevřených dveří Základní školy a mateřské školy Chudčice, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace se uskuteční v pondělí 26. 1. 2015 od 8 hodin do 11:40 hodin. 

Postup při zápisu: 

1. Dítě – s dítětem provedeme pohovor – hry, kde budeme zjišťovat je školní zralost 

z pohledu základní školy (vyplnění dotazníku a vlastních materiálů) 

2. Doklady – kontrola rodný list dítěte + doklad totožnosti zákonného zástupce 

3. Zápis do archu – provádíme odděleně chlapci – dívky 

4. Správní řízení 
a) vypsání žádosti o přijetí 

b) vypsání žádosti o odklad 

c) zahájení správního řízení 

d) založení spisu (formulář spis na 1. místo slohy) 

e) rozhodnutí nevydáváme obratem, zašleme poštou 

f) usnesení o přerušení správního řízení vydáváme okamžitě – rodič podepíše  

a napíše datum 

5. Přidělování čísel jednacích – čísla přidělujeme v matematické řadě od 1 do x,  

za číslo lomítko za lomítkem ch (chlapec) nebo d (dívka), za písmeno lomítko,  

za lomítkem 2015 

Příklad 6/d/2015, 6/ch/2015 stejné číslo jednací i do archu (prosím). Lomítko a 2015 je 

předepsáno, tzn. nepíšeme. 

 Mgr. Lenka Truhlářová ředitelka školy 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 

školního roku 2015/2016 

se koná 

v pondělí 19.1.2015 od 14,00 do 18,00 hodin 

v hlavní budově ZŠ (přízemí) 

Rodiče přinesou: - rodný list dítěte 

  - OP zákonného zástupce 

   - vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Více informací naleznete na stránkách školy www. http://www.zsveverskabityska.cz/. 

Den otevřených dveří Základní školy Veverská Bítýška se uskuteční v pondělí 19.1.2015  

od 14 do 18 hodin. Pokud máte zájem nahlédnout do tříd, získat informace o výuce, o zájmové 

činnosti apod., přijďte se k nám podívat. 

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ ČR 

Vážení čtenáři, 

a je to tady! Řítí se na nás konec roku a nový rok 2015 klepe na dveře. My se sejdeme  

29. prosince v restauraci Pod Horkou a již tradičně zde oslavíme konec roku při hudbě a tanci. 

Nálada bývá veselá a vnese i trochu optimizmu pro následující rok. 

A jaké akce jsme uskutečnili od posledního bilancování? 

U příležitosti oslavy dne seniorů dne 1. 10. 2014 se konal sportovní den seniorů, pod záštitou 

primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky v Brně na Moravské Slávii.  

Z naší organizace se zúčastnilo 15 členů. Zápolili jsme s velkým nasazením a byl to opravdu pěkný 

den, na který budeme rádi vzpomínat. O programu a výsledcích jsme Vás již informovali na našich 

nástěnkách. 

Dne 8. 10. 2014 jsme oslavili den seniorů v restauraci na Březině, kde nás bylo 57. To je velmi 

vysoká účast, protože v současné době má naše členská základna 76 členů.  

5. listopadu se konal v Praze 9. sjezd Svazu důchodců ČR, kterého se zúčastnila zástupkyně naší 

organizace. Sjezd zvolil statutární představitele Svazu důchodců ČR pro období do 10. sjezdu a nové 

stanovy. Dále bylo zformulováno Programové prohlášení, které je zaměřené na podmínky života 

důchodců. 

http://www.zsveverskabityska.cz/
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Na naší mikulášské členské schůzi nenaděloval Mikuláš, ale obdarováni byli vítězové hry bingo 

a také ti, kdo poskládali z písmen názvy potravin, spojených s vánocemi a tyto se nacházely 

v „mikulášském koši“. 

Za kulturou jsme se vydali do Brna, Janáčkova divadla, na operní představení RUSALKA.  

Také jsme navštívili předvánoční koncert s názvem „Zpěv pro zdraví“ v kulturním domě Rubín.  

Zde vystoupila strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech našich členů popřála do nového roku 

2015 hodně zdraví, síly, lásky, životního optimizmu a štěstí. 

MO svazu důchodců Chudčice 

OBVAZY PRO MALOMOCNÉ 

Ve zpravodaji jste se před časem dozvěděli o možnosti pomoci malomocným pletením obvazů. 

Malomocenství (lepra) je v počátečním stadiu léčitelné antibiotiky. V pokročilých stadiích jsou třeba 

obvazy, které vydrží i několikeré vyprání. 

Ročně jsou z Kyjova odeslány stovky balíků a v každém je asi 350 kusů obvazů, které jsou 

distribuovány na 10 míst v Indii, dále do Nepálu a na 22 adres v afrických zemích. Žen pletařek  

je asi 750 po celé české republice. Děkuji touto cestou šesti ochotným místním pletařkám, které se 

do pletení zapojily.  

Pavla Konečná 

 

Vážení spoluobčané, pokud máte chuť přispět do našeho zpravodaje svým názorem, článkem, 

apod. můžete své příspěvky zasílat na adresu: obecniurad@chudcice.cz nebo přímo vhodit  

do schránky na obecním úřadě, v obálce nadepsané: „zpravodaj“ DĚKUJEME! 

mailto:obecniurad@seznam.cz

