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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kulturní akce v měsíci květnu
4. května
XXX. ročník Výstavy vín
12. května
Poutní mše svatá ke sv. Florianovi
26. května
Tradiční setkání senioru. Začátek v 14.00 hodin v sále víceúčelového
zařízení. Připraven je bohatý program.

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Parné léto ještě nezačalo a už zde máme několik výjezdů k požárům. Travní porost, pravděpodobně zapálený
nezodpovědným kuřákem, ale i dvakrát hořící les v našem okolí. A zde je už něco v nepořádku. Pravděpodobnost
úmyslného zapálení je dost vysoká. Sucho zvyšuje vznik požárů, proto vyzýváme občany, aby omezili rozdělávání
ohně ve volné přírodě na minimum.
DOPRAVNÍ SITUACE A PARKOVÁNÍ V OBCI - CO NEJVÍCE TÍŽÍ NAŠE OBČANY

Marcela Mašejová

Nejvíce naše občany tíží dopravní situace v obci. Velké množství projíždějících automobilů je skoro až neslučitelné
s normálním životem pro obyvatele bydlící na hlavní ulici, nemluvě o těch, kteří jí bez úrazu chtějí přejít. Tento palčivý
problém řešíme s dopravní policií, prozatím se však nedaří najít společnou řeč. Návrh na instalaci semaforů na
přechody, popř. radarů, to vše nám bylo prozatím zavrhnuto. Dalším problémem je samotné parkování v obci. Stížnosti
na špatné parkování a neohleduplnost řidičů jsou na denním pořádku. To nás donutilo k tomu, že jsme společně
s dopravní policií prošli celou obec a připravujeme dopravní omezení na místech, kde vidíme největší rizika. Nejvíce
problematické jsou ulice Na Hladově, Ke Kapličce, Úzká, Prostřední, Znojemská, ale i Větrná (nedodržování rychlosti),
včetně náměstí mezi hasičskou zbrojnicí a výjezdem na ulici 8. Května. Pokud projíždíme obcí v úzkých uličkách nebo
zatáčkách najdeme zde místa, kde sotva projede osobní auto natož traktor, který má v zimě prohrnout cestu nebo
dovézt kontejner. A přesto se najdou tací, kteří zde v klidu zaparkuji. Tito majitelé by ihned od dopravní policie obdrželi
značnou pokutu za špatné parkování. Ulice Ke Kapličce, Úzká nebo spodní část ulice Na Hladově je ukázkovým
odstrašujícím příkladem. Kousek dál na starém hřišti je parkovacího místa dost. Ale proč bychom se namáhali. Ulice Ke
Kapličce má další raritu, delší dobu odstavené auto, pod kterým se nachází olejová skvrna velikosti metru čtverečního.
Ale posuňme se o ulici dál. Znojemská ulice mi při projíždění připomíná slalomovou dráhu a nákladní auta na chodníky
doopravdy nepatří. A stání na chodníku podruhé. Chodník má sloužit pro chodce nikoli pro auta. Proč musí chodci
vbíhat do rušné silnice, proč nemohou řidiči zajet do svých dvorů. A jako poslední jsme si nechali parkování na náměstí.
Olejové skvrny na dlažbě, a přibývající osobní i nákladní auta, včetně zablokovaného vjezdu do hasičské zbrojnice je na
denním pořádku. Nechci tímto výčtem nikoho kárat, nechci ani poučovat, ale chci, aby někteří z Vás začali přemýšlet,
o tom zda nejde tuto vážnou situaci a komplikaci řešit. Zeptejte se sami sebe, jestli náhodou nestojí vaše auto na místě
jen proto, že se Vám nechce zajíždět např. do garáže nebo dvora. Obec není povinna a nemůže řešit tento problém za
vás např. vybudováním parkovišť. Mnozí z Vás, kteří po tom volají, tam stát nebudou. Porozhlédněte se před domem,
zda vaše předzahrádka, která je ohraničená pouze plotem by nebyla vhodná jako parkovací místo. Podívejte se, jestli
vaše garáž nepřipomíná skladiště nepotřebných věcí. Tato situace se musí začít řešit a my jsme již začali. Pravda, bude
to obec, ale i nezodpovědného majitele vozu něco stát.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy Kuchařovice se uskuteční dne 14. 5. 2019 od 9.30 do 15.30 hodin. Více informací
na www. skolakucharovice.cz
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Oznámení o volbách do Evropského parlamentu dle zákona č. 62/2003 Sb. a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení
zákona č. 62/2003 Sb., a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
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.
Minimální počet členů okrskové volební komise je v naší obci stanoven na 6 členů. Právo hlasovat má každý občan
ČR, který v den konání voleb dosáhl věku 18 let.

POPLATKY
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.

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA HLADOVSKÉM RYBNÍKU -ZÁVODY PRO MLÁDEŽ DO 15 LET

Martin Fousek

Organizátoři závodu: SDH Kuchařovice.
Datum konání: 27. 4. 2019
Čas:
16.30 hodin Prezentace, losování míst a příprava
16:45 Start závodu
19:30 Konec závodu
19:45 Vyhlášení výsledků
místo konání: Kuchařovice - Hasičská nádrž Na Hladově
Startovné: 100 Kč (1 lovné místo, 1 prut)
Počet závodníků: max. 15
Občerstvení během závodu je zajištěno.
Rezervace míst: přednostně e-mailem, výjimečně SMS, telefonicky do 25. dubna 2019 e–mail: xx.paja@seznam.cz ;
mobil: 724647786. Podrobné informace najdete na www.kucharovice.cz. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Lovné metody: PLAVANÁ
Povolené nástrahy: jakékoli nástrahy kromě živé a mrtvé rybky (boilie, pelety, kukuřice, těsta, ostatní rostlinné
nástrahy, červi, rousnice, hnojáčci …). Je zakázáno používání luštěnin a nevařené kukuřice!!!
Pravidla:
1. Současně s prezentací proběhne 1. losování startovního místa. (celkem se bude losovat 2x)
2. Loví se pouze na jeden prut s jedním návazcem a jedním jednoháčkem, protihrot povolen.
3. Při nahazování, obsluze prutů, zdolávání a podebírání ryby může pomáhat 1 dospělá osoba – doprovod dítěte.
4. Kterýkoli z rozhodčích má kdykoli během závodu právo zkontrolovat udice, nástrahy závodníka.
5. Povinné vybavení: podběrák, vyprošťovač háčků (pean), vezírek (pro případ, než bude ulovená ryba rozhodčím
změřena)
6. Úlovky se okamžitě po změření vrátí šetrně zpět do vody.
7.Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Za děti odpovídají jejich rodiče, popř. jiná dospělá doprovázející
osoba. VŠE, CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!!!
Hodnocení: Započítávají se všechny ryby. Ušlechtilé ryby (kapr, amur, lín atd.)1cm = 1 bod, ostatní ryby (cejn,
karas, plotice, okoun, atd.) - co kus, to 1 bod. Délka ryb se sčítá, vyhrává závodník s největším počtem bodů. V
případě stejného počtu bodů rozhoduje o pořadí délka nejdelší ulovené ryby a následně.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY-ZÁJEM O WALDORFSKOU VÝUKU MÁ 12 DĚTÍ

Alena Vavroušková

V sobotu 13. 4. proběhl zápis do Základní školy v Kuchařovicích. V devět hodin ráno se otevřely dveře školy a vstoupili
první předškoláci se svými rodiči. Po chvíli rozkoukávání si děti přebrala budoucí paní učitelka první třídy a vešla s nimi
do pohádky, kde děti plnily různé úkoly. Mezitím co rodiče vyplnili potřebné dokumenty, potkaly se děti s trpaslíkem
Barvyrádem, musely přemoct obra, ježibabu i hejkala, projít kouzelným močálem a utkat se s kouzelným zrcadlem.
Všechny děti byly velmi odvážné a šikovné, proto všechny úkoly splnily. V září se budeme těšit na našich 12 nových
prvňáčků.

NOC S ANDERSENEM A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Klára Trachtulcová

Na začátku dubna si naše škola připomněla, jak důležité jsou pro děti pohádky a čtení, tematickou akcí Noc
s Andersenem. V předvečer se děti začaly trousit do školy se všemi svými spacáky, karimatkami, plyšáčky, ale
především buřtíky na opékání! Starší žáci uspořádali pro ty mladší šipkovanou přímo k vatře na starém hřišti. Děti 1.
až 3. třídy potom šly po jejich stopách a musely vyplnit všechny úkoly, které na ně čekaly ukryté pod kameny či v mlází.
Při táboráku nám počasí moc nepřálo, tak jsme si jen opekli špekáčky a vypravili se za drobného mrholení do školy a
čekal nás celý večer pohádek! Nastražili jsme ouška a dočkali se pohádky předčítané paní starostkou i pohádky zpívané.

Ve středu 10. dubna se v prostorách našich tříd konaly velikonoční dílny. Děti si pro rodiče
nejprve připravily krátký program. S vlastnoručně vyrobenými loutkami ztvárnily pohádku
O ztracené ovečce. Poté si mohli rodiče spolu s dětmi zakousnout nějaký mls v minibufetu a
hurá na vyrábění! Vázali jsme věnce, vyráběli přáníčko, malovali sádrové odlitky. Největší
zkouškou šikovnosti bylo namalovat vlastní kraslici roztaveným voskem. Mnozí z nás to dělali
vůbec poprvé, i přesto se nám podařilo vyrobit skvělé a originální kousky.

SLAVÍME VÝZNAMNÁ JUBILEA-POSLEDNÍ ČÁST

Marcela Mašejová

Poslední ze čtveřice žen, které jsou na tomto světě již přes devadesát let, je paní
Jiřina Pokorná.
Na návštěvu k paní Pokorné chodíme již čtyři léta, po tuto dobu, co jí navštěvujeme v den
jejich narozenin, jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí. Prozradila nám na sebe, že
ráda pletla, vyšívala, plavala a hrála kanastu. Její jméno je Jiřina a květiny stejného znění
měla nejraději. Pochlubila se svojí rozvětvenou rodinou, svými vnoučaty a pravnoučaty.
Její mládí je protknuto dějinami války. Vzpomínala na život v době, kdy rozdělovaly
Kuchařovice hranice na české a německé území. Nejbolestnější však byla vzpomínka na
svého bratra Josefa Smrčka, který je jedním z obětí II. světové války. Jeho jméno mohou
obyvatelé Kuchařovic najít vyryté na památníku obětem této doby. V domě žije se svým
synem a snachou, kteří jí věnují všechen svůj čas. Jak se starala ona o své děti, tak se dnes
starají oni o ní. A za to jim a všem lidem, kteří dokáží o své rodiče pečovat, patří obrovské poděkování.
Paní Pokorné přejeme jen to nejlepší a hodně zdravíčka.

V květnovém čísle zpravodaje najdete pozvání na Setkání seniorů, na 120. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Kuchařovicích nebo informace ze zasedání zastupitelstva obce.
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