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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčané,
jaro je jedním z nejhezčích období. Příroda je nejtalentovanější malíř všech dob. Oživuje vše šedé a ponuré. Lidem předává svoji
sílu a energii. Naplno si začneme užívat sluníčka., stejně jako práce na zahradě nebo posezení venku s rodinou a kamarády.
A tak to má být.
Na plno se rozjíždí i obecní akce, kde se můžeme opět setkat se všemi, kteří se chtějí bavit, sejít se s přáteli, nebo si jen tak
popovídat o běžných věcech. Toto číslo Kuchařovického zpravodaje je věnováno právě kulturním akcím, které se již uskutečnily.
Pro zúčastněné to v obrazové galerii připomeneme a pro ty, kteří stále sedí doma, je to inspirace, jak se opět rozhýbat a zase
naplno využívat společenský život.
Marcela Mašejová, starostka obce
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VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ a KOLEDOVÁNÍ
Tak

nám

naši

chlapci

trochu po těch dvou letech
zákazů povyrostli. Svůj úkol
hrkačů zvládli na jedničku a
věřme, že se příští rok do
ulic vydají i mladší ročníky.
Nejenom

kluci,

ale

i

pomlázka se nám trochu
zvětšila. Takovou práci si s
ní

dal

Pepík

Nováček.

Naštěstí pro děvčata měl
ukrytou v košíku o něco
menší.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30.4. 2022 text a foto Aleš Mlejnek

Poslední dubnový den jsme se tradičně sešli na starém hřišti, kde místní SDH Kuchařovice
společně s kulturním výborem při obci připravili fatru s čarodějnicí na vrcholu a několik
soutěží pro děti. Těch přišlo v přestrojení opravdu hodně, stejně jako rodičů a přátel. Před
zapálením ohně byla opět vyhlášena a odměněna nejlepší maska večera, která
ztělesňovala čarodějnici. Podaří se příští ročník některému z čarodějů přetrhnout šňůru
vítězství dívkám? Necháme se překvapit a těšíme se opět za rok.

KDYŽ HUMOR NENÍ HUMOR
S poslední dubnovou nocí je svázán i zvyk „psaní na ulici“, který se drží nejen v Kuchařovicích. Jde o možnost se humorně
vyjádřit směrem k spoluobčanům, lehké popíchnutí přejde stejně rychle jako nápis samotný smytý prvním jarním deštěm. To,
čeho jsme byli ovšem svědky letos humor rozhodně nebyl.

2

ČÍSLO 3/2022,KVĚTEN

XXXI. ROČNÍK VÝSTAVY VÍN

7.5. 2022

Po dvouleté odmlce se opět v sobotu 7. května uskutečnila tradiční Výstava vín. Na XXXI. ročník členové Spolku
kuchařovických vinařů získali od drobných pěstitelů a velkovýrobců vína kolem 350 vzorků, které měli návštěvníci
možnost ochutnat.
Akci tradičně pořádá obec Kuchařovice, tentokrát za značného zapojení právě Spolku kuchařovických vinařů, kteří
zabezpečili vzorky vín, organizaci prodeje nebo občerstvení pro hosty a následného ošetření zbylých vzorků.
Co se nevypilo na samotné výstavě bude použito při setkání se seniory, na výročí obce nebo už jako svařené víno při
zimních adventních akcích.
Celkem dvacet osm členů z degustační komise vybíralo ze všech vzorků vín ta nejlepší.
Nejvyšší cenu za šampiona výstavy si nakonec odnášelo víno Ryzlink rýnský, od pánů Brettschneiderů z Dyje. Vínem
ročníku 2021 se stal Solaris od Lašáka Radka z Tasovic a vínem starších ročníků Veltlínské zelené z vinařství
Dobrovolný Nový Šaldorf. Vítězství pro kuchařovického vinaře získalo víno Ryzlink rýnský od Petra Švédy. Mezi
nejlepší víno z modrých hroznů se zařadil Cabernet savignon rosé od Radka Lašáka z Tasovic. Cenu za vítězná vína si
odnášeli: za Veltlínské zelené Ondřej Kubic z Hrádku, Ryzlink rýnský Marcel Sedlář z Hodonic, Ryzlink vlašský Oldřich
Staněk z Chvalovic a za Savignon Pavel Litavec z Přímětic.
Všem vinařům, kteří nám svá vína na naši výstavu poskytli děkujeme a přejeme jim, aby jejich vína zrála do úplného a
příjemného vypití. Poděkování patří nejenom Spolku kuchařovických vinařů za organizaci, ale hlavně těm, kteří se této
významné a tradiční akce zúčastnili. Děkujeme za podporu.

In vino veritas
Ve víně je prý pravda,
jak poznat ale ve kterém?
Proto raný burčák
střídej s pozdním sběrem.
Ve víně je pravda,
na tom nic nezměníš
a teprve po desáté
sklence to pochopíš.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

15.5. 2022

Třetí květnovou neděli v den, který je věnován rodinám, proběhlo na Obecním úřadě v Kuchařovicích slavnostní uvítání
nejmenších občánků naší obce. Celkem se jich sešlo pět, z toho čtyři chlapci a jedna dívenka. Všechny děti byly po celou
dobu tohoto slavnostního aktu velice hodné, některé z nich dokonce i zaujaly básničky a písničky, které zněly v průběhu
programu v přednesu sourozenců Kubkových a žáků základní školy. Děti na památku obdržely stříbrné přívěsky a drobné
dárky. Nechyběly i podpisy rodičů do pamětní knihy, kde má každý nový občánek u svého jména i ručně malovaný
obrázek.
15. května 2022 byli na Obecním úřadě v Kuchařovicích slavnostně přivítáni: Matias Vasovčák, Daniel Strejc, Filip Švejcar,
Lubomír Borkovec a Týna Ošancová. Dětem přejeme ty nejlepší a nejlaskavější rodiče a na oplátku zase rodičům ty
nejhodnější a nejzdravější děti na světě.

SETKÁNÍ SE SENIORY

22.5. 2022

I tato společenská akce se uskutečnila po dvouleté odmlce. Setkání s našimi seniory se neslo v duchu uvolněné a
pohodové zábavy. Posezení s přáteli s písničkou a dobrým vínkem nám všem již chybělo. Někteří z účastníků se potkali i
po několika letech. Věk je jenom číslo, nejstaršímu hostu tohoto odpoledne je 96 let. Písničky od pana Balady a dobrá parta
přátel, jak je vidět z našich fotografií, jsou tím nejlepším lékem na všechny nemoci a neduhy.
Vážení senioři, děkujeme, že jste přišli, že jste se, jak pěvně věříme, bavili a odcházeli spokojeni. Těšíme se na další
setkání.
Hodně zdraví a spokojená léta vám všem.
Odpolední program zpestřilo i vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Znojmě.
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POHÁDKOVÝ LES - DĚTSKÝ DEN

29.5. 2022

Dětský den si mohly v neděli 29.5. užít nejenom děti, ale i jejich rodiče. Malý les osídlily pohádkové bytosti, které si pro děti
připravily různé úkoly. Pokud se dětem podařilo vše splnit, obdržely razítko do kartičky, kterou v cíli vyměnily za krásné
dárky. Princezna s princem děti uvítali, předali kartičky a navedli je na tu správnou cestu. Přeházet hromadu hlíny od krtečka
byl první úkol. Následovala projížďka na koloběžce, kterou si chlapec z pohádky O princezně Koloběžce vypůjčil pro
kuchařovické děti. Pipi dlouhá punčocha měla problém s rozházenými ponožkami, které děti pomáhaly roztřídit. Patovi
chyběl Mat, a tak musel požádat kolemjdoucí, aby mu pomohli zatlouct hřebíky. Povedlo se. Vodníkovo doupě bylo krásně
uklizené, dušičky v hrníčkách řádně uzavřeny. Vodníkova prosba, aby mu děti ulovily z tůňky rybičku nebo kachničku, byla
vyslyšena, ale večeře se nedočkal. I čerti si nenechali ujít toto odpoledne a vytáhli čertovskou hru v kostky. Nikoho naštěstí
do pekla neodnesli. Nejhorší to měla princezna Zlatovláska, které se přetrhl perlový náhrdelník. Děti perly pomohly posbírat,
ale počítáme, že se nějaká v lese ještě nachází. Závěr by sladký a dobrý, párek v rohlíku, dárky a zmrzlina od Hubatků byla
poslední tečka tohoto odpoledne.

POZVÁNKA NA 5. ČERVNA V 15.00 HODIN
SLAVNOSTNÍ ZNOVUVYSVĚCENÍ KAPLIČKY PANNY MARIE POMOCNÉ V ULICI
KE KAPLIČCE
V neděli 5. června 2022 se od 15.00 hodin uskuteční znovuvysvěcení kapličky Panny Marie Pomocné v ulici Ke Kapličce.
Po mši svaté a světícím obřadu bude akce pokračovat společenským setkáním. Obřad i společenskou část provází
dechová kapela Veselka.
Srdečně tímto zveme všechny občany obce.
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RETRO VÝSTAVA -ZAPOJTE SE I VY

Přílohou tohoto zpravodaje se k vám dostává i pozvánka
s programem na oslavy výročí obce Kuchařovice.
Rádi bychom uspořádali výstavu retro věcí, která by některým z vás
připomněla minulé časy.
Pokud vlastníte předměty, které by mohly obohatit naši výstavu
budeme velice rádi za jejich zapůjčení. Vše řádně označíme
a vrátíme zpět.
Jedná se o předměty každodenní potřeby: keramika, kuchyňské
nádobí, drobnější nábytek, knihy, hračky, kočárky, oblečení,
fotografie, školní pomůcky atd.
Předměty do výstavy přijímáme v týdnu od 20.6. do 24.6. 2022.
Volejte, přijedeme. Předměty lze osobně donést na obecní úřad
nebo do víceúčelového zařízení.
Děkujeme předem za ochotu.

VÝZDOBA OBCE - ZÁHONY V PÉČI OBČANŮ

Květinový záhon v péči paní Marie Hruškové září všemi

Znojemská ulice již začíná rozkvétat.

barvami. Děkujeme

Záhon před rezidencí vznikl za finančního přispění rodiny
Steinovi. Děkujeme

POPLATKY V ROCE 2022

PLATBA DO 30.6. 2022

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2022 došlo k navýšení poplatku za komunální odpad na 550,-Kč za osobu a rok. Vlastník
nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu je povinen zaplatit poplatek za dům 550,-Kč.
Poplatek za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je částka 300,-Kč. V případě úhynu nebo pořízení nového psa je
nutné neprodleně tyto změny nahlásit na obecním úřadě.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2022, převodem na účet: 1387596359/0800 nebo v hotovosti
v kanceláři OÚ. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné vašeho domu.

LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU
Sběrný dvůr Kuchařovice bude pro sběr nebezpečného odpadu v roce 2022 otevřen vždy souběžně s vývozem komunálního
odpadu, který se vyváží každý druhý pátek v měsíci.
Ve stejných termínech budou přistaveny i kontejnery na zelený kompostovatelný odpad, které budou na místě ponechány
vždy přes víkend.
Každou druhou sobotu od 10. 00 do 12.00 hodin je otevřen Sběrný dvůr na svoz nebezpečného odpadu.
Termíny Sběrného dvoru: 18. června, 2. a 16. a 30. července, 13. a 27. srpna, 10. a 24. září, 8. a 22. října.
Vydavatel: Obec Kuchařovice; Adresa: OÚ Kuchařovice 8. května 211, 669.Povoleno OÚ Znojmo, registrační číslo
MK ČRE 11700; Vychází zdarma. Dle aktuální potřeby. Text a fotografie: Marcela Mašejová Tisk: Tiskárna
Kuchařovice, Neprošlo grafickou úpravou. Příspěvky zasílejte na email: starosta@kucharovice.cz
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