Číslo 41., prosinec 2019
Starosta obce informuje:
Vážení občané,
zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Jak jsem Vás informoval
v minulém čísle našeho zpravodaje, zaměřili jsme svoje úsilí v roce 2019 na stavbu „Chudčice –
rekonstrukce chodníků, 2. etapa“ v části obce označované místním názvem Délník. Tato investiční
akce v objemu cca 5,5 milionu Kč je nyní v plném proudu. Stavební firma IS PK Key s.r.o., se sídlem
Trmačov 171, 666 01 Tišnov, IČ: 07852866, vítěz výběrového řízení, hodlá stavební práce dokončit
do 10.12.2019. Nyní mi dovolte několik poznámek k dosavadnímu průběhu stavby. Stavba se skládá
ze dvou rozdílných částí. Na jedné straně provádíme rekonstrukci stávajících chodníků a jejich
propojení s novými do funkčního celku, který bude zajišťovat bezpečný pohyb chodců v této části naší
obce. Na straně druhé stavíme nové chodníky, dvě nové autobusové zastávky a nová parkovací stání
pro motorová vozidla v části podél silnice III/38529. Realizace výše jmenované druhé části stavby
probíhá až na drobnosti bez obtíží. Jiné je to však s rekonstrukcí původních chodníků. Projektant ani
při nejlepší vůli nemohl předpokládat, že při výměně starých silničních obrubníků za nové, bude spolu
s nimi doslova vytěženo cca 800 tun betonu, což představují opěrné patky starých silničních obrub
v trase rekonstrukce, tedy v délce cca 900 m. Spolu se starou betonovou dlažbou a obrubníky to je
opravdu velká hromada materiálu určeného k podrcení. Takto podrcené betony využijeme na úpravy
účelových komunikací. Další doslova vynucenou investici nad plán představuje výměna více jak 30
sloupů veřejného osvětlení a zemní kabeláže v úseku rekonstruovaných chodníků. Stožáry veřejného
osvětlení, chráničky a zemní kabely jsou zde nové. Neprovést výměnu starých stožárů a zemního
vedení, které byly na hranici své životnosti, bych považoval za nezodpovědné jednání vůči našim
následovníkům. Výkopové práce při pokládání nového zemního vedení veřejného osvětlení jsme
využili také pro položení chybějícího rozvodu sítě kabelové televize a přípojek k jednotlivým
nemovitostem našich občanů (modré plastové potrubí). Také stará zděná zastávka byla zbourána
a bude nahrazena novou. To vše představuje určité vícenáklady. Díky zkušenostem z předchozích
staveb tohoto typu, jsme si připravili v rozpočtu určitou rezervu ke krytí těchto nákladů. Počátkem
dubna 2020 dokončíme v této části obce ještě dostavbu 25 – 30 parkovacích státní pro motorová
vozidla a současně jsme již zadali projekt na novou úpravu zelených ploch v této části obce, která
musí po dokončení této stavby následovat.
Realizací stavby „Chudčice – rekonstrukce chodníků, 2. etapa“ však úsilí obce o zlepšení situace
bezpečnosti chodců a zlepšení bezpečnosti dopravy v naší obci zdaleka nekončí. Jakmile to počasí
dovolí, bude na jaře 2020 provedena úprava jak vodorovného, tak svislého dopravního značení
na křižovatce silnice III/38529 a silnice III/3862 (mostní objekt Délník) dle projektu, který zpracovala
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a bude realizovat firma ZNAKOM s.r.o, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno. Čekáme nyní již jen na vydání
konečného stanoviska vedoucího odboru dopravy v Kuřimi. Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím
policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO vypracoval
projektant Petr Bednář projekt, jehož realizací dojde ke zpomalení dopravy v tomto úseku
a k zajištění větší bezpečnosti účastníků silničního provozu.
V návaznosti na tuto úpravu křižovatky silnice III/38529 a silnice III/3862 zadala Obec Chudčice
vypracování projektu stavby chodníku včetně rozšíření veřejného osvětlení, který naváže
na dokončený úsek před mostním objektem na Délníku. Tato trasa podél silnice III/3862 (po pravé
straně ve směru na Tišnov) byla již zaměřena a pro její realizaci máme též vydáno kladné stanovisko
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Zbývá dokončit projekt do stupně pro stavební povolení
a pokusit se získat část finančních prostředků na realizaci stavby. Úprava dopravního značení a stavba
chodníku přispěje ke značnému zlepšení bezpečnosti chodců v této části obce.
Stejným způsobem postupujeme v části křižovatky silnice III/38 529 a silnice II/386 ve směru na
Kuřim. I zde je naší snahou zajistit bezpečnější pohyb chodců. Máme již provedeno zaměření trasy
budoucího chodníku a projektant obdržel objednávku obce na zpracování projektu. Naším cílem je
připravit vše tak, abychom mohli získat finanční podporu na tuto stavbu z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora a obnova rozvoje venkova“. Podpora zde činí 70%
uznatelných nákladů. Chodník v této části obce naváže na dokončenou stavbu z letošního roku a před
domem č.21 bude pokračovat ve směru na Kuřim s místem pro přecházení v části napojení místní
komunikace ve směru od fotbalového hřiště na silnici II/386 včetně rozšíření veřejného osvětlení.
Předpokládaná investice napojení úseků „křižovatka Délník“ a „křižovatka Kuřim“ bude v objemu cca
8 mil. Kč.
Státní pozemkový úřad české republiky, Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj, pobočka Brnovenkov realizuje v katastru naší obce stavbu „Protierozní opatření polní cesty v k. ú. Chudčice“, jejímž
účelem je zpřístupnění pozemků a vybudování cest navržených ve schválené a zapsané pozemkové
úpravě. Do konce roku 2019 bude provedena stavba první etapy, která spočívá ve vybudování cesty
s označením C9 v délce 613 m podél Chudčického potoka vpravo a podél areálu bývalého
zemědělského družstva vlevo a končí na hranici pozemku p.č. 2702 za odbočkou vpravo u lesa. Povrch
cesty je navržen asfaltový, její šířka bude 4,5 m, a sice 3,5 m asfaltového povrchu a 2x 0,5m štěrkové
krajnice. Součástí cesty je rekonstrukce dvou stávajících propustků přes Chudčický potok. Stávající
propustky DN 1000 budou odstraněny a nahrazeny novými propustky stejného průměru.
Ve druhé etapě bude postavena cesta s označením C23, která začíná na hranici pozemku p.č. 2703
a vede nejprve podél koryta Chudčického potoka, dále podél nové zástavby v lokalitě zvané „Černé
hony“ a pokračuje v polní trase ve směru severovýchodním. Cesta končí napojením na stávající
nezpevněnou účelovou komunikaci v polní trati vedoucí zhruba kolmo na C23 od lesa po silnici
III/3862. Délka této cesty je 591 m, její šířka je navržena 3 m v kategorii P 3,0/20. Součástí cesty je
vybudování suchého brodu délky 3 m v nejnižším místě cesty z důvodu převedení povrchové vody
přes cestu do souběžného příkopu s označením P1. Podél této cesty je částečně navržena výsadba
ovocných stromů, která je součástí vlastní dokumentace v celku označeném interakční prvek IP1.
Podél cesty C23 je navržen příkop určený k zachycení a odvedení povrchových vod do Chudčického
potoka. Délka příkopu je navržena 219 m, šířka 3,5 m a jeho profil je lichoběžníkový s šířkou dna
0,5 m, hloubkou 0,6 m a sklonem svahů příkopu 1:2,5 m. Na začátku úseku se příkop zaúsťuje
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do Chudčického potoka. V místě zaústění bude koryto Chudčického potoka ve vzdálenosti 5 m
na vtoku výtoku z příkopu zpevněno lomovým kamenem do betonového lože. Zpevněn bude také
příkop v místě zaústění na délku 5 m a také naproti suchému brodu v cestě C23 na délku suchého
brodu včetně nájezdů v celkové délce 9 m. Zpevnění příkopu bude provedeno dlažbou z lomového
kamene do betonového lože. Především tato druhá část stavby „Protierozní opatření a polní cesty
v k.ú. Chudčice“ je velmi důležitá pro zachycení a odvedení povrchové vody atakující postavené domy
v lokalitě A5 v části obce zvané „Černé hony“ podél silnice III/3862 vlevo ve směru na Tišnov.
Obec Chudčice je vlastníkem tří mostů přes potok Kuřimka a všechny tyto stavby vyžadují
rekonstrukci. Na opravu dvou mostních objektů máme již připraven projekt a vypracování a předání
třetí projektové dokumentace je avizováno do konce roku 2019. V prvním čtvrtletí 2020 budeme mít
vydáno stavební povolení a zpracován rozpočet opravy jednotlivých mostů. Odborný odhad objemu
finančních prostředků potřebných na opravu všech tří mostů je cca 3,5 - 4 miliony Kč.
Jak potvrzují výsledky měření vlhkosti zdiva u dosud opravených kapliček křížové cesty, podařilo se
nalézt vhodnou a účinně fungující technologii úpravy proti vzlínající vlhkosti u smíšeného zdiva, ze
kterého jsou postavena jednotlivá zastavení křížové cesty a budeme tak moci tímto způsobem opravit
všech 14 kapliček. Tyto stavební práce proběhnou v příštím roce a do konce roku 2020 budou také
dokončeny. Poté se zaměříme na opravu kapličky nad pramenem, ve žlebě, jenž se táhne téměř
souběžně s křížovou cestou. Kaplička s obrazem P. Marie Pomocnice a pod ní vyzděná studánka si již
vyžadují provedení oprav. Zde však musíme překonat administrativní překážky, které nám dosud
bránily v investici do tohoto objektu.
V budově obecní školy připravujeme v období prázdnin 2020 provedení drobných stavebních prací
a opravu okapních žlabů na jihovýchodní straně budovy. Z důvodu vytíženosti kapacit stavebních
firem bude objednávka provedena ještě do konce roku 2019.
Obec Chudčice rovněž spolupracuje na zhotovení nového územního plánu. Máme zpracován jeho
návrh, který byl předán na Městský úřad do Kuřimi, Odbor investic a územního plánování,
k projednání s vlastníky inženýrských sítí. Poté bude následovat veřejné projednání a vypořádání
požadavků a návrhů občanů, což se uskuteční cca v první polovině měsíce února 2020 na Obecním
úřadě v Chudčicích. Výše uvedené informace představují nástin toho, jakým směrem se bude mimo
jiného práce obce v oblasti investic ubírat.
Dá se říci, že vzhledem k dosud nadprůměrně teplému počasí topná sezona teprve začne. Vyzývám
proto všechny majitele nemovitostí, které jsou vytápěny kotlem na fosilní paliva, aby spalovali
v topeništích jen takové druhy paliva, které jsou pro dané typy kotlů předepsány jeho výrobcem.
Nejednejte bezohledně a nespalujte ve svých kotlech na tuhá paliva to, co do nich nepatří v domnění,
že ušetříte! Neušetříte nic! Ničíte si vlastní zařízení na vytápění a především znečisťujete ovzduší
a ohrožujete své zdraví a zdraví svých spoluobčanů, zejména dětí! Věnujte pozornost rovněž čistotě
komínů a kouřovodů!
Přestože není ze zákona stanovena pro chodce pohybující se na území obce (v intravilánu)
povinnost nosit po setmění na oděvech reflexní prvky, chci touto cestou požádat především rodiče,
aby si na obecním úřadě vyzvedli reflexní pásky a vyžadovali od svých dětí jejich nošení a pravidelně
děti kontrolovali. Tuto možnost opatřit si označení chodce přispívající k jeho zlepšené viditelnosti jako
účastníka silničního provozu mají též všichni občané. Reflexní pásky poskytujeme občanům zdarma.
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Rok 2019 se blíží nezadržitelně ke svému závěru. Přeji Vám, vážení občané, klidné a spokojené
prožití vánočních svátků.
Starosta obce Chudčice
Vladimír Kalus

Ze života obce:
SÁZÍME BUDOUCNOST!
Mnozí z Vás neváhají a pomáhají. Za to jim patří velký dík. V letošním roce jsme se zapojili i do
celorepublikové akce #sazimebudoucnost a to díky grantu, který jsme získali v rámci projektu Výsadby
stromů od Nadace Partnerství a jejich partnerů. Na jaře jsem podala projekt a v létě už jsme věděli, že
i přes velkou konkurenci náš projekt Třešně Na Kamínkách uspěl. S mysliveckým sdružením Sokolí
Chudčice jsme s předstihem vykopali jamky pro stromy, a potom jsme 9. 11. s řadou dobrovolníků
vysadili 30 vysokokmenných třešní.
Sad Na Kamínkách má za sebou dlouhou historii, je sice mladším sourozencem Sadu Osvobození,
ale i tak mají původní třešně již 71 let. V roce 1948 tu bylo vysazeno 300 stromků. Z nich je tu už jen
pár, jsou schované v náletu lesních dřevin. Ze sadu pak vede pěkná cesta dále do lesa pod Sokolí,
tak se přijďte podívat, jak se našim stromům daří.
A kolik že se letos v obci vysadilo stromů? Zatím je to 92 ks, což znamená skoro 1 strom za každého
10. občana obce. To je krásné číslo, že?
Mimo výsadby stromů jsme letos díky podpoře Ministerstva životního prostředí v rámci Programu
péče o krajinu mohli pečovat také o významné krajinné prvky (zkráceně VKP). VKP je dle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. V Chudčicích je jich celá
řada, krom obou sadů jsou to například skalky ve směru na Moravské Knínice Nad Starou tratí nebo
Kamínky nad luhy. Na těchto místech se vyskytují teplomilné druhy, z rostlin například tajemně se
nazývající modřenec tenkokvětý nebo vousatka prstnatá.
Co chystáme na příští rok? Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Veverské Bítýšce jsme
podali žádost do grantu Zelené oázy na výsadbu keřů a trvalek kolem kaple Svatého kříže. Požádáme
také o příspěvek na péči o VKP či památné stromy a zkusíme získat další peníze na obnovu krajiny a již
po 6. se zapojíme do celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na všechny z Vás se budeme při
různých akcích těšit.
Za komisi pro životní prostředí
Jana Deutscherová (roz. Barašová)
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SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE
Vážení občané, náš spolek se zaměřil v roce 2019 na níže uvedené činnosti, s cílem zpříjemnit život
nejenom našim členům, ale i ostatním, kteří o akce projevili zájem.
Sportovní a zájmová činnost:





4 turnaje v karetní hře žolík + šipky
2 turnaje v bowlingu v Tišnov
4 x jsme si zahráli kuželky, šipky, bollo-ball
V květnu se naše družstvo zúčastnilo Sportovních her seniorů Jihomoravského kraje
v Mikulově. Z 8 družstev jsme se umístili na 5 místě, v jednotlivcích jsme získali jedno druhé
a jedno třetí místo.

Vycházky:
 Jarní vycházka se startem v Senticích, lesem do Hradčan, zdatnější pokračovali přes Šárku
podél řeky Svratky do Veverské Bítýšky.
 Podzimní vycházky byly dvě. První „Vokolo Priglu“. Vyšli jsme z Kozí Horky a pokračovali
cestou po skalách až do Veverské Bítýšky. Druhá začala výstupem po křížové cestě ke Třem
křížům a dále pak do malebného údolí Kocanovských rybníků.
Kulturní akce:







Přednáška s promítáním fotografií „Krásy Slovinska“ pan doc. Bajer.
Zájezd na operu „Prodaná nevěsta“.
Valeč, představení „Shirley Valentine“, herecký koncert Simony Stašové
Operní představení „Carmen“ v Janáčkově divadle Brno.
Do konce roku ještě pojedeme do Mahenova divadla na hru „Lucerna“.
Planetárium Brno – film „Příběh nekonečných poutníků Voyager“.

Zájezdy:





Pasohlávky, Aqualand Morávia – celodenní koupání. Uskutečnili jsme 2x.
Litomyšl – návštěva muzea panenek a kočárků, prohlídka města.
Výstava mečíků „IRIS“ v Brně.
Zájezd do adventní Olomouce.

Ostatní aktivity:
 Oslava MDŽ, Dne Seniorů a Mezinárodního dne dětí.
 Pomohli jsme dětem z místní školy „naposledy“ nazdobit strom „Pomlázkovník“, který
bohužel odumřel a byl z návsi odstraněn.
 Upálení čarodějnic proběhlo za doprovodu hudby pana Kučery z Moravských Knínic.
 Dvakrát jsme se sešli v kempu u Havlínů, kde seniorům hrál a zpíval Michal Silnica. Tímto
bychom mu rádi ještě jednou poděkovali za vytvoření velmi příjemné atmosféry.
 Pokud nám síly stačí, snažíme se zúčastnit akcí, které jsou pořádány ostatními spolky v obci.
Vážení občané, využíváme této příležitosti a přejeme Vám do nového roku „AŤ SE VÁM DAŘÍ“.
Senioři Chudčice
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CO NOVÉHO VE SLUNÍČKU
Čas letí jako voda v potoce, děti rostou a nové se rodí….
Tento rok byl ve znamení přípravy dětí na předškolní vzdělávání a návrat do zaměstnání.
V lednu jsme navštívili solnou jeskyni v Kuřimi. Děti si v solné jeskyni hrály jako na pískovišti, házely
sůl do jezírka a maminky relaxovaly u kávy.
V květnu jsme podnikli tradiční výlet na Zemědělský veletrh. Děti nejvíce zaujaly traktory,
kombajny a další zemědělská technika, na kterou si mohly vylézt a nakukovat do kabiny. Letos jsme
objevili dětský zemědělský koutek, kde si děti hrály v pískovišti z obilí, plnily různé úkoly, jezdily
na šlapacích traktorech, jezdili s traktory na dálkové ovládání a jiné činnosti. Dále byla pro děti
nachystána pěkná výstava o včelstvu, na které nechyběl prosklený úl. Velice zajímavá byla Lesní
pedagogika pro děti, kterou nachystala Lesní fakulta Mendlovy univerzity. Formou hry děti poznávaly
lesní zvířata, stromy, houby a mysliveckou mluvu. Jako hřeb si děti mohly pohladit sele divokého
prasete.
Druhou říjnovou neděli se konala tradiční drakiáda nad Buriánkovou zmolou. Počasí nám přálo,
sluníčko hřálo a nad Chudčicemi poletovalo 30 draků. Děti dostaly diplom na památku a malou
sladkou odměnu.
V podzimním čase je opět využívána herna v kulturním domě. Maminky se scházejí vždy ve čtvrtek
od 9 hodin. Pokud by měla nějaká „osamocená“ maminka nebo tatínek zájem, neváhejte a přijďte
s dětmi za dětmi.
V listopadu se konal Lampiónový průvod, který letos vedl od kulturního domu do sadu Osvobození.
Sešlo se více jak 60 dětí s doprovodem. V altánku bylo pro účastníky přichystáno malé občerstvení,
pro děti byla nachystána hra, za odměnu dostaly reflexní strašidýlko, něco sladkého nebo
omalovánku.
Chtěla bych velice poděkovat manželům Konečným a Máčkovým, že zajistili občerstvení,
ZŠ v Chudčicích za zapůjčení várnic a sdružení Rodiče a děti, z. s. za finanční podporu při pořízení
strašidýlek.
Především bych chtěla poděkovat chudčické mládeži – Chudčický Morybundus, který se
organizačně podílel na průvodu, přípravě hry a jako hřeb večera vypuštění lampiónu štěstí. Patří jim
i veliký dík za to, jak se věnují dětem v turistickém oddíle.
V příštím roce bychom chtěli udělat výlet s kočárky na Brněnskou přehradu, anebo ještě dál. 
Chtěla bych tímto poděkovat Obecnímu úřadu v Chudčicích, sdružení Rodiče a děti, z.s.,
Chudčickému Morybundusu a všem, kteří se podílejí a pomáhají Klubu Sluníčko.
Přejeme všem občanům šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky
a pohody.
Za Klub Sluníčko Katka S.
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CHUDČICKÁ MLADÁ CHASA
Zanedlouho jsou tu Vánoce a s nimi i konec roku a my si touto formou můžeme připomenout,
které akce a zážitky jsme společně uskutečnili a prožili.
V únoru jsme tento rok zahájili dětským karnevalem, který jsme pořádali se spolkem Rodiče a děti
z. s.
V březnu jsme se zúčastnili výsadby ovocných stromů v našem místním Sadu Osvobození.
V dubnu jsme svou účastí podpořili akci Ukliďme svět, ukliďme Česko! a spolupořádali jsme akci
Dopravní odpoledne - BESIP. Na akci dorazila Policie ČR, Hasičský záchranný sbor z Kuřimi a Český
červený kříž, aby představili své vozy a výstroj.
Květen byl ve znamení Tradičních krojovaných hodů s DH Šardičanka a CM Aleše Smutného.
1.stárkovský pár - Michal Koutný a Markéta Máčková, 2.stárkovský pár - Marek Vyhňák a Jana
Šedová. V neděli proběhl X. košt vín. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům
a kamarádům vinařům i rodinným příslušníkům, kteří nám vína věnovali a díky nimž jsme mohli
okoštovat 59 vzorků vína. Na prvním místě s číslem 44 - Směs červená - Jaromír Mokruša z Mutěnic,
na 2.místě s číslem 13 - Müller Thurgau - Karel Konečný z Mutěnic, na 3.místě se umístila 3 vína: 13. Chardonnay - Ladislav Pazderka z Bořetic, 27. Pálava - Radim a Pavel Stávkovi z Němčiček a 28. Tramín
Červený - Karel Konečný z Mutěnic. Abychom si prodloužili hodovou náladu navštívili jsme hody např.
v Čebíně, Deblíně, Moravských Knínicích, Starém Lískovci, Troubsku, Střelicích, Žatčanech, ....
Někteří z nás se rozjeli až do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival.
Po prázdninách jsme se podíleli na přípravě Sportovního odpoledne a 15.9. jsme pořádali
odpoledne u cimbálu s CM Aleše Smutného a výstavu historických fotografii Chudčic a okolí na
kterých se podílely Chudčické Zvonky. V listopadu proběhla X. Podzimní taškařice se skupinou MODUL
a každoročním překvapením - "Sobotní večer u televize". Letos byla hojná účast masek, ze kterých
byly vybrány tři nejlepší: 1. místo - MOUCHY, 2.místo - JEDNOROŽCI a 3.místo - Pán Prstenů.
13.12. pořádáme se spolkem Rodiče a děti, z.s. Vánoční dílny pro děti na které Vás tímto zveme.
Také bychom touto formou rádi poděkovali všem, kteří se s námi na akcích podílejí. Rádi bychom
všem poděkovali jmenovitě, ale neradi bychom na někoho zapomněli a proto VŠEM VELKÉ DÍKY.
Na viděnou na dalších akcích v příštím roce.
Přejeme Vám všem krásný a pohodový adventní čas, bohatého Ježíška a hodně zdraví, štěstí
a dobrou náladu do nastávajícího roku 2020.
Vaše CHMCH

CHUDČICKÉ ZVONKY
Milí občané, dovolte krátké pozvání na nadcházející společné akce a ohlédnutí za minulými.
V letošním roce, díky mnohým z vás, proběhla spousta akcí organizovaných různými místními
subjekty. Jsme rádi, že jsou v Chudčicích aktivní lidé, kteří napříč generacemi a různými spolky jsou
schopni dělat navíc něco pro druhé, pro přírodu a utvářet tím prostředí, které nám (jak jsem
několikrát slyšela) závidí i v okolních obcích.
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Díky vám, kteří jste věnovali část své energie Chudčickým zvonkům. Mezi akce, které se setkaly
s dobrou odezvou a rádi bychom je opakovali patří: Spaní v sadu, divadlo Kača a Kača, společný sběr
bylin, výroba ptačích budek s dětmi v ZŠ, Andělský průvod s betlémským světlem a skenování
chudčických historických fotografií s následnou výstavou. Ta byla velmi zdařilá. Děkujeme panu Vítu
Obůrkovi za „doladění“ a tisk fotografií, Chudčické mladé chase za doprovodný program
s cimbálovkou a především všem těm, kdo vytáhli svá rodinná alba a fotografie k naskenování
přinesli. Všechny je můžete vidět na: https://photos.app.goo.gl/sDiQ8xvYjdpginU97. Bohužel bez
identifikace lidí – to dnešní zákony nedovolují a také bez identifikace míst a ulic – na to jsme zatím
nenašli dobrovolníka, který by to do PC zapsal. Našla se ale spousta dobrovolníků na výsadbu nových
stromků, z čehož máme velkou radost a především se podařilo vybudovat altán v sadu, který je hojně
navštěvován. Většina letošních „zvonkových“ aktivit je spojena s projektem Čtvero ročních setkání
v obecním sadu, který díky nadaci Via a společnosti Jablotron a Net4gas mohl nastartovat oživení
tohoto krajinného prvku. Za podporu děkujeme Obci Chudčice.
A na co se můžete s námi těšit? Na již zmíněný:
 Průvod andělů s betlémským světlem 22.12.2019 od 15:30 hod.
 Pokračování skenování místních historických fotografií 21., 22. a 23.ledna 2020.
Děkujeme za vaši důvěru, rádi mezi námi uvítáme další dobrovolníky.
Rok 2020 – to je přece výzva! 
Za Chudčické zvonky Pavla Konečná
Drazí přátelé, na 22. prosince 2019
připravují Chudčické zvonky v Kulturním domě

Výstavu andělů s ochutnávkou vanilkových rohlíčků
(s udělením titulu Andělský vanilkový rohlíček),
které jsou součástí Andělského průvodu s betlémským světlem.
V rámci příprav této výstavy,
bychom Vás rádi požádali o spolupráci.
Máte-li nějakého pěkného anděla
různého stáří a rozměru
(není tím myšlen rodinný příslušník )
a byli byste ochotni je (i více ks) na výstavu zapůjčit,
popřípadě budete ochotni přinést 20 ks vlastních vanilkových rohlíčků na soutěžní
ochutnávku
přineste vše, prosím,
v sobotu 21.12.2019
od 15:00-15:30 hod. do Kulturního domu
v Chudčicích. Můžete přidat i krátký popis
(např. jak je anděl starý, od koho jste ho dostali, popř. jinou zajímavost).
Výstava bude zahájena v neděli 22.12.2019 po příchodu andělů
ke KD jejich zpěvem a potrvá do 18:00 hod.
Vyzvednutí bude možné po ukončení výstavy od 18:00-18:30 hod.
Děkujeme.
-8-
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Vážení občané,
srdečně Vás zveme na

Chudčickou taneční zábavu,
která se bude konat v sobotu 8.2.2020 od 19 hodin v Kulturním domě.
K tanci a dobré pohodě zahrají
kapela CWB Břeclav – moderní country a DJ TMK – písničky 80. a 90. let.
Pro Vaše pobavení vystoupí Chudčické kočky,
skotské tance představí C.T.S. Žert Brno.
Čeká Vás sklenička na přivítanou, malá taneční výuka a dostatek občerstvení.
Vstupné 100 Kč.
Těšíme se na Vás.
Obec a spolky Chudčice
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