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CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI
OBNOVENÁ INFORMAČNÍ TABULE O VINIČNÍCH TRATÍCH JE OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ
Viniční tratě Kásperek, U Božích muk nebo Pod křížem, nejpěstovanější
odrůdy vinné révy. Odkazy na největší vinařství v obci včetně historie obce.
Letecký snímek obce a odkazy na zajímavá místa najdete na obnovené
informační tabuli. Tabule je umístěna před obecním sklepem u hasičské
zbrojnice. Na projektu se podílel Ing. Jaromír Čepička a obec Kuchařovice.
Fotografie pořídil PaeDr. Jiří Eisenbruk. Celý projekt byl financován
Svazkem znojemských vinařských obcí Daníž, jejímž členy je i obec
Kuchařovice.

KOLUMBÁRIUM S 24 URNOVÝMI MÍSTY
V měsíci lednu byly dokončeny poslední zednické práce, nainstalovány
žulové desky a položena dlažba v novém kolumbáriu. Poděkování za
kvalitně odvedenou práci patří panu Davidu Trenzovi staršímu i
mladšímu, Jiřímu Fouskovi a Miroslavu Plačkovi. Poslední úpravy fasády
a dokončení výmalby kolumbária jsou přesunuty na teplé jarní počasí.
Občané, kteří budou mít o tato urnová místa zájem, mohou již nyní žádat
na obecním úřadě o nájem boxu a koupi desky. Nájemné za větší boxy,
které je na dobu deseti let, je stanoveno na 1 200,-Kč. Žulové desky
instalované na jednotlivých boxech budou na prodej a zůstanou
v majetku kupujícího. Cena za desky na velkých boxech, které pojmou 4
urny je stanovena na 4 700,-Kč. Velkých boxů je v kolumbáriu celkem 20 a mají vedle i úložná místa na květiny, svíčky
atd. Malé boxy jsou čtyři a do schránky se vejdou 2 až 4 urny. Cena desky je 2 350,-Kč. U těchto boxů není postranní
úložný prostor.

PŘEDÁNÍ DÁRKŮ NAROZENÝM DĚTEM V ROCE 2019
Bohužel coronavirová situace nedovolila v průběhu roku 2020 uspořádat tradiční Vítání občánků a slavnostně do svých
řad přivítat nově narozené děti. V předvánočním týdnu zástupci obce jednotlivé rodiny navštívili a dětem předali malý
dárek. Pevně doufáme, že bude v letošním roce možné zorganizovat řádné Vítání, kam samozřejmě budou pozvány
všechny děti narozené v roce 2019, 2020 a 2021 i s rodiči a užijí si slavnostní akt „Přivítání“ se zápisem do pamětní
knihy. Dáreček obdrželi Monika Mlejnková, Matyáš Grossberger, Marek Fišer a Ella Leimbergerová.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC POTŘEBNÝM
Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem občanům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021. V naší obci se
podařilo vybrat 11 711,-Kč. Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč. Stále ještě probíhá online
koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května. (Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč.)
Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Jindřich Mandát, koordinátor Tříkrálové sbírky, Postní almužny a jiné sbírky.

MOBILNÍ ULTRAZVUK PRO NEMOCNICI ZNOJMO

Velmi si cením snahy kolegů poskytovat ve znojemské nemocnici moderní způsoby
diagnostiky,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice. Náš "přístrojový park" nyní
doplnil nový mobilní ultrazvuk. Ten tvoří sonda, která je připojena k tabletu, čímž je
ultrazvuk lehce přenositelný. Díky tomu mohou lékaři rychle diagnostikovat a sledovat
stav u mnoha pacientů přímo na lůžku bez jejich transportu na jiná odborná pracoviště
jako např. RTG či CT.
Pomůže nejen při diagnostice zápalů plic u pacientů s COVID-19, protože běžný
rentgenový snímek plic nemusí být pro tuto diagnózu vždy výtěžný. Za zlatý standard
diagnostiky covidového zápalu plic je považováno CT s vysokým rozlišením – a jak se
ukázalo, ultrazvuk plic má pro tuto diagnózu stejnou citlivost. Navíc ve srovnání s RTG
nebo CT pacienta nezatěžuje ionizujícím zářením. Vyšetření lze provést hned na
příjmové ambulanci nebo u lůžka pacienta.
Další možností využití ultrazvuku je např.
vyšetření srdce u pacientů s bolestí na
hrudi na Centrálním příjmu, rychlá diagnostika poruch srdeční funkce u
lůžka pacienta na vizitě, bezpečné provádění punkcí hrudníku a břicha pod
ultrazvukovou kontrolou – toto jsou jen příklady vyšetření, ke kterým je v
Nemocnici Znojmo přenosný ultrazvukový přístroj nově používán.
Na zakoupení přístroje v hodnotě 229 900 Kč využila nemocnice poskytnuté
dary na boj s COVID-19 od: Vodárenská akciová společnost, a.s.,
divize ZNOJMO – 100.000 Kč, Nadační fond Pomáháme Znojemsku – 70.000 Kč,
Obec Kuchařovice 45.803 Kč a Spolek vietnamských žen 15.000 Kč - moc děkujeme
Vyňato z tiskové zprávy nemocnice Znojmo.

.

Finanční příspěvek od naší obce v hodnotě 45 803,- Kč byl vybrán v rámci vyhlášené sbírky ,,I Kuchařovice pomáhají“
v roce 2020 . Tato sbírka byla součástí patronace stromů vysázených na louce za novým hřištěm.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2021 - JEJICH KONÁNÍ JE OPĚT NEJISTÉ
Kulturní akce na tento rok jsou pečlivě naplánovány. Zda se tyto akce uskuteční je opět nejisté. Shromažďování většího
množství osob je stále omezeno a tak nám nezbývá nic jiného, než čekat na lepší časy.
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ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 16.12. 2020, 17.2. a 3.3. 2021 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
SCHVÁLILO:
• inventarizační zprávu za rok 2020,
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021,
• směrnici o sociálním fondu a zásadách pro jeho
smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouva č. ZN:
používání,
014330056813/001 pro E.ON Znojmo Distribuce,
• prodej drtiče a překopávače dřevní hmoty,
prodej parcely č. 145/8 s věcným břemenem o výměře
• smlouvu o pořízení zařízení pro úsekové měření
33 m² v k. ú Kuchařovice,
rychlosti mezi městem Znojmem a obcí Kuchařovice,
prodej parcely č.2/18 v k. ú obce o výměře 4 m²,
• veřejnoprávní smlouvu o výkonu obecní policie,
plán inventur za rok 2020 a jmenování členů do
• stanovení ceny za pronájem urnových míst
inventarizační komise,
v kolumbáriu.
zápis z jednání finančního výboru, jehož předmětem
NESCHVÁLILO:
bylo hodnocení hospodaření obce za rok 2020,
• Spolufinancování sociálních služeb tak, jak jej navrhlo
plán kulturních akcí na rok 2021,
město Znojmo, schválilo příspěvek 25 000,-Kč
zpracování projektové dokumentace a podání žádosti
• prodej par. č. 840/2, 839/14, 839/13 a 838/14, které
na dotace v rámci programu „Údržba a obnova
jsou ve vlastnictví obce Kuchařovice.
kulturních a venkovských prvků“. Renovace vstupní
• VZALO NA VĚDOMÍ
části hřbitova Kuchařovice,
• Zpracování znaleckého posudku na drtič dřevní hmoty,
poplatek za komunální odpad ve výši 500,-Kč za osobu
• informaci o průzkumu využití dešťové vody z objektů,
a rok,
které jsou v majetku obce,
nákup a instalaci žulových desek za účelem prodeje
• informace o proběhlém výběrovém řízení na
budoucím žadatelům o urnové boxy v části kolumbária,
rekonstrukci školní jídelny ze dne 23.2. 2021.
převod bývalé skládky Kuchařovice ve vlastnictví
svazku obcí na obec Kuchařovice formou bezúplatného
převodu,

INFORMACE PRO OBČANY
SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ VÝZDOBU ROKU 2021
Rozzářená okna, předzahrádky, balkony, nazdobené stromečky a vánoční atmosféra prostoupily celou naší vesnici. Tak
nějak vypadaly Kuchařovice v letošním adventním čase.
Velké poděkování patří všem, díky kterým se Kuchařovice rozzářily a výzdoba navodila správnou vánoční atmosféru.
Děkujeme za snahu oživit vzhled nejen vašich obydlí, ale zároveň celé vesnice, za ochotu dělat svět příjemnější nejen
sobě, ale i všem, kteří okolo projdou.
Vedení obce se rozhodlo pro následující rok vyhlásit soutěž o „nejhezčí venkovní výzdobu roku 2021“. A ocenit tak
finanční poukázkou nejhezčí dekorace nejen vánočního času, ale i svátky jara či podzimního období.
POPLATKY V ROCE 2021
V letošním roce činí poplatek za komunální odpad na jednu osobu a rok 500,-Kč. 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 co nejdříve podat písemnou žádost.
Vzor žádosti najdete na webových stránkách obce. Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu,
je povinen zaplatit jednorázový 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 hotově v kanceláři OÚ.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
Od 1. ledna 2021 vzešel v platnost nový zákon o odpadovém hospodářství. Ceny za komunální odpad se budou nadále
celorepublikově zvyšovat. Vyplatí se již nyní odpad třídit a zbytečně nezvyšovat výdaje za komunální odpad (směsný
odpad). V roce 2020 bylo z domácnosti odvezeno 154 tun směsného komunálního odpadu. Na obecní skládku vyvezli
občané 93 tun objemného odpadu. Papíru a lepenky 24 tun, skla 18 tun, oděvů 2 tuny, plastů 19 tun a kovů 0,58 tuny.
Občané mají stále možnost zažádat o pronájem popelnic na plast a papír. Na biologický odpad z domácnosti a zelený
odpad jsou stále k dispozici kompostéry, které obec nabízí do bezplatné výpůjčky. Objednat je lze telefonicky nebo
osobně na OÚ.

OČKOVÁNÍ PSŮ
MVDr. Lubomír Borkovec oznamuje občanům, že z důvodu pandemie neproběhne hromadné očkování psů proti
vzteklině. Individuálně lze očkování objednat na tel. čísle 606 614 189 Lubomír Borkovec st.

STATISTIKY
POČET OBYVATEL K 1.1. 2021
K 1. lednu 2021 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 896 obyvatel. Oproti roku 2019 je to o 23 obyvatel
méně, než tomu bylo 1. ledna 2020 . V tento den jsme evidovali 917 obyvatel.
Statisticky obyvatele dělíme do kategorie dospělí, děti od 15 do 18 let a děti do 15 let.
Dospělých je v obci nahlášeno celkem 750 občanů (z toho 367 mužů a 383 žen).
Dětí od 15 do 18 let je 31 (z toho 13 chlapců a 18 dívek).
Dětí do 15 let je 115: chlapců 51 a dívek 64, do tohoto údaje se započítávají i děti do 3 let, kterých je 26 a dětí od 6-7
let je celkem 12, ostatní jsou do věku 15 let.
Z hlediska věku naše obec stárne. Stárnou však i domy, ve kterých většina obyvatel žije. Mladí lidé odchází tam, kde
najdou vhodné a cenově přijatelné bydlení nebo vhodné pozemky k výstavbě. Mnozí z nich by rádi v obci zůstali. Zájem
o koupi domu nebo pozemku ke stavění je enormní. Lukrativní poloha obce v blízkosti města Znojma je prioritou pro
každou mladou rodinu. Čím více obyvatel, tím více finančních prostředků se nám z výnosu z daní ze státního rozpočtu
vrátí do obecního rozpočtu. Čím vyšší bude příjem, tím se dají lépe rozvíjet různé oblasti, které budou přínosem pro
všechny občany. Tedy v případě, že budou mít nebo mají občané trvalý pobyt v naší obci.

POLICEJNÍ STATISTIKA ZA ROK 2020
Ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci Kuchařovice vyplývá, že v naší obci byly ze strany Policie ČR v roce 2020 celkem
šetřeny: 2 trestné činy, jedno výtržnictví, jedno týrání zvířat a 28 přestupků. Z toho 21 přestupků v dopravě včetně 3
dopravních nehod, 4 přestupky proti majetku a 3 přestupky proti občanskému soužití. Záležitosti veřejného pořádku
pro obec Kuchařovice již druhým rokem zajišťuje město Znojmo v rámci tzv. přestupkové komise. Za tyto úkony, které
musí na základě dohody přestupková komise řešit, zaplatila za rok 2020 naše obec z obecného rozpočtu 21 tisíc.

SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku začíná 26. března. Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace
za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému
okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracovává získaná data a zveřejňuje výsledky ve
formě statistických informací. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Od tohoto okamžiku má každý
možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude
zveřejněn na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Kdo nevyplní formulář online do 9. dubna, má zákonnou
povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Vzhledem k epidemické situaci je vhodné, aby lidé v maximální míře využili možnost sečíst se online. Pro případy, kdy
se občan z jakéhokoliv důvodu online sčítání nezúčastní, bude ČSÚ provádět distribuci a sběr listinných papírových
formulářů přes Českou poštu. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat od 10. dubna podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na
kontaktních místech Sčítání 2021. Vyplnění sčítacího formuláře je zákonná povinnost a nesplnění této povinnosti bude
trestáno pokutou ve výši až 10 tisíc Kč.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021
Nastupovali jsme v září do nového školního roku všichni natěšení a s představou, že se nám podaří zaplnit mezery,
které byly vytvořeny díky OPATŘENÍ COVID 19 v březnu – květnu 2020.
V září jsme se všichni adaptovali, po letních prázdninách, na školní režim. Vzájemná spolupráce dětí v kolektivu se
začínala vracet do normálu, když přišla nová vlna OPATŘENÍ. Dnes ke školní docházce patří neoddělitelně pojmy „škola
On-line“, „webové aplikace“, „Internet“, „počítač“, … Prožíváme dobu zásadního obratu ve vzdělávání.
Škola je stále školou, vzdělávací institucí, ale doba jde kupředu, všechno se stále mění a vyvíjí. Jinak by o škole mluvily
naše babičky, jinak matky a odlišné zkušenosti máme i my, dnes naše děti.
V druhé půlce listopadu se mohli vrátit v malotřídní škole žáci prvního až třetího ročníku. Mohli jsme vidět jejich radost,
že se mohou vzdělávat v kolektivu. Mohou spolupracovat, navzájem se podporovat a podněcovat k dalším aktivitám.
A to nemluvím pouze o hodinách tělesné výchovy, ale o matematice, českém jazyce
i angličtině. Zkrátka děti se do školy těší a učí se s radostí, dokonce si to užívají.
Naši nejstarší jsou odkázáni stále na distanční výuku. Paní učitelka třídní rozdělila
výuku zvlášť na čtvrtou a pátou třídu. Každý den připravuje dvě až tři hodiny
distanční výuky pro každý ročník (4. a 5.) zvlášť, aby měli šanci i doma všechno učivo
dobře zvládnout. Každý den mají český jazyk a matematiku, dvakrát týdně pak
anglický jazyk a hodinu vlastivědy a přírodovědy. Tento způsob výuky je pro žáky
náročný, ale popasovali se s ním dobře. Je jisté, že je náročný i pro rodiče. Všichni
už se moc těšíme, až se setkáme společně ve škole a budeme moc učit a potkávat
normálním způsobem, podnikat i další zajímavé akce a projekty, které máme pro
naše děti připravené. Podporujme a podněcujme naše děti k učení. Probouzejme
jejich zájem o svět kolem nás. Každý z nich má jistá očekávání, touhy, přání a sny. Věnujme jim svůj čas, to nejcennější.
Naše děti, představující i naši budoucnost. Nejlépe se nám to bude dařit ve vzájemné spolupráci.
Je pravdou, že nikdo z nás neví, v jaké společnosti budou dnešní děti žít jako dospělí. Nevíme, jaké konkrétní nároky
na ně budou v životě kladeny. Ovšem motivace k tomu na sobě pracovat, poznávat svět kolem sebe, snažit se mu
porozumět a změnit ho k lepšímu je bezesporu základem všeho dalšího. Děkujeme rodičům za vstřícný přístup v této
nelehké době. Děkujeme vedení obce Kuchařovice za podporu a zájem.
Další informace o nás najdete na www.skolakucharovice.cz.

„Raději jsem ve
škole, ale nevadí
mi distanční
výuka“.

„Chci jít do
školy, ve škole
toho víc
pochopím.“
pochopím

„Lepší je to distančně,
protože nemusím
nosit roušku. Chybí
nám kamarádi
z jiných tříd.“

"Raději chci
jít do školy,
více se tam
toho naučím
než přes
setkání na
internetu."

„Chci být ve škole,
ale bez roušek. Celý
den bych v nich
nevydržel.“

Žáci 4. třídy
Kamča: "Chci si povídat s kamarády. Přes video se toho naučíme míň."
Tonda: "Mě se líbí, že si můžu rozvrhnout, kdy budu co dělat. Musím ale dodržovat termín domácích úkolů."
Franta: "Mám více času na svoje zájmové aktivity, ale chci se už vídat s kamarády."
Míša: "Vůbec se mi distanční výuka nelíbí. Stresuje mě, že si nestihnu něco napsat nebo že budu chybovat."

KUCHAŘOVICE V LEDOVÉM KABÁTĚ
Inspirovala vás letošní zamrzlá příroda k pořízení zajímavých fotografií? Povedl se vám zajímavý snímek, zachytili jste
zajímavou událost, pohled na obec, dům, věc nebo přírodu? Podělte se s námi o váš umělecký zážitek. Budeme rádi za
vše, co zdokumentujete v jakékoli době, momentu a místě. Váš snímek poslouží jako materiál do kroniky, zpravodaje
nebo výstavu. Uložen bude v archivu jako záznam dalším generacím. Zasílat lze na facebook: Obec Kuchařovice nebo
na email: starosta@kucharovice.cz, obec@kucharovice.cz. Zasláním fotografií, nám dáte souhlas, že je můžeme k výše
zmiňovaným účelům použít. Děkujeme.

Fotografie pořídili: Bronislava Hubatková (1,3,4,5 a 6 snímek), Jaroslav Mašeja (druhý snímek - šípkový keř).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavily své významné životní jubileum paní Richterová Marie, Pavelková Marie,
Trenzová Anna a Mlejnková Milada. Do dalších let přejeme pevné zdraví, životní optimismus a spokojenost v kruhu
svých známých a příbuzných.
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