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Číslo 38., září 2018 

Starosta obce informuje: 

Vážení občané, 

zdravím Vás jménem zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. V minulém čísle našeho 

zpravodaje jsem Vás informoval o zahájení několika staveb, které chceme dokončit v tomto 

volebním období. Jak jsme tedy s těmito stavbami pokročili? Oprava přední strany našeho obecního 

hřbitova, stavba financovaná z dotačního titulu ministerstva zemědělství "129 662 - Údržba  

a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny" a z prostředků obce Chudčice, kterou jsme 

oficiálně zahájili 15. 5. 2018 a jejíž termín dokončení byl stanoven na 15. 9. 2018 byla již dokončena 

a předána obci. Chtěl bych touto cestou poděkovat zhotoviteli stavby, stavební firmě UNIVERS 

s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, dále pak Ing. Jaroslavu Rakušanovi, který 

prováděl stavební dozor a všem ostaním, kteří s realizací pomohli. Snažili jsme se všichni odvést co 

nejlepší práci. Jak se nám to podařilo, můžete, vážení občané, posoudit sami. 

Další stavbou, kterou schválilo zastupitelstvo obce k dokončení, je výstavba nové místní 

komunikace v úseku od obecní školy po kapli. Tento 240 m dlouhý úsek místní komunikace  

s parkovacím zálivem a výhybnou, jehož součástí je i zhotovení nové stoky dešťové kanalizace, která 

začíná na parkovišti u kaple a je zaústěna do stávající kanalizační sítě před domem č.p.78, je nyní  

ve fázi před dokončením. Zhotovitel stavby, vítěz výběrového řízení, firma Terra Service CZ s.r.o., 

Komenského 2453, 678 01 Blansko, se zde musel mimo jiné vypořádat s nemalými obtížemi, které 

představují omezené prostorové poměry a dále pak již dříve uložené sítě, elektrické kabely, telefoní 

kabely, kabely veřejného osvětlení, vodovodní řad, z něhož kříží trasu komunikace domovní 

vodovodní přípojky, domovní kanalizační přípojky dešťových vod a také z části domovní přípojky 

splaškové kanalizace. Každá stavba, která se provádí v intravilánu obce ovlivňuje běžný provoz  

a život obyvatel. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat rodině Hýblových, rodinám Ryšavých, 

rodině Šteidlově, rodinám Ondrouškových, všem věřícím, kteří navštěvují pravidelné bohoslužby  

v místní kapli i všem ostatním občanům za trpělivost a pochopení, se kterými snášeli různá omezení 

vyvolaná stavební činností. Na konci všeho snažení však vznikne nový úsek místní komunikace, 

který bude sloužit všem občanům a návštěvníkům naší obce po dlouhá léta. Obec Chudčice se  

v oblasti občanské vybavenosti posune zase o stupínek výše.  

Oprava schodiště před hlavním vstupem do budovy kulturního domu, zhotovení nového zábradlí 

 a zpřístupnění budovy pro matky s kočárky je další stavební akcí, kterou máme v úmyslu realizovat 

do konce tohoto volebního období. Zhotovile jsme vybírali ze tří nabídek: 
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1. Kamenoprůmysl Komárek s.r.o.,Pražská 31, 679 61 Letovice - v ceně 188 314 Kč vč. DPH. 

2. Granit spol.s.r.o., U malého lesa 12, 591 01 Žďár nad Sázavou - v ceně 166 980 Kč vč. DPH 

3. Kamenosochařství Smetana s.r.o., U lihovaru 518, 679 21 Černá Hora - v ceně 153 597 Kč  

vč. DPH 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Kamenosochařství Smetana s.r.o., se kterou byla sepsána 

Smlouva o dílo. Termín dokončení díla byl sjednán do 30. 09. 2018. 

V interiérech naší obecní školy a na přilehlém školním pozemku byly během prázdnin provedeny 

drobné stavební práce a úpravy, na jejichž realizaci se podíleli také rodiče žáků školy. Všem, kteří ve 

svém volném čase pomohli, děkuji za odvedenou práci. Poděkování náleží také paní ředitelce, 

učitelskému sboru a všem zaměstnancům školy za jejich iniciativu a spolupráci.  

Vážení občané, mandát stávajícího obecního zastupitelstva se blíží ke konci. Děkuji všem 

jeho členům za odvedenou práci, kterou pro naši obec vykonali. Zastupitelstvu, které vzejde  

z nových komunálních voleb přeji, aby se mu práce dařila. 

Starosta obce Chudčice 

Vladimír Kalus 

Ze života obce: 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDČICE 

V naší Základní škole a mateřské škole nás po prázdninách čekaly změny po částečné 

rekonstrukci. Vyměnili jsme šatníkové skříňky pro děti v MŠ a žáky v ZŠ, které svým designem 

rozzářily obě místnosti. Informační nástěnky pro rodiče ve vestibulu školy jsou vyrobeny ze síťoviny. 

Splňují svoji funkci, jsou hygienické a estetické. Zároveň i sociální zařízení prošlo velkou změnou. 

Žáci na WC mají nová umyvadla se skříňkami, nové barevné věšáky na ručníky splňující hygienické 

požadavky, nová zrcadla v barvě dveří pro chlapce a dívky, nově jsou barevně natřeny všechny 

dveře, je vyměněna dlažba a částečně obklady na WC u dívek, a nově je vymalováno. Paní učitelka 

Kristýna Soukupová ozdobila stěnu na WC u chlapců obrázkem velryby v moři. Rovněž děti v MŠ 

mají svoji umývárnu ,,jako novou“. Nové věšáčky na ručníky, nová zrcadla, nově natřené dveře, vše 

je laděno do oranžové barvy, čistě bíle je vymalováno. Aby se dětem dobře odpočívalo, nechali jsme 

kompletně zrenovovat lehátka, byla potažena novou modrou síťovinou. Lehátka jsme opatřili novými 

nepromokavými matracemi, které splňují nejpřísnější hygienické normy. Lůžkoviny se nově ukládají 

do větratelných skříněk. Tyto lůžkoviny každý den paní Cibulková rozkládá na postýlky přítomných 

dětí. Největší úpravou však prošla naše školní zahrádka, která je téměř celá pokryta umělým 

povrchem, u plotu u hlavní silnice vznikly nové zóny s přírodními prvky – pocitový chodníček 

oddělený od silnice pestrobarevnou látkovou zástěnou a tunel z živých vrbových proutků. Nově 

vznikla bylinková zahrádka ohraničená bílým plůtkem. Zahrádku pravidelně zaléváme nově 

vytvořeným vývodem vody z kuchyně. Vylepšenou školní zahradu jistě ocení žáci školy i děti 
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z mateřské školy, kterým se v tomto bezprašném a příjemném prostředí bude líbit a mohou školní 

zahradu využívat za každého počasí pro své pohybové i hrací aktivity. 

V letošním školním roce 2018/2019 má naše ZŠ 3 třídy s celkovým počtem 41 žáků. V měsíci 

srpnu se odhlásily 3 děti z Hvozdce z naší školky. Tato volná místa se nám podařilo obsadit  dětmi 

z Chudčic. Nyní má MŠ 1 třídu s 25 dětmi, z toho je 10 předškoláků. 

Jako každoročně máme v plánu spoustu akcí pro děti a žáky, jako jsou divadla, výukové 

programy, dílničky pro děti a rodiče, sportovní zápolení se seniory, vystoupení dětí a žáků pro rodiče 

i širokou chudčickou veřejnost. I v tomto školním roce spolupracujeme se ZUŠ ve Veverské Bítýšce, 

v Kuřimi a hudební školou pana Babáka, jejichž prostřednictvím nabízíme kroužky, a to keramiku, 

taneční kroužek, hru na hudební nástroj a angličtinu pro nejmenší. Pro žáky školy zajišťují kroužky 

doučování, čtenářský klub a klub deskových her paní učitelky ze školy. 

Den otevřených dveří pro zájemce o prohlídku školy se uskuteční ve středu 3. 10. 2018  

od 8 do 15 hod. Srdečně se na vás těší ředitelka školy Mgr. Lenka Truhlářová a všichni zaměstnanci 

školy. 

Poděkování: 

Děkuji pánům  Ryšavému, Vlčkovi, Peňázovi, Bittnerovi, Holánkovi, Homoláčovi, Valenčíkovi, 

Švarcovi, Bémovi, Mikešovi, Koláčkovi, Kupskému, Leicmanovi, Hýskovi, Bartoníkovi, 

Kudláčkovi, Sovovi, Reifovi, Jandovi, Jůzovi, Bajerovi a paním Ryšavé, Vlčkové, Konečné, 

Ondrouškové, Pražákové, Kupské, Navrátilové, Kudláčkové, Ryšavé H., Jůzové, Cibulkové, Šímové, 

Svobodové a Šamonilové  za velkou pomoc se zajištěním materiálu na školní zahradu, její úpravou  

a pokládkou pryžových čtverců. 

Velké poděkování patří i zřizovateli školy – Obecnímu úřadu v čele s panem starostou 

Vladimírem Kalusem za financování, zajištění oprav ve škole a za poskytnutí velké součinnosti  

v průběhu rekonstrukce školy. 

Rovněž děkuji firmě pana Kohoutka, kterou zajistil pan starosta Vladimír Kalus a která se velkou 

měrou podílela na zlepšení interiéru školy. 

Mgr. Lenka Truhlářová 

ředitelka školy 
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SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE CHUDČICE 

Za první pololetí roku 2018 naše organizace zaměřila svoje aktivity do několika oblastí: 

Sportovní a zájmová činnost: 

- Uspořádali jsme čtyři turnaje v karetní hře žolík a šipkách, třikrát jsme si zahráli bowling 

v Tišnově, dvakrát jsme se sešli na ruských kuželkách a šipkách.  

- Obnovili jsme vycházky do okolí Chudčic a to pochodem po trati bývalé železnice  

do Moravských Knínic. 

- V červnu se naše družstvo zúčastnilo Sportovních her seniorů Jihomoravského kraje 

v Břeclavi. V jednotlivcích jsme získali jedno 1. místo, dvě 2. místa a jedno 3. místo. 

Družstvo Chudčic se umístilo na 4. místě ze sedmi družstev. 

Kulturní akce: 

- Přednáška pana Bajera o horninách a zajímavostech v okolí naší obce 

- Beseda s hercem panem Zdeňkem Junákem 

- Návštěva planetária v Brně, pořad „Morava 360“, doprovodné slovo Boleslav Polívka. 

Promítání fotografií zajímavých míst z Jihomoravského kraje na kopuli planetária. 

- Zájezd do Mahenova divadla na hru Saturnin. 

- Koncert šansonierky Radky Fišarové „Madam de Paris“ ve Společenském centru, Brno-

Bystrc 

- Čarodějnice, k reji několika čarodějnic hrála živá country kapela 

- Country bál, který se v květnu konal na parkovišti restaurace Pod Horkou 

- Byli jsme pořadateli divadelního představení žáků základní školy z Veverské Bítýšky  

„S čerty nejsou žerty.“ 

Zájezdy: 

- V květnu jsme prozkoumali sklepení a komnaty hradu Svojanov, navštívili město Polička  

a klášter v Předklášteří u Tišnova. 

Ostatní aktivity: 

- Oslava Mezinárodního dne žen v restauraci Pod Horkou. 

- Zapojili jsme se do akce „Ukliďme Česko“. 

- Pomohli jsme dětem ze základní školy nazdobit strom „Pomlázkovník“ velikonočními 

vajíčky. 

- Oslavili jsme s dětmi místní základní školy Mezinárodní den dětí, sportovním kláním 

„senioři versus děti“. 

Vážení spoluobčané, jednou z hlavních náplní činnosti spolku Senioři ČR, je organizovat zájmové, 

turistické, sportovní a kulturní akce pro důstojné a aktivní stáří. Z výše uvedených aktivit je zřejmé, 

že se tímto posláním řídíme. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem aktivním seniorům, kteří se na 

organizaci akcí podílejí a zúčastňují se jich. 

Marta Marťáková 

jménem výrobu ZO Senioři ČR Chudčice 
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Obecní úřad CHUDČICE ve spolupráci  

se společností SUEZ a.s. pro Vás zajistí 

 

SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU ! 

PROČ? 

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde  

do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad 

má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem 

obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí. 

 

Co je velký odpad? 

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené 

kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, 

matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak 

neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární 
zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní 

hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů  

a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních 

nebo jiných materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů 

apod. 

 
 

PŘISTAVENÍ STANOVIŠTĚ ODVOZ 

12. 10. 2018 PARKOVIŠTĚ U KD 15. 10. 2018 

12. 10. 2018 NA HRÁZI 15. 10. 2018 

12. 10. 2018 NA DÉLNÍKU 15. 10. 2018 

 
 

Upozornění: do tohoto kontejneru prosím nedávejte 

televizory, počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, 

pneumatiky a nebezpečné odpady!!! Děkujeme. 
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SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, 
PNEUMATIK A ELEKTROZAŘÍZENÍ!  

PROČ? 
Nebezpečný odpad, elektrozařízení a pneumatiky vyhozené do běžných 

odpadových nádob ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. 

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat. 

Co to je nebezpečný odpad? 

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, 
kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, 

fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky,čistící prostředky na okna 

a WC, laky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod 

ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Lednice, televizory, počítače, radiopříjimače ... 

Veškeré autoduše a pneumatiky, ale bez disků – ty patří do železa. 

 
 

Kontejner na nebezpečné odpady bude přistaven: 

Datum Místo Hodina 

13. 10. 2018 PARKOVIŠTĚ U KD 8:00 – 11:00  

Kontejner na elektrozařízení bude přistaven: 

Datum Místo Hodina 

13. 10. 2018 PARKOVIŠTĚ U KD 8:00 - 11.00  

 


