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Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2017 činí:
• komunální odpad: 500,-Kč za osobu
• pes: za prvního: 50,-Kč, za druhého
a dalšího chovného psa je částka
300,-Kč, dále se vybírají poplatky
za nájem hrobových míst a užívání
nebo pronájem veřejného prostranství.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6.
2017, buď hotově v kanceláři OÚ,
nebo
převodem
na
účet:
1387596359/0800. Do variabilního
symbolu uveďte číslo popisné vašeho
domu.

Zahájeny práce na výstavbě
nových chodníků a
komunikace
Marcela Mašejová

Po ulici Znojemské, která byla dokončena v loňském roce, nyní obec Kuchařovice pokračuje v další výstavbě
a úpravách komunikací. Úpravy se týkají ulic Tichá, Prostřední a V Zahradách. V tomto měsíci již proběhly práce v ulici Tichá, kde došlo k opravě
chodníků a zavedení dešťové kana-

číslo 5/2017

lizace. To stejné bude realizováno v
ulici Prostřední a V Zahradách. V poslední jmenované ulici bude realizována nová povrchová úprava na
komunikaci.

Co jsme všechno podnikli za
uplynulý měsíc
Co se týká společenského, kulturního
a sportovního vyžití, byl květen v naší
obci opravdu pestrý. Fotky z jednotlivých akcí a videoukázky můžete
shlédnout na
http://www.kucharovice.cz/fotos

Pálení čarodějnic
Jitka Krulová

Pozvánka na nedělní páleni čarodějnic
byla vyslyšena a příchodem dvacáté
hodiny se přistávací plocha na starém
hřišti začala plnit. Zábavu vzala do
svých rukou opět kulturní komise. Tři
dospělé čarodějnice a na dvacet malých čarodějů a čarodějnic se vznášelo
kolem připravené vatry, která byla ve
20:00 hodin zapálena našimi hasiči.
Pro nejmenší a nejen z čarodějné říše
bylo připraveno několik soutěží, kde

největší úspěch mělo opět ručkování
po laně a letos nová disciplína hod
koštětem do dálky. Za splnění úkolů
byly pro všechny děti nachystané
sladké odměny a špekáček, který si
sami za pomocí rodičů opekly. Čarodějnice a čarodějové navíc obdrželi
krásný diplom.
Poděkování patří i hasičům, kteří zabezpečili občerstvení, postavili vysokou vatru pro samotný akt pálení a
starali se o bezpečnost všech přítomných, kteří si mohli opéct špekáčky na
připravených menších ohníčcích. Počasí, které se na poslední chvíli
umoudřilo přispělo k dobrému průběhu celé akce. O milé a neočekávané
zpestření celé akce a večera se postarali
v sousedních
Suchohrdlech
krásným ohňostrojem pro své občany,
který jsme si užili i my - kuchařovičtí

Hasičská soutěž
Martin Fousek

Dne 6.5.2017 proběhla na baseballovém hřišti soutěž v požárním
sportu okrsku č.1.
Soutěže se zúčastnily pouze 4 druž-

stva z možných 9. Konečné pořadí: na
1. místě Únanov 2. místo Nový Šaldorf 3. místo Kuchařovice a 4. místo
Dobšice. Po soutěži nám také předvedly dovednost malé děti z Kuchařovic a z Únanova.

Pouť sv. Floriána
Martin Fousek

K pouti sv. Floriána, která se konala v
naší obci 7. 5. 2017 se sešli poutníci z
Kuchařovic i z okolí.
Původně se měla pouť konat na náměstíčku u kaple, ale překvapil nás
déšť, který nám seslal přítomný sv.
Florián a tak se pouť přesunula do
víceúčelového zařízení.
Po mši proběhlo vyznamenání zasloužilých členů sboru dobrovolných hasičů Kuchařovic. Poté bylo pro všechny
nachystané bohaté občerstvení a také
byla k vidění hasičská technika profesionálních hasičů ze Znojma, kteří
měli na závěr i malou ukázku.

Výstava vín

dělního odpoledne velmi přispěla
Cimbálová muzika REBEND z Břeclavi.
A to nejlepší víno? Šampionem výstavy se stala Pálava, výběr z hroznů
vinařů Josefa a Libora Tvarůžkových
z Prosiměřic.
Hodnocení
Víno
ročníku 2016 si odnesl pan Ondřej
Šušlák za Šatova za Ryzlink rýnský,
pozdní sběr. Nejlepší víno starších
ročníků je Sauvignon, výběr z hroznů
2015 pocházející z vinařství Lahofer
Dobšice. A nejlepší víno kuchařovického vinaře je Veltlínské zelené
ročník 2015 pana Radka Kiliána.
Všem vítězům srdečně gratulujeme a
přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.
Výstavní výbor touto cestou děkuje
všem vinařům za poskytnuté vzorky a
doufá, že i v dalších letech zachovají
přízeň našim budoucím výstavám vín.
Výstavní výbor také děkuje všem
spoluorganizátorům.

poledne všichni užili a ve zdraví se
společně sejdeme opět příští rok.

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

Duben
Při pohledu na tabulku základních
údajů by se mohlo zdát, že poslední
teplotně průměrný a srážkově příjemně nadnormální duben nebude příčinou vzrušených debat o počasí. Jak
ale názorně vidíme, základní statistika
může mít na skutečnost jiný pohled,
než například sadař nebo některý ne-

Setkání se seniory
Jitka Krulová

dočkavý zahradník. Letošní apríl neKulturně-společenský program v Kuzklamal svoji pověst a překvapil jak
chařovicích je právě v tomto období
Dobré víno je dobrý přítel,
velice nabitý, ale pravidelné setkáni se téměř letním počátkem měsíce, tak i
když s ním dovedeme zacházet
silným poklesem teplot v jeho druhé
seniory s poděkováním za celoživotní
polovině. Samotný noční mráz
William Shakespeare práci a činnost v obci je pro zastupi(nejenom přízemní) je v dubnu
telstvo obce samozřejmostí.
běžným jevem, ten letošní navíc nebyl
V neděli 7. května se již po osmadva- V pátek 12. května se sál víceúčelovénijak výjimečný a slabé sněžení 19. a
cáté u nás sešli milovníci vína při pří- ho zařízení zaplnil téměř osmi desít20.4., které ani nevytvořilo souvislou
ležitosti konání tradiční výstavy vín. kami našich seniorů. Pro všechny
sněhovou pokrývku, také není žádnou
Každý návštěvník mohl ochutnat vína bylo připraveno pohoštění a bohatý
vzácností. Hospodáře však bude
kulturní program. Po úvodním přivíregionálních
profesionálních
mrazit v zádech hlavně vzpomínka na
i amatérských vinařů, přičemž na vý- tání panem starostem a paní místostaonen výrazný a relativně dlouhodobý
běr bylo 285 vzorků v široké škále od- rostkou přišla na řadu zábava. O bozvrat v přirozeném chodu teplot. Ten
růd a směsí. K příjemné atmosféře ne- hatý kulturní program se postarali, devstoupil do předčasného květu
chová kapela
ovocných dřevin a do pracovní doby
Sousedé z Tavčel s takovou razancí, že máme o
sovic a spolek
čem mluvit minimálně do nejbližší
Znojemské
sklizně.
Grácie, kteří
pro přítomné
Společenská kronika
vytvořili opravdu skvělou záJitka Krulová
bavu. Zpívalo
V květnu oslavil své 91. narozeniny
se a tančilo až
do pozdních od- nejstarší muž obce, pan František Plaček. Do dalších let přejeme pevné
poledních
zdraví, štěstí a optimismus.
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