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Číslo 32., říjen 2014 

Starosta obce informuje: 

Zdravím Vás, vážení občané,  

jménem zastupitelstva i jménem svým. Jak jsem Vás již informoval v 31. vydání našeho 

obecního zpravodaje, provedli jsme během prázdnin rekonstrukci jedné ze tříd ZŠ a MŠ 

v Chudčicích. Nově upravenou třídu jsme předali k dispozici vedení školy před zahájením školního 

roku 2014/2015. Novou třídu si mohou zájemci z řad našich občanů po domluvě s vedením školy 

prohlédnout.  

V souladu s požadavky KHS v Brně zahájila na objednávku obce stavební firma pana Zdeňka 

Mičíka podle projektové dokumentace paní Ing. Miroslavy Vyhňákové práce na úpravách prostor 

v levé části budovy kulturního domu v Chudčicích (místnost bývalého kadeřnictví a sousední 

prostory). Cílem těchto úprav je zajistit odpovídající zázemí pro umístění dětí předškolního věku, 

které nebylo možné z kapacitních důvodů umístit v naší obecní MŠ a pomoci tak mladým rodinám 

žijícím v  obci. Práce na tomto úkolu se blíží ke svému závěru. Vnitřní prostory této části budovy 

kulturního domu prošly kompletní rekonstrukcí od podlahy až po strop. Jsou zde provedeny nové 

omítky, elektrické rozvody včetně zásuvek a svítidel, nové sociální zařízení jak pro děti, tak pro 

učitelky a v současné době dokončujeme práce na vnitřním vybavení – šatní skříňky, závěsy, 

záclony, koberec a další. Stavební firma pana Zdeňka Mičíka pokračuje v úpravách venkovního 

prostoru - nový chodník, vstupní schodiště, úprava terénu a další práce. Po jejich dokončení se sejdu 

s vedením občanského sdružení Klubík Chudčická mašinka a nově upravené zázemí předám vedení 

této organizace k užívání. Občané budou mít možnost si nově zrekonstruované prostory prohlédnout 

na „Dni otevřených dveří“, jehož termín konání vedení obce v předstihu zájemcům o prohlídku sdělí.  

Rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 14215344 – SFŽP obdržela obec Chudčice 

z prioritní osy č. 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady, evropský fond soudržnosti, finanční příspěvek 

1 052 155 Kč a ze SFŽP 61 891 Kč. Obec doplatí 123 784 Kč a může tak zrealizovat akci 

„Kompostéry a štěpkovač pro občany obce Chudčice„. Celkové náklady na tuto akci činí 

1 237 830 Kč a jedná se o zakoupení 300 ks kompostérů o objemu 880 l a l ks štěpkovače.  

Již proběhlo výběrové řízení na dodavatele a jeho vítězem se stala firma Agro Trnava s.r.o.,  

se sídlem Trnava 224, 674 01 Třebíč. Celkem 13 palet kompostérů bude dodáno do naší obce  

do 15.11.2014. Zájemcům z řad občanů budou vydávány zdarma oproti podpisu jednoduché 

Smlouvy o užívání. Všechny potřebné informace, místo a termín výdeje se občané včas dovědí 

formou sdělení od vedení obce. 
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Vážení občané, 

končí další volební období zastupitelstva naší obce. Dovolím si při této příležitosti krátké  

a stručné ohlédnutí za uplynulými roky ve vedení obce. 

Díky pracovitému a zodpovědnému přístupu všech zvolených členů Zastupitelstva obce 

Chudčice se podařilo obci získat mimo rozpočet na dotacích přibližně 100 000 000 Kč. Tyto peníze 

pocházejí jednak ze strukturálních fondů EU, ale také z národních zdrojů. Investovali jsme je do 

zlepšení infrastruktury naší obce s cílem zlepšit její občanskou vybavenost. Obec se dnes nachází 

v dobré finanční kondici a mnoho úkolů ji ještě čeká. 

Chci touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva naší obce, zaměstnancům obce  

a všem, kteří se na pracích pro obec, byť i sebenepatrným přispěním podíleli. 

Starosta obce Chudčice 

Vladimír Kalus 

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
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Ze života obce: 

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ ČR 

Vážení spoluobčané, 

léto zastihlo členy místní organizace důchodců v plné aktivitě.  

20. června jsme se sešli na fotbalovém hřišti, kde jsme pořádali sportovní hry. Soutěžili jsme 

v několika disciplínách (kopání míče do branky, házení na cíl, házení míčků na plechovkovou 

pyramidu, pétanque, házení válečkem na cíl a nová sportovní hra převzatá z Finska). Akce  

se zúčastnilo 36 členů.  

23. června se naše pětičlenné družstvo zúčastnilo krajského turnaje v ruských kuželkách 

v Hodoníně. Přestože jsme pilně trénovali, tak jsme neobhájili 2. místo z loňského roku a obsadili 

jsme 5. místo. Rozdíly mezi jednotlivými družstvy byly minimální, pouze družstvo Hodonína  

na prvním místě využilo domácí prostředí a odneslo si vítězství ve všech kategoriích rozdílem třídy. 

V červenci jsme si udělali společnou večeři v restauraci U Pavlíčků. 

Bez předchozí domluvy se z ničeho nic v naší obci objevili redaktoři z brněnské regionální 

televize ČT1 a natočili s některými z nás krátký spot o aktivitách důchodců. Ten se vysílal  

26. 7. 2014 a pravděpodobně ho někteří z Vás i viděli. 

Další sportovní odpoledne jsme absolvovali 8. srpna v kempu U Havlínů, kde jsme poprvé hráli 

novou hru – „ballbal“. Naše sportovní aktivity se dostaly ve známost a tak jsme byli pozváni i na 

městský turnaj v ruských kuželkách do Řečkovic, který se konal 19. 9. 2014. Obsadili jsme 4. místo. 

V jednotlivcích jsme si to ale vynahradili, když naše závodnice skončila na prvním děleném místě 

mezi ženami. 

24. září se uskutečnil plánovaný zájezd do Vlčnova na výstavu lidových pálenic, Kunovic  

do leteckého muzea, Velehradu a na výstavu „Živá voda“ ve vesnici Modrá. Počasí nám přálo, byl to 

první slunný den po několikadenním poprchávání.  

Den seniorů připadá na 1. října a tradičně tento svátek slavíme v restauraci Pod Horkou. V tomto 

roce uděláme změnu a pojedeme se pobavit do restaurace v Březině. 

Oslavu jsme posunuli o týden, protože 1. října 2014 se někteří z nás zúčastní SPORTOVNÍHO 

DNE SENIORŮ v Brně na Moravské Slávii. 

Na podzimní čas plánujeme návštěvu divadla v Brně a naše aktivity přesuneme do klubovny. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jsme se mohli setkat  

a pobavit se v duchu našeho hesla „ABY NEBYL NIKDO SÁM“ 

MO Svazu důchodců Chudčice 


