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ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 29. 1. 2020 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
SCHVÁLILO:
• Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene kabelového vedení Kocián
Znojmo město K/4400/9 přípojka k PSNN.
• Zápis z jednání Kontrolního výboru
• Podání žádosti o dotace na opravu sousoší Nejsvětější trojice v rámci programu 129662-20 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny z Min. zemědělství
• Podání žádosti na výsadbu zeleně se 100% krytím v části nového hřiště - intravilánu v rámci výzvy MŽP
• Podání žádosti o grant na výsadbu ovocných a listnatých stromů v extravilánu nové hřiště
za účelem rekultivace tohoto území a zabránění větrné eroze.
• Podání žádosti na opravu vodní nádrže V Zahradách z dotačního programu Podpora boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území JMK program 1.2.
VZALO NA VĚDOMÍ
• Návrhy na rozpočet v roce 2020
• Kulturní akce
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 18. března od 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE - KRÁTKÉ ZPRÁVY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství ZŠ a MŠ Kuchařovice oznamuje rodičům předškolních dětí, že
zápis do 1. třídy proběhne v sobotu 18. dubna 2020 od 8.30 hodin
v budově školy Kuchařovice.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v úterý 12. 5. v průběhu celého
dne. Přednost mají děti předškolního věku. Povinná desetiletá výuka.

DNY OTEVŘENÉ VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KUCHAŘOVICE
Ve dnech 24. – 26. března od 7.45 do 10.00 hodin se můžete přijít
podívat na výuku v naší škole. V případě zájmu nám dejte vědět na
telefonní číslo 601549155.
Od 10 do 15 hodin si potom můžete prohlédnout celou školu. Rádi vám vše ukážeme a odpovíme na vaše otázky.

DVA DNY BUDEME BEZ ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON a. s oznamuje občanům, že dne 16. března nepůjde od 11.00 do 16.00 hodin v celé obci elektrická energie.
Dne 7. dubna bude omezen pouze na některé trafostanice. Elektrický proud nepůjde od 7.30 do 16.00 hodin.

POPLATKY V ROCE 2020
Poplatek za komunální odpad na jednu osobu a rok činí 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.
Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí 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. 2020, buď hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet:1387596359/0800.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.

KULTURNÍ OKÉNKO
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Mgr. Lada Hanzalová
Stejně jako v několika předchozích letech
v Kuchařovicích chodilo pět skupinek koledníků
a k jejich výtěžku přibyl ještě příspěvek firmy
H&M (1306 Kč) dodaný panem Ing. E.
Adámkem z Charity. Celkově se vybrala
rekordní částka 25 663 Kč oproti loňskému
roku kdy bylo vybráno 19 855 Kč. Tímto chci
poděkovat především, vedoucím skupinek,
dětem, a všem lidem, kteří do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2020
činil 2 518 850,- Kč.
Lada Hanzalová

MASOPUST 2020
Sobotní dopoledne dne 22. 2. 2020 patřilo maškarám. Ty svým příchodem oznamovaly všem lidem v obci, že začíná
postní masopustní období, předzvěst jara a velikonočních svátků. Krásné jarní počasí otevíralo dveře do vašich
domovů. Štědrostí a pohostinností jste jako každý rok nešetřili. Tímto chceme poděkovat Vám všem, kdo společně
s partou nadšenců, kteří se každoročně vydávají na masopustní průvod, dodržují tradiční zvyky v naší obci. Pozvání na
večerní zábavu, kde měly masky volný vstup, přijalo přes padesát masek. Očekávala se od nich i skvělá zábava.
Opětovně nezklamaly. Za své výkony byly patřičně oceněny výborným dortem a skvělým vínem. Děkujeme všem, kdo
se zúčastnil a podílel na organizaci, průvodu a večerní masopustní zábavě. Věříme, že již nyní přemýšlíte o tom, že
se příští rok připojíte.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly na masopustní zábavu.
Vinné sklepy Lechovice, Laufen, Vinařství Heverová Pavlína, Tiskárna Kuchařovice, pan Komárek čerpací stanice Shel
Kuchařovice, AZ papír p. Kubek, Bylinky s. r. p. Bajko, Rudolf Dvořák, Emílie Boháčová, Miroslav Straka, Znojemský
týden, Potraviny -p. Březinová.

Masopust 2020

DĚTSKÝ KARNEVAL - POZVÁNKA
Sál Víceúčelové zařízení Kuchařovice opětovně přivítá v neděli 15. března od 14.30 hodin malé i velké diváky, kteří se
mohou těšit na hranou pohádku v podání ostřílených malých herců. Těšit se mohou na soutěže, hry, zábavu, tanec, rej
masek a v neposlední řadě i na bohatou tombolu. Vstupné je dobrovolné.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Již 97 let se v letošním roce dožívá paní Blažena Plačková. Dovolujeme si touto cestou zveřejnit požehnaný věk
oslavenkyně, poněvadž se jedná o naší nejstarší občanku. Do dalších let přejeme pevné zdraví, životní optimismus
a spokojenost v kruhu rodinném. Všem, kteří se paní Plačkové věnují posíláme poděkování.
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Vážená rodino, spoluobčané,
Dovolujeme si Vás oslovit u příležitosti akce návratu stromů do Kuchařovické krajiny, nazvanou „Obnova původních
stromořadí“. Říká se, že stromy tvoří „plíce“ naší planety a my máme zájem na tom, abych se v naší obci dobře
„dýchalo“, tedy žilo. Kuchařovice bylo možno poznat již z dálky díky ovocným stromům hustě rozesetým po okolí,
pojďme společně tuto krásnou přirozenost vrátit zpět.
Kde jsou ty časy, kdy celou krajinu obklopovaly aleje ovocných stromů a řady vinohradů. Ke každé usedlosti patřil sad
s ovocnými stromy, o které se hospodář pečlivě staral, poněvadž mu přinášel užitek i odpočinek, a hlavně obživu po
celý rok. Tyto doby jsou nenávratně pryč. Starost o stromy dá mnoho práce, ovoce se neurodí nebo zmrzne. Místo
toho se z užitkových zahrad stávají okrasné, kde lidé už jen relaxují. Ne všichni však mají takovou možnost.
Tak se zrodil nápad, abychom travnatou plochu na novém hřišti i my, změnili na místo relaxace a odpočinku, a
zároveň zde vytvořili přirozený větrolam a začali navracet do krajiny zeleň. Zkušený zahradní architekt nám navrhl
druhy stromů, které do naší krajiny patří, přežijí nepříznivé podmínky a obnoví přirozený ráz krajiny.
Nejde nám však jen tak tyto stromy vysázet, ale přáli bychom si, aby se mohli zapojit i naši občané.
Zasaď si svůj strom. To je naše moto. Jednotlivec, rodina, škola, spolky, skupiny přátel ti všichni se mohou do naší
připravované akce zapojit.
Tato iniciativa má několik cílů. Prvním z nich je environmentální, stromy v dostatečné míře zabraňují vzniku
tzv. tepelných ostrovů v letních měsících, které se v současnosti a budoucnu budou tvořit čím dál intenzivněji. Vedle
toho mohou v dostatečné míře chránit naši půdu proti větrné erozi a v neposlední řadě vytváří přirozené prostředí
pro hmyz a ptactvo, které díky intenzivnímu zemědělství s chemií bez důrazu na organiku rapidně mizí. A my bychom
chtěli tento negativní trend alespoň zastavit.
Další smysl spatřujeme v setkání občanů. Ne jako obvykle na zábavě či plesu, ale v přírodě při činnosti, jejíž
výsledek budou pociťovat naše děti nebo vnuci. Nesmí nám být lhostejné, v jakém stavu jim zde zanecháme
prostředí, ve kterém žijeme.
Poslední bonus spatřujeme v charitativním rozměru výsadby. Jak jsme avizovali v minulosti, výtěžek bude
věnován jménem nás všech na léčbu nejmenších pacientů Nemocnice Znojmo.
Rádi při této příležitosti přivítáme i vaše blízké či známé, kteří nejsou občany Kuchařovic, ale mají k nám
určitý vztah. Neváhejte je pozvat také.
Pakliže se chcete zapojit do této akce, vyplňte přiložený dotazník. Tento doručte na Obecní úřad Kuchařovice,
základní i mateřské školy, obchodu Potraviny.cz nejpozději do 27. března 2020. O přípravách a podrobnostech
konání Vás budeme informovat. Jestli se pro tentokrát nezapojíte, nevadí. Věříme, že se sázení bude opakovat i příští
rok a potkáme se právě tam.
Druhy stromů: Alnus - Olše, Prunus padus - Střemcha hroznovitá, Tilia - Lípa malolistá, Almus - Jílm, Fraxinus - Jasan,
Qurecus - dub bahenní, Meruňky, Třešně, Hrušně, Švestky.

Dotazník pro akci
Výsadba a patronace stromů v obci Kuchařovice

1. Mám zájem podpořit výsadbu stromů v obci Kuchařovice s charitativním výtěžkem věnovaným
Nemocnici Znojmo.
Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
2. Chci podpořit výsadbu patronací stromu/ů v hodnotě:

Částka v Kč
300,700,1000,-

Počet stromů

3. Chci umístit k mému zasazenému stromu cedulku o mém/našem patronátu. ANO / NE*.
Na informační cedulce bude uveden nápis:

Tento strom byl zasazen a je patronován

…………………………………………………………………………………………………………………..**

Duben 2020

4. V rámci výsadby máme zájem vytvořit rodinnou alej nebo alej přátel: ANO /NE*.
Pokud ano, uveďte společně se kterými rodinami nebo přáteli ji chcete vytvořit:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Děkujeme a těšíme se na viděnou při výsadbě! Prosíme od odevzdání do 27. března 2020.
* Nehodící se škrtněte
** Vepište text, např.: Janem Novákem z Kuchařovic, č.p. 1000, nebo rodinou Vopršálkovou z Kuchařovic

