Číslo 36., leden 2016
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. V 35. čísle našeho obecního
zpravodaje jsem Vás ve 12 bodech informoval o cílech a záměrech, které mělo vedení obce
v úmyslu v roce 2015 splnit. Co se tedy podařilo splnit a co ne?
Z uvedených cílů a záměrů zbývá splnit pouze jediný, a tím je závazek vedení obce opravit
obecní rozhlas. K tomu mi dovolte sdělit následující poznámku. Technický stav obecního rozhlasu
je v současné době na hraně životnosti. To lze řešit tak, že:
a)

provedeme kompletní rekonstrukci stávající sítě a doplnění ještě dalších hlásných stanovišť
a rozhlasovou ústřednu zachováme ve stávajícím stavu nebo pořídíme novou za vlastní
prostředky.

b) provedeme realizaci nové sítě hlásných stanovišť a současně provedeme modernizaci
rozhlasové ústředny s jejím propojením do sítě integrovaného záchranného systému
a využijeme k tomu z více jak dvou třetin prostředky z OPŽP.
Dohodli jsme se v zastupitelstvu obce, že zvolíme možnost b) a využijeme k tomu dotaci
z Operačního programu Životní prostředí, podporovaná oblast 1.4 – Budování a rozšíření varovných
a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby, tvorba digitálních povodňových plánů.
Nyní připravujeme žádost o dotaci, a pokud budeme úspěšní, provedeme během roku 2016 realizaci
nového obecního rozhlasu za cca 1,3 milionu Kč. O tom, jak se nám daří plnění tohoto úkolu,
Vás budu informovat v následujících vydáních našeho zpravodaje.
Vážení občané, jak jsem Vás informoval v předchozích číslech našeho zpravodaje, byla naše
žádost o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na rekonstrukci chodníků podél silnice
II.tř.č.386 (silnice Veverská Bítýška – Kuřim) úspěšná. Obec Chudčice vypsala veřejnou zakázku
na stavební práce na akci „Chudčice – rekonstrukce chodníků změna 2“. Soutěže se zúčastnilo
celkem 9 firem, jejichž cenové nabídky se pohybovaly v rozsahu od vítězné nabídky firmy VHS
Břeclav s.r.o., IČ:42324149, Vágnerova 116/1, 690 64 Břeclav, která činila 2 863 355,37 Kč
do částky 4 052 154,50 Kč, kterou nabídla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599,
Jahodová 60, 620 00 Brno. Změna 2 je v názvu akce proto, že se vedení obce dosud nedohodlo
s majiteli pozemku p.č. 504 v k.ú. Chudčice na úpravě právního a faktického stavu části pozemku.
Proto musela být projektová dokumentace upravena. Na části pozemku p.č.504 stojí autobusová
zastávka Na Hrázi. Jednání o narovnání vlastnických vztahů budou mezi vedením obce Chudčice
a majiteli pozemku p.č.504 pokračovat. O výsledcích dalších jednání Vás budu informovat.
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V návaznosti na tuto stavbu se jeví jako logické pokračovat v rekonstrukci chodníků podél
silnice III.tř.č.3862 od středu obce ve směru na Tišnov. Abychom mohli začít s přípravou
projektové dokumentace na rekonstrukci obecních chodníků v této části obce, je třeba nejprve
provést majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod chodníky. To bude jedním
z dalších úkolů, které před námi stojí v novém roce.
V roce 2016 budeme také pokračovat v naší snaze o získání finančních prostředků na realizaci
akce „Sběrný dvůr v obci Chudčice“. Náklady na tuto stavbu se pohybují v rozmezí 5 - 5,5 mil. Kč.
Jedná se finanční prostředky z programu OPŽP, Jihomoravského kraje a obce Chudčice.
Již v lednu 2016 začínáme s projektem na akci s názvem „Sklad obecní techniky a materiálu“.
Jedná se o výstavbu objektu pro uskladnění obecních strojů, nářadí a dalších potřeb k zajišťování
povinností při správě obecního majetku. O této akci Vás budu informovat v dalším čísle našeho
zpravodaje, který vyjde do konce I. čtvrtletí roku 2016.
V průběhu I. čtvrtletí roku 2016 bude provedeno odborné ošetření kaštanové aleje podél Křížové
cesty. Ošetření aleje v počtu 47 ks jírovců provede firma Jan Pěta, se sídlem Hliníky 480,
679 72 Kunštát, IČ: 87574811, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku na tuto zakázku.
S touto firmou má obec dobré zkušenosti již z předchozích prací.
V chatové oblasti se ještě v krátkosti zastavme. Několik chat podél Křížové cesty bylo již
napojeno na nové zemní rozvody a byly zde provedeny nové přípojky NN. Stávající připojovací
závěsné kabely pro domovní přípojky byly odstraněny. Vedení společnost E.ON Distribuce a.s., ČR
hodlá v roce 2016 připravit projektovou dokumentaci na nové zemní rozvody pro celou chatovou
oblast a realizaci stavby podle připraveného projektu provést během roku 2017. Projektant již
započal oslovovat majitele jednotlivých nemovitostí a vedení obce proto žádá i touto cestou
všechny chataře o spolupráci.
Obec Chudčice byla vybrána k provedení analýzy stavu ovzduší. Měřící stanice byla umístěna
před budovou kulturního domu. Oficiální výsledky měření zatím obec neobdržela, nicméně mnozí
z Vás, vážení občané, byli prostřednictvím reportáže redakce Českého rozhlasu Brno seznámeni
s výsledky této prověrky stavu ovzduší a ty jsou nedobré. Dýcháme značně znečistěný vzduch. Je to
soubor příčin, z nichž důležitou roli hraje technický stav kotlů v jednotlivých domácnostech, kvalita
používaných paliv, technický stav kouřovodů a v neposlední řadě i způsob, jakým palivo v kotlích
spalujeme. V České republice je v domácnostech stále více jak 65 000 kotlů první a druhé emisní
třídy, což je nutné změnit. Směřuje k tomu úsilí příslušných státních orgánů a legislativní změny
v této oblasti. K této problematice doporučuji číst příspěvek v našem zpravodaji od pana Ing. Pavla
Konečného, člena Zastupitelstva obce Chudčice.
Nyní mi dovolte několik poznámek k chování některých„ návštěvníků“ našeho obecního
hřbitova. Nedávno za mnou přišla starší paní, naše občanka, která mi s pláčem v očích sdělila, že jí
byly z rodinného náhrobku odcizeny 2 ks broušených kamenných váz. Vázy byly zhotoveny
na zakázku u kameníka (nebyly levné) a zloděj je doslova utrhl i s kovovým trnem. Vedle
poškozených váz způsobil i škodu na podkladu, tedy kamenné desce náhrobku, a to nemalou. Žena,
která ze svého starobního důchodu vydala dost peněz, aby hrobové místo její rodiny vypadalo
důstojně, byla takto poškozena člověkem - vandalem, bezcharakterním zlodějem, který svou krádeží
získal dvě poškozené, nepoužitelné kamenné broušené vázy. Nejde jen o materiální škodu,
ale především o újmu citovou. Vyzývám proto Vás, vážení občané, kteří navštěvujete obecní
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hřbitov, buďte všímaví ke svému okolí a pokud byste se stali přímými svědky takového chování,
neváhejte zasáhnout a vandalskému chování, škodě či krádeži, zabránit! Je ctí a povinností každého
slušného člověka mít v úctě místo posledního odpočinku našich zemřelých!
Vedení obce vydává nemalé prostředky na svoz a likvidaci odpadů. Investovali jsme
a investujeme do nákupu nových kontejnerů a rozšířili jsme četnost svozu jak směsného odpadu,
elektro odpadů, tak i nebezpečných odpadů. Občan naší obce se proto nemusí uchylovat k tomu,
aby své domovní odpady likvidoval nepovoleným způsobem a vystavoval se tak možnosti postihu
za nezákonné nakládání s domovním odpadem.
A jak se někteří z nás chovají při ukládání odpadů do kontejnerů k tomu určených? Nedávno
jsem byl náhodným svědkem toho, jak jeden z našich občanů ukládal do kontejneru papírové
kartony – obaly z nové pračky a dalších elektrospotřebičů určených pro domácnost. Pokud ten
občan neumí číst, což je málo pravděpodobné, pak asi nerozezná polystyren od papíru! Však on to
někdo za něho roztřídí. Snad si tento občan také myslí, že v kontejneru je nějaký lis, který objemné
kartony slisuje. Když se tak při jeho „plnění“ svozové nádoby nestalo a on naplnil kontejner až po
okraj ani ne třetinou papíru, který dovezl, pohodil zbytek kartonů vedle kontejneru, nasedl do auta
a spokojeně odjel. Však on to za něho někdo uklidí! Podobně se nakládá i s plastovými obaly.
Slisovat plastové lahve a obaly pouhým sešlápnutím je pro mnohé z nás nadlidský úkol. Výsledkem
je fakt, že místo plných kontejnerů na plasty, vyvážíme svozové nádoby poloprázdné. Kapacita
kontejnerů tak nestačí a odpad se ukládá vedle nich. Pro mnohé je také velkou námahou otevřít víko
prázdného kontejneru a odpad uložit dovnitř. Neváhá proto postavit tašky či pytle s odpadem vedle
prázdné nádoby a odejít! Zde rozum zůstává stát! Stane se pak, že slyšíte takového člověka,
o kterém víte, že se takto chová, po jeho návratu ze zahraničí vyprávět, jaký tam mají pořádek
a čistotu!
Majitelé motorových vozidel, řidiči, parkujte v obci, prosím, Vaše auta tak, aby byl zajištěn
průjezd pro vozidla záchranné služby, popř. hasičů. Neparkujte vozidla na obecních chodnících,
nejsou to parkoviště. Matka s kočárkem, občan chodící o holi a všichni ostatní chodci, především
děti, musí Vaše auto obcházet. Vstupují tak do vozovky a hrozí nebezpečí vážného úrazu! Majitelé
chat podél Křížové cesty, řidiči, neparkujte svá auta v obecním sadu!
Chovatelé, majitelé a milovníci psů, dodržujte zásady bezpečného chování Vašich zvířat.
Psy voďte na vodítku, používejte náhubek! Nevypouštějte zvířata ve volné přírodě! Vaše zvířata
ať neznečišťují chodníky a veřejná prostranství!
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Vážení občané, dovolte mi jménem svým i jménem všech členů zastupitelstva,
popřát Vám v novém roce spokojenost v rodinách i na svých pracovištích
a hlavně pevné zdraví.
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Ze života obce:
MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ CHUDČICE
Vážení čtenáři,
poslední čtvrtletí roku jsme zahájili slavnostní schůzí ke dni seniorů, který připadá na 1. října.
Sešli jsme se v Restauraci pod Horkou, po občerstvení jsme si zatančili a zábavu doplnili bohatou
tombolou. Chtěli bychom poděkovat paní kuchařce, která nám vždy nachystá velmi dobré jídlo.
Dne 23. 11. jsme navštívili Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Plavání ve venkovním bazénu
s teplou vodou a s krásným výhledem na Pálavu nás okouzlilo. Určitě tento areál znovu navštívíme.
Sportovního dne seniorů v Hodoníně 26. listopadu, který byl organizován ČUS (českou unií
sportu), se od nás zúčastnila dvě družstva. Soutěžilo se v několika disciplínách: ruské kuželky,
šipky, hod na koš, běh s míčkem na raketě, střelba na branku a hod míčkem na přesnost.
V jednotlivcích jsme sice žádné umístění nevybojovali, ale naše druhé mužstvo zvítězilo v týmové
soutěži, před favorizovanými celky Brna a Hodonína.
Dne 5. prosince jsme se zúčastnili akce „vypuštění balonků“ s rádiem Impuls, kterou v naší obci
organizovala mladá chasa.
Na vánoční koncert cimbálové muziky a dětského souboru Dajánek jsme jeli 15. prosince
do kulturního domu Rubín v Brně.
Hned po vánočních svátcích se rozloučíme se starým rokem v Restauraci pod Horkou.
Většina z nás ještě před koncem roku pojede na operetní představení Polská krev do Janáčkova
divadla v Brně.
Vážení občané, svaz důchodců Chudčice, Vám přeje do nového roku hodně zdraví, štěstí
a životní optimizmu.
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SLUNÍČKO – KLUB MAMINEK S DĚTMI
Co se událo ve Sluníčku za uplynulý rok?
V první části letošního roku se scházely maminky s dětmi v klubovně kulturního domu, aby se
naučily zpívat písničky a říkat básničky pod vedení Pavlíny Bartoníkové. Než jsme se rozešly
na prázdniny, stihly jsme si společně opéci špekáčky na táboráku v kempu u pana Havlína. Hned
první akcí po letních prázdninách byla drakiáda, které se zúčastnily i starší děti z obce a všichni si to
moc užili. Nadále jsme se scházely v klubovně kulturního domu, kde jsme každých čtrnáct dní
s dětmi cvičily s říkankami pod vedením paní Denisy Koppiové. Další úspěšně pořádanou akcí
Sluníčka bylo loutkové divadélko pro nejmenší děti, které zhlédly tři pohádky v podání paní Miriam
Petráskové. Jedna z posledních akcí Sluníčka byl tradiční lampionový průvod obcí, který byl
zpestřen účinkováním Mladé chasy. Letošní rok jsme zakončily společně s ostatními organizacemi
z naší obce vypouštěním balonků a následně rozsvícením vánočního stromu u obecního úřadu.
Na závěr bychom rády poděkovaly těm, kteří se na námi organizovaných akcích podílí
a všem popřát hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Příspěvky občanů:
KOTLÍKOVÉ DOTACE - ŠANCE NA LEPŠÍ OVZDUŠÍ

Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že v průběhu měsíce listopadu probíhalo měření emisí
a kvality ovzduší v naší obci. Měřicí přístroj byl umístěn před Obecním úřadem v Chudčicích.
Oficiální výsledky jsme zatím neobdrželi, ale neoficiálně je ovzduší v naší obci při inverzním
počasí velmi podobné ovzduší v Brně Židenicích na Staré osadě ve špičce. Není to nic
povzbuzujícího. Co s tím můžeme udělat?
Kromě toho čím topíme ve svých kotlích, můžeme ještě ovlivnit to, v jakém kotli topíme. Pro
zlepšení stavu topenišť vypsal kraj novou tzv. “kotlíkovou“ dotaci. Dotační program byl zveřejněn
18.12.2015 na stánkách kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2.
Dále kraj organizuje informační semináře, nejbližší budou 7.1.2016 ve Šlapanicích a 14.1.2015
v 16:00 v Tišnově.
Tato dotace je určena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy s ručním přikládáním v rodinných
domech za nový zdroj. Tím může být moderní kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový
kondenzační kotel. Někteří z nás si třeba řeknou: „Budou z nás zase tahat peníze na nesmyslné
vyplnění žádostí, stejně je to podvod. Radši si kotel nějak svépomocí opravím a on se mnou dožije“.
K tomu se dá říct, že již dnes se nesmí prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy, od roku 2018 bude
zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy a od roku 2022 bude zakázáno provozovat kotle 1. a 2.
emisní třídy. Jakým způsobem bude státní správa kontrolovat a sankcionovat používání starých
kotlů po roce 2022 nevím, co ale vím určitě je to, že tato nová „kotlíková“ dotace je šancí dostat
alespoň nějaké finanční prostředky na nákup moderního kotle. Další věcí je i zkušenost z obce,
že každá další výzva má většinou méně výhodné podmínky než výzva předchozí. Píši to proto, že se
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někteří z nás můžou v roce 2022 tvářit, že nic nevěděli, nic neslyšeli a na nový kotel jim nikdo
nepřispěje. V roce 2022 možná ne, v roce 2016 máme šanci na peníze dosáhnout.
Ve zkratce chci ještě uvést alespoň základní informace k dotaci. Na dotaci může dosáhnout
i rodinný dům se dvěma zdroji (elektrokotel, plynový kotel, + kotel na tuhá paliva) – toto je
podmínka, která se dle mého názoru v budoucnosti může zpřísnit. Dále je důležitou podmínkou mít
průkaz energetické náročnosti budovy tzv. energetický štítek (stojí cca 5000,-Kč – dotace jej
proplácí). Budova musí splňovat klasifikační třídu C- úsporná. Většina budov v Chudčicích toto
nesplňuje. Potom je třeba uskutečnit tzv. mikroenergetické opatření nebo požádat o komplexní
zateplení budovy v dotačním programu Nová zelená úsporám. Vhodné mikroenergetické opatření
určí Energetický specialista jmenovaný ministerstvem Průmyslu a obchodu. (toto stojí cca 3000,-Kč
taktéž uznatelný náklad dotace). Na vlastní mikroenergetické opatření (výměna vstupních dveří,
částečná výměna oken, částečné zateplení např. severní strany domu, výměna zasklení v oknech za
izolační dvojskla) je určena částka 20 000,- Kč. Toto mikroenergetické opatření je možné provézt
svépomocí, pak se proplácí pouze materiál.
Vlastní dotace na kotel a otopnou soustavu se poskytuje ve výši 70% uznatelných nákladů při
výměně za kotel spalující pouze uhlí, 75% uznatelných nákladů při výměně za kombinovaný kotel
spalující uhlí a biomasu a 80% uznatelných nákladů při výměně za kotel na biomasu. (Bohužel obec
Chudčice není v tzv. prioritním území, takže nedostaneme bonus 5%). Max. výše dotace
je 150.000,- Kč za akci. Kotle musí být na Seznamu registrovaných výrobků. Vlastní výměnu kotle
musí realizovat firma - osoba oprávněná, není možné vyměnit kotel svépomocí. Dotace
je vyplácena zpětně po ukončení akce. Žádosti se podávají elektronicky na stránkách kraje
od 18.1.2016 10:00 hodin.
Dále uvádím dva příklady financování akce na výměnu kotlů:
Příklad č. 1:
Konečný uživatel vyměňoval stávající kotel na uhlí za nový kotel na uhlí. Rodinný dům
se nenachází v tzv. prioritním území. Skutečné celkové výdaje na dílčí projekt dosáhly výše
100.000,00 Kč. Max. výše podpory bude ve výši 70 % z částky 100.000,00 Kč, tedy 70.000,00 Kč.
Zbylou část výdajů ve výši 30.000,00 Kč uhradí konečný uživatel z vlastních prostředků.
Příklad č. 2:
Konečný uživatel vyměňoval stávající kotel na uhlí za tepelné čerpadlo. Rodinný dům
se nenachází v tzv. prioritním území. Skutečné celkové výdaje na dílčí projekt dosáhly výše
200.000,00 Kč. Max. výše podpory bude ve výši 80 % z částky 150.000,00 Kč, tedy 120.000,00 Kč.
Zbylou část výdajů ve výši 80.000,00 Kč uhradí konečný uživatel z vlastních prostředků.
Další podrobnosti jsou na stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Granty a dotace EU
v podsekci Kotlíkové dotace OPŽP. Tento článek píši, protože se mně někteří občané ptali
na informace ke kotlíkové dotaci. Měli vážný zájem o výměnu vlastního kotle.
Na závěr přeji Vám všem úspěšný, hezký a hlavně nezakouřený rok 2016.
Ing. Pavel Konečný
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ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA INFORMUJE
Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU
školního roku 2016/2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná
v pondělí 18.1.2016 od 14,00 – 18,00 hodin v hlavní budově ZŠ
Rodiče k zápisu přinesou: - rodný list dítěte
- OP zákonného zástupce
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Školní sportovní klub při ZŠ
a
Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
si Vás dovolují pozvat na

ŠKOLNÍ PLES,
který se koná v sobotu 23.1.2016
v sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce
Začátek ve 20:00 hodin
K tanci a poslechu hrají kapela Jiřího Helána a skupina Z Wokna
Vstup pouze ve společenském oblečení

Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
a
Školní sportovní klub při ZŠ
pořádá

který se koná v neděli 24.1.2016
v sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce
Začátek v 15:00 hodin
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OZNÁMENÍ MAJITELŮM KABELOVÉ TELEVIZE
Na kabelovou televizi byly přidány nové programy. Celkem je zde 23 digitálních programů:
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT : D, ČT Sport, Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Prima, Prima Cool,
Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Barrandov TV, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Očko,
Očko Gold, Fanda, Šlágr TV, Místní vysílání, Noe, Eurosport.
Při ručním ladění je nutno zadat:
E 5 – ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport
E 6 – Nova, Nova Cinema, Prima Cool, Prima, Barrandov TV
E 7 – ČT : D, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Očko, Očko Gold, Barrandov Plus,
Kino Barrandov, Šlágr TV
E 8 – Nova Sport, Fanda
E 9 – Místní vysílání, Noe, Eurosport

INTERNET PŘES KABELOVOU TELEVIZI
Firma ign.cz internet, s.r.o., která je od loňského roku provozovatelem místní sítě kabelové
televize, nabízí kabelové připojení k internetu přes stávající televizní rozvody.
Výhodou připojení po kabelu je kvalitní, rychlý internet bez rušivých vlivů bezdrátového
signálu. Není nutno na domě instalovat anténu. Internet běží přes kabelový modem napojený
na rozvody místní kabelovky. Instalace domovní přípojky je zdarma.
Aktuální ceník :
Název tarifu
Catv B 300
Catv B 400
Catv B 500
Catv B 650
Catv B 800

Rychlost [Mb/s]
Down Min Down Max
5
5
45
10
45
15
45
20
45
25

Upload
2
4
7
10
12

Cena měsíčně
300 Kč
400 Kč
500 Kč
650 Kč
800 Kč

Ceny jsou včetně DPH. Instalace zdarma.
Down Min je rychlost stahování garantovaná celý den.
Down Max je neomezená rychlost mimo špičku (23:00 – 10:00).
Více informací na www.ign.cz nebo 605 830 328.
V současnosti probíhá v obci stavba optické datové sítě, která nahradí stávající koaxiální
rozvody kabelové televize. Na této síti budeme nabízet internetové služby rychlostí až 100 Mb/s.
V Jedovnicích dne 15.9.2015
Ing. Zdeněk Lebiš, jednatel fy ign.cz internet, s.r.o.
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