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Obecní úřad informuje
Informace z jednání rady obce Kuchařovice. Rada obce se v červenci
sešla celkem dvakrát a to ve dnech
20. a 27. 7.
dne 20. 7. rada obce projednala:
• Žádost města Znojma o povolení
uzavírky a povolení objízdné trasy
přes obec Kuchařovice z důvodů konání Znojemského vinobraní
• Žádost obce Suchohrdly o zaplacení
neinvestičních nákladů za žáky školy za rok 2014 a 2015
• Zapojení obce Kuchařovice do
projektu Školní autobus, který bude
zkušebně probíhat od 1. 9. 2016 do
31. 1. 2017. Autobus bude určen pro
žáky, kteří dojíždí do ZŠ Prokopa
Diviše v Příměticích.
Trasa: Sedlešovice – Dobšice –
Suchohrdly – Kuchařovice - Přímětice. Finanční podíl obce činí 6 322,Kč. Rada obce doporučila tento
projekt schválit.
• Smlouvu fy. ADITIS s firmou E.ON
na zřízení věcného břemene
• Schválila zpracování propagační
malované mapy obce a znojemského
okresu, včetně dřevěného stojanu.
Mapa bude umístěna před víceúčelovým zařízením.

dne 27. 7.rada obce projednala:
• Rozpočtové opatření č. 1/2016
• Žádost na pozastavení stavebních
prací před č. p. 454 a 456 k. ú. Kuchařovice na komunikaci Znojemská a odkoupení p. č. 457 k. ú. Kuchařovice.
• Žádost o likvidaci topolů na p.
č.342/30 881/1 k. ú. Kuchařovice
• Předložení cenové nabídky na
úpravu cest z recyklátů za cenu
216.000,-Kč
Od 1. srpna 2016 je spuštěna infolinka pro dotazy k elektronické
evidenci tržeb
Finanční správa spustila od 1. srpna
2016 provoz speciální infolinky, na
které budou zaměstnanci specializovaní na evidenci tržeb odpovídat
na dotazy veřejnosti.
1. září 2016 bude zahájeno vydávání
autentizačních údajů ke vstupu do
systému elektronické evidence tržeb
(EET). Od 1. prosince 2016 budou
muset své tržby evidovat podnikatelé
v tzv. první vlně (týká se ubytovacího
a stravovacího zařízení). Veškeré dotazy a informace o EET lze získat na
infolince
Finanční
správy
-225 092 392. Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin

číslo 7-8/2016

nebo na webu www.etrzby.cz.
Proměna Znojemské ulice
V těchto dnech probíhají poslední
dokončovací práce na výstavbě
chodníků na Znojemské ulici.
Digitalizace pozemků
Katastrální úřad pro JMK, Katastrální
pracoviště Znojmo oznámilo dokončení obnovy katastrálního operátu,
což znamená, že v k. ú. Kuchařovice
došlo k digitalizaci pozemků.
Obnovou nejsou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v Katastru nemovitostí.
Mohlo zde však u některých vlastníků
pozemků dojít ke změně výměry a u
vlastníků v původním katastru parcel
došlo i k přečíslování.
Občané si mohou tyto změny zjistit na
Katastrálním pracovišti ve Znojmě
nebo na internetové stránce „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
V případě, že bude mít vlastník námitky k obnově, musí toto nahlásit
v co nejkratší době na KN. V případě,
nepodání žádných námitek bude
platnost obnoveného operátu vyhlášena dnem 5. 9. 2016.
Povinnost podat daňové přiznání
Upozorňujeme tímto občany, že
obnovou mohlo dojít ke změně
okolností rozhodných pro vyměření
daně z nemovitostí (výměra pozemku
nebo změna parcelních čísel). Vlastník je povinen dle §13a odst. 1 zákona
338/1992 Sb. o dani z nemovitosti,
podat daňové přiznání v termínu od 1.
1. do 31. 1. 2017 a to již podle
obnovy katastrálního aparátu.

Myslivecký spolek
Kuchařovice-Suchohrdly
Josef Molík

V loňském roce došlo na základě zákona ke změně názvu Mysliveckého
sdružení Kuchařovice na Myslivecký

spolek
Kuchařovice-Suchohrdly.
Myslivecký
spolek
zajišťuje
mysliveckou činnost v katastrálním
území obou obcí, honitbu má pronajatou od Honebního společenstva, jehož
předsedou je pan Pavel Sova.
Účelem spolku nejsou jenom hony,
ale především komplexní péče o zvěř
a přírodu. Současně máme zájem i na
dobré spolupráci s obecními úřady.
Podílíme se na různých akcích např.
dětské dny nebo zabezpečujeme dřevo
na táborák v měsíci květnu apod.
Pokud budete mít jakékoli připomínky, náměty či dotazy k činnosti
našeho spolku, můžete se obrátit na:
Josefa Kudrnu, předsedy spolku v Kuchařovicích č. 148 a na tel. čísle
723 330 373 nebo na Ing. Karla
Kutnera- Mysliveckého hospodáře,
bytem Suchohrdly Březová 118, tel.
604 946 298.

Ve čtvrtek 1. září začíná škola
Marcela Mašejová

Oznamujeme všem rodičům a hlavně
školákům, že ve čtvrtek prvního září
začíná nový školní rok.
Zahájení v obou budovách školy je
v 8 hodin a potrvá dvě vyučovací
hodiny. První třída se v tomto školním
roce otevírá v budově školy v Suchohrdlech. Těšíme se na Vás.

Připravované kulturní akce
Jitka Krulová

Srpen
27. 8. Basebalový turnaj ženatí proti
svobodným – začátek ve 13:00 hod.
na baseballovém hřišti. Občerstvení
zajištěno.
Září
3. 9. Koncert rockové skupiny CRAZY, začátek ve 20:00 ve Staré hospodě Kuchařovice
4. 9. Recesní GRAND PRIX Kuchařovice - soutěž se bude konat na kolbišti v 5 kategoriích – drezura, malý
parkur, střední parkur, parkur stupně
Z, cena starosty)
24. - 25. 9.
Václavské posvícení zahájí kuchařovická chasa stavěním
máje. V sobotu od 20.00 hodin pokračuje v sále víceúčelového zařízení večerní zábava pod vedením hudební

skupiny Víkend. Neděle 25.9. začne
mší svatou v kapli sv. Floriana, odkud
bude mládež pokračovat tradičním
průvodem za doprovodu dechové
hudby HORNOBOJANÉ.
V odpoledních hodinách je Václavské posvícení zakončeno tradiční zábavou
pod májí.
Říjen
7. – 9. 21. ročník turnaje v baseballe
O pohár starosty Kuchařovic 2016
pořádaný Sokolem Kuchařovice na
místním baseballovém hřišti. Účastní
se ho prestižní týmy nejen z České
republiky. Občerstvení bude možno
zakoupit na místě (guláš, párky, uzené
cigárko..). Burčák a víno je samozřejmostí.
9.10. Drakiáda – tradiční podzimní
akce pořádaná obcí Kuchařovice a základní školou. Místem konání je opět
prostor na letišti na Výhoně u meteorologické stanice. Pro všechny účastníky jsou připraveny sladké odměny.
15.10. Podzimní vyjížďka na kole –
celodenní výlet na kole
23.10. Podzimní vycházka do přírody
– odpolední výlet

Změny ve školském zákoněpovinná školní docházka již
10 let
Marcela Mašejová

Již v tomto školním roce nabývá
platnost zákon, který ukládá všem rodičům předškolních dětí povinnost
přihlásit v květnu 2017 své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Jedná se o děti, které dovrší v tomto a
příštím roce pěti let a nejsou doposud
zapsány nebo nenavštěvují mateřskou
školu. Povinná školní docházka bude
tedy 10 let (1 rok v MŠ a 9 let v ZŠ).
Posouvá se i zápis do první třídy a to
na měsíc duben. Rodiče, kteří budou
chtít dát svému dítěti odklad školní
docházky, musí zažádat a dodat škole
potřebné potvrzení od dětského lékaře
a z pedagogicko-psychologické poradny už do konce měsíce dubna. Zápis do mateřských škol se přesouvá na
měsíc květen. V případě, že zákonný
zástupce nepřihlásí své dítě k zápisu
k povinné školní docházce nebo k již
povinnému předškolnímu vzdělávání
nebo zanedbává péči o povinnou

předškolní a školní docházku žáka,
může za porušení tohoto zákona
dostat pokutu až 5 000,- Kč.

My třídíme nejlépe
Jitka Krulová

V soutěži „My třídíme nejlépe“ za rok
2015, kterou pořádá firma EKO-KOM
pro obce a města Jihomoravského
kraje, v kategorii 501 -2000 obyvatel
obsadila naše obec z celkového počtu
285 obcí 41. místo, což je o 12 míst
horší pozice než loni, ale přesto se
jedná o velice pěkný výsledek.
Za třídění odpadu za rok 2015 obdržela obec od společnosti EKO-KOM
osvědčení s výsledky, kterých dosáhla, a tím přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Za rok 2015 se v naši obci celkem vytřídilo 35,929 t recyklovatelného odpadu, což je o 2,256 t méně než v roce
2014. Obec za tento objem vytříděného odpadu obdržela částku ve výši
124 199,- Kč. Tento objemem představuje energetickou úsporu 1 436 GJ
= 399 MWh (což představuje přibližně
spotřebu
energie
60-ti
čtyřčlenných domácností za celý rok).

Zahájen zkušební provoz
tříděného odpadu
Marcela Mašejová

V tomto měsíci byly do domácností
dodány popelnice na plast a papír.
Pozdržení dodávky bylo zapříčiněno
pozdním dodáním elektronických
kódů-čipů, kterým je každá nádoba
označena.
V první etapě bylo rozdáno celkem
72 žlutých popelnic na plast a
36 modrých na papír.
Každý občan zároveň obdržel kalendář, kde jsou zaznamenány dny svozu
pro jednotlivé druhy vytříděného odpadu. Na první svoz papíru, který byl
již 12. 8., se však včas nepodařilo
sepsat a odevzdat firmě FCC přístupové kódy, které jsou nutné pro sčítání a
evidenci svozu. Rozvoz popelnic probíhal ve středu a v pátek, právě v den
svozu papíru. O radost z první odvezené popelnice s papírem tak přišlo
několik domácností. Přijměte prosím
naší omluvu a slibujeme, že příště už
to vyjde.
Při každém svozu bude obsah po-

pelnic vážen a každé domácnosti zaznamenáván pod jeho kódem, který
má na popelnici. Občané tak mohou
sledovat jaké množství plastu nebo
papíru mají na svém kontě. Bonusem
pro domácnost bude finanční ohodnocení nebo snížení poplatku za běžný
komunální odpad. Pro naši obec je
tento systém sběru zkušební. Uvidíme, jak se osvědčí. Popelnice na tříděný odpad si mohou občané i nadále na
obecním úřadě objednávat.
Nově byl přidán na sběrné hnízdo u
kostela – za víceúčelovým zařízením
kontejner na plechové odpady.

Třiďte odpad – má to smysl!
Jitka Krulová

5. díl - Mýty v oblasti odpadů
Stejně se to sype na jednu hromadu
- Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé
materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách
platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice
je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na
druhotnou surovinu, se kterou se dále
obchoduje, nebo na hotové výrobky,
se kterými se v běžném životě setkáváme. Jen občas se bohužel najdou
ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se něco takového
stane a obsah kontejneru s tříděným
odpadem je natolik znečištěn, že
s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit
na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze
naloženo. S takovým znečištěným tříděným odpadem je třeba nakládat
jako s odpadem směsným a odvézt ho
na skládku nebo do spalovny.
Kontejnery na tříděný odpad jsou
málokde - Průměrná vzdálenost ke
kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost
je 101metrů, ale podle průzkumů jsou
lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o dalších čtyřicet metrů dál.
Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už dokonce
241 589 barevných kontejnerů! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší

sběrnou sítí. Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a
je také na nás, jak si sami nastavíme
systém třídění v domácnosti. Záleží
jen na nás, jestli dáme odpadu šanci
na nový život a vytřídíme ho.
Je to jenom módní výstřelek, který
pomine - Třídit odpady není nic
módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak
měl
opravdu
každý.
Odpady
se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se využitelný odpad
(zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na vesnicích se
málokdy něco vyhazovalo a odpad se
dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se vše od skořápek
až po slupky od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy
byly igelitky vzácné a pravidelně se
vymývaly vodou, aby mohly ještě
několikrát posloužit. Třídění odpadů
se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se
sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli setkat
s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity
jsme se začali setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme
možnost třídit do barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů v ČR je u
nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a pohodlně pro
občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další
recyklaci využitelných složek komunálních odpadů. Každým rokem roste
produkce odpadů a je třeba zajistit
aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým
rokem musí Česká republika plnit
recyklační procenta daná EU. Veškeré
povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o odpadech.
Jsem na třídění už starý, to je pro
mladý - Chyba, je to pro všechny a
třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí
mladší generace. Třídění odpadů je
nastaveno tak, aby třídění nebylo
složité a řídilo se jednoduchými
pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání
s odpady dle svých místních zvyklostí
a podmínek. Třídit odpady by měl
každý, je to občanská zodpovědnost a

samozřejmost ve vyspělých státech,
která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho výmluv, které se hodí
těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému
třídění a dalšího správného nakládání
s odpady bychom tady byli za chvíli
obklopeni skládkami a odpady. Pro
třídění odpadů nemusíte být mladý,
stejně jako si čistíme zuby a staráme
se o své psí miláčky, bychom se měli
starat také o to, abychom měli kolem
sebe hezké a čisté prostředí.
Třídí málokdo - Omyl, 71% Čechů
odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za
běžnou součást každodenního života.
V České republice se podařilo i přes
loňskou krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních letech
vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním dobré vůle se
můžete připojit k těm, kterým není
zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji
ke kontejnerům - Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit
s odpadem častěji – právě naopak.
Pokud budu odpady třídit, koš se
směsným odpadem se mi nenaplní tak
rychle a bude stačit s ním chodit méně
často. No a s tříděným odpadem stačí
jít jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to k nim nemám cestou do
práce. Ke třídění odpadů nemusí
člověk přistupovat jako ke sportu,
není zde potřeba adrenalin ani fyzické
vypětí. Stačí si osvojit pár zásad, které
se po nějaké době stanou automatickými.
Třídění zabere doma spoustu místa
- Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů
zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí
k tomu jedna papírová krabice a dvě
plastové tašky od nákupu. Pokud
upustíte uzdu své fantazii nebo necháte vyniknout vynalézavé děti, může se
z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk. Místo, které
doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného
místa v přírodě. Navíc platí celkem
dobře úměra, že čím víc odpadu produkuji, tím větší prostory mám

k možnosti jeho uložení (člověk
v bytě vyprodukuje obvykle méně odpadu než obyvatel rodinného domu,
který však zase vytvoří méně odpadu
než zemědělec na farmě)
Před vhozením do kontejneru musíte z petky odstranit etiketu a víčko Petky můžete hodit do kontejneru i s
etiketou a víčkem, protože na třídící
lince se vše odstraní. Jediné, co je třeba, je sešlápnout petku, aby zbytečně
nezabírala spoustu místa.
PVC je taky plast a patří do žlutého
kontejneru - Linoleum nebo novodurové trubky, které jsou vyrobeny z
PVC, nepatří mezi ostatní plasty. PVC
totiž nejde tepelně zpracovat s ostatními plasty – při jeho zahřátí uniká
chlór a další nebezpečné zplodiny.
Kelímky od jogurtu, jiných potravin nebo od kosmetiky musím
důkladně vymýt - Plastové obaly s
malým znečištěním nevadí, pochopitelně je třeba vylít zbytky šampónu a
nenechat v kelímku polovinu jogurtu.
Pouze mastné kelímky, například od
paštiky, by se měly vymýt teplou
vodou.

Zaznamenání života obce pro
budoucí generace
Jitka Krulová

Jak bylo již oznámeno v předchozích
zpravodajích,
v souvislosti
s odchodem pana Floriana vznikla potřeba
pokračovat v jeho práci fotodokumentaristy a kronikáře života obce.
Vzhledem k tomu, že se zatím nenašli
žádní zájemci, obracíme se znovu na
vás, kteří máte zájem se podílet na
dokumentování života obce a
uchování informací a vzpomínek pro
budoucí generace, abyste kontaktovali
starostu či místostarostu obce, kteří
vás seznámí s bližšími podmínkami
této činnosti. (materiální a finanční
zajištění). Tato činnost může přinést

seberealizaci lidem, kteří mají zájem,
aby nebyla zapomenuta historie obce
a chtějí svým dílem přispět k jejímu
uchování. Tuto aktivitu není nutné,
aby vykonával jednotlivec, ale třeba i
tým několika osob.

Hlášení rozhlasem na váš email
Jitka Krulová

K dnešnímu dni je již zaregistrováno
přes 80 uživatelů, kterým chodí hlášení obecního rozhlasu do jejich emailových stránek. S touto službou se
vám již nemůže stát, že vám nějaká
zpráva unikne. Máte tak možnost sledovat hlášení a důležité zprávy v
době, kdy jste mimo domov, nebo se
třeba potřebujete k nějaké zprávě vrátit. Přidejte se k této skupině i Vy.
Zaregistrovat se lze přes webové
stránky obce: www.kucharovice.cz,
kde na pravé straně úvodní stránky
naleznete odkaz na zaregistrování vaší
emailové schránky. Služba je pro občany zdarma.
Aktuální hlášení rozhlasu je rovněž v
textové podobě i na webových stránkách obce.

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

V tomto prázdninovém dvojčísle
zpravodaje přinášíme meteorologické
zpravodajství za dva měsíce a to červen a červenec.
Oba měsíce, podobně jako osm předchozích měsíců v řadě, překonaly výrazně své dlouhodobé průměrné měsíční teploty (o více jak 2°C), zároveň
však padaly vydatné a také pravidelné
srážky, které uchránily náš kraj od výraznějšího období sucha. Z konkrétních údajů zaujme zejména historicky
čtvrtá nejvyšší červencová denní
srážka 48,0 mm (12.7.), poměrně výji-

mečný je také celkový červencový
úhrn srážek 124,7 mm (rovněž čtvrtý
nejvyšší údaj od počátku kuchařovických měření). 30.6. navštívila
Meteorku bouřka, během níž jeden z
blesků udeřil do bezprostřední blízkosti stanice a vyřadil z provozu
velkou část elektronických přístrojů,.
Zároveň napršelo během desetiminutové velmi silné přeháňky více jak15
mm srážek. Na tento večer bude sloužící meteorolog dlouho vzpomínat.

Společenská kronika
Jitka Krulová

V červenci oslavila své významné
životní jubileum - 91 let paní Plačková Marie. V srpnu slavily dvě jubilantky – paní Kopaničová Ludmila–
80 let a paní Mlejnková Marie – 85
let.
Všem třem oslavenkyním přejeme
hodně zdraví, štěstí a optimismu do
dalších let.

Něco pro zasmání
Jede muž v poušti na velbloudu. Ten
už nemůže, sotva jde. Naštěstí muž
uvidí za dunou ceduli "Velbloudí
Servis."
Dojede tam a technik mu říká:
"Copak, nejede?" Muž odpoví, že ne.
Technik mu řekne, ať si muž vyjede s
velbloudem na rampu. Muž tak učiní,
technik vezme kladivo, praští velblouda mezi nohy a velbloud se rozjede
tryskem za duny. Muž spadne ze hřbetu a řekne: "Chlape, jak já ho teď
doženu?"
Technik mávne rukou: "Jak? Vylezte
si na rampu ..."
"Objednáno?" ptá se vrchní starší
paní.
"Vy sprosťáku," rozčílí se dáma, "za
prvé
nejsem
u
vás
žádná
nána a za druhé už jsem po obědě!"
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