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SLOVO NA ZÁVĚR ROKU 2020

Vážení spoluobčané,
rok 2020 nám mílovými kroky přeskočil do poslední fáze svého bytí.
Zpravodaj se vám do rukou dostává krátce před vánočními svátky, které by měly být pro většinu z nás těmi
nejoblíbenějšími svátky v roce. Letošní rok, byl a stále ještě bude v mnoha směrech výjimečný, stal se
rokem, jaký nikdo z nás nezažil. Lidem nastavil mnoho překážek. Opatření spojená s pandemií covid -19
nám přinesla různá omezení v profesním i rodinném životě. Omezení, která nás donutila zpomalit a
zastavit náš hektický život přinesla i některá pozitiva. Trávíme více času s vlastní rodinou, objevujeme
krásu přírody, která má blahodárný vliv na naši psychiku.
Přání pevného zdraví, která si dáme jako každoročně na Nový rok, budeme letos vyslovovat se vší vážností,
upřímností a úctou.
Jaký bude rok 2021 nikdo z nás neumí předpovědět. Život člověka je sám o sobě pestrý. Je smutný a veselý,
plný trápení a radosti, nezdarů, úspěchů a štěstí. Zůstaňme a rozvíjejme tedy jen ty dobré věci, nebojme
se překážek. Respektujme přírodu, chraňme zdraví nás všech. Zůstaňme lidmi, kteří si navzájem a ve všech
směrech pomáhají.
Dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovala všem občanům, kteří se podíleli na
zvládnutí této nelehké doby a respektovali všechna nařízení, která byla spojena s letošní pandemií.
Poděkování patří všem, kdo přidal ruku k dílu a pomohl rozvíjet naši obec ku kráse a k prospěchu nám
všem.
Administrativním zaměstnancům obce, kteří zabezpečovali hladký a bezproblémový chod obecního úřadu.
Provozním zaměstnancům, kteří se starají o to, aby naše obec byla uklizená a udržována v čistotě. I v tomto
směru byl letošní rok extrémní a připravil nám nemalé starosti.
Všem zastupitelům, kteří neberou svou funkci na lehkou váhu a snaží se svým dílem přispět k rozvoji obce.
Soukromým i státním firmám, spolkům, učitelům základní a mateřské školy za to, že svou prací dělají čest
této obci.
Rok 2020 nám neumožnil setkávat se na kulturních a společenských akcích, o to více jsme se věnovali
opravám, rekonstrukcím, zvelebováním budov a krajiny. Na následujících stránkách přinášíme část z toho,
co jsme zvládli uskutečnit v druhé polovině tohoto roku.
Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho úspěchů, radosti a pevného zdraví.

Marcela Mašejová,
starosta obce

PROMĚNA OBCE V ROCE 2020 SLOVEM A OBRAZEM
REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE V ULICI V ZAHRADÁCH

Vodní nádrži v ulici V zahradách hrozilo sesutí levého břehu, čímž by došlo k ohrožení stavu nejen přilehlé komunikace,
ale i ohrožení stavu sítí, které jsou v této části položeny. S pracemi se tedy nedalo otálet. Zahájit opravy jsme mohli,
dle nařízení životního prostředí, až v měsíci září.
Následoval průzkum dna, kde se zjistilo, že plánované 1,5metrové zpevnění je nedostačující. Břeh nyní lemuje
kamenné opevnění do hloubky 2,5 metru. Následovalo odbahnění dna, zpevnění pravého břehu, vyčištění odtokových
struh, zatravnění, včetně výsadby okrasných trav a keřů. Podél komunikace nám ještě zbývá zasadit ochranné zábradlí,
které zhotovil na zakázku pan Petr Richter. V prostoru mezi výsadbou keřů přibydou dvě lavičky.
STROMY PRO KUCHAŘOVICE OBNOVUJEME MINULOST PRO BUDOUCNOST

Celkem 71 stromů bylo vysázeno na novém hřišti. Poslední výsadba proběhla začátkem prosince. Vše je již zazimováno
a pevně věříme, že se tato stromová alej stane nejoblíbenějším místem k odpočinku a procházkám. Na výsadbu obec
získala dotace z Fondu životního prostředí a Nadace Škoda stromky. Za mediální podpory firmy Libor Suchý proběhla
poslední výsadba. Stromy si pod svou ochranu, na jaře příštího roku, přeberou jejich patroni a dárci finančních
příspěvků. Ty byly předány Nemocnici Znojmo. Kuchařovičtí občané přispěli celkovou částkou 45 803 Kč. Děkujeme
všem za iniciativu a finanční příspěvek. Peníze tak poputují tam, kde jsou v této době nejpotřebnější.
Obec Kuchařovice požádala o dotaci na workoutové hřiště. V případě, že se na nás štěstí usměje a dotace získáme,
přibydou mezi stromy fitness prvky, workutová sestava a lanová dráha pro děti. Za úvahu by stálo i cvičiště pro psy,
ale to bychom rádi přijali náměty a sponzorství od samotných majitelů psů.

REKONSTRUKCE KAPLIČKY V ULICI KE KAPLIČCE

Zděná kaplička, nacházející se za domem č. 242 v ulici Ke Kapličce je od nepaměti spjatá s rodinou Dufkovou
a Švanerovou, jejíž rody o tuto kapličku pečují již několik desetiletí. Její vznik se datuje mezi rokem 1876 a 1878.
Koncem roku 2018 se obec Kuchařovice s majiteli dohodla o zapsání a převzetí kaple do péče obce. Práce na
rekonstrukci kapličky tak mohly začít. Poněvadž to není jen tak obyčejná stavba, zapojili se do oprav ti nejlepší
kuchařovičtí řemeslní mistři, kteří pomohli snížit svou prací celkové náklady na opravu.
Přidali se i místní občané, kteří přislíbili další pomoc a nákup materiálu na poslední úpravy, které proběhnou až v roce
2021. Na hromadné fotografii jsou všichni ti, kteří přispěli svým dílem na konečné úpravě kaple.
Začalo se v březnu roku 2020 odizolováním zdiva a otlučením staré omítky. Práce pokračovaly až v létě. Postavilo se
lešení, natřela a opravila střecha, zhotovil se nový kříž, zrenovovaly vchodové mříže a vstupní schody. Jako poslední
byly zednické práce -vnitřní a venkovní omítky. Poslední úpravy proběhnou až příští rok. Vsazení obrazů do výklenků,
výmalba vnitřních a venkovních zdí a úprava terénu okolo kapličky. Úplně posledním úkolem bude její vyzdobení
a znovu vysvěcení za přítomnosti veřejnosti.
V kříži na střeše je v tubě vloženo poselství pro další generace společně s pamětní mincí, znakem obce,
fotodokumentací a rouškou, která má připomenout dobu, kdy nás ovládala pandemie koronaviru.
Prosba Kuchařovických a poselství budoucím generacím
Panna Marie Pomocná se stala druhým patronem Kuchařovic. My, jejich obyvatelé, připojujeme se s úctou a pokorou
k úmyslu zakladatelů kaple a žádáme o záštitu před všemi útrapami, bolestmi a těžkostmi našich životů.
Zvláště pak prosíme, ať je nám naše patronka mocnou a milosrdnou ochránkyní při současné pandemii coronaviru.
Nechť nám zachová zdraví, posiluje nás v nelehkých časech, ponouká nás k pomoci bližním a pomáhá nám činit správná
rozhodnutí.
Další část textu je určen pro další generaci, která toto poselství odhalí, až při nové renovaci.

OSVĚTLENÍ ULICE ZA HUMNY

Předposlední akcí letošního roku je položení kabelů a následném vztyčení sloupu na veřejné osvětlení v ulici Za Humny.
Pět nových domů, které v této ulici během posledních let vyrostly se dočkají osvětlené cesty ke svým domovům.
Moderní ledkové zářivky s příjemně teplou barvou tak budou lemovat cestu, která čeká na nový asfaltový povrch a
chodníky. Majitelé přilehlých obydlí, stodol a pozemků určených k výstavbě by tak měli co nejdříve zvážit zbudování
připojení na sítě.
MÁRNICE Z ROKU 1931 SE DOČKÁ PŘEBUDOVÁNÍ, VZNIKNE KOLUMBÁRIUM - URNOVÉ MÍSTO

Márnice postavená společně s hřbitovem v roce 1931 již dávno ztratila svoji funkci.
Chátrající stav a usazující se pavučiny uvnitř budovy rozhodlo o jejím dalším využití.
Přebuduje se na Kolumbárium. Jinak řečeno urnovou stěnu. Jednotlivé boxy budou zakryty
žulovou deskou jednotné barvy. Svíčky a květinové výzdoby pak mohou majitelé ukládat
do výklenků vedle boxů. Vznikne tak 20 nových míst. Další vizi, kterou chceme v nejbližší
době uskutečnit je zrušení dětských hrobů. Místo nich vytvořit důstojný jednotný náhrobek
s květinovým paloučkem. V případě vyhlášených dotací požádáme o příspěvek na opravu
vstupní brány, hlavní hřbitovní zdi a přístupové cesty u vchodu.

OPRAVA POSEZENÍ U MALÉHO LESA
Les u meteorologické stanice se v letošním roce stal
vyhledávaným místem k procházkám a odpočinku. Fotografie
vlevo je pořízená 9. září 2020. Zničené, rozbité a popsané
odpočívadlo na kraji lesa. Takto se hosté chovají k majetku,
který má sloužit všem lidem. Fotografie vpravo je z listopadu
letošního roku. Opravu provedl Jan Hevera. Jak dlouho
v takovém stavu vydrží, je otázka. Udržujme takto vzácná a
oblíbená místa v čistotě. Popelnice je jen dva metry vzdálená.
Přesto se stále mezi občany najdou ti, pro které je naprosto
běžné, že odpadky hází přímo pod sebe. Něco nebo spíše někoho nám to připomíná.
KULTURA V DOBĚ ADVENTU
Svatý Martin, mikulášská nadílka, živý betlém, vánoční koncerty a další akce spojené
s adventním časem musely být z důvodu nařízení vlády zrušeny. Jedinou radost máme
z vánočního stromu, který nám v letošním roce darovala rodina Mojžíšova. Děkujeme.

Letošní svátek sv. Mikuláše proběhl díky hygienickým opatřením jinak, než jsme byli zvyklí v
předchozích letech. Nesl se v duchu tradičního zaklepáni na dveře a návštěvy, tedy setkáni,
kterého se nyní v naší společnosti tolik nedostává. Velké díky patří za přípravu i průběh Evě
Švejcarové.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2. 9 A 4. 11. 2020
SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. 4 a 6,
• prodej pozemku v k. ú obce Kuchařovice parcelu č. 457/2 o výměře 3 m²za cenu v místě obvyklou,
• schválení Peněžitého daru pro Nemocnici Znojmo př. org. MUDr. Jánského Znojmo v rámci Veřejné sbírky
vyhlášené obcí Kuchařovice dne 1.7. 2020 do 10.10. 2020 s názvem I Kuchařovice pomáhají. Celková částka se
sbírky činí 45 803,-Kč,
• podání žádosti o dotace - Rekonstrukce školní jídelny,
• informace o konání dílčího přezkoumání hospodaření obce Kuchařovice za období leden 2020 do 30. září 2020,
• zpracování a podání žádosti o dotace v rámci národních dotací vyhlášených MMR Podpora a obnova rozvoje
venkova – dotační titul 117D8210H. Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku:
Workoutové hřiště Kuchařovice,
• zařazení dlouhodobého majetku „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ Kuchařovice v celkové ceně
296 370,-Kč do užívání obce“,
• zařazení dlouhodobého majetku „Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Kuchařovicích v celkové ceně 447 703,44
Kč do užívání obce“,
• zařazení dlouhodobého majetku „Parkovací plocha před místním hřbitovem v celkové ceně 199 949,46 Kč do
užívání obce“.
• Odkoupení parcely č. 713/4 o výměře 487 m² a 730/47 o výměře 1 m²,
NESCHVÁLILO:
• Prodej pozemku v majetku obce parc. číslo 1159/4 v k. ú obce Kuchařovice o výměře 1010 m².

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU KUCHAŘOVICE V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní úřad oznamuje občanům, že v době od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude obecní úřad z důvodů čerpání řádné
dovolené uzavřen. Provoz bude zahájen 4. ledna 2021.
POPLATKY V ROCE 2021
Za komunální odpad činí poplatek na jednu osobu a rok 500,- Kč. Upozorňujeme občany, že rodiny s dětmi mohou
zažádat o osvobození od tohoto poplatku. Týká se to třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte žijícího ve společné
domácnosti. Toto osvobození od poplatku se týká i osob, které se v příslušném roce celoročně zdržují v zahraničí nebo
mimo obec a osoby, které jsou umístěny v domově pro seniory. K osvobození od poplatku je však nutné podat písemnou
žádost do 31. 1. 2021. Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu je povinen zaplatit poplatek za
dům 500,-Kč.
Za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je částka 300,-Kč
Dále se vybírají poplatky za nájem hrobových míst a užívání nebo pronájem veřejného prostranství.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2021, převodem na účet:1387596359/0800 nebo v hotovosti v kanceláři OÚ.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
Obecní úřad Kuchařovice žádá, aby veškeré poplatky hrazené v hotovosti občané platili až od 15. 2. 2021. Děkujeme.
ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr zahájil zimní provoz. Svoz nebezpečného odpadu v roce 2021 připadne na 9. ledna. V dalších měsících, až do
zahájení letního provozu, bude Sběrný dvůr otevřen vždy první sobotu v měsíci od 10.00 do 12.00 hodin.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V MĚSÍCI LEDNU 2021
První svoz komunálního odpadu v roce 2021 bude dle rozpisu až 15. ledna 2021. Prodloužený termín sběru se tak děje
periodicky každý sedmý rok, z důvodu zachování lichých týdnů. Občané mohou u prvního svozu ukládat nadbytečný odpad
i do igelitových pytlů, které budou v den svozu vyvezeny firmou FCC Znojmo.

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A ÚKLID SNĚHOVÉ POKRÝVKY V ZIMNÍM OBDOBÍ
Plán úklidu v zimním období je stanoven tak, aby v případě náledí nebo sněhové pokrývky byly nejprve zprovozněny ulice
Na Výhon, U Kolečka, Větrná, dále ulice Znojemská, Na Hladově, V Zahradách a Okružní.
V ulicích Na Výhon a Na Hladově nám komplikují průjezdnost odstavené osobní automobily. V případě, že nebude možné
komunikaci bez problémů projet, nebude úklid proveden. Žádáme majitele motorových vozidel o spolupráci. Parkujte svá
vozidla tak, aby bylo možné projet traktorem s pluhem, popř. vozidlem komunální techniky. Děkujeme

SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POPUTUJE DO BRNA
Sousoší Nejsvětější Trojice poputuje do brněnského ateliéru k restaurování. Ujme se jí zkušený
restaurátor René Vlasák, který dá této kulturní památce opět nový vzhled a patřičnou důstojnost.
Nyní je tento nenápadný skvost uvězněn mezi pracovními stroji a silnicí. Upoutává pozornost pouze
tím, že se v posledním roce značně naklonil. Místní občan projde okolo bez povšimnutí. Někteří
z nás ani neví, že něco takového v obci máme. Sousoší Nejsvětější Trojice se tedy vydá do světa
obléci nový kabát. Mezi tím se připraví pevné základy, na které se sousoší opět vrátí. Lemovat jej
bude železný okrasný plot a květinová výzdoba, které se ujmou místní farníci. Restaurátorské práce
jsou zcela hrazeny z dotací, které obec získala z Ministerstva zemědělství. Zbudování pevného
podkladu a oplocení je v režii obce.

GRATULACE - VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci listopadu a prosinci oslavili významné životní jubileum paní Mahrová Libuše, pan Lebeda František a Čučka Jan.
Oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně elánu, životního optimismu a mnoho šťastných chvil v kruhu svých rodin
a známých.

PF 2021
Klidné vánoční svátky.
V roce 2021 přejeme
hodně štěstí,neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo
a všechno další, co by za to stálo.
Obec Kuchařovice
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