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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 7. ZASEDÁNÍ ZE DNE 6.5. 2019 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouvy o zřízení věcného břemene E-ON Kuchařovice
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, zřízení věcného břemene Znojmo, K 4124/2 připojení k DSNN
rozpočtové opatření č. 1
zařazení dlouhodobého majetku do užívání obce
venkovní kamerový systém na budově VZ za pořizovací cenu 65 269,- Kč
protisluneční folie na okna budovy VZ obce Kuchařovice za pořizovací cenu 64 639,41 Kč
ukončení činnosti svazku DSO Znojemsko k 30.6. 2019
návrh na nové dopravní značení v obci
samovýrobu-těžbu suchých stromů v obecním lese za cenu 100 Kč/m3
Strategie rozvoje obce Kuchařovice na roky 2019 až 2030
navýšení poplatku za úklid ve VZ obce z částky 1000,- Kč na 1 500,-Kč s platností od 1.7. 2019
návrh kroniky obce za rok 2015 vypracovaný paní Táňou Plichtovou.

TĚŽBA DŘEVA V OBECNÍM LESE
prodej palivového dřeva formou samovýroby
Sucho a kůrovec vykonal své i v našem obecním lese. Několik desítek uschlých
stromů je potřeba v co nejkratší době vytěžit, aby nedocházelo k dalšímu
množení kůrovce a odumírání dalších stromů. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání rozhodlo umožnit občanům samovýrobu kůrovcového dřeva, což se
týká především kalamitního borovicového dřeva a souše. Zájemci o těžbu se
mohou přihlásit na tel 602502167. Cena za 1 m³ je stanovena na 100,- Kč. Těžit
je povoleno po celý rok. Obecní úřad upozorňuje majitele lesů, že je dle zákona
povinnost se o les řádně starat, udržovat ho a obzvlášť v době kalamity je
nutnost odstraňovat spadlé a napadené stromy.
Osamoceně stojící zelené borovice na fotografii čeká pravděpodobně stejný
osud jako uschlý strom v popředí.
POPLATKY –NEZAPOMEŇTE VČAS ZAPLATIT POPLATKY, POSLEDNÍ TERMÍN JE 30.6. 2019
Obecní úřad připomíná občanům, že poplatky na rok 2019 za komunální odpad, poplatky ze psů a nájem hrobových
míst se hradí do 30.6. 2019. Úhradu lze provádět hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet:1387596359/0800.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JIŽ TENTO TÝDEN
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. Volby se v naší obci uskuteční v jednom volebním okrsku v zasedací
místnosti Obecního úřadu Kuchařovice. K volbám nezapomeňte přinést občanský průkaz. Občané s jiným trvalým
bydlištěm mohou volit na voličský průkaz.

KULTURNÍ AKCE

CO NÁM PŘINESL MĚSÍC KVĚTEN

Marcela Mašejová

Zakládající členové Výstavy vín v Kuchařovicích.
30.4. 2019 Pálení čarodějnic
Ranní déšť předpovídal, že malé kuchařovické
čarodějnice tentokrát u svého ohně nepřistanou.
Nakonec se však počasí vyčasilo a kolem 70 malých
čarodějnic a čarodějů si Filipojakubskou noc užilo.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci tohoto večera.

Celé odpoledne v jednom kole,
a zábava je již v plném proudu.

3. 5. 2019 Želetické divadlo
Divadelní soubor Želetín připravil divadelní hru
Světáci. Půlku divadelního sálu obsadili kuchařovičtí
diváci, kteří odjížděli z představení nadšeni a
spokojeni. Výkony tohoto souboru předčily i
profesionální herce. Hráli od srdce a pro potěšení
diváků.
XXX. JUBILEJNÍ VÝSTAVA VÍN 2019 -ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
• Přípravy trvaly přes dva měsíce
• sešlo se celkem 333 vzorků vín
• nejmladší účastnici Barborce bylo 14 dnů,
nejstarší 95 let
• zlaté medaile obdrželo 106 vín
• degustační komisi tvořilo 27 pánů
• poslední návštěvníci odcházeli po 12hodinovém veselí.

5.5. 2019 Požehnání nového dopravního automobilu.
Mše ke sv. Floriánovi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Kuchařovice hlásí plný stav. V úterý 14. května proběhl v mateřské škole zápis. Celkem se dostavilo 12
dětí a zájem stále roste. Jak nám sdělila paní Žáková, od prvního září mohou přijmout pouze 10 dětí. Kapacita školky
tak bude zcela naplněna. Přednostně se přijímají předškolní děti, dále děti starší tří let a děti, které mají sourozence ve
škole v Kuchařovicích.
POLOŽENÍ VĚNCE NA POČEST UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Není tomu zvykem, aby položení květin k významným výročím a
památníkům kladly děti. V poledne 8. května tak u památníku obětem
druhé světové války a na počest osvobození a ukončení II. sv. války
položily věnec, společně s paní starostkou a ředitelkou školy, žákyně
čtvrté a páté třídy z místní školy.
Válka pro Kuchařovice skončila 8. května 1945. Poslední německý
voják opustil Kuchařovice právě 8. května kolem čtvrté hodiny
odpolední a už od 17. hodin se chystaly přípravy na přivítání Rudé armády, která do obce dorazila kolem 20. hodiny.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci květnu oslavila významné životní jubileum paní Marie Kudrnová. Oslavenkyni přejeme pevné zdraví,
životní optimismus a do dalších let mnoho šťastných chvil a dobrou náladu.
POZVÁNKA

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Obec Kuchařovice
zve na

které se uskuteční

v neděli 26.května od 14.00 do 19.00 hodin
v sále Víceúčelového zařízení obce Kuchařovice
K poslechu a tanci hraje p. Balada. Pozvání přijal mužský pěvecký
soubor Mužáci. Připraveno je občerstvení, víno od našich vinařů a
malé kulturní překvapení.
Na setkání s Vámi se těší zastupitelé obce Kuchařovice

POZVÁNKA DĚTSKÝ DEN 2.6. 2019
Oslavte s námi Den dětí v přírodě. Do lesa za meteorologickou stanicí se 2. června od 15.00 hodin uchýlí známé
pohádkové bytosti. A jak to v pohádkách bývá, připravily si pro děti různé úkoly a pokud děti vše zvládnou,
neobdrží půl království a princeznu, ale sladkou odměnu. V cíli je ukrytý poklad, který skrývá dary pro každého,
kdo ho objeví. Odvážlivci se mohou projet na koni. Přijede i pan zmrzlinář, který bude mít nachystanou tu nejlepší
zmrzlinu na světě a k tomu i cukrovou vatu. Pokud se nám spustí déšť, přesunou se Popelka, vodník Česílko,
Karkulka a další bytosti pod střechu Víceúčelového zařízení.

POZVÁNKA DOBROVOLNÍ HASIČI OSLAVÍ 120. LET
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