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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 5. a 6. ZASEDÁNÍ ZE DNE 27. 2. a 27. 3. 2019 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecně závaznou vyhlášku o Udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně
veřejné zeleně na území obce Kuchařovice,
plán kulturních akcí na rok 2019
inventarizační zprávu za rok 2018
podání žádosti o dotace na Zateplení a rekonstrukci mezipater věže požární zbrojnice Kuchařovice
dofinancování částky 136 479,- Kč na realizaci projektu Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu pro MŠ
Kuchařovice
uzavření smlouvy na dodávky kontejnerů na likvidaci kuchyňských olejů a tuků z domácností s firmou Fritex
podání žádosti na projekt dětské Workoutové hřiště Kuchařovice
navýšení poplatku za povolenky na sportovní rybolov na rybníku Hladov ve výši 50,- Kč za rok/ osobu
rozpočet obce na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 – 2021
Závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní závěrku obce za rok 2018
smlouvu města Znojma o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb síti ORP pro rok 2019
uzavření veřejnoprávní smlouvy obce Kuchařovice s městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupků
výkup pozemků nacházejících se na vybudované autobusové točně.

FINANČNÍ ROZPOČET-PLÁNY OBCE NA ROK 2019
V březnovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen finanční rozpočet na rok 2019. Občané se mohou podrobně s
výsledky hospodaření za rok 2018 (závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2018) seznámit na webových stránkách
obce. V dokumentech rovněž naleznete studii hospodaření obce ,,Střednědobý výhled obce Kuchařovice s analýzou
financí a ratingem“ zpracovanou firmou Cityfinance cz.
V roce 2019 bychom chtěli zahájit částečnou rekonstrukci hřbitova, včetně rozšíření urnových míst. Nechat vypracovat
studii na osvětlení ulic Okružní a Za Humny popř. tuto výstavbu uskutečnit. Zrealizovat poslední úpravy na dětském
hřišti u VZ (povrchová úprava), provést opravy v MŠ a dofinancovat projekt na ,,Zahradu v přírodním stylu v MŠ“.
Dokončit již poslední úpravy na hasičské zbrojnici, kde je potřeba vyřešit zamezení uniku tepla věží, která má
v dezolátním stavu stropní desky. Sokol Kuchařovice obdrží finanční příspěvek na zakoupení nového zahradního
traktoru na sečení trávy. Jsou zde i rezervy na zpracování nových projektů, které budou sloužit jako podklad na žádosti
o dotace popřípadě mohou být realizovány v průběhu letošního a příštího roku (obnova zeleně, dopravní značení
v obci, rekonstrukce interiéru MŠ atd.)
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Lubomír Borkovec oznamuje, že v pondělí 15. 4. 2019 od 16.30 do 17.30 hodin bude probíhat očkování psů proti
vzteklině.
POPLATKY
Obecní úřad připomíná občanům, že poplatky na rok 2019 za komunální odpad, poplatky ze psů a nájem hrobových
míst se hradí do 30.6. 2019. Úhradu lze provádět hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet:1387596359/0800.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMNETU
Ve dnech 24. až 25. 5. proběhnou v ČR volby do Evropského parlamentu. Podrobné informace přineseme v dubnovém
čísle zpravodaje.

RESTAURACE EMRAMMUS HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU NOVÉ POSILY
Tavalyová Alexandra
Restaurace Emrammus hledá do svého týmu nové posily. Přijme pracovníky jak do servisu, tak do kuchyně- pomocná
síla. Vše možno brigádně, na zkrácený nebo plný úvazek, dle dohody. Kontakt tel. 731 048 143 nebo přímo
v restauraci.
VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ HLÍDÁ KAMEROVÝ SYSTÉM
Víceúčelové zařízení obce Kuchařovice hlídá kamerový systém. Za dobu necelých čtyř let, kdy je toto zařízení v provozu,
obec řešila nejeden prohřešek. Pro nezasvěcené popíšeme pár případů, které obec stály již nemalé peníze. Několikrát
zbouraná pouliční lampa u parkoviště, pomalovaná a již třikrát rozbitá panelová stěna VZ (při couvání aut), která musela
být nahrazena novými panely (cena kolem 15 tisíc za jeden kus), přetržené vánoční osvětlení, které se stalo zcela
nefunkční, odcizená ochranná madla na předních oknech restaurace, pomalované venkovní lavičky a stoly, rozbitá deska
s malovanou mapou našeho okresu atd. To vše se musí opět opravit nebo nahradit za nové. Na doporučení policie, která
tyto činy šetřila, bylo obci doporučeno naistalovat kamerový systém, který by ulehčil objasňování těchto případů. V této
době nám venkovní prostory střeží 5 kamer a jsou nainstalované pouze za účelem ochrany našeho společného majetku.
Věříme, že se nám tato investice mnohonásobně vrátí a případy, kdy obec musela doplácet poničený majetek, se sníží
na minimum.
PODĚKOVÁNÍ
Marcela Mašejová
Dovolte, abychom prostřednictvím zpravodaje poděkovali všem, kdo se podílel na masopustních oslavách, masopustním
průvodu a zasloužil se o skvělou večerní zábavu. Rodičům a hlavně dětem, které ve skvělé režii Marie Klempové a
Simony Groisové nacvičily a zahrály pohádku o Zlatovlásce na dětském karnevalu a všem organizátorům této akce pro
děti.
HLEDÁME ZPĚVÁKY NA ADVENTNÍ KONCERT
Obec Kuchařovice připravila v rámci adventních nedělních koncertů jeden speciální, na kterém vystoupí zpěvák Luděk
Minka. Na vystoupení by rád přizval kuchařovické děti, se kterými tento koncert připraví. Dětí, které rády zpívají a chtěly
by se zapojit do programu vánočních koncertů, se mohou prostřednictvím rodičů přihlásit v kuchařovické škole, školce
nebo na obecním úřadě.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE - ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KUCHAŘOVICE
Ředitelka Základní a Mateřské školy Kuchařovice oznamuje, že v pátek 5. dubna v 16.30 hodin proběhne informační
schůzka k zápisu do první třídy s waldorfskou výukou a samotný slavnostní zápis se
uskuteční v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.30 hodin v budově školy Kuchařovice. Zápis
do mateřské školy se uskuteční 14. 5. 2019 od 9.30do 15.00 hodin. Více informací na
www. skolakucharovice.cz

SBĚR PAPÍRU PRO ŠKOLU
Základní škola Kuchařovice pořádá dne 11. dubna sběr papíru.

NA KAŠEL A RÝMIČKU POUŽIJTE KYTIČKU
Klára Trachtulcová
První březnový týden se ve škole uskutečnil v masopustním duchu. Dali jsme si tu práci s vymýšlením šílených účesů
a pokrývek hlavy, prohledali jsme své šatníky v honbě za geometrickými vzory a také
jsme se hodili do gala pouze v jedné barvě. Každé ráno jsme potom porovnávali
výsledky své práce.
A protože nám jaro zaklepalo na dveře a všichni se těšíme na teplé počasí, zajeli jsme
si do jihomoravského muzea na program „Na kašel a rýmičku použijte kytičku“.
Pokochali jsme se překrásnou výstavou a nechali soutěžit své nosíky v objevování a
rozpoznávání vůní bylinek. Odměnou nám byl skvělý čaj s medem.
Protože se nám ale nezadržitelně blíží Velikonoce, těšíme se na další, tentokrát
tematicky velikonoční, výtvarnou dílničku. Bude se konat v prostorách základní školy
10. 4. v 17 hodin.

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘI OBCI KUCHAŘOVICE
Obec Kuchařovice v roce 2018 pořídila nový
dopravní automobil Iveco Daily. Automobil je
určen pro přepravu devíti osob. Je vybaven
technikou, která byla pořízena v minulosti a byla
umístěna v Avii. Jedná se o elektrocentrálu na
230 i 400 V, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo,
motorovou pilu a stříkačku, trhací hák, hadice,
savice + další vybavení. Nově zde přibyla nádrž
na 350 l vody s vysokotlakým hasícím zařízením
VHZ Rapid 23/50, umožňující prvotní zásah.
Voda při využití vysokotlaku vystačí na 20 až 25
minut hašení. Vysokotlaké zařízení lze přirovnat
k wapce na umývání auta, která také stříká vodu
pod tlakem. Toto zařízení lze doplnit o pěnidlo, které zlepší vlastnosti hasební směsi a hodí se především na požáry
aut, plastů a pohonných hmot. Automobil má v letošním roce za sebou již 2 zásahy. Občanům bude představen na
květnové pouti sv. Floriána, a na výročí oslav 120 let založení SDH Kuchařovice ve dnech 14. až 16. 6. 2019

KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI ÚNORU A BŘEZNU
MASOPUST

Marcela Mašejová

Masopust v roce 2019 zahájilo dvaadvacet masek. Prošly Kuchařovicemi a těm, kdo jim otevřel, popřály pěkný
masopust a pozvaly je na večerní zábavu. Počasí bylo velice příznivé, a tak vytáhlo před své obydlí nejednoho z vás,
což nás velice potěšilo. Byli jste nejenom štědří, ale i pohostinní. Skvělé masopustní koblížky, uzené a další laskominy,
to všechno jsme ochutnali během pětihodinového masopustního průvodu obcí. Za to všechno moc děkujeme a jsme
rádi, že společně s námi stále ctíte tradice a zvyky, které k vesnici patří. Všem maskám patří rovněž velké poděkování,
poněvadž bez nich by to nebylo ono.

Dětský karneval

Jitka Krulová

Opět po roce ožil sál víceúčelového zařízení dětským smíchem a rozzářenými obličeji dětí převlečených za různé
pohádkové postavičky. Letos jsme jich napočítali 99. Zábavným odpolednem děti provázela Pipi dlouhá punčocha. Děti
si mohly zasoutěžit, zacvičit, zatančit a naučit se tanečky jako je mazurka, letkis nebo ptačí tanec. Jako již každoročně
karnevalové dovádění okořenila bohatá tombola a divadelní vystoupení dětí s pohádkou Zlatovláska. Moc děkujeme
všem za dary, které jsme obdrželi jako ceny do tomboly. Fotky a videoukázku si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce v sekci „Fotogalerie“.

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE V BRNĚ

Jitka Krulová

V pondělí 4. března se zúčastnilo 47 našich občanů divadelního představení Moliérova LAKOMCE. Toto dílo se řadí
mezi jednu z nejlepších světových komedií humorně poukazující na to, co všechno může způsobit chorobná posedlost
mamonem. Však, kdo by neznal příběh o ovdovělém lichváři Harpagonovi (v podání Boleslava Polívky), který zasvětil
život hamižnosti. Lakota je u něho vášeň, kterou omezuje své děti – syna Kleanta a dceru Elišku, o služebnictvu ani
nemluvě. Díky modernímu překladu, vtípkům beze slov a časté improvizaci jsme mohli sledovat moderní, soudobou
hru. Režisér hry Stanislav Moša nechal totiž záměrně hercům široké pole působnosti, jednak aby byla větší legrace,
jednak aby každé představení bylo jiné. Bolek Polívka jako Harpagon to předvedl, jen co vstoupil na jeviště. Zvlášť
nápadně komediální byl i Michal Isteník (Eda z MOSTU), v roli Jakuba, kuchaře a kočího v jednom. Obdivuhodný byl i
herecký výkon dohazovačky Frosiny v podání Alenky Antalové. Myslím, že jsme se všichni dobře pobavili a zažili další
z kulturních zážitků, na který jen tak nezapomeneme.

SLAVÍME VÝZNAMNÁ JUBILEA II
Marcela Mašejová
Informace, že nejstaršími občany naší obce jsou čtyři ženy, vyvolala u mnoha mužů zvědavost, kdo vévodí jim.
Tím nejstarším mužem v Kuchařovicích je tedy sympatický pan Lang. S jeho
svolením vám přinášíme fotografii, která byla pořízena při oslavě narozenin. Do
devadesátky mu pravda zbývá ještě něco málo let, takže je vlastně ještě stále,
oproti našim devadesátnicím, mladík. Jeho úsměv podtrhuje spokojenost a radost,
že může své narozeniny strávit v kruhu svých nejbližších. Mnozí z nás si vybavujeme
pana Langa, jak stojí v jeho uličce a sleduje šrumec na silnici. Dnes je bohužel
odkázán na vozík. I jemu nohy vypověděly službu. To mu však nikterak neubralo na
elánu, humoru a spokojenosti. Vyprávěl nám, jaké to bylo za jeho mládí, popisoval
dobu, kdy chodíval zavádět, nebo jak kdysi vypadalo kuchařovické náměstí. I on má
to obrovské štěstí, že má rodinu, svého syna, své nejbližší příbuzné, kteří se dokáží
postarat o to, aby žil spokojený život. My se už předem těšíme na jeho oslavu
kulatých narozenin. V příjemné a pohostinné atmosféře nám čas strávený v jeho
společnosti velice rychle uběhl. Přejeme panu Langovi, aby si triumf nejstaršího
muže nadále udržel a dožil se minimálně do sta roků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Třetí naši nejstarší ženou není nikdo jiný než paní Marie Plačková.
Kdo by neznal její dobrosrdečnou a milou povahu. Vždy usměvavou a přátelskou,
za kterou si každý rád chodil a stále chodí popovídat a chvíli posedět. Její
vanilkové rohlíčky, které pekla a rozdávala o masopustu, nemají konkurenci.
V poslední době jsou však tyto práce v režii její snachy. Dnes je v plné péči své
rodiny. Je spokojená ve svém křesle, kde tráví většinu času. Ven si už netroufne.
Co však bylo pro nás obdivuhodné, že paní Plačková ve svém věku nebere ani
jeden lék. Při naší návštěvě vzpomínala na dobu jejího mládí, na sousedy a svůj
rodný dům. I paní Plačková má stejně jako minulé oslavenkyně to obrovské štěstí,
že je v kruhu své rodiny, která jí věnuje svůj veškerý čas, což nám sama potvrdila.
Při těchto slovech, které nám při odchodu sdělila, jsme zaznamenali láskyplný
pohled, který jim za jejich péči poslala. A poněvadž jsme obdrželi opětovné
pozvání na návštěvu, tak musí ona i my slovo dodržet.
Tak zase za rok paní Plačková a hodně zdraví!
V DUBNOVÉM čísle zpravodaje najdete např. pozvání na jubilejní XXX. ročník Výstavy vín, přineseme informace o
problémech parkování v obci a poslední reportáž z návštěvy u nejstarší občanky Kuchařovic.
____________________________________________________________________________
Vydavatel: Obec Kuchařovice; Adresa: OÚ Kuchařovice 8. května 211, 669 02 Znojmo; Povoleno OÚ Znojmo, registrační
číslo MK ČRE 11700; Vychází zdarma každý měsíc v barevném vydání. Tisk: Tiskárna Kuchařovice, Neprošlo grafickou
úpravou. Příspěvky zasílejte na: obec.kucharovice@tiscali.cz, www.kucharovice.cz

