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KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ
VÁNOČNÍ VYDÁNÍ

Zimní čas nastal nám
SLOVO NA ÚVOD
Rok 2021 se blíží ke svému konci. Opět prožíváme období, které nám přináší překážky v podobě omezení
společenského života, plynulého chodu firem a přeplněných nemocnic. Na minimum se omezilo setkávání s
občany, známými, ale i příbuznými. Tak trochu jsme si začali na tento styl zvykat a přizpůsobovat se. Někde
se život rodin zúžil jen na pořízení nákupů, vyřízení nezbytných úředních věcí, práci z domu, včetně
distanční výuky s dětmi. Pandemie zasáhla do života všech lidí na celém světě a bohužel se nevyhnula ani
naši zemi a obci. Co je však na této skutečnosti nejsmutnější, že se toho tak brzy nezbavíme. Špatné zprávy
o nárůstu nakažených, včetně rozpolcenosti společnosti týkající se otázky očkování slýcháme dnes a
denně. Pokud chceme být opět zdraví a přejeme si, aby se vše vrátilo do zajetých kolejí, musíme se chovat
zodpovědně nejen k vlastní osobě, ale i ke společnosti. Nabalující se problémy s uzavřením firem a hranic
nám teprve nyní ukazují nedozírné důsledky, které se dotknou našich financí, nejenom rodinných, ale i
obecních.
I přes veškerá omezení se nám skoro vše, co jsme si v tomto roce, jako obec naplánovali, podařilo dokončit.
Často jste se při osobním setkání ptali, co je v obci nového. Odpověď vždy shrnuji do běžných vět,
opravujeme, připravujeme, pořizujeme, vyřizujeme. I za těmito slovy je kus poctivé a zdlouhavé práce a
snad je za námi i vidět.
What's
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Blížící se závěr roku bývá obdobím bilancování. Co nám tento rok přinesl.

Kompletně se dokončila přestavba márnice na kolumbárium. Dnes je již čtvrtina urnových míst pronajata
občanům.
V ulici Okružní se dokončilo nové veřejné osvětlení s rozhlasem a optickým kabelem na vysokorychlostní
připojení k internetu.
V ulici Větrná a Okružní u mateřské školky se vyměnila všechna nevyhovující světla veřejného osvětlení
za nová.
Dokončena byla celková rekonstrukce sloupu Svaté Trojice, včetně nového přístupového chodníku,
ohrazení a výsadby.
V budově školy se zrekonstruovaly podlahy ve dvou učebnách a vyměnila stará topná tělesa.
Omšelé a zastaralé sociální zázemí (umývárna, toalety) v přízemí školky se změnilo na moderní
a čisté prostředí.
Dokončily se veškeré stavební práce na kapličce v ulici Ke Kapličce, včetně materiálního vybavení. Vše za
většinové finanční podpory občanů.
Částečně se dokončila výsadba květinových záhonů v ulici Znojemská.
Na novém hřišti vyrostlo workoutové hřiště s posezením, včetně lanové dráhy pro děti.
Největší položkou pro obec a nejvíce využívanou bude nový obecní traktor.
Byly kompletně dokončeny projektové dokumentace na: přestavbu obecního bytu za účelem rozšíření
školní jídelny, revitalizaci rybníku Na Hladově, včetně úpravy přítoku vody z Dobšického potoku, rozšíření
parkovacích míst v ulici Znojemská a návrh na parkoviště u hřbitova
Rozjelo se vyjednávání s vlastníky pozemků v oblasti výstavby domů za mateřskou školkou s pracovním
názvem Větrná II a v ulici Okružní, kde již výstavba nových domů začala.
Zahájila se vyjednávání s majiteli parcel týkající se převodu a prodeje pozemků na bývalé skládce,
kompostárnou a Sběrným dvorem.
Instalovala a zprovoznila se Zásilkovna, která ušetří občanům čas s vyzvedáváním a posíláním balíků.
Rozjíždíme nový způsob informování občanů přes Mobilní rozhlas
Kuchařovická knihovna se rozloučila se svoji dlouholetou knihovnicí.
Nemocnici Znojmo jsme díky finančnímu daru přispěli na nákup mobilního ultrazvuku.
V oblasti kultury jsme zvládli uspořádat pouze Václavské posvícení, dýňovou stezku, drakiádu a
martinský průvod.
Občané se zasloužili o to, že se zde otevřely nové služby: Pizzerie u Bubáků a nové kadeřnictví Vlasta.
Obdiv patří i nově rekonstruované budově bývalé hospody na ul. Znojemská.
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KNIHOVNA KUCHAŘOVICE
Obecní knihovna má své věrné čtenáře. Není jich mnoho, ale přesto se mezi dospělými
najdou tací, kteří využijí úterní odpoledne k procházce a výpůjčce zajímavé knihy. O
příděl a nové tituly se hlavně podílí Okresní knihovna Znojmo, která nás zásobuje
novinkami z výměnného fondu.
Aby se zájem o čtení dostal i do podvědomí mladých čtenářů, zaměřili jsme se na
školní děti. První jsme v knihovně přivítali předškolní děti z mateřské školky. Jejich
zvídavost nebrala meze. Žáci základní školy využili návštěvu knihovny v rámci
přípravy školního projektu o zajímavých místech naší obce. Pro děti byly připraveny
malé dárečky v podobě ručně vyráběných záložek a zajímavých omalovánek. Z řad
školáků přibyli čtyři noví čtenáři. Knihovna plánuje jak pro předškolní, tak i pro školní
děti pravidelné návštěvy knihovny v rámci výuky. K příjemnému počtení nám pro
nejmenší čtenáře chybí útulné posezení. Prozatím si děti čtou na koberci. Malé
židličky nebo čtenářský koutek pro nejmenší by ještě více navodilo tu pravou pohodu
u knížky. Knihovna je již vyzdobena obrázky od školních dětí.
Díky výměnnému fondu je z čeho vybírat. Navýšily se knihy nejenom pro dospělé, ale
právě i pro děti. Čím více je čtenářů, tím častěji může knihovna žádat o přísun nových
knih. Různá omezení a nemoci nám částečně neumožňují začít s plánovanými
aktivitami pro naše čtenáře. Pro děti to budou kvízy, soutěže a poučné hry. Pro
seniory se plánuje donáška do domu. Časem plánujeme i různé besedy nebo kurzy.
Pro zajímavost, nejstaršímu čtenáři je přes osmdesát let a nejmladšímu 6.
Všem věrným čtenářům přejeme krásné vánoční svátky, pod stromečkem ať najdete
tu nejzajímavější knihu a v novém roce se na vás opět těšíme.
Věra Laušová
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REPORTÁŽ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NÁZORY RODIČŮ A ŽÁKŮ

Přinášíme názory dvou rodičů žáků školy.
Proč jsme si vybrali ZŠ Kuchařovice s alternativní výukou? (množné číslo zde znamená, že školu jsme
vybrali společně s našimi dětmi).
1. Nutno říct, že pokud by byla taková škola blíže, volíme samozřejmě bližší školu.
2. Jsem vděčná, že zde tato škola je, protože nabízí jinou variantu ke klasickému způsobu vyučování.
3. Neznámkuje se, takže se (konečně) boří zažitý stereotyp a mýtus, že bez známkování se děti nic
nenaučí. Naučí. A navíc se díky tomu, že nejsou známkovány, nezabije jejich vnitřní touha po
poznávání.
4. Tím, že se neznámkuje, se také nesrovnává. Každý jsme originál a můžeme vyniknout v něčem
jiném.
5. Individuální přístup díky nižšímu počtu žáků ve třídě.
6. Velmi přátelské a vstřícné prostředí a srdeční a empatičtí učitelé, vychovatelé i asistenti.
7. Je zde jiná metoda výuky rozvíjející přirozené dovednosti, schopnosti a talenty dítěte a zohledňující
jeho mentální a emoční vývoj.
8. Namísto soutěživosti a rivality se ve výuce podporuje schopnost spolupráce, otevřenost, upřímnost
a respektování druhých.
9. Od 1. třídy se děti učí anglicky a německy.
10. Děti se do školy těší!
PS: Vůbec mi nevadilo, že dcera díky jiné metodě výuky neuměla na konci 1. třídy to co v klasické
škole. Naučila se to v průběhu 2. třídy a nyní ve 4. třídě si už plynule a s porozuměním čte knížky sama.
Nebojme se a dejme našim dětem důvěru, ony se učí nové věci rády. A úplně nejlíp jim to jde, když je
učení tzv. vedlejší produkt (např. při hře, v rámci určitých projektů apod.). Velké díky Kuchařovice!
Mgr. et Mgr. Jana Oberreiterová (Šumná)
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A proč jsme si vybrali ZŠ Kuchařovice my? Jaký je náš příběh?
O kuchařovické škole jsem se dozvěděla od mé sestřenice, která do Kuchařovic dala svého syna. Od ní jsem věděla,
že škola praktikuje ve vyučování alternativní prvky tzv. waldorfské pedagogiky. O waldorfském vzdělávání jsem
viděla několik dokumentů a velmi mě to zaujalo. Když jsem se rozhodovala, kam dát moji nejmladší dceru, nakonec
vyhrála „klasická“ škola v místě bydliště, protože pro dceru bylo rozhodující být se svojí nejlepší kamarádkou.
Nechtěla jsem jí dávat do jiné školy proti její vůli. Souhra několika skutečností v průběhu první třídy – mimo jiné
velkou roli hrálo i uzavření škol díky Covidu – způsobila, že moje dcera začala do školy chodit s velkou nechutí, a
nakonec od ní zaznělo: „Maminko, já už v této škole nechci být“. To byl impuls pro mě. Domluvila jsem si s paní
ředitelkou setkání, zda by byli ochotni přijmout dceru v průběhu druhé třídy. Bylo to možné, tak jsem se přišla na
jeden den s dcerkou podívat do vyučování a bylo rozhodnuto. Byla nadšená, já také a během týdne přestoupila do
Kuchařovic. Od té doby říká, že chodí do nejlepší školy na světě, prázdniny jsou pro ni příliš dlouhé, protože už se
nemůže dočkat, až zase bude ve škole. Školu v Kuchařovicích můžu jenom doporučit.
To, že jsou děti ve škole spokojené, je zřejmé. Důležité však je, aby po ukončení 5. třídy, mohly pokračovat na
druhém stupni. Proto jako rodiče doufáme, že vyjde záměr založit i druhý stupeň základní školy se zaměřením na
waldorfskou pedagogiku. Všem a hlavně kuchařovickým budoucím žáčkům tuto školu vřele doporučuji.
Hana Jánošová

ŠKOLNÍ REPORTÁŽ
ZEPTALI JSME SE DĚTÍ V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
NA CO SE NEJVÍCE TĚŠÍŠ
Na kamarády
Na výtvarku, protože si můžeme vyzkoušet různé
techniky malování a kreslení
Na malování akvarelovými barvami
Na matematiku
Na hodiny pracovních činností
Teď zrovna v družině vyrábíme „zlaté prasátko“, a to
je bezva
Na hraní na flétničky
Na společné zpívání
Až budu ve škole přes noc, chtěla bych tady spát

CO BYCH CHTĚL/A/ ZMĚNIT
Chtěl bych delší přestávku
Chtěl bych začátek školy až v 9.05hodin
Chtěla bych se učit i francouzštinu
Chtěl bych hodiny euritmie
Chtěla bych se podívat na půdu školy
Chtěl bych více kostek do družiny na stavění
domečků

CHODÍŠ DO ŠKOLY RÁD/A/
Chodím do naší školy velmi ráda, protože se tu
nenudím.“
„Chci se učit věci, které budu potřebovat.“
„Je pro mě důležité, že se mi nikdo neposmívá, i když
se mi zrovna práce nepodaří.“
„Do školy chodím rád, abych se něco naučil.“
„Jsou tady super učitelky i asistentky, jsou na mě
milé a nikdy nekřičí.“
„A máme tady nejlepší družinu. A taky bezva
zájmové kroužky: vyrábíme keramiku, hrajeme stolní
hry, máme sportovky a dramatický kroužek, florbal a
spoustu dalších aktivit.“
„Mám ráda hodiny angličtiny a němčiny, protože je
při učení legrace.“
„Líbí se mi, že pracujeme v epochách, takže se
věnujeme delší čas jednomu předmětu a děláme
projekty.“
„Chodím do školy rád, protože tady máme svůj
fotbalový tým.“
„A mám tady svoje kamarády.“
„Jsem rád, že se v naší škole neznámkuje.“
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CO TĚ NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE SLOVO " ŠKOLA!"
Zábavné učení, abeceda, psací písmo, matematika, učitelka, násobilka, čtení, dobrá zábava, tělocvik,
plavání, němčina, angličtina, hudebka, společné zpívání, přestávky, svačina, hraní s kamarády, mám se
tady dobře, řemesla, dobré vtipy, výlety, obědy, družina, dobrá nálada a další slova přicházela...

JIŽ UZAVÍRÁM SLOVY ŽÁKA 4. TŘÍDY:
“ V N A Š Í Š K O L E J E Z Á B A V A S E U Č IT .“
N E C H C E M E N I K O H O P Ř E S V Ě D Č O V A T , P Ř IJ Ď T E S E K N Á M P O DÍ V A T , R Á D I V Á S UV Í T Á M E .
Z A K O L E K T I V P E D A G O G Ů I N A Š IC H Ž Á K Ů J A R M IL A P R Á Š K O VÁ .

SVATÝ MARTIN PŘIJEL NA BÍLÉM KONI
Druhý listopadový pátek do naší obce opět zavítal svatý Martin na bílém koni se svojí družinou. Po loňské nucené
covidové pauze to bylo letos již popáté.
Sraz byl Na Výhoně a odtud se průvod v čele se svatým Martinem vydal ulicemi Větrná, Okružní a Na Hladově až
na staré hřiště. Kouzelnou atmosféru svatomartinského večera dokreslovala malá světýlka, která celou trasu
průvodu lemovala. Svatého Martina na bílém koni doprovodily děti s lampiony a lucerničkami. Na hřišti byl svatý
Martin tradičně uvítán vínem od místních vinařů. Po tomto milém přivítání vystoupila historická skupina ALBION
se svojí ohňovou show.
Poté svatý Martin obdaroval všechny přítomné děti nazdobeným perníčkem.
Ani letos nechyběly soutěže pro děti, které za splnění 5 úkolů obdržely sladké odměny a pamětní medaili.
Tradičně nechyběl čaj ani svařák pro zahřátí. Velice příjemně nás překvapila hojná účast, jak místních, tak
přespolních.
Fotky z akce si můžete prohlédnout na webových stránkách obce v sekci fotogalerie.
Jitka Krulová

ADVENTNÍ ČAS
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU KUCHAŘOVICE
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Obecní
úřad
Kuchařovice
oznamuje
občanům, že v době
od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude obecní
úřad z důvodů čerpání řádné dovolené
uzavřen. Provoz bude zahájen 3. ledna
2022.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu v roce 2022 připadne
na pátek 14.1. 2022. Kalendář svozu je součástí
tohoto zpravodaje. Najdete ho i na webových
stránkách obce.

SBĚRNÝ DVŮR PROVOZ

V sobotu 8.1. bude otevřen Sběrný dvůr na svoz
nebezpečného odpadu.
Vánoční stromečky začínáme svážet od 10. ledna
2022 .

ODEČET ELEKTROMĚRŮ
E.G.D a.s. oznamuje občanům, že ve dnech 21.12 až
23.12. 2021 bude pracovník firmy provádět odečet
elektroměrů ode všech dodavatelů. Žádají o
umožnění přístupu k elektroměrům.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Do Tříkrálové sbírky se mohou občané zapojit v
době od 1. 1. do 16.1. 2022.

POPLATKY V ROCE 2022
Za komunální odpad činí poplatek na jednu osobu a rok
550,- Kč. Upozorňujeme občany, že 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. Žádost o osvobození se musí žádat každý rok
nově.
K osvobození od poplatku je však nutné podat písemnou
žádost do 31. 1. 2022. Formulář na žádost najdete na
webových stránkách obce v sekci vyhlášky. Vlastník
nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu
je povinen zaplatit poplatek za dům 550,-Kč.
Za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je
částka 300,-Kč
Vybírají se poplatky za nájem hrobových míst a užívání
nebo pronájem veřejného prostranství.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2022, převodem na
účet:1387596359/0800 nebo v hotovosti v kanceláři OÚ.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
Obecní úřad Kuchařovice žádá, aby veškeré poplatky
hrazené v hotovosti občané platili až od 15. 2. 2022.
Děkujeme.

OMEZENÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY
Upozorňujeme
občany na regulaci používání zábavné
pyrotechniky v době silvestrovských oslav. Zábavnou
pyrotechniku lze používat pouze mimo zastavěné území!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přání k významnému životnímu jubileu posíláme paní Františce Patrákové, která v prosinci oslavila své
významné životní jubileum. Přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojená léta.
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Slovo na závěr roku
Rok s pořadovým číslem 2022 zrovna klepe na dveře. Přála bych si, aby se tyto dveře
každému z vás otevřely k něčemu krásnému a dobrému. Konec roku se nese ve znamení
přání. Přání, která nosíme v sobě jsou různá, mnohdy tajná – jsou naše. Přání a
poděkování předáváme i svým známým, kolegům, věřme, že upřímně a od srdce. Slova by
měla potěšit a zahřát.
Posílám tedy poděkování všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří tvoří výborný tým.
Jen díky nim jsme jako obec zvládli leckdy složité situace a zachovali veselou mysl.
Všem zastupitelům a občanům, kteří přiložili ruku k dílu, spolupracují s obcí a žijí pro
ni. Děkujeme za každou pochvalu, podporu i připomínku a návrh.
Přejeme všem občanům Kuchařovic klidné vánoční svátky v kruhu svých nejmilejších a do
roku 2022 hlavně pevné zdraví. Veselou mysl a optimismus. Radujte se z každého dne,
úsměvem potěšíte sami sebe a své okolí.
Marcela Mašejová, starostka obce

Vydavatel: Obec Kuchařovice; Adresa: OÚ Kuchařovice 8. května 211, 669.Povoleno OÚ Znojmo, registrační
číslo MK ČRE 11700; Vychází zdarma. Dle aktuální potřeby. Tisk: Tiskárna Kuchařovice, Neprošlo grafickou
úpravou. Příspěvky zasílejte na email: starosta@kucharovice.cz

