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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SLOVO NA ÚVOD
Vážení občané,
dovolte mi na úvod tohoto zpravodaje popřát Vám do roku 2022 optimismus a především pevné zdraví.
Přejme si návrat doby, kdy jsme se beze strachu a obav o své zdraví společně setkávali a mohli bez obav navštívit
kulturní a společenské akce. Pandemická opatření ubírají na síle, a tak věřme, že se nám v letošním roce konečně
podaří uspořádat již dvakrát odložené oslavy k výročí naší obce. Ty by se měly uskutečnit na konci měsíce června.
Již nyní srdečně zveme všechny rodáky a místní občany.
První číslo Kuchařovického zpravodaje přináší informace o připravovaných akcích, ceníky služeb, ale také ožehavé
téma týkající se dopravy v obci.
Jako vzpomínku na minulé časy jsem si dovolila přidat dvě dobové fotografie z masopustního veselí. Pevně věřím,
že ti, kteří se na fotografiích poznají, rádi zavzpomínají na chvíle, kdy veselí a zábava byla na prvním místě.
Marcela Mašejová

FOTOGRAFIE Z ARCHÍVU
DOCHOVANÉ ZÁBĚRY Z MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
KUCHAŘOVIČTÍ OBČANÉ DAROVALI 27 061,- Kč

„My tři králové jdeme k vám“ S touto koledou naši koledníci znovu
obcházeli Kuchařovice a prosili o finanční pomoc pro lidi v nouzi, trpící a
nemocné. Děti s nadšením zvonily a netrpělivě podupávaly, než se
otevřely dveře a ony mohly zazpívat a vykoledovat něco málo do charitní
kasičky. Často dostaly i „bonus“ v podobě sladkostí. To „málo“ v letošním
roce opět překonalo rekord sbírky
a vykoledovali jsme úžasných 27 061 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky za Oblastní charitu Znojmo činí 2 902 538,- Kč. Tímto chci
poděkovat všem dětským koledníkům i vedoucím skupinek a hlavně těm,
kteří přispěli k této částce.
L. Hanzalová

Workoutové hřiště
Ani zimní chladné měsíce neodradily, hlavně malé návštěvníky, od toho, aby protáhli své tělo a vyzkoušeli, co
všechny níže zobrazené stroje umí. Po třech měsících však musíme některé prvky opravit, poněvadž s velkou
pravděpodobností někdo zkouší jakou největší zátěž stroje vydrží. Zbystřit by měli i majitelé psů, kteří pravidelně v
těchto místech své miláčky vypouští a nechávají jim volný prostor. Sedátko na lanové dráze, které je vyrobené z
gumové pryže posloužilo jako hračka pro psy. Jejich otisky zubů jsou zde patrné.

Workoutové hřiště našlo využití i v zimních měsících.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VÝBĚR Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ
Zastupitelé se od posledního vydání Kuchařovického zpravodaje sešli třikrát. Na prosincovém zasedání bylo
schváleno rozpočtové provizorium na rok 2022, Obecně závazná vyhláška obce Kuchařovice č. 1/2022 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření a příspěvek ve výši 25 tisíc Kč do rozpočtu
města Znojma na spolufinancování sociálních služeb.
Dále schválilo zařazení majetku Workoutové hřiště za 583 255,80 Kč, přestavbu márnice na kolumbárium v
celkové hodnotě 343 304,50 Kč a komunální traktor New Holland Booner ve výši 908 300,-Kč do užívání
obce. Smlouvu o bezúplatném převodu parcely č. 1166 v k. ú Kuchařovice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na obec Kuchařovice.
Vyslechlo zprávu kontrolního výboru, který se zabýval stavem díla po předání zhotovitelem zadavateli,
opravou vodní nádrže “V Zahradách“. A kontrolou plnění usnesení, kde se zaměřil na úpravu a obsah
jednotlivých zápisů, plnění usnesení a dále se věnoval bodům s diskusí. V bodě různé se zabýval provozem
restaurace ve VZ, kterou obec pronajímá.
Lednové zasedání projednávalo stížnost rodičů k prvkům výchovy a komunikace v MŠ. Zastupitelstvo
odsouhlasilo podání žádosti na dotace, restaurování sochy Jana Nepomuckého, plán kulturních a
společenských akcí na rok 2022 a prodej hasičského automobilu značky Avia. Podrobné výpisy z jednání
zastupitelstev najdou občané na webových stránkách obce.

BEZPEČNOST CHODCŮ

V rámci zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. 1. 2022 byla projednávána mj. otázka parkování
osobních automobilů občanů Kuchařovic, zejména na dvou nejfrekventovanějších ulicích 8. května
a Znojemské. Tato problematika má v zásadě dvě roviny, bezpečnost a pak stav veřejného prostranství chodníků.
S politováním sledujeme, že někteří majitelé osobních aut opakovaně využívají chodníky pro parkování, a to i v
případech, kdy obec v blízkosti jejich bydliště vytvořila místa pro stání nebo oni sami mají dostatek místa na
svých vlastních pozemcích. Stává se tak, že chodci, co by nejzranitelnější účastníci silničního provozu, musejí
vstupovat do vozovky, aby mohli projít dále. Nadto dochází k ničení chodníků samotných, které nejsou na
takovouto zátěž stavěné. Chápeme, že v historické zástavbě z doby začátku 20. století nemusí být vždy
dostatek prostoru, ale zdraví a bezpečnost našich občanů považujeme za prioritu, a to i v poměru k osobní
pohodlnosti jiných.
Připomínáme, že je stále v platnosti Vyhláška obce č. 2/2019, kde je v čl. 3 taxativně zakázáno: „Vjíždění a
odstavení motorových vozidel, s výjimkou vozidel provádějících údržbu zeleně, na travnaté plochy a chodníky.“
Dále toto řeší Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Parkovat na chodníku lze
jen v případě, že je toto upraveno informativními značkami, a to v obci není.
V rámci veřejnoprávní smlouvy obec Kuchařovice zasmluvnila činnost výkonu policie s Městskou policií Znojmo,
která bude provozovat úsekové měření, a také dohlížet na dodržování bezpečnosti a oznamovat spáchání
přestupku.
Věříme, že bezpečnost našich sousedů a dalších spoluobčanů není ostatním lhostejná a finanční prostředky
místo oprav chodníků bude moci obec směřovat do nových prvků občanské vybavenosti Kuchařovic.
Aleš Mlejnek
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, STATISTIKA ZA ROK 2021
Policie České republiky v rámci dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
zaslala statistiku přestupků a trestných činů na území obce Kuchařovice za rok 2021.
Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo ze strany policie šetřeno 6 trestných činů, 29 přestupků z toho 20
přestupků v dopravě včetně 4 dopravních nehod.
Obvodní oddělení PČR Znojmo děkuje všem občanům a obci Kuchařovice za spolupráci a součinnost
a zároveň apeluje na obezřetnost. Případné poznatky od občanů mohou v mnoha případech pomoc při
objasňování trestné činnosti , přestupkového jednání, ale i k jejich předcházení či zabránění jejich páchání.

POPLATKY V ROCE 2022
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2022 došlo k navýšení poplatku za komunální odpad z 500,- na 550,-Kč za
osobu a rok. Rodiny s dětmi měly možnost do 31. 1. 2022 žádat o osvobození od tohoto poplatku, které se může
uplatňovat na třetí a další nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti. Stejně tak i osoby, které se v
příslušném roce celoročně zdržují v zahraničí nebo mimo obec. Žádost o osvobození se musí žádat každý rok
nově v písemné formě. Formulář na žádost se nachází na webových stránkách obce v sekci vyhlášky. Vlastník
nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu je povinen zaplatit poplatek za dům 550,-Kč.
Poplatek za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je částka 300,-Kč. V případě úhynu nebo pořízení
nového psa je nutné neprodleně tyto změny nahlásit na obecním úřadě.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2022, převodem na účet:1387596359/0800 nebo v hotovosti
v kanceláři OÚ. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné vašeho domu.
Poplatky lze již od poloviny února hradit v hotovosti na obecním úřadě.

CENÍK SLUŽEB OBCE KUCHAŘOVICE OD 1. 1. 2022
SBĚRNÝ DVŮR:
Nakládka a dovoz kompostu - plný kontejner pro soukromé osoby: 600,- Kč za 1 hodinu provozu.
Využití obecního traktoru Zetor, Proner, New Holland Boomer: 600,- Kč za 1 hodinu provozu.
Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad k nemovitosti a odvoz na skládku FCC Únanov: 600,-Kč za hodinu
provozu vozidla.
Cena za uskladnění nebezpečného odpadu na skládku FCC Únanov - se řídí dle ceníku služeb firmou FCC, platí
objednavatel.
Přistavení sběrného kontejneru na zelený odpad /časově neomezeno/: 200,- Kč
Vlastní odvoz kompostu z určených stanovišť v obci: ZDARMA.
Prodej popelnic na směsný odpad: 800,-Kč
Propůjčení sběrných nádob na plast, papír a kompostéry: ZDARMA
Poplatek za využití veřejného prostranství
Využití veřejného prostranství /silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň/, za umístnění
skládky, stavebního materiálu při stavbě nebo opravě rodinného domu, dřeva: 0,50 Kč m² a den. Využití
veřejného prostoru k uskladnění materiálu je nutné hlásit předem na obecním úřadě.
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KULTURNÍ AKCE V ROCE 2022
Na konci a počátku roku se každoročně plánují kulturní a společenské akce. Tradiční
se opakují, přidávají se nové, ty, které se neujaly se ruší. Poslední kulturní akcí před
vypuknutím koronaviru byla masopustní zábava v roce 2020. V září stejného roku a
rok poté se uskutečnilo Václavské posvícení. Kultura v obci v posledních dvou
letech se dá spočítat na prstech jedné ruky. Doufejme tedy, že v letošním roce 2022
se nám podaří alespoň část naplánovaných akcí uskutečnit.

Na co se můžete těšit
Masopustní průvod projde obcí v sobotu 26. 2. 2022 a bude pokračovat večerním
maškarním bálem. Březen a duben je ve znamení dětského karnevalu, který
proběhne v neděli 6. března v sále víceúčelového zařízení.

A 2. dubna sehrají

družstva mladých hasičů zápasy ve florbale. 29. dubna přivítáme na starém hřišti
všechny čarodějnice z okolí.
Květen je bohatý na setkání. Sedmého května od 13.00 hodin se v sále sejdou
všichni

milovníci

dobrého

vína

na

XXXI. ročníku Výstavy vín

spojenou

s

ochutnávkou. Den poté proběhne mše svatá, která je zasvěcena sv. Floriánovi.
Na 22. květen pozveme naše seniory. Hudba, vzpomínky a dobrá nálada nebudou
chybět.
Dětem nezapomeneme uspořádat hravé odpoledne v rámci jejich svátku Dne dětí.
28. květen je tedy vyhrazen těm nejmladším.
Jedno květnové odpoledne pozveme všechny patrony stromů na koncert žáků
Lidové školy umění ve Znojmě a zároveň slavnostně otevřeme nové workoutové
hřiště. Dokončená rekonstrukce kapličky v ulici Ke Kapličce se dočká svého
vysvěcení. 5. června odpoledne proběhne mše za přítomnosti všech, kteří se na
rekonstrukci podíleli.
Na konci června, a v to pevně věříme, se uskuteční již dvakrát odložené oslavy
významného výročí obce 800 let. Na termín 24. 6. - 26. 6. zveme srdečně všechny
rodáky a občany Kuchařovic. Teplé letní počasí přiláká 30. července všechny
milovníky zábavy na hasičské letní posezení.
Tradiční svatováclavské posvícení se uskuteční malinko s předstihem, a to v
termínu od 23. do 25.září. Tentokrát nás čeká netradiční rozvržení programu. Chasa
bude zvát na posvícenskou zábavu již v sobotu dopoledne, nikoli v neděli, jak jsme
po léta byli zvyklí. Další kultura již ve zkratce. 9. října drakiáda, 11.

listopadu

svatomartinský průvod, 25. 11. rozsvícení vánočního stromu, 4.,11. a 18. 12. se v
kapli sv. Floriána uskuteční adventní koncerty. Děti 5. prosince navštíví čerti s
Mikulášem. Uvidíte i živý betlém. Spolek kuchařovických vinařů posvětí 27.
prosince svá vína a příznivci stolního tenisu se utkají 29. 12.
Věřme, že vše, co je zde napsané, se podaří uskutečnit.
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KUCHAŘOVICE PEKLY BETLÉM
Letošní Vánoce byly další z řady „koronavirových“, se zrušenými kulturními akcemi a omezenými možnostmi
setkávat se jako dříve. O to více jsme měli možnost prožít hlouběji přítomnost našich blízkých v rodinách.
Proto se Kuchařovičtí farníci rozhodli užít si čas před vánočními svátky netradičně a třeba i založit novou tradici v
podobě pečení betléma.

To není v naší zemi žádná novinka, my jsme se ovšem snažili
o zcela jiný smysl. Ten tkví v poklidném setkání celé rodiny a
rozjímání nad pravým smyslem Vánoc. Šlo o příležitost prožít
Betlémský příběh doslova osobně, stát se součástí krásné a
neustále živé historie. Každý, kdo totiž upekl svoji postavu
nebo jinou část betléma se přenesl víc než 2000 let zpět a
stal se jednou z postav skutečného příběhu, který máme to
štěstí prožívat každý rok znovu a znovu. Chtěli jsme dát
příležitost rodičům i prarodičům uniknout konzumnímu shonu,
vystoupit ze zajetých kolejí nákupů a při pečení s dětmi a
vnuky zažít opravdovost pokoje.
Všichni,

kdo

se

na

tvorbě

podíleli,

se

stali

osobním

příchodem a vlastnoruční instalací postavy oním koledníkem,
který přichází za malým Ježíškem tak jako tomu bylo před
tisíciletími.
Všichni, kdo se na tvorbě podíleli, se stali osobním příchodem a vlastnoruční instalací postavy oním koledníkem,
který přichází za malým Ježíškem tak jako tomu bylo před tisíciletími.
A to že byl náš Betlém opravdu výjimečný potvrzuje fakt, že krom tradičních postav se u nás objevil klokan,
u kostela zaparkoval traktor či Felicia otce Jindřicha a na pořádek dohlíží policista Radim.
Velice si ceníme toho, že se tuto myšlenku podařilo dostat i za pomyslné zdi našeho společenství
a k farníkům se připojila třeba Martina Coufalová s Radimem Šťovíčkem. Doufáme, že si příští Svátky bude chtít
takto užít většina Kuchařovických.

Kuchařovičtí farníci
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JAKÉ KNIHY JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI V RÁMCI VÝMĚNNÉHO FONDU, LZE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA ZJISTIT NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE V SEKCI KNIHOVNA.
VYBERTE SI A MY VÁM KNIHU DORUČÍME AŽ DOMŮ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavily v průběhu měsíce ledna a února paní Ludmila Kopečková, Marie Fousková,
Marie Pavelková a Marie Vogalová. Oslavenkyním přejeme pevné zdraví, spokojenost a radostné chvíle prožité
v rodinném kruhu.
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POJĎTE S NÁMI DO PRŮVODU.
Zveme malé i dospělé.
Užijte si s námi masopustního veselí.
Sraz masek je v sobotu 26. února 2022
v 8.30 v restauraci Emrammus.
V 9.00 zahájíme masopustní průvod pochůzkou po vsi.
Večerní zábava začíná v 20.00 hod.
Vstupné 150,-Kč. Hraje skupina Arcona.
Pořádá obec Kuchařovice

Obec Kuchařovice
zve všechny holky a kluky bez rozdílu věku
na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná v neděli 6. března 2022 v 15:00
v sále Víceúčelového zařízení obce
Kuchařovice
Můžete se těšit na :
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD A REJ MASEK
TANEC A ZÁBAVU
SOUTĚŽE S ODMĚNAMI
TOMBOLU
A OBČERSTVENÍ

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, Neprošlo grafickou úpravou.
Příspěvky zasílejte na email: starosta@kucharovice.cz
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