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ČÍSLO 2/ 2022 DUBEN

KUCHAŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ

SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste si v letošním roce konečně užili velikonoční svátky, takové jaké mají být s pomlázkou, malováním vajíček
a návštěvami u blízkých. Do ulic nám opět po dvou letech vyšli i chlapci, kteří svými hrkačkami a koledami zahájili tyto významné
svátky. Jaro je symbolem vzkříšení nového života, probuzení přírody a rození mláďat, což dokládá i úvodní snímek našeho
Zpravodaje. Čtyři kuchařovická kůzlátka, narozená na začátku jara jsou toho důkazem.
Po dva roky byly v obci utlumeny veškeré kulturní i společenské aktivity. Věřme, že i přes veškerá dění, která hýbou celou
Evropou, včetně skokového nárůstu cen a propadu ekonomiky, se nám v tomto roce podaří uskutečnit již dvakrát odložené
oslavy výročí obce a zrealizovat ty nejnutnější naplánované investiční akce. Před sebou má toto zastupitelstvo, kterému v
letošním roce končí volební období, ještě mnoho úkolů a aktivit, které by měly přispět k rozvoji obce a potřeb všech občanů.
Plánované opravy a výstavby jsou vesměs závislé na počasí, ale i na vytíženosti firem. Započaly práce na opravě hřbitovní zdi
a přístupových chodníků. Na žádost občanů bude zpevněn povrch polní cesty podél ul. V Zahradách od transformátoru k
bývalému Dřevotvaru. Dále opraveny stávajících parkovacích plochy na ul. Znojemská a Na Hladově u rybníka.
Pokračovat se bude i v modernizaci interiéru mateřské školy. Stávající poškozené podlahové krytiny nahradíme moderním
matriálem. Povrchové úpravy je nutné provést i v sále víceúčelového zařízení. Sedm let je již naše kulturní zařízení v provozu.
Taneční parket je pod velkou zátěží podpatků a sportovních aktivit opotřebován a potřebuje oživit.
Věřme, že se vše zvládne do června tohoto roku, kdy se chystá naše velká oslava.
Děkujeme tímto rodině Boháčové za zprostředkování fotografií.

Marcela Mašejová, starostka obce
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DOKONČENÍ A ZAHÁJENÍ NOVÝCH STAVEB
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KAPLIČKY
Dva roky trvala rekonstrukce kapličky nacházející se
na rozhraní ulic Ke Kapličce a Za Humny.
Pátého

června

tohoto

roku

se

uskuteční,

za

přítomnosti všech, kteří se na rekonstrukci jakkoli
podíleli, její slavnostní vysvěcení a předání do užívání
obce.
Zbývá dokončit jen něco málo úprav a kaplička se
stane

dalším

skvostem,

na

který

mohou

být

kuchařovičtí občané, a všichni kdo se na tomto díle
podíleli, pyšní.

POSEZENÍ U RYBNÍKU V ZAHRADÁCH
Nově

osazená

lavička

na

zpevněném

povrchu již může sloužit všem, kdo si bude
chtít u této vodní plochy odpočinout. Dílo,
které vzniklo začátkem tohoto roku je
dokončeno. Na stavbě se podíleli pan David
Trenz, Aleš Kubek, Miroslav Plaček, Petr
Richter, Karel Stehlík a František Mlejnek.

ZAHÁJENÍ OPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI A PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU
Oprava hřbitovní zdi a přístupového chodníku je první z akcí zahrnutých do plánu
oprav a investic v tomto roce. Na tyto opravy obec získala dotaci 200 tisíc.
Z této dotace je v plánu rekonstrukce vstupních sloupů, izolace zdiva, restaurování
vstupní brány a bočních mříží, nové omítky a chodníková plocha od kolumbária a
kolem urnové stěny. Z původní, pevně zakotvené mříže, vznikne menší přístupová
branka. Přibude i plocha pro odstavení kol a zakryté místo pro popelnici.

OPRAVY KANALIZAČNÍCH A DEŠŤOVÝCH POKLOPŮ NA UL. 8. KVĚTNA
Zdánlivě jednoduché a rychlé se zdálo vyřešení stížností občanů bydlících u hlavní
komunikace, na hlučnost uvolněných kanalizačních a dešťových poklopů. Po čtyřech
letech od celkové rekonstrukce tohoto hlavního tahu /2018/ nevydržely některé poklopy
nápor tisíce projíždějících vozidel. Pro obec vyvstal dost závažný problém, kdo tyto
opravy zaplatí. Dešťová kanalizace automaticky přechází pod správu obce samotné, tudíž
i opravy by si měla platit a zabezpečit sama, což není levná záležitost. Firma, která
rekonstrukci

prováděla

nejprve

nahlášenou

reklamaci

neuznala.

Několikaměsíční

vyjednávání však nakonec přineslo výsledky. Firma společně s Vodárenskou společností
nejvíce poškozené poklopy nakonec na své náklady vymění a obci tak ušetří nemalé
finanční prostředky.
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VELIKONOCE ODSTARTOVALY II. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ
VÝZDOBU U DOMU A PŘEDZAHRÁDEK.
V letošním roce bychom rádi navázali na první kolo vyhlášené soutěže ve výzdobě domů
a předzahrádek v naší obci.
Je radost procházet se po ulicích a obdivovat vynalézavost a kreativitu našich občanů.
Ohlasy na vaše nápady překročily i hranice našeho katastru. Je velice potěšující slyšet od
lidí, kteří zde nebydlí chválu na výzdobu u domů, včetně obce samotné.
Děkujeme vám za pozitivní přínos a oživení šedivých ploch.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - VÝBĚR Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ
Zastupitelstvo obce se od posledního vydání zpravodaje sešlo jednou a to v měsíci březnu. Nejdůležitějším bodem jednání
bylo schválení rozpočtu obce na rok 2022, který byl podpořen všemi hlasy. Na programu bylo dále schválení střednědobého
výhledu rozpočtu na období let 2023 až 2024. Opětovný prodej drtiče dřevní hmoty. Schválení kupní smlouvy mezi Českou
republikou Úřadu pro zastupování státu a obcí Kuchařovice na prodej pozemku ve vlastnictví státu. Smlouvu mezi obcí
Kuchařovice a městem Znojmem na spolufinancování sociálních služeb a informace o schválení navýšení kapacity základní
školy z 60 na 80 žáků. Zastupitelstvo dále projednávalo žádost základní školy o zřízení II. stupně. Tato žádost schválena
nebyla.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První vítání malých občánků v tomto roce proběhne 15. května 2022 na Obecním úřadě Kuchařovice. Přivítáme tři nové děti
a dvě, které se v loňském roce z důvodu nemoci nemohly se svými rodiči dostavit.
Srdečně tímto zveme všechny rodiče s dětmi a jejich příbuzné, kterých se vítání týká.
Rodiče dětí obdrží osobní pozvání.

POZVÁNKA
NA SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE KUCHAŘOVICE
U PŘÍLEŽITOSTI ODLOŽENÝCH OSLAV

K 800. - 802. VÝROČÍ
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
Z ROKU 1220.

OSLAVY SE KONAJÍ VE DNECH
25. a 26. ČERVNA TOHOTO ROKU
NA NÁVSI A V SÁLE VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ.
Kontaktujte prosím své příbuzné, známé, spolužáky…rodáky obce Kuchařovice a předejte
jim naše pozvání a informace o konání této akce.
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STATISTIKA POČTU OBYVATEL K 1. 1. 2022
K 1. lednu 2022 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 901 obyvatel.
Oproti statistiky k 1. lednu roku 2021 je to v tomto roce o 5 obyvatel více.
Statisticky obyvatele dělíme do kategorie dospělí, děti od 15 do 18 let a děti do 15 let.
Dospělých občanů je v obci nahlášeno celkem 749 (z toho 364 mužů a 385 žen).
Dětí od 15 do 18 let je 36 (z toho 18 chlapců a 18 dívek).
Dětí do 15 let je 116: chlapců 48 a dívek 68, do tohoto údaje se započítávají i děti do 3 let, kterých je 29 a dětí od 6-7 let je
celkem 15, ostatní jsou do věku 15 let. Statistické údaje jsou však jen stále čísla.

POPLATKY V ROCE 2022
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2022 došlo k navýšení poplatku za komunální odpad na 550,-Kč za osobu a rok.
Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu je povinen zaplatit poplatek za dům 550,-Kč.
Poplatek za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je částka 300,-Kč. V případě úhynu nebo pořízení
nového psa je nutné neprodleně tyto změny nahlásit na obecním úřadě.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2022, převodem na účet: 1387596359/0800 nebo v hotovosti
v kanceláři OÚ. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné vašeho domu.

LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU
Sběrný dvůr Kuchařovice bude pro sběr nebezpečného odpadu v roce 2022 otevřen vždy souběžně s vývozem komunálního
odpadu, který se vyváží každý druhý pátek v měsíci.
V tento den budou přistaveny i kontejnery na zelený kompostovatelný odpad, které budou na místě ponechány vždy přes
víkend.
V sobotu od 10. 00 do 12.00 hodin se otevře Sběrný dvůr na svoz nebezpečného odpadu.
Termíny Sběrného dvoru: 7. a 21. května, 4. a 18. června, 2. a 16. a 30. července, 13. a 27. srpna, 10. a 24. září, 8. a 22.
října.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
MVDr. Lubomír Borkovec ml. oznamuje občanům, že očkování psů a koček proběhne 4. května na tradičním místě
u kostela v době od 16.00 do 16.30 hodin.
Ceník služeb: Očkování proti vzteklině 350,-Kč, kombinace se vzteklinou (psinka, parvoviróza, hepatitida, chřipka,
leptospiróza (550,-Kč).
Odčervení tableta: 40 Kč /10Kg. Očkování králíků proti moru 25,-Kč, myxomatóza po domluvě.
Možnost zakoupení antiparazitálních přípravků (klíšťata, blechy…), tablety na 3 měsíce.
tel. číslo 606 614 189 nebo 724 566 726 Lubomír Borkovec ml.
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ŽÁCI ŠKOLY UKLÍZELI A PŘIPRAVOVALI SE NA VELIKONOCE
UKLIĎME ČESKO

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Žáci základní školy se zapojili do celorepublikové akce

Velmi rádi se vracíme k tradicím a společnému setkávání.

„ Ukliďme Česko“. K tomu byla zapotřebí především chuť

Velikonoční dílny nabídly dětem

pomoci přírodě, dále pytle a rukavice. Do této akce se

tvoření v 7 dílničkách. Děti s rodiči malovaly vejce, vyráběly

zapojili i rodiče, kteří podporují tyto aktivity a přišli nám
pomoci kuchařovický les uklidit. Mnozí vzali svoje děti
a jejich kamarády již dříve a pustili se do úklidu přírody
v různých lokalitách. Krásné je sdílet informaci: „Naše
rodina, když jde do lesa, bere s sebou vždy alespoň tašku
(někdy pytel) a odpadky z lesa sbíráme.“ TOMUTO ŘÍKÁME
VÝZVA KE ZMĚNĚ! Děkujeme!!! Žáci v malém lese naplnili 8
velkých černých pytlů odpadků, které v lese nemají co
dělat.

a jejim rodičům možnost

průsvity, tvořily keramické ozdoby, malovaly velikonoční
perníčky, skládaly z papíru a zdobily květináče jarními motivy.
Rodiče byli velice aktivní, nejen při tvoření, ale hlavně přinesli
spoustu občerstvení. Společná setkání jsou

vždy velkým

zážitkem a inspirací pro všechny zúčastněné. A hlavně! Domů
si všichni odnesli nejenom velikonoční atmosféru, ale i
vlastnoručně vyrobené výrobky a společné zážitky. Stálo to za
to!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum 98 let oslavila v měsíci březnu naše
nejstarší občanka paní Marie Plačková. Poděkování za péči a starost
posíláme celé rodině. Synovi Františkovi s manželkou a vnučce Lence a
její celé rodině, která své babičce a prababičce věnuje svůj veškerý
čas a laskavou péči.
Významného životního jubilea se v měsíci dubnu dožil i pan Jiří Běhal.
Přejeme pevné zdraví, spokojenost a mnoho životního elánu.
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MASOPUSTNÍ KARNEVAL

M.MAŠEJOVÁ

Letošní masopustní průvod vedl dobrý voják Švejk se svým policejním
doprovodem a záchranářským psem, který jak lze z jedné fotografie poznat,
se stal nejoblíbenější maskou celého průvodu. Přes třicet různých postav se
sešlo v sobotu 26. února, aby zahájily masopustní čas. Počasí bylo moudré a
místní občané zase maskám dopřávali dostatek občerstvení, pití i času.
Po celou dobu vyhrávala kapela pan Worbise za značného přispění vojáka
Švejka, kterým nebyl nikdo jiný než Lukáš Kubek. Jeho zpěv zněl po celou
dobu pochůzky po vesnici.
Večer se pokračovalo masopustní zábavou, která končila až nad ránem.

DĚTSKÝ KARNEVAL

JITKA KRULOVÁ
V neděli 6. března 2022 se konal tradiční dětský karneval. Sál
víceúčelového zařízení konečně po dvou letech opět patřil dětem. A že
se jich sešlo – princezny, čertíci, víly, broučci, kovbojové, policajti,
kuchtíci, apačové, různá zvířátka a spousta jiných. Celkem jsme mohli
obdivovat krásných 130 dětských masek. Program byl opravdu pestrý.
Děti si mohly zatančit, zacvičit a zasoutěžit v různých disciplínách.
Rejdění masek, tanec, soutěže a hry až do pozdních odpoledních hodin
okořenila bohatá tombola a královský průvod v podání místních dětí.
Všechny masky, které si děti samy připravily, nebo jim je maminky
a babičky po večerech zhotovily, byly moc hezké. Vybrat tu nejlepší
masku by bylo velice obtížné. Každé dítě si ale z karnevalu odnášelo
domů nějaký dáreček.
Myslíme, že celé odpoledne se nám vydařilo a zanechalo v nás dobré
pocity z pohledu na veselé, radostné a spokojené dětské publikum.
Děkujeme všem sponzorům a nadšeným rodičům, kteří se podíleli na
přípravách karnevalu. Moc děkujeme i za dary, které jsme obdrželi jako
ceny do tomboly.
A jaký byl ten letošní karneval si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce v sekci „Fotogalerie“
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NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE BRNO
Již po deváté zorganizovala naše obec zájezd na divadelní představení do Městského divadla Brno, tentokrát na romantický
muzikál PRETTY WOMAN. Třicet let starý filmový příběh o chudé prostitutce Vivien, která okouzlí a polidští novodobého
boháče Edwarda, který ji vytrhne z její všestranné bídy, kopíruje děj nám všem dobře známé filmové předlohy. Obdivovat
jsme mohli nejen úžasné herecké a pěvecké výkony, ale i výbornou hudbou, v podání „živého orchestru“. V hlavní rolích se
představili vynikající Hanka Holišová a Petr Štěpán. Ve vedlejších se blýskli Kristýna Daňhelová, Robert Jícha a Daniel Rymeš.
Myslím, že jsme se všichni dobře pobavili a zažili další z kulturních zážitků, na který jen tak nezapomeneme.
Jitka Krulová

TURNAJ MLADÝCH HASIČŮ VE FLORBALU

TEXT: MIROSLAV BOHÁČ
FOTO: MICHAELA JAN FOTO

V sobotu 2. dubna 2022 se centrem hasičského sportu stalo naše víceúčelové zařízení obce, kam se sjelo celkem 22 družstev
na turnaj mladých hasičů ve florbalu. Soutěžilo se v kategoriích dorost, mladší a starší žáci. Turnaje se účastnilo SDH
Hodonice, Slatina, Černín, Plenkovice, Hrádek, Práče, Tasovice, Valtrovice, Citonice, Blížkovice, Chvalovice, Vranov nad Dyjí.
Samozřejmě nesmělo chybět naše družstvo ve složení Sebastian Nowak, Jiří Hanzal, Adéla Míčová, Josef Nováček, Patrik
Konecký a Pavel Polehla. Celkem se zúčastnilo přes 130 dětí a podařilo se naplnit cíl – úžit si příjemný sobotní den ve znamení
sportovní aktivity dětí a mládeže.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této velké akce, sponzorům a obci, bez jejíž podpory by akce takového
rozsahu nešla uspořádat. Děkujeme a těšíme se na příští ročník.

HASIČSKÁ AVIE ZMĚNILA MAJITELE

TEXT:
MARTIN FOUSEK
FOTO: MICHAELA JAN FOTO

Hasičská AVIE a její poslední rozloučení
Hasičská avie byla pořízena začátkem roku 2014. Ihned jak počasí dovolilo,
pustili se hasiči do její renovace. První na řadu přišlo přelakování celé
karosérie novým lakem , poté následovala úprava nástavby tak, aby
vyhovovala potřebám místním hasičům, a také aby se do avie vešlo vše co
hasiči ke své práci potřebují. Práce na renovaci trvaly asi 2 měsíce a na
konci dubna bylo hotovo. Avie byla 3.5. 2014 slavnostně představena
občanům a zároveň vysvěcena na pouti při mši sv. Floriána. Občanům
Kuchařovic sloužila celkem 8 let. Zasahovala od roku 2014 do roku 2018
celkem 10 krát u požárů,15 krát u technických pomocí obci, jednou vyjela
na planý poplach a vozila hasiče na soutěže. Od roku 2019 byla zařazena
jako záložní vozidlo, ale z důvodu nekrytého parkování a nadbytečnosti
bylo rozhodnuto o prodeji. Čtrnáctého března tohoto roku, tak naposledy
občanům obce hasičská avie zahoukala a byla převezena k novému
majiteli.
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Kulturní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Kuchařovice
zve na

P Á L E NÍ Č A R O D Ě J N I C
30. dubna 2022 na starém hřišti,
začínáme ve 20.00 hodin zapálením táborového ohně.
Pro děti jsou nachystané špekáčky s limonádou
a čarodějnická stezka se zábavnými úkoly.
Pozor! Soutěžíme o nejhezčí čarodějnický kostým.

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
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