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ČÍSLO 4/ 2022

ZÁŘÍ

KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčané,
od oslav k 800.- 802. výročí obce již uplynuly tři měsíce. Dovolte mi, abychom se ještě jednou ohlédli za těmito oslavami a v
krátkosti si připomněli některé momenty alespoň v obrazové podobě. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na stránkách naší
obce v kategorii fotogalerie.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem účastníkům, rodákům a hlavně těm, kteří se podíleli na realizaci i organizaci
těchto oslav. Dobrovolným hasičům, pedagogům základní i mateřské školy, členům Spolku kuchařovických vinařů, zastupitelům,
zaměstnancům obecního úřadu, panu Tomáši Mlejnkovi za přednášku o historii Kuchařovic, hostům i účinkujícím.
Prázdninové měsíce jsou vždy využity na opravy a realizace stavebních prací. V letošním roce se v mateřské škole provedla oprava
podlahy v prvním patře a ve škole bylo potřeba opravit havarijní stav prasklých vodovodních trubek.
Na prosby občanů se zrealizovala povrchová úprava cesty za transformátorem za ulicí V Zahradách, dále rozšíření parkovací
a chodníkové plochy na ulici Znojemská. Na místním hřbitově se dokončují poslední úpravy rekonstrukce zdi, chodníku a hlavní
přístupové cesty.
V měsíci září nás čekají komunální volby do obecního zastupitelstva, kde si občané budou vybírat nové členy do zastupitelstva.
Termín voleb se nám kříží s konáním Václavského posvícení, které se uskuteční od 23. do 25. září. Věřím, že obě tyto akce
proběhnou ke spokojenosti všech občanů této obce.
Marcela Mašejová, starostka obce
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM OBCE

MARCELA MAŠEJOVÁ

802. výročí obce ve fotografii -výstava fotografií, kronik, retro výstava, prohlídka hasičské zbrojnice, kaple a školy

Cenu obdrželi:
Cenu starostky obce
obdrželi bývalí členové
zastupitelstva

Lubomír Mlejnek,
František Fousek, Karel Pokorný,
František Plaček, Jan Smrčka,

zakládající

Marie Blahová,

samostatnou obec

In memoriam :

Kuchařovice v roce

Jan Pokorný, Vladislav Florian,

1990

Adolf Pecina

Doprovodné akce - prodej upomínkových předmětů, občerstvení, exkurze do Meteorologické stanice, projížďka koňskou
drožkou, vystoupení dětí a žáků školy, umělecký kovář, hasiči, pivovar Hnanice, ekobus, divadlo pro děti, soutěže a
vyrábění pro děti, malování na obličej.
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KUCHAŘOVICKÁ ČASOVÁ SCHRÁNKA

ALEŠ MLEJNEK

V průběhu oslav 800. výročí od první písemné zmínky o naší obci jsme v místech
pomníků padlých obou světových válek uložili naši časovou schránku. Je to důkaz
pohledu za pomyslný horizont, propojení minulých, současných a budoucích
generací. Obsahuje artefakty a osobní poselství představitelů místní samosprávy
a spolků, které mají pomoci lépe pochopit a poznat naši dobu. Místo uložení
nebude připomínat pouze kamenná deska. Kuchařovická časová schránka je
zaevidována v databázi Mezinárodní společnosti časových schránek se sídlem v
Oglethorpe University v Atlantě, Georgia, USA. Naše malá obec se tak tímto
aktem stala členem klubu vybraných světových metropolí a společností. Jak asi
budou vypadat výrazy ve tvářích našich potomků, až ji dne 25.6.2122 otevřou?

V TOMTO ČÍSLE ZPRAVODAJE PŘINÁŠÍME TAKÉ VYHODNOCENÍ KVÍZU A PŘEHLED SPRÁVNÝCH
ODPOVĚDÍ
Naše obec byla známou pro množství třešní, a proto právě jejich květy máme ve znaku. Dnes již více suchý, než rozvodněný je
potok Dobšický, který námi protéká. Dříve plnil místní rybník, který byl přehrazen hrází. Odtud tedy pochází místní název části
ulice Znojemská „Na Hrázi“ nebo „Hráz“. Naše populace klesla mírně pod 900 osob, ale stále to je více než 800 žijících ve více
než 350 domech, a to ve výšce 297 m. n. m. Byť by se mohlo zdát, že sousedních obcí je více, katastrálně sousedíme pouze se 4
z nich (Znojmem, Příměticemi, Únanovem a Suchohrdly). Všichni soutěžící správně odpověděli, že první písemná zmínka pochází
z roku 1220, letopočet 1990 coby mezník samostatnosti také nikoho nenechal na pochybách. Každoročně se s místními hasiči
scházíme na pouti ke sv. Floriánovi, coby patronem našeho kostela. A konečně meteorologické zpravodajství ze Znojemska
vysílá naše lidově pojmenovaná stanice „rosnička“.
Celkem se nám vrátilo 51 vyplněných lístků, z nichž pouze 4 byly vyplněny zcela správně. A nutno podotknout, že skoro ve sto
procentech to byly ženy, kdo zabodoval. Jsou jimi Karoline Klinerová, Lada Hanzalová, Barbora a Vít Švejcarovi a Linda
Mlejnková. Gratulujeme!

PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Obecní úřad nabízí k prodeji:
POHLEDNICE OBCE

10,- Kč

KALENDÁŘ STOLNÍ NA ROK 2023
s tématikou:
historické fotografie
letecké snímky obce

150,- Kč

LETECKÉ SNÍMKY Z RŮZNÝCH
ČÁSTÍ OBCE

20,- Kč

MAGNETKY

20,- Kč

PUZZLE NA TÉMA
ptáci
jablko pastel
fotografie obce

120,- Kč

SKLENIČKY se znakem

50,- Kč

KERAMIKA

180,- Kč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUCHAŘOVICE

MGR. ALENA VAVROUŠKOVÁ

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice zahájila svoji samostatnou činnost v roce 2018. Hned v prvopočátku bylo zřejmé,
že demografický vývoj v obci není nikterak příznivý pro otevření školy se samostatnou třídou pro každý ročník.
Zřízení malotřídní školy s malým počtem žáků by musela obec značně dotovat (provozní náklady i platy pedagogů).
Rozhodli jsme se učit alternativním způsobem, waldorfskou výukou, která nás jako učitele oslovila, a která by přilákala i rodiče
a děti z jiných obcí.
Waldorfská výuka vychází ze stejného rámcového plánu jako školy „klasické“, jen je zde jinak rozvrženo učivo do ročníků a je
kladen důraz i na jiné věci než pamětné učení dětí. Jsme velmi rádi, že je o waldorfský způsob vzdělávání zájem. A v čem je
tento styl výuky pro rodiče a jejich děti zajímavý? Snažíme se děti rozvíjet ve všech oblastech – dát jim dostatek vědomostí
propojených se zážitkem a uměleckými a praktickými zkušenostmi. A to vše s ohledem na individualitu každého. Našim cílem
je: „Neučit pro minulost, ale pro budoucnost.“ Za uplynulé čtyři roky jsme našli pevné místo mezi základními školami v našem
okrese. I v dalším období chceme být školou, která bude poskytovat kvalitní vzdělávání.
Vznikla tak škola, kde je učivo protkáno tzv. waldorfskou metodou učení.

JAK ŠEL ČAS
1. září 2018 jsme slavnostně zahajovali první školní rok po znovuotevření kuchařovické školy.
Do školy tehdy nastoupily děti z pěti ročníků do 3 tříd. Žáků tehdy bylo 27 a z toho 9 v 1. třídě s waldorfskou výukou.
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole 36 žáků, stále ve třech třídách (z toho 18 ve třídě s waldorfskou výukou).
Školní rok 2020/2021 nás již bylo zase o něco více - 45 dětí ve třech třídách a z toho 31 s waldorfskou výukou.
Školní rok 2021/2022 se rozrostl na 52 žáků z toho 46 dětí ve třídách s waldorfskou výukou a mohly tak být otevřeny
už 4 třídy.
A v rozbíhajícím se roce 2022/2023 je nás už 64 a všechny třídy, kterých je již pět, už jsou s waldorfskou výukou.
Kapacitně se již škola zcela naplnila, byla podána žádost o navýšení kapacity školy na 80 žáků. Ministerstvo školství
požadavku vyhovělo. O naši výuku je stále značný zájem. Z počátku bylo nutné, aby zřizovatel provoz pomáhal financovat, ale
dnes už je škola plně finančně soběstačná a je možné provádět i opravy vnitřních prostor jak ve škole, tak i v mateřské škole.
S navýšením kapacity a zájmem o výuku však nastal problém, kdy nám stěží stačí stávající prostory. Jak budova školy, tak i
okolní prostranství – zahrada, má značný potenciál, který by bylo možné využít i k rozšíření o další učebny. V této době jsou
poskytovány evropské dotace na přístavby škol a vybavení tříd, díky nimž by bylo možné školu rozšířit. V případě zájmu
potom i zřídit „klasickou“ třídu s malotřídním systémem.
Velmi si přejeme, aby kuchařovická škola prospívala a všechny děti sem chodily rády.

POZVÁNKA
Pokud chcete získat informace o waldorfské pedagogice přijďte ve středu 21. 9. v 17.00 hod. do školy na
přednášku PhDr. Anežky Janátové. „O základech waldorfské pedagogiky“
Paní Anežka Janátová pracuje jako klinická psycholožka, věnuje se pedagogické, psychoterapeutické
činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Několik let pracovala jako ředitelka Jedličkova
ústavu v Praze a byla u zakládání několika waldorfských škol v celé republice.
Srdečně zve Mgr. Alena Vavroušková a kolektiv pedagogických pracovníků školy.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

VĚRA LAUŠOVÁ

Přijďte si vypůjčit knihu do místní knihovny v Kuchařovicích. Knižní fond pravidelně
obnovujeme v rámci výměnného fondu. Najdete u nás: historické romány, romantickou
četbu, krimi tématiku, pohádky, naučné knihy pro děti a deskové hry.
Nové tituly knih budou vždy na stránkách obce www.kucharovice.cz
Každé úterý od 6. září v době od 16.00 - 18.00 hod vás zve knihovnice
Laušová Věra.
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ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI STATISTIKY ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2022
.

Od 14.7. 2022, kdy bylo spuštěno úsekové měření rychlosti v obci, překročilo stanovenou rychlost 265 vozidel.
km/hod
červenec
srpen

58-60
78
103

61-65
23
45

66-70
5
8

71-75
0
2

76-80
0
1

86-100
0
0

REALIZOVANÉ OPRAVY ZHOTOVENÉ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

1

2

3

4

5

6

Rekonstrukce hřbitovní zdi, pokládka nového povrchu hlavních cest / snímek č.
1 a 2/.
Rozšíření parkovací plochy a chodníku na ul. Znojemská /snímek č. 3 a 4/.
Výměna podlahové krytiny v kanceláři obecního úřadu, stav před a po
rekonstrukci /snímek č. 5 a 6/.
Rekonstrukce podlahové krytiny v mateřské školce. Po odkrytí všech vrstev
7
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vše tak trochu připomínalo malé pískoviště /snímek č. 7 a 8/.

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI - pozvánka

Eva Švejcarová

Rády bychom touto cestou oslovily všechny kuchařovické maminky, které jsou doma s dětmi na mateřské dovolené a chtěly
by se seznámit s dalšími maminkami a dětmi. Ať už kvůli společným procházkám, nebo si jen tak "pokecat" s ostatními a také
aby se mezi sebou poznaly naše děti..
Začaly jsme se scházet asi před třemi měsíci, a to každý čtvrtek od deseti hodin na hřišti u Emmramusu. Jsou
s námi děti od jednoho měsíce až do tří let a rádi poznáme další. Momentálně je nás asi deset.
Pokud by si měla zájem, kontaktuj nás prosím na telefonu 723 575 973. Přidáme tě do skupinky, kterou máme na WhatsAppu
a kde se mezi sebou domlouváme. Nebo se za námi někdy rovnou zastav na hřišti.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022

23. a 24. 9. 2022

Termín konání : pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a sobota 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič musí svoji totožnost prokázat platným dokladem /občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území , případně osvědčení o registraci/.
Volební místnost: Obecní úřad Kuchařovice
Způsob hlasování:
Volič obdrží předem hlasovací lístky.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů.
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidátky
z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad a okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavila v měsíci srpnu paní Marie Mlejnková. V měsíci září rovněž popřejeme k narozeninám
paní Vlastě Urbánkové a panu Václavu Mostovskému.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost v kruhu rodinném a mnoho životního elánu.

KUCHAŘOVICKÉ VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

POZVÁNÍ

V letošním roce jsme pro vás připravili změny programu Václavského posvícení. V pátek přebírá vedení nad oslavami naše
chasa, a začne jako tradičně se zdobením a stavěním májky. V letošním roce projde průvod obcí již v sobotu dopoledne.
Krojovaná chasa Vás přijde pozvat na večerní zábavu i nedělní tančení pod májí. Budeme rádi, když jejich pozvání přijmete.
Nedělní odpoledne Václavského posvícení, tak budeme moci zahájit již o něco dříve. Ve 14.oo hodin předvede chasa své
taneční vystoupení pod májí, které bude doprovázet dechová kapela Venkovanka. V případě nepříznivého počasí se
odpolední program uskuteční v sále víceúčelového zařízení.

Vydavatel: Obec Kuchařovice; Adresa: OÚ Kuchařovice 8. května 211, 669.Povoleno OÚ Znojmo, registrační číslo
MK ČRE 11700; Vychází zdarma. Dle aktuální potřeby. Tisk: Tiskárna Kuchařovice, foto z výročí obce Michaela
Pacíková. Neprošlo grafickou úpravou. Příspěvky zasílejte na email: starosta@kucharovice.cz , foto
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