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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

Úvodem
Rok 2021 se pomalu přehupuje do jeho druhé
poloviny. Počasí a celková pandemická situace nám
však pořád nastavuje tu nepříznivou stranu tváře.
Omezení pohybu, zákazy, strach z nemoci nás
všechny natolik pohltilo, že nevnímáme ubíhající
čas a dění kolem sebe. Za normálních okolností
bychom se již nyní připravovali na už jednou
odložené

oslavy

výročí

obce,

setkali

se

na

masopustní zábavě, dětském karnevalu, ochutnávce
vín nebo zazpívali při hudbě s našimi seniory.
Nepřeje

nám

ani

ekonomická

situace.

Obce,

snížením výběru daní, obdrží méně peněz do
obecního rozpočtu. Naplánované výdaje, které se
sestavují již koncem předešlého roku, se nyní
vzhledem

k

prudkému

zdražení

stavebního

materiálu, a hlavně jeho nedostatku na trhu, zvyšují
několikanásobně.
Snad se nám podaří vše, co jsme si na letošní rok
naplánovali, splnit a pokračovat tak v načaté práci.
Zbývá nám dokončit opravu kapličky v ulici Ke
Kapličce, terénní úpravy kolem sloupu Nejsvětější
Trojice, posezení u rybníka V Zahradách, fasádu a
opravu zdi a brány na hřbitově. V mateřské školce
proběhne druhá etapa opravy a modernizace

sociálního zařízení v přízemí. Ve dvou třídách ve
škole potřebujeme odstranit problém s mokrými
stěnami a již hygienicky nevyhovující podlahou.
Obyvatelé Okružní ulice se dočkají veřejného
osvětlení

a

veřejného

rozhlasu.

Součástí

pozemních prací je i položení optického kabelu na
vysokorychlostní

internet.

V

době,

kdy

se

prováděly výkopové práce, byl náhodně nalezen i
malý poklad. Jednalo se o 1 krejcar. Bohužel pro
hledače pokladů nemáme dobrou zprávu, poněvadž
jsme na místě nálezu už nic jiného neobjevili.
V letošním roce obec podala tři žádosti na dotace.
I v tomto případě, je rozhodování o získání dotací
posunováno, a tak stále nevíme, jak dopadnou
žádosti na workoutové hřiště, opravu hřbitovní zdi
nebo rozšíření školní jídelny v mateřské školce.
Závěry budou pravděpodobně až koncem měsíce
června

a

hřbitovní

července.
zdi

byla

Třetí

žádost

koncem

na

opravu

měsíce

května

schválena s nejvýše možným příspěvkem 200 tisíc
Kč. Obecní rozpočet počítá i s nákupem nového
traktoru. Ten stávající je již 15 let v provozu a je
nepravděpodobné, že v případě velkých oprav
seženeme potřebné náhradní díly.
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ZÁPIS DO ŠKOLY A ŠKOLKY NA
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Základní škola zapsala do první třídy na
školní rok 2021/2022 18 žáků. Prvního září
jich nastoupí 15. Počet žáků ve škole, od
jejího založení v roce 2018, se zvýšil o 50
%. Nestačí již kapacita školní družiny, o
kterou

budeme

muset

v

letošním

roce

zažádat. To stejné nás čeká i s kapacitou
žáků školy.
O mateřskou školu od nového školního roku
projevilo zájem celkem 23 dětí. Přijato
mohlo být pouze 13. Na deset z nich se tedy
v tomto roce nedostalo.

PŘEDÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM NAROZENÝM V ROCE 2020
V dubnu zástupci obce osobně předali našim nejmenším občánkům, narozeným ve druhé polovině roku
2020, dárečky. Bohužel, ani tentokrát nebylo možné přivítat nově narozené děti tradičním způsobem,
jak bylo v naší obci více než 40 let zvykem. Pevně věříme, že brzy nastane čas, kdy slavnostní
přivítání se zápisem do pamětní knihy budeme moci zorganizovat, a děti narozené v roce 2019 a 2020
pozvat i s rodiči a nejbližšími příbuznými na společnou malou slavnost. Dáreček obdrželi: Ella
Vogalová, Sebastian Hanuš, Deborah Kocábová, Lucie Veselá a Marie Fruhvirtová.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÝZDOBU ROKU 2021
Barevná vajíčka různých velikostí, pestrobarevné
mašle, zajíci, slepičky nebo pomlázky či jarně
osázené proutěné košíky a truhlíky. Takové byly
Velikonoce v Kuchařovicích. Podívejte se, jak to
v naší vesnici u některých domů vypadalo.
Vybrat nejhezčí výzdoby domů a předzahrádek
nebude lehký úkol a odborná porota to bude mít
na konci roku opravdu těžké, aby ze všech
nádherných venkovních dekorací (jarní, podzimní
a vánoční) vybrala ty nejkrásnější.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 13.3. a 28. 4. 2021 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:

ZO ze dne 31.3. 2021 SCHVÁLILO:

ZO ze dne 28. 4. 2021 SCHVÁLILO:

střednědobý výhledu rozpočtu obce na období

rozpočet obce na rok 2021;

2022-2023;

prodej drtiče dřevní hmoty za cenu 136 000,-Kč;

vyvěšení záměru o prodeji části pozemku na

směnu pozemků;

parcele

žádost o změnu Územního plánu obce Kuchařovice;

číslo

301/1

v

majetku

obce

Kuchařovice o výměře 21 m2;

smlouvu o bezúplatném převodu a nabytí par. č.

složení nového finančního výboru;

730/4 v kat. obce Kuchařovice z vlastnictví České

zpoplatnění přistavění a odvoz kontejneru na

republiky do vlastnictví obce Kuchařovice.

kompostovatelný odpad;

NESCHVÁLILO:

zařazení dlouhodobého majetku do užívání

prodej

obce, veřejné osvětlení v ulici Za Humny ve

Kuchařovice

výši 229 074,51 Kč.;

mechanizaci.

rozpočet sociálního fondu obce Kuchařovice
na rok 2021.
NESCHVÁLILO:
rozpočet obce na rok 2021

parcely
a

č.

873/38

přemostění

v

majetku

potoka

pro

obce
těžkou

VZALO NA VĚDOMÍ:
schválení kabelizace ulic Na Hadově, Větrná a
V Zahradách;
informaci

o

kamerovém

monitoringu

dešťové

kanalizace v ulici Znojemská.

POPLATKY V ROCE 2021 - SPLATNOST KONČÍ POSLEDNÍHO ČERVNA
Připomínáme, že poplatek za komunální odpad na jednu osobu a rok činí 500,-Kč. 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.
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BIOLOGICKÝ ODPAD
Na biologický odpad z domácnosti a zelený
odpad jsou stále k dispozici kompostéry,

KOLUMBÁRIUM

které obec nabízí do bezplatné výpůjčky.

O nová urnová místa v kolumbáriu mohou

Objednat je lze telefonicky nebo osobně na

občané žádat na obecním úřadě. Nájemné za

OÚ.

větší boxy, na dobu deseti let, je stanoveno

POPLATEK ZA PŘISTAVĚNÍ A ODVOZ
KONTEJNERU
Od 1.4. 2021 vzešla platnost zpoplatnění
individuálního přistavění a odvoz kontejneru
na zelený odpad pro občany. Jednorázová

na

1200,-Kč.

instalované

na

Cena

za

žulové

jednotlivých

desky

boxech

je

stanovena na 4 700,- Kč (velké desky) a
2 350,- Kč (malé desky). Desky již zůstávají
v majetku kupujícího.

částka činí 200,-Kč. Poplatek se hradí na
obecním úřadě.

NABÍDKA SLUŽEB - OČKOVÁNÍ ZVÍRAT
MVDr. Lubomír Borkovec oznamuje občanům, že dne 17.06.2021 od 16.00 do 16.30 hodin na návsi
u kostela proběhne očkování psů a koček.
Cena očkování psů, vzteklina na 2-3 roky, 250-350,- Kč. Kombinace i se vzteklinou (psinka,
parvoviróza, hepatitida, chřipka, leptospiróza) 550,-Kč. Možnost po domluvě vakcinace i proti
Tetanu a Borelióze. Odčervení 40,-Kč/10 kg – tabletka, čipování (chip, aplikace): 550,-Kč,
registrace +200,-Kč.
Cena za kočky: Kombinace (vzteklina, panleukopenie, kaliciviróza, herpesvirus) 380,-Kč.Odčervení:
55,-Kč/10 kg – tabletka, nebo pasta do krmení. Očkování králíků – mor (25Kč), myxomatóza (25Kč)
-po domluvě. Dále je možnost zakoupení antiparazitárních přípravků (klíšťata, blechy, ...) kapky za
krk, tabletky na 3 měsíce. MVDr. Lubomír Borkovec, tel. 606 614 189 nebo 724 566 726 -ml

KUCHAŘOVICKÁ KNIHOVNA
Knihovna v naší obci byla založena v roce

Dvakrát se přemístila na úřad, tehdy MNV, poté

1953 tehdy s označením ,, Lidová knihovna

do školního bytu a objektu, kde později vznikla

Kuchařovice“. Knihovnicemi byli po celou

prodejna Jednoty. Na MNV (místní národní

dobu učitelé nebo ředitelé školy a školky.

výbor) - obecním úřadě našla stálé místo až v

Např.

roce 1972.

první

knihovnicí

byla

paní

Marie

Od roku 1974 dodnes funguje

Skálová, učitelka MŠ. V roce 1964 paní uč.

Výměnný fond knih, které se dovážely z tehdy

Hedvábná. Tehdy měla knihovna 256 členů a

Lidové

evidovala

Znojmo.

2149

knih.

V

roce

1967

nesla

knihovny

dnes

Městské

knihovny

dokonce titul Vzorná knihovna. Od roku 1966
se vedení ujímá p. uč. Peřinková a po jejím
odchodu, přebírá v červnu 1974 knihovnu pan
Jan Kavan. O dva roky později v září 1976 se
jí ujímá paní Marie Kavanová a vede jí až do
dnešní doby. Knihovna se čtyřikrát stěhovala.
Soustavně se pro ni hledal vhodný objekt, ale
nikdy nenašla důstojné místo.
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KNIHOVNA V ROCE 2020 - ZAČÁTEK PANDEMIE
V tomto roce bylo zapsáno 15 dospělých a 3 dětští čtenáři, kteří přečetli 25 knih. 371 to je počet knih
přečtených dospělými čtenáři. A nejčtenější knihy? Byly to ty z výměnného fondu, který byl dvakrát
obměněn. Půjčovní doba byla stejná: úterý 16-18 hod. Nezměnil se ani roční poplatek 10 Kč pro děti,
studenty a seniory, 20 Kč pro ostatní čtenáře. Nouzový stav, kdy možná někteří z nás měli více času
na čtení, zase zamezil půjčování a vydávání knih. Knihovna byla tedy v roce 2020 a 2021 po většinu
času uzavřena. Pro srovnání přinášíme pár čísel z minulých let.
1999

2009

2019

Počet čtenářů

60

30

17

Z toho do 15 let

43

15

3

Návštěvníci celkem

496

229

131

1986

757

362

Celkový počet výpůjček

45 LET VE FUNKCI KNIHOVNICE
Každé úterý po dobu 45 let se věnovala svým návštěvníkům knihovny. Doporučovala a radila, která
kniha pro ně bude zajímavá, žákům pomáhala s výběrem povinné četby. V letošním roce k
poslednímu červnu, toto pomyslné žezlo, po čtyřiceti pěti letech vlády paní Marie Kavanová předává.
Vydržet tak dlouhou dobu v jedné funkci je úctyhodné a obdivuhodné. Dovolte nám touto cestou
poděkovat paní Kavanové za její věrné služby, oddanost, vstřícnost a laskavost. Děkujeme tímto i za
podporu celé její rodině, kdy pravidelně každé úterý odcházela z domu vydávat čtenářům knihy, které
přinášely a stále přináší chvilky pohody a odpočinku. Jménem obecního úřadu stálých i náhodných
čtenářů přejeme pevné zdraví a slib, že knihovna bude pro ni vždy otevřena jako čestnému hostu.

REZIDENCE 1923 ANEB STARÁ HOSPODA PANA ŠPAČKA
Píše se rok 1923, architekt a městský stavitel
Vilém Kraus vytvořil návrh na postavení objektu
pro lidovou stranu. Dům nesl název jak jinak než
„Lidový dům„. Stavba byla zahájena v roce 1924
za přítomnosti tehdejšího starosty města Znojma,
který položil základní stavební kámen. Objekt
sloužil jako sídlo Lidové strany.
Po 2. světové válce patřil objekt družstvu Jednota,
sál využíval Národní výbor Kuchařovice, od roku
1980 zde sídlila Městská beseda Znojmo. Po
sametové revoluci se objekt vrátil zpět původním
majitelům a obec sál nadále využívala pro kulturní
akce. V letech 1962-1963 budova prošla několika
rekonstrukcemi, balkon i schody byly strhnuty a
vstup do sálu byl upraven přes hlavní vchod,
přistavělo se vyvýšené pódium se šatnami pro
účinkující a kotelna.
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Budova je pro obyvatele známa pod názvem

Osvětlení venkovních prostor připomínající dnes

Lidový dům, „Liďák“ nebo také stará hospoda u

již imitace plynových lamp a hlavní vstup ozdobí

Špačka. Nyní objekt prochází rozsáhlou úpravou.

kovová brána. Zachová a zvýrazní se i původní

Noví majitelé manžele Steinovi ze Suchohrdel

průčelí z roku 1924 a zrekonstruuje původní

mu velice citlivě a vkusně vrací podobu třicátých

zděný

let přizpůsobené dnešní době. Ulice Znojemská

zapadne do okolní výstavby v obci.

tak získá zpět skvost v podobě zrekonstruované

A za jakým účelem manželé Steinovi šli do této

budovy

přestavby?

nesoucí

název

REZIDENCE

1923.

plot.

Vesnický

Budují

ráz

zde

Rezidence

citlivě

víceúčelové

školící

Architektonicky se zde opakují prvky z 30. let

středisko se společenskou místností a několika

(dělená okna, dřevěné kazetové vstupní dveře,

apartmány.

šambrány a římsy).

podnikání.

Přejeme

jim

úspěšný

krok

v

LHOSTEJNOST PŘEVAŽUJE NAD ZODPOVĚDNOSTÍ
Kam s nimi, no přece do dešťovky a následně do

V případě, že bude zjištěn viník bude obec

potoka! A o čem je řeč? O přebytečných

požadovat zaplacení nákladů i na kamerový

splaškách, které nám někdo soustavně pouští do

monitoring, který není zas tak levná záležitost.

dešťové kanalizace, která vtéká do Dobšického

Existují

systémy

potoka a Hladovského rybníka.

napojení

zkontrolovat

Kdo šetří má za tři, nebo z cizího krev neteče,

kamerová zkouška a zkouška pomocí speciálního

tak asi myslí občan, občané, kteří nepřetržitě ze

přípravku).

svých jímek přepouští do dešťové kanalizace

zkontrolovala

splaškovou vodu. Jemu to ušetří peníze a práci.

splaškové a dešťové vody v ulici Za Humny.

Následky jeho počinu už ho nezajímají. Zápach,

Tyto

otrávené ryby v rybníce, znečištěná povrchová

pokud se bude situace opakovat.

Obec

kontroly

kontroly,

jak

(zkouška

Kuchařovice

správnost
budou

napojení
reálně

neoprávněné
vodou
již
a

nebo
takto

oddělení

prováděny

dál,

voda v potoce plná pěny a odpadu ho netrápí.
Tak toto je každodenní realita, kdy i za delšího
období sucha vytéká z dešťové kanalizace šedá,
zapáchající a pěnící voda. A pokud se nevšímavý
občan chce přesvědčit na vlastní oči, že se něco
takového

děje,

stačí

se

občas

podívat

na

kanalizační stoku vedoucí přes ulici 8. května
nebo dvě dešťové výpustě pod mostem na ulici
Znojemská. A právě v ulici Znojemská nám
nedávný kamerový průzkum dešťové kanalizace
dokázal, že se jedná o nepravidelné přečerpávání
odpadní vody z jímky, septiku nebo žumpy z
některých domů z ulice Znojemská a Do Dolin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu a květnu oslavili své významné životní jubileum pan Švejcar Bohumil,
Caha Josef, paní Cahová Božena, Bulínová Jiřina, Knotková Emilie a Hrušková Marie. Do
dalších let přejeme pevné zdraví, životní optimismus a spokojenost v kruhu svých známých
a příbuzných.
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SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ČÁSTEČNĚ VYDAL SVÁ TAJEMSTVÍ
Křížky a kapličky měly v krajině svoji funkci.

byl sloup odvezen a 6. dubna roku 2021 se vrátil

Někdo říká, že to byly značky pro pocestné, aby

zpět na své místo v plné kráse i se svou historií.

nezbloudili,

Pamětní zápis, včetně několika mincí je uložen

jiní,

že

se

jedná

o

magickou

ochranu proti zlým mocnostem a další, že naši

ve

předci byli zbožní, takže při svých cestách

betonovém podloží pod sloupem. Okolí sloupu

uvítali

a

čekají ještě další úpravy. Vydláždění z žulových

zapomínat nesmíme ani na to, že mnoho křížků a

kostek a napojení na chodník bude mít podobu

kapliček

kříže. V každém rohu bude zachován prostor pro

místa

pro

vzniklo

modlitbu
jako

a

odpočinutí

připomínka

nějaké

speciální

schránce,

která

se

ukrývá

v

tragické nebo zázračné události.

květinovou výzdobu. Čtyři kovové sloupy s

Pravý důvod funkčnosti stavby, pokud není

řetízky ohraničí celý prostor. Ústav památkové

někde důkladně zaznamenán, nám však zůstane

péče schválil i vrácení obrázku, který bude

mnohdy zcela neznámý a navěky neobjasněn.

umístěn pod sousoším na obdélníkové platformě.

Občas

Podle pamětníků se jednalo o výjev panny Marie.

se

nám

pamětníků

a

alespoň,

zápisů

v

prostřednictvím

kronikách,

podaří

poskládat střípky z historie a dozvědět se tak

Po vzájemné dohodě všech institucí byl navržen
obraz Panny Marie Pomocné.

něco málo o jeho dárci a zhotoviteli. To se nám
částečně podařilo i u sloupu Nejsvětější Trojice.
Donátorem, dárcem, který sloup nechal postavit
byl pan Tomáš Dvořák. Jeho krátký životopis je
zaznamenán
naklánění

v

pamětním

sloupu,

včetně

zápisu.
dosti

Očividné

znečištěného

povrchu, přimělo vedení obce k jeho záchraně.
Vyjednat vše s památkáři, sehnat restaurátora,
vyběhat patřičná povolení, vytvořit projektovou
dokumentaci a zažádat o dotace. Dva roky
příprav se nakonec vyplatily. Druhého března
Ukládání schránky s „Pamětním zápisem u příležitosti oprav sloupu
Nejsvětější Trojice v roce 2021“ a mincemi do betonového podloží.

Ke cti a slávě nejsvětější Trojice
věnoval Tomáš Dvořák
LÉTA PÁNĚ 1893
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PAMĚTNÍ ZÁPIS U PŘÍLEŽITOSTI OPRAV SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROCE 2021
Historie a význam sloupu
Kamenný sloup osazený sousoším Nejsvětější Trojice v méně obvyklé podobě Trůnu Boží milosti nechal v r.
1893 zřídit čtvrtláník Tomáš Dvořák z č. p. 35. Přesné pohnutky ani účel zřízení již nejsou známy. Nicméně
ústně dochované rodinné podání a letmý pohled do pramenů poskytují plastický obraz donátorovy osobnosti a
jeho života.
Tomáš Dvořák, narozený r. 1834, se do Kuchařovic přiženil ze sousedních Přímětic. Jeho první ženou se stala
Viktorie Veselá, s níž měl několik dětí – dospělosti se dožili syn František se sestrami Antonií a Kateřinou.
Tomáš Dvořák platil za velmi zbožného, mj. vedl jako tzv. celfótr procesí místních poutníků na poutní místa
na Moravě, v Polsku a v Rakousku. V držení rodiny se doposud nachází jeho zpěvník doplněný vlastnoručně
psanými písněmi a modlitbami odkazujícími na tyto cesty. Na konci osmdesátých let 19. století Tomáš
Dvořák, již vdovec, postupně provdal své dcery a v r. 1890 předal rodinný grunt do správy synovi. Sám se
ještě krátce před tím oženil – jeho druhou ženou se stala vdova Marie Šebelová z č. p. 100.
Snad právě smrt první manželky a snaha vyprosit své rodině Boží ochranu spolu s vědomím nadcházejících
posledních údobí vlastního života a silného osobního prožívání víry vedly donátora k realizaci v
kuchařovických poměrech unikátního sakrálního díla. Jeho význam a vyznění ještě posílilo umístění na tehdy
nejfrekventovanějším přístupu do obce.
Dílo si do dnešních dnů uchovalo původní podobu. Až do 80. let 20 století je také doplňoval plechový
polychromatický obraz připevněný na čelní straně kvádru nesoucího vlastní sousoší Nejsvětější Trojice.
Obraz, pravděpodobně odkazující na vykonanou pouť, nechali potomci zakladatele, rodina Fouskova, v
šedesátých letech 20. století opravit. O cca dvacet let později ale beze stopy mizí. Dvořákův sloup Nejsvětější
Trojice se za téměř 130 let své existence stal přirozenou a živou součástí obce.
Opravy sloupu v roce 2021
Renovaci sloupu si vynutilo jeho naklánění v posledních letech. Obec Kuchařovice proto jako nynější vlastník
díla využila dotace Ministerstva zemědělství ve výši 76 tis. korun. Zbývající náklady uhradí sama. Nestabilní
cihlový základ nahradil betonový odlitek, u samotného sloupu a sousoší došlo k doplnění chybějících částí a
ošetření proti degradaci pískovce působením povětrnostních vlivů. Restaurátorské práce vedl MgA. René
Vlasák z Brna. Okolo sloupu je zvažováno vydláždění z žulových kostek a napojení na nedaleký chodník.
Dále pak též ozdobné kovové ohraničení v dosud neupřesněné podobě, jehož náklady ponese rodina
zakladatele. Objevila se též myšlenka vrátit k sousoší výše zmíněný obraz.
Poděkování
Tento pamětní zápis by nebyl vzniknul bez laskavého a nadšeného přispění rodiny zakladatele
zastoupené Ludmilou, Františkem a Martinem Fouskovými z č. p. 35.
Prosba k Nejsvětější Trojici
Prosíme o dar zdraví, Boží ochranu a požehnání pro pokračovatele rodu Tomáše Dvořáka a obyvatele obce!
Připojujeme se k prosbě rodiny zakladatele a vyprošujeme ji též pro všechny obyvatele naší vesnice!
Obec Kuchařovice
Dne 5. dubna 2021 sepsal Tomáš Mlejnek č.p. 300
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