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SLOVO STAROSTKY-LETNÍ OHLÉDNUTÍ

Léto nám pomalu finišuje do svého závěru. Přineslo nám nemalé strasti v podobě enormně teplých a suchých
dnů, včetně rekordních teplot, které zaznamenala kuchařovická meteorologická stanice. Přes veškerá úskalí,
které nám příroda nadělila, se práce v obci nezastavily. Dokončila se oprava chodníků na ulici Okružní a V
Zahradách, upravil se povrch komunikací v ulici Okružní, Na Výhon / u garáží/ a Za Humny. Okolo
víceúčelového zařízení se zbudovaly obloukové stojany, které by měly ochránit panely před zničením. Věž
hasičské zbrojnice se dočkala nového stropu, takže již nebude docházet k úniku tepla a promrzávání zbrojnice.
Dokončují se projektové dokumentace na opravu rekonstrukce hřbitova (zbudování přístupových cest, oprava
hřbitovní zdi a márnice), rekonstrukce školní jídelny a sadové úpravy v lokalitě za novým hřištěm.
Na Dobšickém potoku, v úseku od lávky u starého hřiště po Suchohrdly, začaly přípravné práce na jeho čištění.
Největší problém je zde vzrostlý rákos-orobinec, který se z přilehlých soukromých pozemků rozrůstá do celého
okolí. Bez důsledného odstraňování nemáme šanci mít tento potok čistý.
Rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Kuchařovická škola započne svůj druhý samostatný školní rok. Všem
žákům přeji, aby se jim naše škola stala místem, kam se každé ráno budou těšit, aby je učení bavilo a přinášelo
radost a spokojenost. Od září nám kraj povolil navýšení kapacity školní družiny pro 40 žáků a následně
budeme na další školní rok žádat ministerstvo školství o navýšení počtu žáků ze stávajících čtyřiceti na šedesát
žáků. Obec se s novým stárkem, stárkovou a chasou připravuje na Václavské posvícení. Po posvícení nás čeká
drakiáda a výsadba tzv. Hasičské aleje. O těchto akcích vás budeme podrobněji informovat v příštím
zpravodaji.
•
•

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Ředitelka základní školy oznamuje rodičům, že slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2.
září v 8.00 hodin. Předpokládané ukončení je plánováno po první vyučovací hodině. Školní družina a školní
jídelna je v tento den již v provozu.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kuchařovice oznamuje strávníkům, že od 1. září se zvyšuje cena obědu na 70,- Kč.
Občané mohou využívat bezplatný dovoz obědů do domu.

SEMÍNKA, CIBULKY

Vážení občané, jak by se vám líbila obec plná květů, rozmanitých trvalek
kvetoucích od jara do podzimu? Pokud se vám tato myšlenka líbí, zapojte se do
naší akce. Darujte semínka trvalek nebo letniček, popřípadě nadbytečných keřů
trvalek, cibule tulipánů, narcisů, modřenců a dalších květin. Vše je možné
donést na obecní úřad s popisem o jakou rostlinu se jedná.
Děkujeme

CO TRÁPÍ NAŠE OBČANY A OBEC

Marcela Mašejová
Začneme nejprve tím, co trápí samotnou obec. Jsou to dvě lidské vlastnosti:
pohodlnost a lhostejnost.
POHODLNOST
Pohodlný byl ten, kdo svůj domovní odpad vyhodil před kontejnery. To že má
obec vlastní sběrný dvůr, kam lze vše vyvézt, už ho nezajímalo. Hlavně že má
doma čisto. On to někdo uklidí.
Tohoto bílého servisu je pravda ještě škoda.
U kontejnerů však posloužil pouze dětem,
které ho využily ke hraní jako létající talíř.
Samozřejmě přitažlivost zemská vykonala
své.

Kdo z nás nemá rád pěkně vypletou zahradu nebo políčko, ale kam s plevelem? No
přece na obecní. Třeba k rybníku. Tam se to ztratí a opět to možná někdo, komu to
není lhostejné, uklidí.
Občané odkládají i své plechové mazlíčky. Dosloužilo moje milé auto. Šup s tebou na obecní pozemek. A tam si stůj, až
zrezivíš a obrosteš trávou. Mě už doma překážet nebudeš. Ale nám ano! Překáží, zabírá plně využitelné parkovací místo
pro provozuschopné vozidlo.
LHOSTEJNOST
Lhostejnost vůči svému okolí. Tuto vlastnost přisuzuji těm, kteří mají svůj dům jako ulitu. Jeho okolí je jim lhostejné.
Co je před domem, o to se už nestarám. Pole, komunikace, chodník, trávník, ten je již obecní, a i když je na něm můj
nepořádek, už to není moje starost. To stejné platí o zaparkovaném vozidle. Před domem nemám místo, tak ho
postavím před sousedy, nejlépe před okna nebo jeho vjezd do domu. A stačí tak málo aby naše obec, ve které žijeme,
byla čistá a útulná. Nebýt lhostejný.
CO NEJVÍCE TRÁPÍ NAŠE OBČANY
Doprava a zase doprava. Bezohledné parkování v ulicích je téma stále dokola zdůrazňované. Občané mohou využívat
plochy u starého i nového hřiště. Neděje se tak.
Ale ještě větší problém je průjezd přes obec samotnou. Nedávno jsem se začetla do článku z jednoho regionálního
tisku. Jeho titulek byl ,,Kuchařovice kraji: vyžeňte kamiony“. Článek byl o hlučnosti a množství projíždějících kamionů,
možného řešení, včetně několika názorů našich občanů. Z článku vyznělo, že je nutné omezit rychlost
a hlavně dostavit obchvat. Bylo zde i citováno vyjádření náměstka ministerstva dopravy, vesměs vždy skeptické. Článek
byl z roku 2009. Dnes se píše rok 2019 a situaci komplikují nejen kamiony, ale už i osobní automobily. A obchvat? Já
tomu již začínám říkat ,,odklonění dopravy“, je stále v nedohlednu. Začínám pomalu sympatizovat s lidmi, kteří tomuto
záměru brání. Možná i oni tuší, že to nebude žádný obchvat, ale jen komplikovaná a drahá trasa okolo města Znojma
a jeho okolí, která zdaleka nevyřeší úplné odklonění dopravy přes město a naši obec. Ale ta obrana přišla pozdě!
V tomto směru se udělalo spoustu chyb a nepromyšlených kroků. Vinu hází jeden na druhého. Obyčejný občan už
vlastně ani neví kdo za všechno může a kdo vše brzdí. Ať už je to kdokoli, mělo by se konečně něco začít dít. Dokončit
alespoň silnici, která bude končit u Baumaxu, v takové podobě, v jaké nyní je.
Naše obec nyní hledá cestu, jak alespoň zmírnit provoz nebo zajistit bezpečí občanů. Měření průjezdnosti, které bylo
instalováno v obci, již dosloužilo a její obnovení by stálo nemalé peníze. Pro důkladné monitorování obec objednala
týdenní měření, které nám ukáže přesná čísla kolik a jaký druh automobilu projel, zda osobní nebo nákladní. Jakou
nejvyšší rychlostí a v jakém úseku auta zpomalují, a naopak kde zrychlují. Ve spolupráci s tiskem budeme informovat
o dopravní situaci v obci. Prozatím neoficiálně jsme jednali s policií, vedoucím odboru dopravy a starostou města
Znojma. Probírali jsme možnosti zpomalení dopravy, zastavovacími semafory, úsekového měření. Jednání se starostou
města Znojma byl přítomen i starosta obce Suchohrdly pan Teleki. Oba dva jsme požadovali, abychom byli účastni na
jednání Spolku Obchvat s městem Znojmem. Podle slov pana starosty Groise je to právě tento spolek, který nejvíce
brzdí dostavbu již kdysi postavené silnice nad Kuchařovicemi. A půjdeme dál. Odpověď budeme požadovat i od
Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy. Pokusíme se najít cestu, jak dopravu přes naši obec alespoň usměrnit.
Odklonit si v této době netroufám ani vyslovit, natož napsat.

KULTURA 2019
DRAČÍ LODĚ VÝROVICE 2019- ZLATO PRO KUCHAŘOVICKÉ HASIČE.

Martin Fusek

Pátý ročník závodů dračích lodí se konal 21.
7. 2019 na Výrovické přehradě. Posádka
kuchařovických hasičů a jejich přátel se
tohoto klání zúčastnila již po třetí.
Závodilo se celkem na třech různých
tratích. Na trati 1000 metrů vybojovali
hasiči krásné třetí místo, na 500 metrů
skončili na druhém místě a na 200 metrové
trati zvítězili, a to dokonce s nejlepším
časem celého dne.
Skvělý kuchařovický tým vybojoval první
místo z devíti zúčastněných posádek.
Všem závodníkům a fanouškům mockrát
děkujeme a dodatečně blahopřejeme k tak
skvělému výkonu

15. ROČNÍK RECESNÍ GRAND PRIX KUCHAŘOVICE

Equus Kuchařovice, z.s. po roční pauze obnovuje tradici
a srdečně zve všechny milovníky koní na
15. ročník
RECESNÍ GRAND PRIX KUCHAŘOVICE,
která se bude konat
v sobotu 28. září 2019 od 12:30 hod.
na kuchařovickém areálu za baseballovým hřištěm.
Těšit se můžete nejen na tradiční soutěže v drezuře a
parkuru, ale také na nově pořádaný koňský bazárek.
Občerstvení bude po celou dobu akce zajištěno a
vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE
BRNO
Jitka Krulová
Na romantický muzikál nesmrtelných hitů švédské
skupiny ABBA MAMMA MIA se vypravíme ve středu
30.
10.
2019.
Rezervace
vstupenek
na
krulova@kucharovice.cz, tel. 776 192 348.
Ceny vstupenek budou zveřejněny dodatečně.

Zuzana Odehnalová

HISTORICKÉ OKÉNKO – POSVÍCENÍ-PÍŠE SE ROK 1963

Vzpomínáte?
Psal se rok 1963 a kuchařovická mládež zahájila Václavské posvícení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu oslavila své významné životní jubileum paní Anna Kratinová, v srpnu pan František Blaha. Do dalších
let jim přejeme pevné zdraví, životní optimismus a spokojenost v kruhu svých příbuzných a známých.
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