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ZNOVU OTEVŘENÍ KAPLE SV. FLORIÁNA V KUCHAŘOVICÍCH 7. 6. 2020

V neděli 7. června se po dvou a půl
měsíčním
uzavření,
opětovně
veřejnosti otevřela kaple sv.
Floriána. Od 15. března do 5. června
zde probíhaly práce na modernizaci
interiéru a 7. června se již mohla
uskutečnit slavnostní mše. Hlavním
podnětem k rekonstrukci byly
nevyhovující a zastaralé elektrické
rozvody. Dnes je již vše nové, včetně
topných těles a osvětlení, které je
navrženo v moderním stylu.
O vše se postaral pan Petr Fruhvirt,
který vybral i vhodná světla ke křížové
cestě a nový závěsný lustr. Vymaloval se celý interiér, včetně zákristie. Lavice, které jsou stále původní, se
natřely speciálním olejem, to stejné bylo provedeno i s dřevěnou podlahou. Nakonec přišlo na řadu dřevěné
obložení stěn. Dle návrhu mladého pražského návrháře ho během krátké doby zhotovil pan Petr Machala.
Do obnovy se zapojili i samotní občané. Paní Marie Čimerová zajistila nové potahy na nábytek, p. Štěpánková
a Kubíčková koupily nové koberce před oltář. Pan Kamil Bartoň opravil přívod vody. Zaměstnanci obce i
farníci uklízeli, natírali a stěhovali nábytek. O natření svícnů a vycídění zvonku se postarali manželé Laušovi.
Kapli postavila v roce 1932 obec, za značného
finančního přispění místních občanů. Kaple je
tedy obecní, na což jsme právem hrdi. Slouží
především církvi k bohoslužbám, ale tento
svatostánek využívá obec i občané ke konání
svatebních obřadů nebo adventních koncertů.
Kaple je tedy otevřená všem. Veškeré opravy byly
financovány z obecního rozpočtu. Předpokládané
náklady na rekonstrukci dosáhnou 600 000,-Kč.
Finanční příspěvky, které se při bohoslužbách
vybraly, by zdaleka tyto opravy nepokryly.
Vybrané finanční dary tak mohou být využity
např. na opravu varhan. Příležitostí, jak pomoci obci je více např. zděná kaplička v ulici Ke Kapličce měla kdysi
ve výklencích malované obrazy, jejich obnova by stála za zvážení. U meteorologické stanice stával kříž, jehož
základy zde stojí dodnes. Zbylé části jsou uloženy na obecním pozemku. Obnovení tohoto kříže by se opět
mohlo stát podnětem, jak přispět na dobrou věc.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 10. 6. 2020 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
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•
•

•
•
•
•
•
•

SCHVÁLILO:
Prodej obecního pozemku o výměře 22 m² za cenu v místě obvyklou
prodej obecního pozemku o výměře 4 m² za cenu v místě obvyklou
odkoupení parcel o výměře 496 m² za účelem vytvoření zatravněné přirozené údolnice
převedení stavby rekultivované skládky Kuchařovice v účetní hodnotě 51 876 644,18 Kč do majetku obce Kuchařovice
vykoupení parcel na místě autobusové točny v k. ú. Kuchařovice
zařazení do majetku obce: Traktor Starjet UJ 122-22 P3 za pořizovací cenu 118 300,- Kč, odstavnou dlážděnou plochu
na ul. Okružní za pořizovací cenu 14 986,-Kč a rekonstrukci dešťové kanalizace /zatrubnění/ ul. Okružní za pořizovací
cenu 467 794,47 Kč do dlouhodobého majetku obce Kuchařovice
zařazení území obce Kuchařovice do působnosti MAS Znojemské vinařství, z. s. na období 2021-2027
zápis finančního výboru
ukončení členství ve spolku ZnojmoRegion z. s.
NESCHVÁLILO:
Pořízení změny Územního plánu za účelem změny způsobu využití plochy.
VZALO NA VĚDOMÍ:
Informace o smlouvě o přeparcelaci pozemků
informace o investičních akcích v obci (oprava kapličky, rybník V Zahradách, přestavba márnice na kolumbárium,
získání dotací na výsadbu stromů na novém hřišti).
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V době od 17.08. do 21. 08. 2020 bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
NABÍDKA KOMPOSTÉRŮ
Obec Kuchařovice nabízí do bezplatné výpůjčky plastové kompostéry. Objednat je lze telefonicky nebo osobně na
OÚ.
SPLATNOST POPLATKŮ
Připomínáme občanům, že veškeré poplatky (komunální odpad, poplatek za psa) byly splatné k 30. 6. 2020. Poplatek
lze uhradit buď hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet:1387596359/0800. Do variabilního symbolu uveďte
číslo popisné vašeho domu.
POVOLENÍ RYBOLOVU
Sportovní rybolov je v naší obci povolen pouze na rybníku Hladov. Povolenky v ceně 50,- Kč obdrží žadatelé na obecním
úřadě a jsou platné po celou dobu lovné sezóny. Kontrolu provádí pověřený správce rybářského revíru, kterým je pan
Petr Richter. Vodní nádrž V Zahradách k tomuto účelu neslouží. Obec zde vydala upozornění na zákaz chytání ryb. Při
vstupu na břeh hrozí, z důvodu nestability a sesuvu, nebezpečí úrazu. V zájmu ochrany obyvatel nedoporučujeme vstup
ani na „vlastní nebezpečí“. V této době pouze čekáme na ukončení rozmnožování obojživelníků, které potrvá do konce
srpna. Poté je možné zahájit stavební úpravy a odbahnění.
EKO-KOM VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ ODPADU
Za třídění odpadu za rok 2019 obdržela naše obec od společnosti EKO-KOM osvědčení s výsledky, kterých dosáhla,
a tím přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Za rok 2019 se v naši obci celkem vytřídilo 62,661 tuny recyklovatelného odpadu, což je o 8,143 t více než v roce
2018. Obec obdržela za třídění odpadu celkem 166 935,00 Kč. Tento objem představuje energetickou úsporu 1 620
254 MJ a 61,230 tun CO² ekvivalentu. K 1. 6. 2020 bylo občanům bezplatně zapůjčeno 160 žlutých (na plast) a 98
modrých popelnic (na papír).

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
MVDr. Lubomír Borkovec oznamuje občanům, že dne 7. 7. 2020 bude na tradičním místě za kostelem od 16.00 do
16.30 hodin provádět očkování psů a koček proti vzteklině. Ceník: vzteklina na 3 roky: 350,-Kč, kombinace 550,-Kč,
odčervení 40 Kč/10 kg-tableta. Čipování 550 Kč, očkování králíků: mor 25 Kč, myxomatóza 25 Kč. Možnost zakoupení
antiparazitálních přípravků (klíšťata, blechy…) tablety na 3 měsíce.
E-ON – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že dne 29. 7. 2020 bude o 11. 00 do 15.00 přerušena dodávka elektrické
energie v ulicích V Zahradách, Tichá, Na Hladově 87, Krátká, Květná, Okružní od č.p. 151 do 375, Roviny, 8. května
škola směr Přímětice, 8. května od č.p. 9 směr Přímětice.
POZVÁNKA- LETNÍ HASIČSKÁ ZÁBAVA
SDH Kuchařovice zve občany na letní hasičskou zábavu, která se bude konat 18. července od 20.00 hodin na
baseballovém hřišti. Vstupné 120,-Kč. K poslechu a tanci hraje hudební skupina Klaxon, občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sálu víceúčelového zařízení.

CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI – SLOVEM I OBRAZEM
INSTALOVALY SE KAMERY NA ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Počty projíždějících automobilů nám tímto bohužel neklesnou, jediné, čeho
můžeme docílit, je snížení rychlosti a také zmírnění hlučnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------POUTNÍ MŠE

V neděli 7. června se u příležitosti znovu otevření kaple sv. Floriana
konala slavnostní mše. Následně byla farářem p. Coufalem
samotná kaple opětovně vysvěcena.

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU POLITICKÝM VĚZŇŮM
Dne 23. června byl
odhalen památník
politickým vězňům.
Celkem 60 jmen je zapsáno na pamětní desce, která je umístěna na zdi
Louckého kláštera. Za křížem, který byl postaven na počest občanů,
kteří byli nevinně popraveni, ubiti, vězněni a pronásledováni za
komunistického teroru v letech 1945 až 1989.
Na nově odhalené desce jsou i kuchařovičtí občané a rodáci. Pan
Hevera Antonín r. nar. 1899, Plaček František- 1906 a Pokorný
Stanislav- 1934.

LAVIČKY PRO ODPOČINEK
Před meteorologickou stanicí, pod vzrostlými stromy, přibyly tři
nové lavičky.
Jsou součástí nově vysázené aleje a pevně věříme, že budou
sloužit pouze pro odpočinek a relaxaci, nikoli jako objekt
k vyrývání a popisování, tak jak se to děje na odpočívadle v lese.
Pro obec a všem pocestným tyto lavičky zhotovil a následně
daroval pan Pavel Pokorný.
Děkujeme

AKCE STROMY PRO KUCHAŘOVICE, ANEB OBNOVA PŮVODNÍHO STROMOŘADÍ
VYHLÁŠENÍ SBÍRKY PRO NEMOCNICI ZNOJMO – DĚTSKÉ NEBO ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Travnatá plocha za sportovním hřištěm se postupně
promění v místo osázené listnatými a ovocnými
stromy. Jarní výsadbu 16 vzrostlých stromů již
zabezpečila specializovaná firma pana Ing.
Kopečného ze Suchohrdel. Té podzimní, se již účastní
i ti občané, kteří projevili zájem o patronaci nad
těmito stromy. Kuchařovice tak vrátí zpět do přírody
dalších 55 stromů. Jak jsme již několikrát psali ve
zpravodajích, byla naše původní myšlenka ta, že tyto
stromy občané svými finančními dary zaplatí a zbylá
částka půjde na nákup přístroje nebo potřebných
pomůcek na nemocnici ve Znojmě a dárci se tak
stanou patrony těchto stromů. V prostoru za hřištěm
je plánovaná výsadba 71 stromů a náklady na ní budou
kolem 190 tisíc korun. Finanční dary by tedy pravděpodobně nedosáhly ani na veškerou výsadbu, ani na dar pro
nemocnici. Vše se nakonec v dobré obrátilo a naše obec získala dotace z fondu Životního prostředí a grantového
programu Škoda stromky. Nákup stromů, včetně výsadby a potřebného materiálu můžeme tedy nakoupit z těchto
dotací a občané, kteří chtěli původně přispět pouze na výsadbu, mohou slíbené finanční částky přímo zasílat na nově
zřízený transparentní účet, který bude zpřístupněn od 1. července do 10. října tohoto roku. Veškeré vložené peníze
budou předány Nemocnici Znojmo, která je využije na nákup potřebné techniky nebo pomůcek na onkologické
oddělení. Ten, kdo již vyplněný dotazník odevzdal a zašle patřičný obnos na založený účet, se stává patronem stromu,
který si při podzimní výsadbě vybere. Doposud je zažádáno o 26 stromů a dalších 45 stromů čeká na svoji adopci.

VEŘEJNÁ SBÍRKA „ I KUCHAŘOVICE POMÁHAJÍ“
OBEC KUCHAŘOVICE VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU PRO NEMOCNICI ZNOJMO, P. O.
Název sbírky:“ I KUCHAŘOVICE POMÁHAJÍ“
Účel sbírky: PENÍZE BUDOU URČENY NA NÁKUP POTŘEBNÉ TECHNIKY NA ONKOLOGICKÉ NEBO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Přispívat lze od 1. 7. 2020 do 10. 10. 2020
Číslo transparentního účtu: 123-2073450247/0100
Převod a hotovostní vklady jsou bez poplatků-zdarma.
Platby připsané na transparentní účet budou zveřejněny na webových stránkách obce. Veřejnost bude mít možnost
nahlížet a sledovat pohyb financí na účtu. Podrobné informace o sbírce najdete v samostatné příloze.
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