Obecní úřad informuje
Policie - žádost o spolupráci
Vážení občané,
v tomto období obdržela Police ČR
několik oznámení o krádežích v rodinných domech na vesnicích v našem
regionu. Skupina troufalých zlodějů,
kteří přijíždí osobními auty, zkouší
brát za kliky domů a drze vchází
dovnitř. Jestliže jsou přistiženi domácími, pohotově se vymlouvají. Většinou se jim podaří zkušeně najít peníze
nebo šperky. Policie tímto nabádá občany, aby nenechávali klíče od domů
ukryté pod rohožkami, na parapetech
nebo v květináčích. Pokud jste doma,
vchodové dveře i vstupní vrata do
dvorů a průjezdů zamykejte. Jestliže
se ve vaší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby navštíví,

Ročník XXV. 27. 8. 2018 číslo 7-8/2018
ihned volejte linku 158. Poznačte si 18. září 2018 od 7.30 do 15.30,
registrační značku a snažte se zapa- domácnosti, provozy a zařízení napámatovat podobu a zajímavosti k popi- jené z TS Kuchařovice OBEC
su osob.
(č.620365) – týká se to: ulice V ZaDalším nešvarem je podomní prodej. I hradách, Květná, Krátká, Tichá po
v tomto směru se obrací Policie ČR na Renoglob (včetně), Roviny, Okružní
občany s pomocí. Jakýkoli podezřelý od čp. 151 po 375(Bajko) včetně
výskyt osob, které vám budou nabízet druhé strany a ul. 8 května od Zánebo přímo vnucovat výrobek nebo kladní školy po Renov a od víceúčeslužby (lepší tarif na elektřinu, plyn lového zařízení po čp.152.
atd.) nahlaste na linku 158. Podomní
prodej je v naší obci zakázán.
Základní škola Kuchařovice
Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Společnost E.ON
Distribuce, a.s.
oznamuje občanů, že dne
10. září 2018 bude od 7.30 do 15.30
hodin v celé ulici Do Dolin přerušena
dodávka elektrické energie a to z důvodu rekonstrukce, oprav a revizních
prací na zařízení distribuční soustavy.

Marcela Mašejová

Jen několik málo dnů zbývá do zahájení nového školního roku. Budova
základní školy se opět po roční přestávce otevře školákům a rozběhne se
první rok působení Základní školy a
Mateřské školy Kuchařovice. Dochází
tak ke sloučení mateřské a základní

školy a obě instituce bude řídit jeden
ředitel. V rámci výběrového řízení,
které proběhlo v měsíci červenci, byla
do funkce ředitelky školy vybrána
paní Mgr. Alena Vavroušková, která
bude zároveň učitelkou žáků první třídy. Zřizovatelem školy je Obec Kuchařovice, škola je tedy státní nikoli
soukromá. Rodiče nic neplatí, pouze
běžné výdaje na mimoškolní aktivitydivadlo, plavání, dopravu atd.
Letošní letní prázdniny byly opět využity k dokončení toho, co se nezvládlo uskutečnit v loňském roce a
to jak z časových tak finančních důvodů. Do tříd se objednal zbývající
školní nábytek, školní pomůcky a
učebnice. Nábytek byl vybírán tak,
aby sloužil hlavně dětem. Každý žák
má pro sebe svůj box na výtvarné pomůcky, sešity a učebnice. Do každé
třídy je vyrobena malá minikuchyňka,
sloužící k uložení hrníčku a nápojů na
pití. Chceme tímto u dětí odbourat
nošení těžkých lahví a nevhodného
pití a získat návyk na zdravější přísun
nápojů (voda, čaj.) Práce pokračovaly
na dokončení rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení, včetně
sádrokartonových stropů na chodbě
v prvním patře a ve zbývajících
prostorách školy (šatna, sborovna).
Předposlední týden prázdnin patřil
podlahářům a malířům. Z chodeb byla
odstraněna stará podlahová krytina a
byla nahrazena novou, barevnější.
Chodby opět září čistotou a jsou připraveny na umístnění výtvarných děl
žáků. Veškeré práce probíhaly
v jednom časovém úseku s přesnou
návazností. Touto cestou chceme poděkovat hlavně místním občanům podnikatelům, kteří se zasloužili o to,
že se vše během prázdnin perfektně a
bez problémů zvládlo.
Dalším krokem bylo to, že obec požádala Jihomoravský krajský úřad v
Brně o navýšení kapacity žáků do
školní družiny. Kladné rozhodnutí již
obec obdržela a tak budou mít
možnost všichni žáci zapsaní do naší
školy navštěvovat školní družinu.
Z původních patnácti žáků nám kapacita vzrostla na třicet. Počet zapsaných žáků na tento školní rok se
pomalu blíží k číslu nejvyšší povolené
kapacitě školy.
Druhé poděkování patří všem rodičům, kteří vložili do naší školy svoje
naděje a hlavně důvěru. Bez jejich

podpory, kterou po celou dobu, kdy
jsme obhajovali vznik své vlastní školy, by se škola v tomto školním roce v
Kuchařovicích neotevřela. V roce
2018 budeme tedy dvakrát oslavovat.
Nejprve oslavíme první narozeniny
Základní a mateřské školy v Kuchařovicích a poté v listopadu 125. výročí
samotné budovy školy. Na tyto oslavy
vás již nyní srdečně zveme.

Mateřská škola Kuchařovice
Marcela Mašejová

Mateřská škola Kuchařovice mění od
prvního září svůj název. Nebude již
jen mateřská škola, ale stává se součástí základní školy. Bude tedy nést
stejný název jak škola: Základní škola
a Mateřská škola Kuchařovice. Ředitelkou celého subjektu se stala paní
Mgr. Alena Vavroušková. Dosavadní
ředitelka školky paní Žáková bude
stále zastávat vedoucí pozici a nadále
se bude starat o chod školky a naše
nejmenší děti. K dnešnímu dni je přihlášeno celkem 39 dětí z toho 9 dvouletých. Věříme, že sloučením těchto
dvou
subjektů
dojde
k větší
provázanosti a spolupráci. Hlavně
předškolní děti mohou využívat
programy, které škola bude nabízet a
pořádat. Ale také školáci budou moci
využít např. školní zahradu, která
v nejbližší době projde rozsáhlou
úpravou. Mateřská škola pod záštitou
obce získala dotace na projekt, který
nese název: Dětské hřiště a zahrada
v přírodním stylu MŠ Kuchařovice.
Přírodní styl to je hlavní program
tohoto projektu. Děti se dočkají
dalších stromů, pod kterými najdou
stín a úkryt, okrasných a užitkových
keřů a bylinek. A protože je vše zaměřeno na výchovu ke kladnému vztahu
k přírodě objeví se zde prvky jako
hmyzí domeček, pítko a krmítko pro
ptáky,
vyvýšené
záhonky
s kompostérem, ale také hřbitovem
odpadků. Nové houpačky, lavičky,
zvonkohra, zastíněné pískoviště, hmatových chodník nebo kruhová houpačka, altán a domeček, vše vyrobeno
z přírodních
materiálů.
Zahájení
projektu je plánováno již na tento rok,
dokončit by se měl v roce příštím.
Realizace projektu počítá s pomocí
z řad rodičů, pedagogů ale i obce.
Obec se na tomto projektu podílí i fi-

nančně a to částkou kolem 80 tisíc korun. Zbylá finanční částka bude hrazena ze státních dotací.
Tak jak škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí interiéru, potřebovala by to
stejné i školka. Doufám, že se
v dalších letech v obecním rozpočtu
najde dostatek finančních zdrojů na
rekonstrukci např. sociálního zařízení
pro děti (WC, koupelny, sprchy), podlah nebo koutku pro dvouleté děti,
včetně vyřešení nevhodných a nekulturních prostor pro stravování žáků a
dospělých.

3.9.2018 slavnostně
otevřeme dveře naší
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Alena Vavroušková

Začátek školního roku se nám přiblížil
a všichni netrpělivě očekáváme první
školní den. Slavnostní zahájení nás
čeká v pondělí 3. září v 8 hodin na
školním dvoře.
Ve škole budeme mít tři kmenové třídy:
1.třída – první ročník - třídní učitelka
Mgr. Alena Vavroušková
2.třída – spojený druhý a čtvrtý ročník
- třídní učitelka Mgr. Jana Kovářová
3.třída – spojený třetí a pátý ročník třídní učitelka Mgr. Klára Trachtulcová
Anglický a německý jazyk bude učit
Veronika Čapková. Anglický jazyk
bude vyučován v programu Camridge
English, se kterým má naše paní učitelka dlouholeté zkušenosti. A bude-li
zájem, mohou si žáci po absolvování
tohoto programu udělat Camridge
English YLE zkoušku.
Ve výchovných předmětech (tělesná
výchova, výtvarná výchova, hudební
výchova a pracovní činnosti) budou
spojeni žáci všech tříd.
Jaké akce nás čekají v nejbližší době?
Během prvního týdne se bude konat
první Schůzka rodičů – termín
upřesníme.
V pátek 7. 9. proběhne Adaptační den
v přírodě, aby měli možnost seznámit
se všichni žáci školy. Společně si zasportujeme a zahrajeme různé hry.
V úterý 18. 9. zahájíme Plavecký výcvik v bazénu v Příměticích pro žáky
2. – 5. třídy.
V říjnu se děti mohou těšit na Drakiádu a Edukační přírodovědný program.

Využívám této příležitosti, abych poděkovala za výbornou spolupráci
místním zastupitelům, kteří podporují
náš záměr vytvořit dobrou a funkční
školu.
Pěkná a vybavená školní budova je
věc důležitá, ale mince má i druhou
stranu, aby škola prospívala i po
stránce vnitřní. Já i všichni mí kolegové uděláme vše pro to, aby se do naší
krásné školy děti těšily, aby jim bylo
ve škole dobře a přijímaly nové vědomosti i dovednosti s chutí a radostí.
Vstoupíme do nového školního roku
se slovy J. A. Komenského: „ Dítě je
květinou, nadějí, radostí, ať škola je
hrou a dílnou lidskosti.“

Dračí lodě
Martin Fousek

21. 7. 2018 proběhl na Výrovické přehradě 4. ročník Festivalu dračích lodí,
kterého se zúčastnili i kuchařovičtí
hasiči a jejich přátelé. Závodů se
účastnilo celkem 16 posádek. Ta naše
závodila v kategorii MIX AMATÉR.

Na trati dlouhé 1000 m jsme skončili
na 5. místě a na trati 500 a 200 m
jsme obsadili krásná druhá místa. Po
sečtení všech časů naše posádka skončila v celkovém pořadí na 3. místě
z šestnácti.

Srpen 1968 očima kronikáře
Taťána Plichtová

V noci z 20. na 21. srpna 1968 armády zemí Varšavské smlouvy s výjimkou Rumunska vstoupily do Československa, aby zlikvidovaly Pražské jaro, proces politické, společenské
a hospodářské obnovy společnosti.
Tyto události zachytil i místní kronikář:
„21. 8. 1968 jsme všichni vzrušeně
poslouchali zprávu z rozhlasu a později i televize, že na naše území přišla
vojska Varšavské smlouvy. Postupně
začala obsazovat celé naše území.
Mnozí občané po celé dny setrvávali u
svých přijímačů, které seznamovaly
s postupem těchto vojsk. MNV místním rozhlasem rovněž vyzývá občany

k zachování klidu a pořádku, což bylo
všemi dodržováno.
V noci z 21. na 22. 8. a v dopoledních
hodinách projely naší obcí prvé tanky
spojeneckých vojsk. Přesuny vojsk
pak následovaly několik dní a nocí
v různých intervalech a různými směry. Lidé postávali v hloučcích udiveni,
někteří se slzami v očích a se strachem, co bude dál.
Rozhlas stále nabádal ke klidu a rozvaze, aby nedošlo k nepředloženým
činům. Nákupní horečka přesto stoupla a lidé stáli ve frontách před
prodejnou „Jednoty“, aby si obstarali
ty nejnutnější potřeby, zásobování
však bylo plynulé. Ve 12 hodin se
ozvaly ze Znojma sirény a pískání
lokomotiv po dobu 2 min. na znamení
protestu, vyjadřující jednotu všeho
lidu.
V pátek 23. 8. odlétá prezident L.
Svoboda a někteří členové vlády a ÚV
KSČ do Moskvy. Tam se schází s vedoucím tajemníkem ÚV KSČ s. Dubčekem, předsedou NS s. Smrkovským,
předsedou
vlády
s.
Černíkem.

V této době jsou i do naší obce doručovány letáky s výzvou s. Bilaka a
některých dalších členů ÚV KSČ ke
vzniklé situaci, kde je zdůvodňováno
pozvání vojsk Varšavské smlouvy.
Jsou též kolportovány noviny
„Zprávy“ vydávané spojeneckými
vojsky k informování o pravdivé
situaci.
24. a 25. je situace stejná. Čeká se návrat naší delegace z Moskvy.
26. v 9 hodin se znovu rozezněly sirény a lokomotivní houkačky ve Znojmě, přesuny vojsk pokračují, vzrušení a strach neustává.
27. v 8.45 hodin hlásí rozhlas MNV,
že se vrátila naše delegace z Moskvy
a na počest tohoto návratu počaly
zvonit všechny zvony a houkat sirény
a lokomotivy po dobu 15 minut.
Vzrušení občanů trvá, každý netrpělivě čeká na projev prezidenta o výsledku jednání. Ten byl vysílán v odpoledních hodinách, stejně jako
projev prvního tajemníka ÚV KSČ s.
Dubčeka. Nesplnil však očekávání
místních občanů.
28. všichni očekávají slibovaný projev
předsedy vlády Oldřicha Černíka a
předsedy Národního shromáždění
Josefa Smrkovského. Oba státníci děkují všem občanům za jejich postoj
rozvahu a vyzývají nadále ke klidu.
29. ustal přesun vojsk, jen v očích
každého visel otazník, co bude dál.
30. 8. místní rozhlas oznamuje, že
nový školní rok začíná normálně 2.
září v 8 hodin a v mateřské škole v 9
hodin.“

čne 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.

Meteookénka
Jitka Krulová

Kulturní akce
Jitka Krulová

1. 9. Ukončení prázdnin. Ve 14:00
hodin zápas svobodní proti ženatým
ve fotbale na baseballovém hřišti. Od
15:30 hod. 2. ročník "sranda soutěže"
Kuchařovická tretra aneb sportem k
žízni. Občerstvení zajištěno.
29. – 30. 9. Václavské posvícení zahájí kuchařovická chasa stavěním
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