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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání ze dne 23. 1. 2019 schválilo a projednalo:
•

Obecně závaznou vyhlášku „O ochraně nočního klidu, stanovení výjimek a regulaci hlučných činností, včetně
zábavné pyrotechniky“
• prodej pozemků v k. ú Kuchařovice,
• žádost TJ Sokol Kuchařovice o finanční příspěvek na nákup stroje na sečení trávy
• rozpočet sociálního fondu na rok 2019,
• zpracování střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem pro obec Kuchařovice na
období 2019 až 2024 firmou Citifinance,
• podání žádosti o dotaci na realizaci projektu v oblasti „Sakrální stavby podpora v rámci MMR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019,“
• podání žádosti o dotaci na realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210H – „Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“,
• vystoupení z DSO Znojemsko.
Neschválilo
• Zpracování pasportu veřejného osvětlení,
• žádost o schválení názvu nové ulice a přidělení čísla popisného.
Vzalo na vědomí:
• Aktualizaci vyhlášky O čistotě veřejného prostranství,
• informaci o změně jednatele firmy Znogas k datu od 1.2. 2019.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - statistika za rok 2018
Policie České republiky děkuje občanům za spolupráci a objasnění trestné činnosti. V roce 2018 bylo v naší obci šetřeno
ze strany Police ČR 34 přestupků z toho 25x přestupek v dopravě, 4x přestupek proti občanskému soužití, 3x přestupek
proti majetku, 1x proti veřejnému pořádku a 1x přestupek na úseku požární ochrany. Policie ČR apeluje na občany naší
obce, aby i nadále s policií spolupracovali, a v případě zjištění jakýchkoli poznatků k páchání protiprávních činů,
k pohybu podezřelých osob či vozidel policii tuto skutečnost neprodleně sdělili. V mnoha případech tato pomoc vede
k objasnění trestné činnosti, přestupkového jednání, ale i k jejich předcházení či zabránění jejich činnosti.

TURNAJ MLADÝCH HASIČŮ VE FLORBALU

Miroslav Boháč

Dne 19. 1. 2019 uspořádali kuchařovičtí hasiči již druhý ročník turnaje mladých hasičů ve florbalu. Turnaje se
zúčastnilo celkem 98 hráčů z SDH Únanova, Slupu, Hodonic, Plenkovic, Tasovic a Kuchařovic. V kategorii mladších
žáků se na prvním místě umístili mladí hasiči z Únanova, v kategorii starších žáků první místo obsadil Slup a v dorostu
vévodil opět Únanov. Kuchařovičtí dorostenci získali druhé místo. Ještě jednou děkujeme všem pořadatelům,
vedoucím mládeže a sponzorům za možnost uspořádat tento velkolepý turnaj pro mládež.

PÁTRÁME PO HISTORICKÝCH DOKUMENTECH
Kuchařovičtí dobrovolní hasiči žádají občany, kteří vlastní jakékoli fotografie nebo dokumenty, které mají souvislost
se Sborem dobrovolných hasičů v Kuchařovicích o zápůjčku, popřípadě darování. Materiál bude využit k chystaným
oslavám výročí založení hasičského sboru. Materiály lze donést na OÚ nebo osobně členům SDH.

POPLATKY A SLUŽBY-CENÍK
Na základě častých dotazů občanů obce Kuchařovice, Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informujeme o
poplatcích stanovených obecně závaznou vyhláškou a službách, které obec poskytuje občanům.
CENA
500,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
Poplatek z využití veřejného prostranství /silnice, ulice, místní komunikace,
50,- hal
chodníky, veřejná zeleň/, za umístnění skládky, stavebního materiálu při
stavbě nebo opravě rodinného domu,
Poplatek za umístění skládky dřeva
50,- hal
Sběrný dvůr:
546,- Kč
Dovoz kompostu - plný kontejner pro soukromé osoby
Využití obecního traktoru
546,- Kč
Přistavění kontejneru na nebezpečný odpad k nemovitosti a odvoz na
546,- Kč
skládku FCC Únanov.
Uskladnění nebezpečného odpadu na skládku FCC Únanov-se řídí dle ceníku
služeb firmou FCC
Přistavění sběrného kontejneru na zelený odpad
ZDARMA
Vlastní odvoz kompostu z přistavěných sběrných kontejnerů
ZDARMA
Prodej popelnic na směsný odpad
800,-Kč
Propůjčení sběrných nádob na plast, papír a kompostéry
ZDARMA
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za psa

SAZBA PLOCHA/DOBA
osoba a rok
jeden pes /rok
každý další pes/rok
1 m² a den

m² a den.
hodina
hodina
hodina
cena stanovená FCC
Únanov

KULTURNÍ OKÉNKO
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2019
II. ročník turnaje ve florbalu – mladí hasiči
Hasičský ples SDH Kuchařovice
Tradiční masopust
Divadlo Brno
Dětský karneval
Rybářské závody
- rybářské klání na „Hladovském“ rybníku
Pálení čarodějnic
Ochutnávka vín
Hasičská soutěž SDH Kuchařovice
Poutní mše svatá ke sv. Floriánu
Setkání seniorů
Dětský den
Oslavy 120. let založení SDH Kuchařovice
Tradiční Svatováclavské krojované posvícení
Obnova původních stromořadí
Kácení máje
Drakiáda
Svatomartinský průvod
Rozsvícení a posvěcení vánočního stromu
Příchod sv. Mikuláše s anděly a čerty
Adventní koncerty v kostele sv. Floriána
22. 12. Muzika ANTIQA, Veltlínek
Živý betlém
Svěcení mladých vín
Turnaj ve stolním tenise
Silvestrovská zábava 2019-2020

Ing. Aleš Mlejnek
19. 1. 2019
2.2.2019
2.3.2019
4.3.2019
10.3.2019
27.4.2019
30.4.2019
4.5.2019
11.5.2019
12.5.2019
26.5.2019
2.6.2019
14.-16.6.2019
27.-29.9.2019
říjen 2019
říjen 2019
říjen 2019
listopad 2019
29.11. 2019
6.12. 2019
8.12. 2019
15.12.2019
22.12.2019
Advent 2019
27.12.2019
28.12.2019
31.12. 2019

KULTURNÍ KOMISE PŘI OBCI KUCHAŘOVICE ZVE NA
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ AKCE

K poslechu a tanci hraje skupina SYNCHRON.
Vstupné 100,- Kč, masky zdarma.
Masopustní průvod obcí zahájíme kolem deváté hodiny.
Sraz masek je do 8.00 hodin v restauraci Emrammus.
Přijďte a zapojte se s námi do masopustního veselí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

OMLUVA

V lednovém čísle Kuchařovického zpravodaje byly v úvodním článku o tříkrálové sbírce uvedeny mylné údaje. Chybu
napravujeme a uvádíme již správné informace. V rámci tříkrálové sbírky se vybralo celkem 19 855. 00,-Kč. Skupinek bylo
celkem pět pod vedením paní Hanzalové, Klempové, Kubíčkové a pana Hanzala a Švejcara. Tímto se omlouváme nejenom
čtenářům, ale především organizátorům akce.

SLAVÍME VÝZNAMNÁ JUBILEA

Marcela Mašejová

Skromná, usměvavá a vždy v pohodě.
Vážení občané,
dovolte mi představit dvě skvělé dámy, které v letošním roce oslavily
své významné životní jubileum. Svým úctyhodným věkem, který již
dávno překročil číslo 90, vévodí naší obci. V měsíci březnu a dubnu
k nim přibydou ještě dvě ženy paní Plačková a Pokorná. Nechceme jim
však rok přidávat, a tak si na gratulaci od nás musí ještě chvíli počkat.
Nejstaršími občany naší obce jsou tedy čtyři ženy. Při pohledu na tyto
dvě fotografie snad každý pochopí, co je příčinou tohoto krásného
věku. Úsměv, skromnost, střídmost a pohoda v kruhu své rodiny a
přátel. To je návod na dlouhověký život.
Paní Blažena Plačková je naší nejstarší občankou. Vždy při návštěvě
na jejich narozeninách nás odzbrojila svojí pamětí a humorem. Mohla
by psát kroniku naší obce. Pamatovala si všechny starousedlíky a
veškeré události s nimi spojené. Vzpomínala na svoji práci a na
příhody, které v ní zanechaly vzpomínky. Při naší poslední návštěvě
jsme ji zastihli v posteli, přestaly jí poslouchat nohy. Humor jí však
neopustil. Stejně tak její kocourek, který po celou naši návštěvu u ní
věrně ležel a vrněl blahem. Paní Plačková má ke svému humoru ještě další obrovské štěstí, je obklopena svou rodinou,
která jí věnuje tu nejlepší péči. I oni berou svoji maminku, babičku jako skvělou, usměvavou dámu, ke které cítí úctu a
jsou vděčni za každý den, který s ní mohou prožít.
Paní Marie Pavelková
Jejím rodištěm je daleká Ukrajina. Obyvatelé její rodné vesnice na ní
nezapomněli. Je totiž nejstarší žijící žena, která se v této vesnici
narodila. Dopis, který obdržela ve svém rodném jazyce je toho
důkazem. K paní Pavelkové chodíme pravidelně každý rok. I ona má
to velké štěstí, že je obklopena rozvětvenou a milující rodinou, která
jí dodává sílu do života.
Důkazem jsou rodinné fotografie visící na stěně nebo stolku, které
každým rokem přibývají a zvětšují své rozměry. Děti, vnoučata a
pravnoučata, generace, které zachycují celý její život. Při odchodu
jsme od paní Pavelkové obdrželi dáreček. Ručně pletené teplé
ponožky, které sama pletla. Je to její koníček, kterým si krátí dlouhé
zimní večery. Dnes už víme, jaký dárek k dalším narozeninám paní
Pavelkové doneseme. Bude to vlna, ze které uplete ponožky a rozdá
je všem, které má ráda. I ona má to obrovské štěstí, že žije v jedné
domácnosti, v kruhu své rodiny, která jí zabezpečuje klidné stáří a
ve všech směrech se o ní všichni dokáží postarat.

Oběma oslavenkyním přejeme pevné zdraví, poklidný a spokojený život v kruhu svých příbuzných a známých. Tak
na vaše zdraví!
_____________________________________________________________________________________________
V březnovém čísle zpravodaje vám představíme nové zásahové vozidlo našich dobrovolných hasičů, přineseme
záběry z masopustu a seznámíme vás s finančním rozpočtem a plánovanými investicemi na rok 2019.
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