Ročník XXIV. 28. 6. 2017

Obecní úřad informuje
Změna úředních hodin
24. 7. – 4. 8. 2017
pondělí a středa od 9:00 – 16:30 hod
úterý a čtvrtek 8:00 – 14:30 hod
pátek 8:00 – 12:00 hod
Poplatky nutné uhradit do 30. 6.
2017:
• 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 lze uhradit buď hotově v
kanceláři OÚ, nebo převodem na
účet:1387596359/0800. Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné
vašeho domu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 12. 6. 2017 projednalo
a schválilo:
schválilo:
• Závěrečný účet obce za rok 2016
bez výhrad
• Účetní závěrku za rok 2016
• Odprodej pozemku p.č.873/15 o výměře 128 m2
• Smlouvu o zrušení věcného břemene a o zřízení věcného břemene.
(plynárenské zařízení – plynovod +
STL přípojky).
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
na realizaci přeložky kabelového vedení a SS – Vogal
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
– rozšíření kabelového vedení NN
Znojmo město ,K/4408/135
• Smlouvu o právu provést stavbu –
jedná se o pozemek p.č. 991, který
je shodně zapsán na LV obce Suchohrdly i Kuchařovice
• Zápis z finančního výboru
• Zápis z kontrolního výboru
• Prodej p.č.92/1 k.ú. Kuchařovice o
výměře 11m2

• Finanční příspěvek pro žáky 1.třídy
3000,-Kč
• Změnu č.1 Územního plánu obce
Kuchařovice v lokalitě u Mateřské
školy, ulice Nad Rybníkem a Do
Dolin a pověřuje pana starostu
jednáním na úřadě
vzalo na vědomí:
• Uzavření Mateřské školy Kuchařovice od 1.7.2017 do 15.8.2017 a
Školní jídelny od 17.7. do
11.8.2017.
• Informaci paní Mašejové o ZŠ

Znojemská ulice - teplé jaro
zbrzdilo plánovanou výsadbu
zeleně
Marcela Mašejová

Nástup velice teplého jara a suchého
léta zamezil dokončení celkové
úpravy Znojemské ulice.
V plánu je celou tuto ulici ozelenit, rozsvítit jí
kvetoucími keři a i u některých domů zabránit
věčnému ničení fasády
od sněhu a vody. Doufejme, že bude podzimní
počasí přijatelnější a tento záměr bude dotažen
do úplného konce.
Další investicí je postupně doplnit stávající
zelenou plochu u víceúčelového zařízení herními prvky určenými pro
naše nejmenší děti. Na podzim bude
vyhlášen dotační program, který
umožňuje získat na tyto prvky dotace.
Pokusíme se opětovně podat žádost a
tuto plochu zaplnit tak, aby si zde
každé dítě našlo to, co má nejraději.
Postupně se pracuje na dokončení celkové úpravy hasičské zbrojnice.
Dokončení střechy na věži a nové fasády se opět odvíjí od stávajícího počasí. Velká horka, která v tomto měsíci
panují,
nedovolí
v těchto

číslo 6/2017

činnostech pokračovat. Hasiči mají již
pro svou novou ,,hasičárnu,, vybranou
barvu. Šedo-červená. Věřím, že se
tato budova po celkové rekonstrukci
stane ozdobou naší vesnice. Hasiči si
to zaslouží, poněvadž jsou to oni, kdo
pro naši obec v rámci kultury odvádí
velký kus práce, pracují s mládeží a
připravují pro naši obec novou generaci kuchařovických hasičů.

Rybářské závody
Jitka Krulová

Poslední květnovou sobotu se na
hasičské nádrži Na Hladově konal 2.
ročník rybářských závodů organizovaný Sborem dobrovolných
hasičů Kuchařovice. Celkem se přihlásilo 12 soutěžících, chyceno bylo
87 ryb o celkové délce 1 667 cm.
První místo s 995 body obsadil Josef
Nováček – 57 chycených ryb, druhé

místo se 127 body patřilo Pavlu Janatovi – 5 ryb a bronzové místo obsadil
Kryštof Trenz, který za 4 ulovené
ryby získal 125 bodů. Největším
úlovkem – 58 cm Amurem se pyšnil
Miroslav Hevera. Nejlepší rybáři byli
oceněni věcnými dary.

Dětský den
Jitka Krulová

V neděli 4. června patřila plocha baseballového hřiště po roce opět dětem.

veno.
Tím byla
unikátní možnost a
příležitost vidět naši
krásnou
vesničku
z ptačí perspektivy, a
to
z koše
horkovzdušného balónu.
Doufáme, že i přesto
se dětem tento den líbil a že si zábavu
užily.
Oslavy dne dětí by se
nemohly uskutečnit
bez výrazné pomoci
sponzorů – počínaje obcí Kuchařovice, společnostmi KLUDI, NAVOS,
SAREBA, Belle Donne, až po vstřícný a ochotný přístup maminek – organizátorek a jejich starších dětí a
samozřejmě dvou kuchařovických
spolků a to Sboru dobrovolných hasičů a Sokola Kuchařovice. Tímto bych
chtěla všem výše uvedeným moc poděkovat a těším se na spolupráci při
organizování dalších akcí.

klesla v květnu teplota ve 2m nad
Pod záštitou kulturní komise obce Kuzemí pod nulu pouze v osmi letech.
chařovice, se zde konal již tradiční
Přízemní mrazíky jsou u nás v tomto
DĚTSKÝ DEN. Pro každé dítě, a že
měsíci ještě obvyklé, nicméně letos
jich letos přišlo více jak 120, byla
jsme naměřili pátou nejnižší hodnotu
připravena poukázka na limonádu a
v historii (abs. min. -6,2 °C evidujeme
dle chuti si děti mohly smlsnout na
od r.1982). Zároveň jsme 10.5. zaznacukrové
vatě
nebo
zmrzlině.
menali povrchově zmrzlou půdu a poTradičně bylo připraveno několik souměrně vzácný jev – zmrzlou rosu. Po
těžních stanovišť. Děti mohly kromě
dvou chladných dnech se však začalo
tradičních soutěží, využít i dovýrazně oteplovat a přitom ubývat
provodných akcí – 4 skákacích hradů,
srážek (naprostá většina deště spadla
malování na obličej, úpravu účesů a
v první polovině května), takže na
s velkým
zájmem
se
setkalo
Kulturní
okénko
–
konci měsíce jsme již zaznamenali
stanoviště se zvířátky, kde děvčata
připravované akce
mimořádně suchý, rozpraskaný poMaruška a Martina dětem hravou forvrch půdy. První letní den se ohlásil
mou osvětlila věci ze zvířecí říše – co
Jitka Krulová
18.5., 30.5. jsme dokonce zaznamenakteré zvířátko papá, kde spinká a z ja2.
9.
Kuchařovická
tretra
aneb
li první letošní den tropický. To se
kých částí se skládá jeho tělo. Za což
obdržely stylově figurku zvířátka. Ne- sportem k žízni – Kulturní komise stalo zatím třikrát v historii našich
chyběly ani obratnostní úkoly, střelba obce Kuchařovice pořádá 1. ročník měření, navíc letošní květnové maxize vzduchovky či palba vodní pistolí „sranda soutěží“, které se uskuteční mum je doposud druhé nejvyšší (stana cíl. Velký zájem byl opět o base- od 14:00 hodin na baseballovém hři- tistiku vede květen r.2005 s +32,4°C).
ballové odpaly v kleci. Tlačenice byla šti. Akce je určena pro všechny dospě- Ve srovnání s loňským a předloňským
i u stánku společnosti SAREBA, kde lé bez rozdílu věku. Na soutěžící če- květnem nám díky o něco vyšší
si děti mohly zkusit zatlouct hřebík či kají věcné ceny. Občerstvení za- vlhkosti krajiny výrazně přibylo
práci s akuvrtačkou. Pro nejmenší děti jištěno. Podrobnější informace najdete bouřek (2015 – 0, 2016-2, 2017-11).
byly připraveny puzzlíky či sběr kyti- v prázdninovém čísle kuchařovického
ček v trávě. Za splnění jednotlivých zpravodaje.
Společenská kronika
úkolů děti obdržely sladkosti či menší
Jitka Krulová
Meteorologické zpravodajství
drobnosti.
Soutěžní odpoledne zpestřily i meziV červnu oslavil své 85. narozeniny
Jitka Krulová
soutěže pro tatínky a maminky. Tatínpan Josef Ill. Do dalších let přejeme
kové si mohli změřit síly v hodem Květen
pevné zdraví, štěstí a optimismu.
klády do dálky, maminky a babičky Letošní celkově teplý a na srážky
zase v rychlostní soutěži nesení vajíč- chudý květen nám přinesl několik přeHezké prázdniny
ka. Jedinou skvrnou na tomto kvapení, souvisejících zejména s vekrásném odpoledni bylo počasí, které likou amplitudou teplot. Měsíc začal Zastupitelé obce Kuchařovice přejí
se sice ze sobotních veder přehouplo docela mírně, Zmrzlí nám však s ne- všem spoluobčanům slunečné a teplé
do příjemnější polooblačné neděle, ale patrným předstihem přinesli druhou léto a příjemně strávené dovolené
bohužel se kolem 17 hodiny na nás nejnižší hodnotu květnové minimální v kruhu svých blízkých. Dětem pak
začala valit mračna, zvedl se vítr a ci- teploty v historii kuchařovických mě- pohodové prázdniny a hodně nezapotelně se ochladilo, a to zmařilo velké ření. Absolutní minimum -2,0 °C se menutelných zážitků po celou dobu
překvapení, které bylo pro děti připra- drží od r.1978, přičemž od r.1961 volna.
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