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Číslo 37., prosinec 2016
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Rok 2016 se blíží
nezadržitelně ke svému závěru a tak mi dovolte, vážení občané, krátké ohlédnutí.
Tedy stručně k tomu nejdůležitějšímu. V roce, který se stane za již několik dní minulostí, tedy
v roce 2016, jsme se v naší obci soustředili na dokončení stavby obecních chodníků v trase podél
silnice II. tř. č. 386 od autobusové zastávky Na Hrázi po křižovatku se silnicí III. tř. č. 3862 - spojka
směr Tišnov. Financováno z dotačního titulu a obecních prostředků. Poté jsme navázali napojením
vjezdů z jednotlivých nemovitostí našich občanů a výsadbou podél chodníků. Tyto práce obec
financovala jen ze svého rozpočtu. Posunutí autobusové zastávky ve směru na Veverskou Bítýšku
před budovu kulturního domu v rámci této stavby nebylo provedeno na příkaz nebo požadavek
vedení obce Chudčice. Vychází ze schváleného a všemi dotčenými orgány odsouhlaseného
projektu. Stavba je již zkolaudována a nyní zbývá jen před budovou kulturního domu postavit
přístřešek - autobusovou zastávku. To proběhne do konce měsíce ledna 2017. Závěrem k této stavbě
uvádím celkové náklady, které činily 4 mil. Kč (souhrn dotačního titulu SFDI a obecního
rozpočtu).
Všem občanům, kteří vycházeli obci při této stavbě vstříc, chci touto cestou poděkovat.
Byli však i tací na jejichž chování a vystupování je lépe zapomenout.
V souvislosti s dokončením této stavby chci informovat o již započatých přípravách na realizaci
rekonstrukce chodníků ve směru na Délník. Zde jsme na samém počátku. Začínáme převodem
dotčených pozemků pod stávajícími chodníky do majetku obce Chudčice, poté bude následovat
projekt atd. O všem důležitém v souvislosti s touto činností Vás budu, vážení občané, informovat
v následujících vydáních obecního zpravodaje.
V návaznosti na rekonstrukci chodníků jsme provedli z prostředků obce úpravu hlavního vstupu
do budovy kulturního domu s drobnou výsadbou (čeká nás ještě vstupní schodiště), úpravu vjezdu
na parkoviště vlevo od budovy, úpravu bočního přístupu k budově ze strany od parkoviště a úpravu
vjezdu na parkoviště u restaurace Pod Horkou.
Uvnitř budovy kulturního domu jsme provedli přestavbu místnosti v levé části objektu. Místnost,
která byla dříve používána jako jídelna při pořádání plesů, či jako menší zasedací místnost byla
upravena jako učebna sloužící k výuce žáků 2.třídy naší základní školy.
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Provedli jsme rovněž úpravu cca 200 m nezpevněné místní komunikace na pozemku p. č. 2709
v k. ú. Chudčice v lokalitě Záhony nad Humny pro lepší přístup do této lokality.
Jsem velmi rád, že se podařila rekonstrukce mostního tělesa na silnici III. tř. č. 3862, které bylo
již ve velmi špatném stavu. Součástí této rekonstrukce byla i oprava asfaltového povrchu a zábradlí.
Větší část práce, která není tak vidět, ale je neméně důležitá, spočívala ve zpracovávání projektů
a žádostí na budoucí stavby, důležité z hlediska kvality občanské vybavenosti naší obce a jejího
rozvoje. Jedná se o následující projekční činnosti:
1.! Projekt pro zpracování žádosti na stavbu Sběrného dvora pro nakládání s odpady.
2.! Projekt "Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému" (jeho součástí je kompletní rekonstrukce obecního rozhlasu).
3.! Projekt rekonstrukce cesty ke hřbitovu do stupně pro stavební povolení.
4.! Projekt rekonstrukce cesty ke Kapli do stupně pro stavební povolení.
5.! Studie řešení dopravy v křižovatce silnic II. tř. č.386 a III. tř. č.3862 - spojka - střed obce.
6.! Studie řešení autobusové zastávky na Hrázi.
7.! Změna č. V ÚPD obce Chudčice.
8.! Projekt prodloužení vodovodního vodovodního řadu v chatové oblasti.
Nyní mi dovolte, vážení občané, několik poznámek k těmto projektům:
ad 1.! Projekt je zpracován a je součástí již podané žádosti na MŽP a SFŽP. Pokud budeme
úspěšní, může zahájit stavbu za cca 6 mil. Kč koncem roku 2017 nebo počátkem roku
2018.
ad 2.! Projekt je součástí podané žádosti na SFŽP a již nyní víme, že jsme byli úspěšní
a v roce 2017 bude provádět rekonstrukci obecního rozhlasu v hodnotě 1,5 mil. Kč.
ad 3.! Projekt bude hotov v prvním kvartále roku 2017 - budeme hledat vhodný dotační titul.
ad 4.! Projekt bude hotov v prvním kvartále roku 2017 - budeme hledat vhodný dotační titul.
ad 5.! Studie byla přijata na SÚS Brno-venkov, v roce 2017 se bude pokračovat v práci
na dalších stupních dokumentace.
ad 6.! Na dalším stupni se bude pracovat podle výsledků jednání s majiteli pozemku p. č. 504
v k. ú. Chudčice.
ad 7.! Změna bude v prvním čtvrtletí roku 2017 dokončena.
ad 8.! Projekt je hotov, počátkem roku 2017 budeme hledat vhodný krajský dotační
či jiný titul.
Jak

můžete z tohoto přehledu vidět, vážení občané, práce nás čeká v následujícím období vedle
jiného víc než dost, a to je dobře.
Nežijeme však jen prací a tak mi dovolte, vážení občané, abych toto cestou poděkoval všem
občanským sdružením, nyní již po novu zapsaným spolkům, které v naší obci působí, za jejich
činnost a práci, kterou vykonali pro radost a potěšení druhých.
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Upozornění z oblasti nově přijaté legislativy:
Nacházíme se v období topné sezony a jistě jste zaznamenali snahu MŽP ČR o zlepšení kvality
ovzduší v ČR. Týká se to samozřejmě i naší obce, našich občanů a to velmi výrazně. Zákon
o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb., v § 17 bodu h) stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního
zdroje: "Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu
a údržbě - tedy osoba odborně způsobilá, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Kuřim) doklad o provedení této kontroly vystavený
odborně způsobilou osobou, potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem." Toto nařízení je vymahatelné od 1.1.2017 a hrozí
zde postih až do výše 20 tis. Kč. Nařízení platí i pro nové kotle! Věřím, že většina z Vás, vážení
občané, má tuto novou povinnost již ošetřenu tak, aby se v případě kontroly nedostala
do nepříjemné situace hrozící vysokou pokutou.

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva
obce Chudčice příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce.
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Pozvánky na akce:

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.
Pokud máte zájem, děti vám světlo mohou přinést během dopoledne 24.12. domů.
(domluva je možná na tel. č. 724 356 190)
Dětská vánoční mše svatá začíná v 16:00 hod.
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Spolek Chudčické Zvonky
vás srdečně zve na

$

TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ$
v neděli 8.1.2017 v 16#hod v sále#KD
Na programu zazní:

koledy chudčických žáků ZUŠ Veverská Bítýška,
divadelní zpěvohra o třech králích,
koledy a písně souboru MI HOPE Petry Punčochářové.
Uvidíte také výstavu vánočních ozdob a pohlednic.
Pro děti je zajištěn čaj.

Vstupné dobrovolné!
Poděkování: Obecnímu úřadu za půjčení sálu
paní Ivě Hrbáčkové za zapůjčení pohlednic

TJ Sokol Chudčice – oddíl kopané
zve všechny občany na tradiční

SPORTOVNÍ PLES
který se uskuteční v sobotu 18.2.2017
v sále Kulturního domu v Chudčicích
K tanci a poslechu hraje kapela Jiřího Helána
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Ze života obce:
SLUNÍČKO – KLUB MAMINEK S DĚTMI
Klub maminek s dětmi SLUNÍČKO zve všechny zájemce na pravidelné setkávání maminek
a jejich dětí, a to každou středu od 9:00 v kulturním domě (1. patro). Tímto srdečně zveme nové
maminky, těšíme se na Vás.
Každou druhou středu bude v této době probíhat cvičení s dětmi (zpívání, říkadla, cvičení). Cena
za setkání je 20 Kč/dítě. Lednové termíny cvičení se konají 11.1. a 25.1.
Nové maminky, které by chtěly být informovány o našich akcích pro nejmenší, mohou zaslat
svoji emailovou adresu na klub.slunicko@seznam.cz. Zařadíme Vás do distribučního seznamu
a budou Vám zasílány informace ohledně schůzek a jiných akcí.
Letošní rok se nám podařilo uskutečnit i několik větších akcí. Hned na začátku nového roku jsme
společně s místními sportovci a se Sdružením rodiče a děti zorganizovali „Sjezd na sněhu na
čemkoliv“. Na tuto akci Sluníčko pořídilo pro děti vesty s čísly, které se využily i na jiné akce
pořádané v obci. Mezi další větší akce patřila Drakiáda a Lampionový průvod. Dvakrát do roka
pořádáme v klubíku Chudčická mašinka loutkové divadélko pro nejmenší děti.
V letním období jsme podnikly několik společných výletů, kterých se mohl zúčastnit kdokoliv.
Mezi nejdelší patřil výlet za koníčky do Moravských Knínic, ke kterému se přidal i klubík
Chudčická mašinka. Děti mohly navštívit stáje koní, nakrmit je a vyhřebelcovat. Kdo se nebál, mohl
se na koni i projet. Na posledním letošním setkání jsme si s dětmi zazpívaly koledy u klavíru a děti
si vyrobily jablečný svícínek.
Na fotografie ze všech akcí se můžete podívat na webových stránkách rajce.net. Zde jsou
přístupové údaje k našemu profilu:
Email: slunickochudcice@seznam.cz
Heslo: slunicko
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a v novém roce vše dobré.
Klub SLUNÍČKO
MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ CHUDČICE
Je tady konec roku a my si můžeme touto formou připomenout, které akce a zážitky jsme
společně uskutečnili a prožili. V roce 2016 měl náš spolek 85 členů, kteří jsou nejenom z naší obce,
ale je zde i několik „přespolních“, zejména z Veverské Bítýšky. Sešli jsme se na 8 členských,
4 výborových a 3 slavnostních schůzích.
Zájezdy: v únoru a v listopadu jsme jeli do Aqualandu Morávia v Pasohlávkách, v dubnu jsme
navštívili likérku Starorežná v Prostějově a výstaviště Flóra Olomouc. Také jsme uspořádali „malý“
zájezd do Ivančic na výstavu děl Alfonse Muchy a shlédli jsme muzeum Vladimíra Menšíka. V září
jsme uskutečnili zájezd na Jesenicko, kde jsme se prošli po Stezce v oblacích na Dolní Moravě,
zastavili jsme se v klášteře a vojenském muzeu v Králíkách.
Divadla: v úplném závěru roku 2015 jsme byli na operetě Polská krev, v listopadu pak
na muzikálu Radúz a Mahulena a se spolkem Rodiče a děti na muzikálu Duch.
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Sportovní aktivity: pořádali jsme dva turnaje v bowlingu, tradiční soutěže v ruských kuželkách
a šipkách, zahráli jsme si pétanque v Lažánkách. Vyzvali jsme zástupce obecního úřadu a mladé
chasy, aby s námi poměřili síly v ruských kuželkách, v odvetě jsme přidali i šipky. Naše družstvo se
zúčastnilo krajských sportovních her Svazu důchodců v Brně, jeden náš člen reprezentoval
Jihomoravský kraj na celostátních hrách seniorů v Praze. Nutno podotknout, že s úspěchem.
Pro děti z místní základní školy jsme na Den dětí uspořádali soutěž „důchodci versus děti“
v několika disciplínách. Z této akce jsme měli dobrý pocit, protože jsme na ni obdrželi kladnou
odezvu.
V obci spolupracujeme s ostatními spolky v rámci akce „soužití generací“, kterou zaštiťuje
obecní úřad.
Doufáme, že i v roce 2017 budeme moci nabídnout aktivity, které potěší nejenom naše členy,
ale všechny ty, co o ně projeví zájem.
Všem Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a dobrou náladu do nastávajícího roku.
Svaz důchodců Chudčice
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDČICE
Akce školy:
Bruslení s Kometou v Brně zúčastnili se žáci ZŠ již druhým rokem.
E – on
Canis výukový program, jak se správně chovat před cizími psy a jak se bránit jejich útokům.
Veselé zoubky nás učily správně si denně čistit zuby.
Divadlo Brno – Princezna se zlatou hvězdou
NEPZ otevřený oceán - výukový program pro žáky ZŠ nás seznámil s ochranou životního
prostředí.
Den otevřených dveří pro všechny obyvatele Chudčic.
Knihovna Kuřim byla zdařilou akcí, jak zajímavou formou přivést žáky k četbě.
Netolismus byl zajímavý výukový program pro žáky ZŠ.
Ukliďme Česko – malí i velcí uklízeli jsme kolem Kapličky.
Pohádkové setkání MŠ Sentice 2016. Naše děti vystoupily s programem Ptáček Modráček.
Pálení čarodějnic – každoroční škola plná kouzel, čar a zaklínadel s opékáním dobrůtek u ohně.
Maják - branně – bezpečnostní soutěž v Kuřimi. Zde jsme se umístili na 9. místě.
Den matek – každoroční úspěšná akce školy - vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ bylo velmi
úspěšné, plné emocí a radosti.
Lednice – školní výlet MŠ a ZŠ.
Pasování MŠ se konalo ve spolupráci s divadlem Koráb. Děkujeme paní Bémové za vyšití šerp
pro předškoláky.
Policie ČR – výukový program zaměřený na seznámení s prací policistů. Zde si všichni
vyzkoušeli vesty, zbraně, pouta, prohlédnout si policejní auta.
Den dětí se letos poprvé uskutečnil na fotbalovém hřišti ve spolupráci se seniory. Netradiční
sportovní zápolení všechny nadchlo a pevně věříme, že tato významná akce se stane akcí
každoroční. Ceny sportovcům předával pan starosta Vladimír Kalus.
První pomoc pro žáky se uskutečnila na doporučení paní Jany Ryšavé ve spolupráci se
zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.
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Vodáci – žáci ZŠ sjížděli řeku Svratku pod odborným vedením vodáků a dalším dohledem
zákonného zástupce pana Seidla.
Olympijský běh – běháme a sportujeme v duchu FAIR PLAY. Budeme se těšit na hodinu výuky
TV s panem Jiřím Homoláčem.
Cyklovýlet – seznamuje žáky školy s okolím Chudčic. Letos byl výlet pořádán údolím Bílého
potoka. Žáci se učí správné jízdě a dbají na bezpečnost v silničním provozu. S akcí nám pomáhal
pan Seidl a paní Koláčková.
Divadlo Čert a Káča s herci z Prahy – Jan Přeučil a Eva Hrušková.
Dýňobraní - účastnili jsme se chudčické soutěže o vydlabanou strašidelnou dýni a vymyšlený
pohádkový příběh.
Etiketa do škol – výukový program, jak se máme správně chovat a slušně zdravit.
Drakiáda pořádaná každoročně na fotbalovém hřišti zaujala malé i velké.
Vítání občánků - každoroční akce, kde vystupují děti z MŠ a letos i žáci 1. ročníku pod vedením
paní učitelek.
Divadlo Čtyřlístek v pohádce
Volby – žáci 3. a 4. ročníku se učili správně volit. Děkujeme paní Jandové a Leicmanové za
odbornou pomoc.
Praha – kulturně-sportovně-poznávací akce školy, kde poděkování patří paní Mrázkové za
pomoc s akcí a sponzorovi školy.
Mikuláš ve škole ve spolupráci zákonných zástupců paní Mrázkové, pana Bartoníka a pana Jůzy.
Rozsvícení Vánočního stromu s besídkou školy.
Český Ježíšek s dílnou se uskutečnil ve spolupráci s Mladou chasou
Včelí bzučení výukový program pro děti z MŠ a ZŠ o ochraně a důležitosti včel pro náš život.
Vánoční školní besídka
Projekty:
Naše škola je zapojena dlouhodobě do projektů Mléko do škol, ovoce do škol a Recyklohraní.
Zdravá 5 - projekt zaměřený na zdravou stravu.
Had Eda - projekt zaměřený na cestování žáků do školy ekologickými a trvale udržitelnými
způsoby dopravy, jako je chůze, jízda na kole, společná jízda dětí aute atd.
V roce 2016 se naše škola rozrostla o další třídu, která je umístěna v Kulturním domě.
V současné době má naše MŠ 25 dětí ZŠ 44 žáků. Od letošního školního roku máme 2 nové paní
učitelky – Mgr. Hanu Russmann a Mgr. Martinu Kurtinovou. Do kuchyně nám přibyla paní
kuchařka Monika Jůzová.
Děkujeme zřizovateli školy za vstřícný přístup a podporu, kterou věnuje škole. Velké
poděkování patří za vynikající spolupráci našim seniorům a Mladé chase. Děkujeme panu Kolářovi,
Benešovi a Peňázovi za velmi rychlé opravy a za bezúplatnou pomoc škole. Panu Beníčkovi za
vánoční stromek pro 1. třídu.
Přejeme hezké svátky a vše nejlepší do roku 2017.
zaměstnanci školy

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!
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