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Nad ztichlým krajem stoupá šedá
stuha dýmu
a pod ní z oken září teplý štěstí svit.
Dnes zmlkly rozbroje a lidé, prostí
stínů
o čistou lásku jen se chtějí rozdělit.
Vážení spoluobčané,
vždy, když slyšíme slova Vánoce a
Nový rok, vždy se nás zmocňuje
zvláštní nálada a v tyto dny jsou si
lidé bližší jako nikdy předtím. Vždyť
se blíží svátky radosti a míru, lásky a
pohody.
Dovolte mi, abych jménem Zastupitelstva obce Kuchařovice i jménem
svým Vám popřál klidné a pokojné
prožití Vánoc a všechno nejlepší
v novém roce 2018. Současně bych
chtěl poděkovat i všem, kteří v letošním roce pomohli při budování
naší obce.
Mlejnek Lubomír, starosta obce

Obecní úřad informuje
Omezení provozu obecního úřadu

Obecní úřad Kuchařovice oznamuje
občanům, že od 21. 12. 2017 bude
obecní úřad z důvodů čerpání řádné
dovolené uzavřen a to do 1. 1. 2018.
Provoz úřadu bude zahájen 2. ledna
2018
Zimní provoz sběrného dvoru
Provoz sběrného dvoru zahájil zimní
provoz. První svoz nebezpečného odpadu v roce 2018 připadá na 6. ledna
2018. V dalších měsících, až do zahájení letního provozu, bude sběrný
dvůr otevřen vždy první sobotu v měsíci od 10.00 do 12.00 hodin.
Upozornění
Důsledkem uzavření komunikací a
omezení průjezdu osobních automobilů v obci Kuchařovice a Suchohrdly
jsou místními i přespolními řidiči automobilů a traktorů často využívány
příjezdové polní cesty. Důsledkem
toho dochází k častému znečištění komunikace v samotné obci a ničení
těchto nezpevněných cest. Tyto polní
cesty vedou přes soukromé pozemky,
obec tedy nemá pravomoc jakkoli
omezit nebo zabránit průjezdu. Žádáme tímto občany, aby po těchto

cestách nejezdili.
Volby prezidenta ČR
Ve dnech 12. – 13. ledna 2018, v případě konání II. kola 26. – 27. ledna
2018 se konají volby prezidenta České republiky. Pro občany Kuchařovic
je volební místností zasedací místnost
Obecního úřadu v Kuchařovicích.
Každý volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost
platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. Pokud volič
neprokáže svou totožnost, nebude mu
hlasování umožněno. Nelze volit na
potvrzení o ztrátě, odcizení a poškození OP (samostatný zelený tiskopis
bez fotografie). Volič hlasuje tak, že
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Kulturní a společenský život
v naší obci v roce 2017
Jitka Krulová

Milí spoluobčané,
jak již bývá dobrým zvykem ke konci
roku hodnotit a rekapitulovat, dovolte
i mně, abych tak učinila za kulturní
komisi obce Kuchařovice.
Na společenském a kulturním životě
se významně podílí obec. Organizátorem většiny akcí je právě ona a to za
vydatné pomoci Sboru dobrovolných
hasičů Kuchařovice. V letošním roce
bylo v naší obci pořádáno a uskutečněno více jak dvě desítky kulturně
společenských akcí. Myslím, že vybrat si mohl každý.
Mezi zdařilé a hojně navštěvované
akce lze určitě zařadit každoročně
obcí pořádaný masopust, výstavu vín,
setkání se seniory a tradiční Václavské posvícení.
Závěr roku patří adventu, který si už
asi neumíme představit bez rozsvíceného vánočního stromečku s vystoupením kuchařovických dětí a již tradiční vánoční koncerty v kapli sv. Flo-

riána. K poslechu postupně zahráli
Johann
Strauss
kvartet
se
sopranistkou
Martou
Kročovou,
druhou adventní neděli jsme premiérově v naší kapli vyslechli dudácký
koncert a poslední adventní neděle je
již tradičně spojena s dětskou cimbálovou muzikou Veltlínek a Musicou
Antiqua. Velkou pozornost věnujeme
našim nejmenším, tedy dětem. Během
celého roku jsme se je snažili bavit při
nejrůznějších kulturních akcích, jako
je dětský karneval, dětský den, pálení
čarodějnic, drakiáda, Svatomartinský
lampiónový průvod kdy letos již po
druhé přijel sám sv. Martin na bílém
koni a mnoho dalších. Velice nás těší,
že právě dětské akce se setkávají se
stále větším zájmem.
Nově jsme letos zařadili dvě návštěvy
divadelního představení v Městském
divadle Brno, koncem prázdnin pak
sportovně zábavný den pro dospělé
s názvem Kuchařovická tretra aneb
sportem k žízni a předvánoční čas
zpestří Živý betlém v divadelním podání našich nejmenších dětí.
V roce 2017 zastupitelé obce popřáli
ke kulatinám 15. jubilantům.
Domnívám se, že tento výčet akcí
dokládá bohatost a různorodost kulturního a společenského života v naší
obci.
Účast na všech těchto akcích není
v žádném případě podmíněna věkem,
ale pouze chutí se bavit a podpořit tak
kulturní život v obci. Pevně věříme,
že těchto zábavných akcí bude v naší
obci přibývat. Pokud máte nějaké
další náměty a typy pro rozvoj kulturně-společenského dění v obci, neváhejte a podělte se o ně s námi na emailové adrese:
krulova@kucharovice.cz
Ještě jednou tedy patří velké poděkování všem těm, kteří se podle svých
možností aktivně podílejí na kulturním životě své obce, ať už
samotnou prací, radou, účastí na akcích či sponzorskými dary. DĚKUJEME.
Ze všech akcí jsou pořizovány fotografie, které si můžete prohlédnout na
webových stránkách obce v sekci Fotogalerie.

Závěrem bych Vám chtěla za celou
kulturní komisi popřát krásné prožití
svátků vánočních a úspěšné vykročení
do nového roku 2018.

Kulturní akce na konec roku
Marcela Mašejová

Svěcení a ochutnávka vín kuchařovických vinařů
Kuchařovičtí vinaři zvou všechny přátele vín na druhý ročník svěcení mladých vín. Akce se uskuteční dne 27.
12. 2017 od 17.00 hodin v kapli sv.
Floriána, kde nejprve proběhne krátká
mše a svěcení vín. Po mši bude v sále
víceúčelového zařízení připravena
volná ochutnávka všech vzorků.
Pozvánky na sportovní klání
Obec Kuchařovice ve spolupráci se
Spolkem dobrovolných hasičů v Kuchařovicích zve všechny příznivce
sportu a zábavy na vánoční sportovní
akce.
Prvním z nich je turnaj ve stolním
tenise, který se uskuteční ve čtvrtek
28. 12. od 14.00 hodin v sále víceúčelového zařízení. Registrace do turnaje
bude až na místě. Hraje se v kategoriích muži, ženy a děti.
Turnaj ve florbalu je plánován na
pátek 29. 12. od 15.00 hodin v sále
VZ. Turnaje se mohou zúčastnit družstva nejméně s pěti hráči (smíšené, rodinné).

10.2. Masopustní průvod obcí a
masopustní zábava – tradiční akce,
kdy v sobotu dopoledne prochází průvod masek za doprovodu hudby celou
obcí. Večer pokračuje masopustní zábavou.
25.2. Karneval pro děti – Začátek
ve 14:30 ve víceúčelovém zařízení.
Těšit se můžete na soutěže, diskotéku
a samozřejmě tombolu. Každá maska
obdrží výherní los.

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

Listopad:
Poslední měsíc meteorologického
podzimu u nás nezvedl obočí žádnému lovci senzací. Byl sice opět o něco
teplejší,
než
mu
naplánovala
dlouhodobá statistika, jinak se však

vzorně držel normálu. Aby splnil své
povinnosti, na poslední chvíli nám nadělil i první porci sněhu. V jeho posledním dni jsme v 7 hodin místního
středního slunečního času naměřili na
Silvestrovská zábava
Oslavte s námi konec roku 2017. sněhoměrném prkénku 1 cm sněhu,
Silvestr 2017 bude pod taktovkou čímž byla splněna hraniční podmínka,
skupiny
Víkend.
Zahájení aby mohl být tento den jako první
silvestrovského večera je plánováno v letošním druhém pololetí označen
na 20.00 hodinu. Součástí je za den se sněhovou pokrývkou. Zima
silvestrovská zábavná tombola. Vstu- se ozvala doslova v pravou chvíli.
penky v předprodeji lze zakoupit od Vraťme se ale ještě k meteorologické22. 12. v restauraci Emrammus nebo mu podzimu, tedy k období od 1.září
do 31.listopadu. To už jako celek tak
na místě za cenu 170,-Kč.
průměrně nevyznívá. Zejména díky
nezvykle deštivému září narostly
Připravované kulturní akce
podzimní srážky z obvyklých 98 mm
Jitka Krulová
na 146 mm, teplotnímu nárůstu z normálních 8,8 °C na 9,5 °C pak nejvíce
Leden
pomohl velmi teplý říjen. Všechny
27.1. Hasičský ples – pořádá Sbor měsíce (nejvíce však opět září) se podobrovolných hasičů Kuchařovice
dílely na výrazném poklesu sumy slunečního svitu z průměrných 377 hodin
Únor
na letošních 295 hodin.
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