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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 6. 11. 2017 schválilo a
projednalo:
Schválilo:
• Dofinancování mzdových nákladů
pro učitelku v MŠ
• Pořízení změny č.1 ÚP Kuchařovice
• Smlouvu o budoucí smlouvě SETO
–přípojka NN
• Vyřazení lokality pod obchvatem
z rezervy k bydlení
• Prodej p.č.92/13 o výměře 11m2
k.ú.Kuchařovice
• Vyvěšení záměru na prodej p.č.2/17
k.ú. Kuchařovice
• Prodej dřeva za 800,-Kč/m3
• Rozvoz kompostu – použití traktoru
a nakladače za 650,-Kč
Projednalo:
• Rozpočtové opatření č.4/2017
• Hospodaření obce k 30.9.2017
Uzavírka silnice II/408 -Kuchařovice
Dle oznámení Městského úřadu Zno-

jmo, odboru dopravy bude silnice
II/408 uzavřena do 17. 12.. V termínech od 2.12. do 3. 12. a od 9. 12. do
10. 12. (případně v náhradním termínu od 16. 12. do 17. 12.) dojde
k úplné uzavírce silnice II/408 (celá
ulice 8. května) pro veškerou dopravu
a to z důvodů pokládky obrusné vrstvy
vozovky. Autobusům bude
umožněn příjezd ve směru od obce
Suchohrdly na okraj obce Kuchařovice k výrobnímu areálu H+M, u kterého bude možné otáčení autobusů,
tedy zastávka bude pouze u H+M.
Celé oznámení o uzavírkách je zveřejněné na webových stránkách obce
na úřední desce.
Provoz Sběrného dvoru Kuchařovice
Obec Kuchařovice oznamuje občanům, že od měsíce prosince začne
zimní provoz Sběrného dvoru.
Nebezpečný odpad bude možné ukládat ve sběrném dvoře v areálu firmy
Zemspol, vždy každou první sobotu
v měsíci od 10.00 do 12.00 hodin.

číslo 11/2017

Kalendář svozu odpadů
v brzké době obdrží domácnosti do
svých schránek kalendář svozu odpadů na rok 2018
Svozové dny jsou vyznačeny barevně
žlutě - svoz plastu
modře - svoz papíru
šedě - svoz komunální odpadu

Školní družina Kuchařovice
Marcela Mašejová

Od 3. ledna 2018 budou mít kuchařovické děti možnost využívat školní
družinu ve škole v Kuchařovicích. Ta
je určena především školákům z I.
stupně základní školy. Bude zabezpečovat provoz i v ranních hodinách,
odkud odchází žáci na MHD. Rodičům tak bude usnadněno komplikované dovážení a vyzvedávání dětí
z jiných školních družin a samotné
děti tak mohou odejít domů kdykoli a
to nezávisle na dopravě. Po skončení
výuky a příjezdu ze školy, půjdou žáci
společně na oběd do školní jídelny do
mateřské školy. Odpolední část školní
družiny se zaměří
na odpočinek a rozvoj
všestranných
zájmů a aktivit dětí.
Pro žáky je již nyní
nachystaná plně vybavená školní družina, tělocvična pro
drobné hry a víceúčelové zařízení pro
sportování. Třídy
s novými interaktivními tabulemi a
novým školním nábytkem. Připravujeme
i
kroužky
v rámci školní družiny jako je zpívání
s kytarou,
stolní
tenis, volejbal, florbal, výtvarný a rukodělný kroužek,
stolní hry a aktivity
v oblasti přírodově-

dy a vaření. Chceme, aby činnost
školní družiny žáky bavila a splňovala
její účel.
Školní družina již nyní navázala
spolupráci se Spolkem Eduza. Tento
spolek sdružuje pedagogy a rodiče,
kteří propagují učení Waldorfské školy. 16. listopadu se ve škole uskutečnila první tvořivá dílna s názvem Martinské tvoření. Děti s rodiči si vytvářely barevné lucerničky, ochutnaly
skvělé cukroví, poslechly si příběh o
svatém Martinovi a rozdělily se o
sladký martinský rohlík.

Připravované kulturní akce
Jitka Krulová

Prosinec
KUCHAŘOVICKÝ ADVENT
27.12. Svěcení mladých vín v kapli
sv. Floriána
28.12. Turnaj ve stolním tenise
v sále víceúčelového zařízení
29.12. Florbalový turnaj v sále víceúčelového zařízení
31.12. Silvestrovská zábava v sále
víceúčelového zařízení. Hraje skupina
Víkend. Vstupné v předprodeji 170,Kč

Svatomartinský průvod
Eva Švejcarová

Podle tradice přijíždí Svatý Martin 11.
listopadu, aby přikryl přírodu bílou
peřinou a připravil ji k zimnímu
spánku. Letos k nám do Kuchařovic
zavítal se svým bílým koněm o den
dříve, a to už v pátek 10. listopadu.

Společně s ním a jeho družinou jsme
se po setmění vydali světelným průvodem od baseballového hřiště ke
kulturnímu domu. Děti nám na cestu
svítily svými lampionky, lucerničkami
a světýlky a podařilo se jim krásně
rozsvítit naši obec. Před kulturním domem jsme si scénkou připomněli
Martinův skutek, kdy tento tvrdý
voják s milosrdným srdcem obdaroval
žebráka choulícího se zimou půlkou
svého pláště. Následující noc se mu
ve snu zjevil Kristus oděný touto jeho
půlkou pláště. Po této události se Martin nechal pokřtít a rozhodl se opustit
armádu.
Svatého Martina jsme v naší obci přivítali vínem a martinskými rohlíčky a
místní děti si pro něj nacvičily krátkou písničku. Po písničce nám své ohňové vystoupení předvedla skupina
POI HYPNOTIC SHOW. Poté se nám
ještě na chvíli vrátil Svatý Martin, aby
všechny přítomné děti obdaroval nazdobeným perníčkem. Spolu se svým
bílým koněm se s námi potom rouzloučil a odjel i se svojí družinou.
Mezitím již byly pro děti připraveny
stanoviště s různými úkoly. Děti zatloukaly hřebíky do pařezu, skákaly
panáka, skládaly puzzle s tématikou
Svatého Martina, pilou řezaly koláče
dřeva a na dřevěných konících projížděly slalomem. Za každý splněný
úkol dostaly razítko a za pět razítek si
domů odnášely pamětní medaili.
Pro všechny přítomné byly připraveny
svatomartinské rohlíčky, které roznášely malé hospodyňky, dále drobné
občerstvení a na zahřátí čaj a svařák.
Závěrem
bych jménem pořadatelů chtěla
poděkovat všem,
kdo nám s
přípravou
celé
akce
pomáhali.
Kuchařkám
Jarce a Katce za napečení rohlíčků a perníčků,
paní

Terce Kišové, která je nádherně nazdobila, místním hasičům za skvělou
spolupráci, Petrovi Fruhvirtovi za
ozvučení, všem, kteří nám přispěli něčím k zakousnutí a těm, kdo pomáhali
s
plněním
úkolů.
A velké díky Vám všem, kdo jste přišli a celý podvečer si užili s námi :-)
Za organizátory Eva Švejcarová, Marie Klempová a Jitka Krulová

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

Říjen:
Přestože říjen rozehnal dušičky bouřlivým, letos prozatím nejsilnějším větrem, tvářil se jinak nadmíru přívětivě.
Nejenom že k nadprůměrným teplotním hodnotám přidal i odpovídající
zvýšené množství srážek, ale zároveň,
podobně jak tomu činil předcházející
měsíc, držel teplotu na uzdě tak
pevně, že ta si ani jednou nedovolila
povyskočit k letním výšinám, ani si
odpočinout pod zimní nulou. Absence
letních dnů v říjnovém výkazu je
jevem běžným, nepřítomnost dnů
mrazových je však skutečností již poměrně vzácnou. Od r. 1961 se to přihodilo pouze jedenáctkrát. Pozoruhodné je ale zjištění, že zatím nikdy
nebyla minimální teplota tak vysoká,
jako letos (nejblíže byl říjen r. 1969
s minimem +1,9 °C). A nakonec zdů-

razněme jednu opravdovou raritu: během letošního října neklesla pod bod
mrazu ani přízemní teplota v 5 cm nad
zemí. Nezapomínejme, že přízemní
mrazík je v říjnu na kuchařovické meteorce pravidelným hostem. Kromě
letoška nás zapomněl navštívit pouze
jednou v r. 2001, kdy se líh přízemního teploměru zastavil nejníže stejně
jako letos na +0,5 °C.
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