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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SLOVO ÚVODEM
Podzimní počasí nám zahalilo přírodu do barevného
hávu.

Všudypřítomné

listí

nám

zaplavuje

ulice,

zahrady, ale hlavně naši skládku. A tak díky tomu, že
můžeme zelené zlato odvést a uskladnit na skládce,
není obec zamořena dýmem z doutnajícího mokrého
listí. Počasí nám po dlouhou dobu jen přálo, nejinak
tomu bylo na letošním Václavském posvícení. Byla to
jedna z mála akcí, kterou mohla obec v tomto roce
pořádat, a mohu říct, že se vskutku vydařila. Jak se
bude

situace

dále

vyvíjet

v

oblasti

kultury

a

Kaplička v ulici Ke Kapličce je už v poslední fázi
úprav. Byly dokončeny poslední práce na fasádě a
výmalba interiéru. Nyní se pracuje na zhotovení dvou
obrazů, které budou zdobit dvě postranní niky. Vnitřek
zdobí květinová výzdoba, přibude nový ubrus přes
oltář a socha o vel. 60 cm panny Marie. Původní obraz
s

výjevem

panny

Marie

Pomocné

obec

nechala

zrestaurovat a počítá se, že se opět do kapličky vrátí,
včetně původního kříže a dvou dřevěných obrázků.
Celkové

shrnutí

postupu

prací

a

seznam

všech

netroufneme

sponzorů, kteří se podíleli na dokončení kapličky vám

Do konce letošního roku nás už čeká pár oprav a

Z plánovaných akcí se nám v letošním roce nepodařilo

setkávání

občanů

si

v

této

době

předpovídat.
dokončení započatých prací.

Na kolumbáriu firma

pana Plačka dodělala venkovní fasádu, pod střechu na
trámy ještě zbývá ukotvit síť proti ptákům. Započalo
i instalování workoutového hřiště. Do této doby
firma dodala pár prvků na cvičení, zbývající čtyři,
lanová dráha, lavičky a odpadkové koše budou
dodány do konce tohoto roku.
V prosinci již budou zaměstnanci obce k práci
využívat nově zakoupený traktor. Stávající ,,modrý“
již pomalu dosluhuje.
Do zimy by se měla ještě zvládnout oprava cesty na

přineseme v některém z dalších čísel zpravodaje.
získat dotace na rozšíření školní jídelny, projekt byl
ministerstvem schválen, avšak nezbyly na něj finance.
Nepodařilo se nám do vyhlášeného termínu podat
žádost

o

dotace

na

rekonstrukci

a

odbahnění

hladovského rybníka. Vznesené požadavky a odvolání
na

projekt

od

občanů

protáhlo

dobu

k

získání

rozhodnutí od Odboru životního prostředí ve Znojmě,
které bylo nutné doložit k žádosti o dotace. Opravy se
tedy v dalším roce neuskuteční. Celá spodní část obce
si zasluhuje celkové úpravy od samotného rybníka,
jeho okolí, včetně starého hřiště.

ul. Okružní a dokončit část chodníku v ulici Větrná.
Osázet záhon u parkovací plochy v ulici Znojemská.
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Staré hřiště je stále využíváno k setkávání občanů např. při pálení čarodějnic nebo Martinském průvodu. Je to
prostor, který se sám nabízí k využití ke mnoha příležitostem. Velké ohniště s posezením, k tomu pár malých
ohnišť, malé podium s pergolou, letní kino, venkovní gril, koutek pro děti, ale i dospělé. Těch nápadů by
určitě od vás jakožto znalců místních poměrů přišlo mnoho.
Do konce tohoto roku vám do vašich domovů přineseme ještě jedno vánoční číslo Kuchařovického zpravodaje.
Pokud nám, popřípadě našim občanům, chcete cokoli vzkázat, prosím neváhejte a napište nám. Budeme rádi za
každý váš podnět.

Marcela Mašejová, starostka obce

VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 2021

Letošní Václavské posvícení dopadlo na jedničku. Příjemně teplé počasí nás provázelo po celou dobu příprav i
samotného dne, kdy se chasa vydala zvát občany na odpolední posezení u máje.
Stárkové David Trenz ml. a Veronika Adamová se ujali vedení nad posvícením již několik týdnů předem. Chasa
se scházela v hasičské zbrojnici, kde připravovala výzdobu máje a malých břízek a tanečního sálu. Oprášit si
museli i taneční kroky a přidat nové prvky. Na stavění máje se přišli podívat i místní občané. Na sobotní
podvečer bylo mimo tradiční program připraveno i slavnostní svěcení sloupu Nejsvětější Trojice a žehnání
posvícenské chase. Po roční odmlce se opět chasa předvedla na sobotní zábavě, kterou si nenechala ujít
dvoustovka hostů. Chasa byla skvěle připravena, taneční kreace se jim povedla, atmosféra byla výborná, včetně
kapely, která dodala tu správnou posvícenskou zábavu. Stárek přichystal i tajnou vsuvku v podobě velkolepého
ohňostroje. Půlnoční překvapení, kdy si páry přehodily role, ale i oblečení, dovršilo večerní zábavu a lidé
odcházeli nad ránem spokojeni. Prosluněná neděle dopřála všem posedět u máje až do pozdních večerních hodin.
Návštěvnost opět převýšila očekávání. Další příjemnou a věřme i novou tradici zavedenou stárkem bylo vybrání a
pasování nového stárka a stárkové na příští rok. Věříme, že všichni, kdo se našeho posvícení zúčastnili, byli
spokojeni a těší se na další akci pořádanou obcí.
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PODĚKOVÁNÍ CHASE
Slečno stárková a stárku, milá chaso, děkujeme za vaši ochotu a organizaci a perfektně zvládnutou atmosféru
letošního posvícení. Dodatečně vám posíláme velké poděkování.
I přes letošní problémy s pandemií se vám podařilo sestavit 19 párů, které se ujaly své role s vervou a
zodpovědností.
Nemohu zde opomenout dlouholetou účast Davida Stase, který má již danou i svou roli při každém posvícení.
Kuchařovický kroj na posvícení oblékl již po dvacáté prvé. Obdiv a poděkování za výdrž je bezesporu na místě.
Příprava a organizace není jen v rukách chasy, ale i týmu lidí, kteří se starají o hladký průběh posvícení a
zabezpečení všeho co k tomu patří. Posíláme tedy poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.
Firmě Emrammus za náročnou obsluhu, zaměstnancům obce za organizaci a úklid, a hlavně všem lidem, kteří
společně s námi a chasou posvícení oslavili.
Marcela Mašejová, starostka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po více jak dvouleté pauze se konečně podařilo třetí říjnovou neděli zorganizovat vítání nově narozených
občánků. V loňském roce bylo vítání naplánované na jaro, poté byl připraven náhradní termín na podzim.
Nakonec se ale všechny termíny z důvodů koronavirových omezení musely zrušit. Jsme velmi rádi, že se
slavnostní setkání nakonec mohlo uskutečnit a mohli jsme oficiálně přivítat 13 našich nejmladších obyvatelů.
Malé občánky Kuchařovic přivítala paní starostka a nechyběl ani kulturní program, který obstarali sourozenci
Kubkovi a žáci ze základní školy Kuchařovice.
Malí občánci obdrželi drobné dárky a jejich rodiče se podepsali do pamětní knihy.

Jitka Krulová

Svůj obrázek v pamětní knize mají:

Mlejnková Monika, Grossberger Matyáš,
Fišer Marek, Leimbergerová Ella,
Hanuš Sebastian, Kocábová Deborah,
Fruhvirtová Marie, Tunková Alice,
Mojžíšová Otýlie, Skoupá Vendula,
Hujňáková Lilien, Drábková Ellie
a Molík Kryštof.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 26.11. v 17.00 hodin zahájíme adventní čas
rozsvícením vánočního stromu, včetně jarmarku,
který chystají děti a žáci mateřské a základní
školy. Teplý čaj a svařené víno bude nachystáno.
Přesto,

že

prostorách,

se

akce

uskuteční

ve

venkovních

prosíme

účastníky

o

dodržování

nařízení vlády. Děkujeme

ČERT A MIKULÁŠ U VÁS DOMA
Za necelý měsíc opět nastane svátek Sv. Mikuláše.
Stejně jako loňský rok, jsme se i letos rozhodli, pro
návštěvu Mikulášské party individuálně u Vás doma.
Pokud budete mít o návštěvu zájem, prosím přihlaste
své

dítko

(děti)

do

konce

listopadu

na

e-mail:

eva.svejcarova@email.cz. Prosím o jméno dětí a
jejich adresu. Zbytek domluvíme mezi sebou.
Jelikož je počet míst omezený, budeme brát děti dle
přihlášení, nečekejte tedy a pozvěte si domů čerta s
Mikulášem co nejdříve.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU

OBJÍZDNÁ TRASA PŘES

I v tomto roce se svoz kompostovatelného odpadu
protáhl až do předposledního měsíce v roce. Poslední

KUCHAŘOVICE

přistavění kontejnerů na zelený odpad proběhne od
19. do 21. 11. V sobotu 20.11. od 10.00 do 12.00 bude
otevřený sběrný dvůr.
Zimní

provoz

Sběrného

dvoru

Kuchařovice

zahajujeme od prosince, otevřen bude ve dnech: 4.12.
2021, 8. ledna, 5. února a 5. března 2022. Vždy první

Od 23. listopadu do 4. prosince budou ve Znojmě na
ulici

Havlíčkova

a

Sokolská

probíhat

opravy

komunikace, z tohoto důvodu je stanovena objízdná
trasa, která povede přes naši obec.

sobotu v měsíci.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 21.10. a 22.10.2021 se v Hradci Králové uskutečnil XVIII. Sněm Svazu měst obcí ČR také za účasti
zástupce naší obce. Účelem Svazu je ve zkratce ovlivňování národní a evropské legislativy a politik ve prospěch
měst a obcí ČR, a to v širokém spektru oblastí jako bezpečnost, ekonomika, školství ap. Za nedávné výsledky jeho
práce lze např. označit zvýšení rozpočtového určení daní z 23,58 % na 25,84 %, což představuje jednu z
nezanedbatelných položek našeho příjmu. Svaz úzce spolupracuje mimo jiné se Senátem Parlamentu ČR, a i
tentokrát byl předseda RNDr. Miloš Vystrčil hostem Sněmu. V rámci Priorit Svazu 2021+ byl projednáván návrh
na větší autonomii odměňování volených zastupitelů, automatickou valorizaci jejich odměn nebo prodloužení
jejich mandátu ze 4 na 6 let. Nejvíce pak rezonovala problematika cirkulární ekonomiky a ekologie ve vztahu k
Evropské iniciativě - balíčku „Fit for 55“ (přeloženo jako „připraven nebo způsobilý pro 55“). Podle něj bychom
měli do roku 2030 snížit emise CO2 právě o zmiňovaných 55 % a do roku 2050 dosáhnout tzv. klimatické
neutrality. Toto je bezesporu věc, která se citelně dotkne nejen fungování naší obce, ale zejména nás samotných.
Přeneseno právě na Kuchařovice, bude to mít vliv na další fungování sběrného dvora, kompostárny, provoz
veřejných budov nebo výstavbu obecně. Svaz, jeho členové a některé vlády Unijních zemí jsou si již nyní vědomi
toho, že některé dílčí cíle tohoto projektu jsou, tak jak byly dříve navrženy, těžko dosažitelné, a proto jsme
fakticky jednomyslně odhlasovali jejich důležitost, však požadavek rozumného přístupu při jejich plnění. S danou
problematikou tak jak bude přicházet Vás budeme informovat cestou Zpravodaje a webu obce. Zdroj: Svaz měst a
obcí České republiky (smocr.cz)
Ing. Aleš Mlejnek
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SLUŽBA "MOBILNÍ ROZHLAS"

Vážení spoluobčané,

přípravy na službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi budeme moci komunikovat moderně a efektivně jsou v
plném proudu. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o
dění v obci Kuchařovice, a to prostřednictvím e-mailů, zpráv do aplikace nebo SMS zpráv. Někteří z vás již své
registrace zaslali,
a to přímo přes webovou stránku, přes mobilní aplikaci nebo vyplnili příslušný formulář. Je však důležité vše
řádně vyplnit a zaslat veškeré údaje potřebné k řádné registraci, včetně souhlasu s

nakládáním s osobními

údaji, které nejsou nikde uveřejňovány.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?

Registrace je zdarma. V registračním procesu si

Poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše

Novinky z úřadu přímo do telefonu

údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným

Informace o odstávce elektřiny, sečení trávy, ztráty a

nařízením o ochraně osobních údajů.

nálezy atd.
Upozornění na krizové situace, výpadky energií,
blížící se vichřice, dopravní

uzavírky atd.

Pozvánky na sportovní a kulturní akce
Pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci
pomáhají
Účast ve veřejných anketách
Jak se zaregistrovat?
Přes webovou stránku
https://kucharovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
Stáhnout pro Android Stáhnout pro i OS
Vyplněním registračního letáku, který si můžete
vyzvednout a vyplnit na obecním úřadě Kuchařovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přání

k

významnému

životnímu

jubileu

posíláme

paní

Ludmile

Fouskové a panu Bohumíru Hlávkovi, kteří své významné životní
jubileum oslavili v měsíci říjnu. Přejeme pevné zdraví, štěstí a
spokojená léta. Poděkování patří i jejich rodinám za péči a pozornost,
kterou jim dávají.
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DÝŇOVÁ STEZKA

CO ŠKOLA CHYSTÁ?

Podzimní oslavy se tradičně spojují s oslavou

A co plánujeme dál?

helouvínu nebo dýňových slavností. Toho se letos
ujala základní škola.

Blíží

V úterý 26. října v podvečer paní učitelky ze

setkávání a přípravy tajemství pro svoje nejbližší. My

se

doba

adventní,

doba

kouzelná,

doba

základní a mateřské školy uspořádaly pro děti

se proto chystáme na společný zpěv při příležitosti

Dýňovou stezku na starém hřišti. Bylo připraveno

rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark,

několik úkolů a malé tvoření pro všechny děti z

kdy si každý z vás bude moci odnést nějakou

Kuchařovic, které měly zájem se pobavit při plnění

maličkost pro radost a vytvoření adventní atmosféry

různých úkolů – skákání v pytli, chůze na chůdách,

ve svém domově.

hod na cíl a jiné dovednosti. Po splnění všech
úkolů na děti čekala sladká odměna a špekáček,

Mgr. Alena Vavroušková,

který si mohly opéct na připraveném ohni. Na

Mgr. Klára Trachtulcová

Dýňovou stezku dorazilo téměř 80 dětí s rodiči a
prarodiči.

Bylo

to

moc

příjemné

a

přátelské

setkání. I počasí nám přálo. Těšíme se na další
akci.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÝZDOBU ROKU 2021
Soutěž o nejhezčí výzdobu u domu nebo předzahrádky se blíží ke svému konci. V prosincovém čísle zpravodaje
vyhlásíme vítěze. Ty nejlepší nápady oceníme peněžní poukázkou.

Podzimní výzdoba veřejného prostranství
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ŠKOLNÍ PROJEKT ŽÁKŮ PÁTÉ TŘÍDY, NÁVŠTĚVA U PAMĚTNICE
Žáci

páté

třídy

se

účastní

soutěže

Poklady

Do třídy chodilo více ročníků. Do měšťanky

Znojemska, kterou pořádá MAP Znojmo. Pokladem

(2. stupeň) chodily děti do Mašůvek. Pomůcky

Znojemska mohou děti vybrat stavbu či místo, které

ve škole používali žáci stejné jako my dnes – sešity

se v našem okrese nachází a má své kouzlo,

s linkami i bez linek, pastelky, vodové barvy, tužku.

zajímavou historii nebo jiný zvláštní význam. Páťáci

Akorát neměli pero. V každé lavici byl kalamář

si vybrali budovu místní školy, protože je to místo,

s inkoustem.

kde tráví hodně času a baví je to tady. Chtěli se

O přestávkách hrávali hry s míčem a také chodili do

dozvědět její příběh. Součástí jejich projektu je

lesíka. Předměty měly děti také stejné, jen se více času

kresba budovy, zajímavosti a také čerpání informací

věnovalo ručním pracím, a náboženství bylo součástí

od pamětníků. Jejich návštěvu u paní Vogalové

hlavní výuky. Dnes je jen pro zájemce

zpracovali a rádi by se o ni s vámi podělili.

v odpoledních hodinách.

Protože jsme chtěli zjistit, jaké to bylo za války ve

Ještě nás zajímalo, jaké byly tresty. Dozvěděli jsme

škole, tak jsme navštívili v pátek 22. 10. 2021

se, že museli třeba 100x něco opisovat nebo jim pan

pamětnici, paní Vogalovou z Kuchařovic. Naši školu

řídící dal rákoskou přes prsty. A co školní akademie

navštěvovala do svých třinácti let, do konce

a besídky? Paní Vogalová si vzpomíná jen na vánoční

2. světové války.

besídky. Ostatní svátky ve škole moc neřešili. Při

Nejdříve nás zajímalo, co se tady v té době dělo –

vánoční

Projížděly tudy tanky? Rabovali tady Němci? Paní

písničky.

Vogalová nám sdělila, že tanky tady projížděly na

Bylo zajímavé dozvědět se, jak to tehdy v té době

konci války a Němci žádné škody neudělali.

bylo. My jsme ale rádi, že žijeme teď v době míru

V Kuchařovicích prý nežili ani žádní židé, které by

a blahobytu, a že můžeme používat moderní pomůcky.

transportovali do koncentračního tábora.

A splachovací záchody!

Ke konci války děti nechodily asi 14 dní do školy

žáci 5. třídy a Klárka Trachtulcová, třídní učitelka

besídce

přednášeli

básničky

a

zpívali

vůbec, protože zde byl zřízen lazaret pro zraněné
vojáky.

Postupující

fronta

si

s

sebou

zraněné

odvezla.
Školní budova vypadala téměř stejně jako dnes.
V každé třídě byly kamna, které každé ráno vytápěl
školník. V přízemí a mezipatře byl suchý záchod.
Voda zde netekla. V domku na zahradě bydlel řídící
učitel. Jídelnu škola neměla, děti na oběd chodily
domů. Některé dny se děti vracely po obědě do
školy. Starší dívky se ve vyučování učily vařit.
Potom jídlo jedli žáci ve škole.
Prázdniny v létě měli jako my, a v zimě, když byly
mrazy, zůstávali také doma. Tehdy ve škole nebyla
družina a ani na výlety se nejezdilo. Jakmile dětem
skončilo vyučování, musely si doma napsat úkoly
a pomáhat při práci.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VÝBĚR Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ
Nejdůležitějším a diskutovatelným bodem byl návrh

Zastupitelstvo

na směnu pozemků v areálu bývalého družstva, kde

žádosti na rekonstrukci školní jídelny a její rozšíření

obec vlastní pozemky i pod budovou bývalého

do prostor obecního bytu. Dotace tentokrát vyhlásilo

kravína. Tato budova, která obci nepatřila, byla

Ministerstvo pro místní rozvoj.

prodána soukromým vlastníkům.

Starostka obce informovala zastupitele, že plánované

Dále zastupitelé schválili zařazení dlouhodobého

podání žádosti na odbahnění a rekonstrukci břehu

majetku do užívání obce. V průběhu roku byly

rybníka Na Hladově bylo z důvodu dalších požadavků

dokončeny tyto investiční akce a do majetku obce

občanů

bylo zařazeno:

projednáváno s projektovou firmou VHS, včetně

Veřejné osvětlení v ulici Okružní, jehož pořizovací

odboru životního prostředí.

obce

schválilo

sousedních

parcel

opětovné

odloženo

a

podání

znovu

Zastupitelstvo obce dále projednalo novou vyhlášku

cena činí 299 595, 49 Kč.
Veřejný rozhlas v ulici Za Humny za 10 395,92 Kč a

o odpadech, která v roce 2022 vzejde v platnost.

veřejný rozhlas v ulici Okružní za 19 628,44 Kč.

Obec Kuchařovice bude nadále uplatňovat vybírání

Zrekonstruované sociální zařízení v budově MŠ
za 244 325,34 Kč a rekonstruovaná podlaha + topení
v budově ZŠ za 422 096,40 Kč.
Chodník kolem kapličky v ul. Ke Kapličce za
8 046,68 Kč, dláždění a ohrazení plotu kolem
restaurovaného sloupu Nejsvětější Trojice
V průběhu měsíců září a října proběhla dvě
řízení

jejíž

výsledky

Vzhledem k navyšování cen pohonných hmot a služeb
je

předpoklad,

že

dojde

i

ke

zdražení

svozu

komunálního odpadu. ZO byla navržena na rok 2022
částka 550,- Kč za svoz komunálního odpadu na
trvale přihlášeného občana a nemovitost.
Na programu jednání byla i příprava kulturních akcí

za 23 273,90 Kč.
výběrová

poplatku za trvale přihlášeného občana v nemovitosti.

zastupitelé

schvalovali. Ve druhém kole výběrového řízení na
opravu hřbitovní zdi byla vybrána a schválena
zastupitelstvem firma Miroslav Plaček z Kuchařovic.
Celkové náklady se pohybují kolem 540 tisíc z toho
obec obdrží dotaci v celkové výši 200 tisíc Kč.
Do výběrového řízení na zakoupení komunálního
traktoru pro obec se přihlásily celkem čtyři firmy.

do konce kalendářního roku. Termíny byly stanoveny,
avšak

realizace

akcí

bude

závislá

na

vývoji

epidemických opatření. Na pátek 26. listopadu od
17.00 hodin je naplánováno rozsvícení vánočního
stromu s jarmarkem. Adventní koncerty ve dnech
28.11., 11. a 18.12. 2021 jsou bezpochyby akce, kde
je realizace odvislá od nařízení vlády týkající se
omezení akcí a shromažďování osob. V případě
mimořádných opatření se vánoční koncerty ruší.

Dodavatelskou firmu byla odsouhlasena firma Hitl s.
r. o, která dodá traktor za cenu 907 500,-Kč včetně
DPH.
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