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Obecní úřad informuje
Marcela Mašejová

Omezení provozu na silnici
III/4121
Dle rozhodnutí Městského úřadu
ve Znojmě, odboru dopravy
dochází k uzavírce silnice
III/4121 na ul.Kuchařovická ve
Znojmě, z důvodu opravy mostu v
části Leska. Termín uzavírky od
23.3.2015 do 30.6.2015.

denou KÚ JMK
• výsledcích MASOPUSTU
Rada obce bere na vědomí zprávu
starosty obce a kontrolu plnění
úkolů

20. 3. 2015

číslo 3/2015

Rada obce bere na vědomí:
• žádost ředitelky mateřské školy
o posouzení stavu sociálního zařízení a žádost o jeho celkovou

Po kolaudaci mostu dojde k další
uzavírce, a to ul. Znojemské v
Kuchařovicích. O této uzavírce
budou občané včas informováni.
Svoz odpadu bude probíhat ve
dnech:
21.3. 2015 zelený odpad
4.4. 2015 objemný odpad
Poté současně se zeleným
odpadem bude probíhat svoz
každých 14 dní.
Informace z jednání rady obce
ze dne 9.3. 2015
Starosta obce informoval radu
obce o:
• průběhu výstavby na víceúčelovém zařízení (montáž oken,
voda, rozvody elektrické instalace a montáž střechy a pokládka
střešní krytiny)
• smlouvě s SÚS
• činnosti sběrného dvoru
• zahájení výdeje kompostu
• přijetí nových zaměstnanců do
pracovního poměru od 1.4. 2015
• podání žádosti o dotace na vybavení sálů a úpravu náměstí
• podání žádosti na dotační
program pro sbor dobrovolných
hasičů
• výsledcích kontroly k hospodaření obce za rok 2014 prove-

Rada doporučuje zastupitelstvu
obce ke schválení:
• návrh rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2015
• nevyhovět žádostem k prodeji a
odkoupení parcel č. p. č.799/1,
č. p. č.799/2 a p.č.799/4 rada
obce doporučuje ponechat stávající vlastnické vztahy
• Provozní řád,, Sběrného dvora
Kuchařovice“
• příspěvek ve výši 1000,-Kč na
zřízení Babyboxů firmě STATIM
• členství obce Kuchařovice ve
Sdružení obcí a měst jižní Moravy s ročním členským poplatkem, který činí 1,- Kč na
jednoho obyvatele
• smlouvu o budoucí smlouvě
s EONEM na přípojku NN Znojmo , K/3716/1,
• vyhovět žádosti o prodeji pozemku p.č.365/1 k.ú., který je ve
vlastnictví obce

rekonstrukci
• informaci o návrhu na vypovězení smlouvy stávajícímu správci webových stránek
Rada obce schvaluje…
• účetní závěrku za rok 2014, odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku Mateřské
školy Kuchařovice
• zvýšení nájemného v obecních
bytech od 1.7.2015
Informace o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice se koná dne 25. března
v 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

Jací jsme čtenáři
Vladislav Florian

V roce 2014 byl zapsán v obecní
knihovně nejnižší počet čtenářů za
poslední období – pouhých dvacet

pět – a z těchto bylo pět čtenářů
do patnácti let. Půjčeno bylo
celkem jen 520 knih.
V měsíci červnu 2014 proběhla
revize knih. Byly vyřazeny knihy
zastaralé a opotřebované. Všech
303 kusů vyřazených knih bylo
nabídnuto k prodeji. Z prostředků
obce bylo v loňském roce zakoupeno 24 knih v celkové hodnotě
2769,- Kč. Bylo také uhrazeno i
předplatné časopisů Zahrádkář a
Receptář.
Výměnným
fondem
byly
z knihovny ze Znojma půjčeny
dva soubory knih – celkem
91 knih. Ani internet v knihovně
nepřilákal více zájemců.

Kulturní okénko
18. 4. Jarní vycházka do přírody
z Čížova na Hardeggskou vyhlídku (pro zdatnější až do Hardeggu). Celková délka trasy je
buď 10 km do Hardeggu a zpět,
nebo 6 km pouze na Hardeggskou
vyhlídku a zpět. Terén je mírně
kopcovitý, vhodný i pro „začátečníky turisty“. Z dřevěné vyhlídky se nabízí nádherný výhled
do údolí řeky Dyje a na obec Hardegg, jejíž dominantou je nádherný hrad. V případě zájmu je
možná návštěva muzea „Železné
opony“ v Čížově. Hromadný odjezd do Čížova auty bude ve
13:00 od Bistra – z důvodu organizace hromadného odjezdu je
nutná registrace nejpozději do
středy
15. 4. 2015
na
tel.
č. 776 192 348 nebo e-mailové
adrese jitka@krulovi.cz. V případě deštivého počasí se akce nekoná.
25. 4. Okrsková soutěž sboru
dobrovolných hasičů – soutěžit
se bude v požárním útoku ve dvou
kategoriích – „mladí hasiči do 15
let“ a „muži“. Soutěž se koná na
baseballovém hřišti od 8:00 hod.
Při nepříznivém počasí se akce
nekoná.

30. 4. Pálení čarodějnic s průvodem obcí a opékáním špekáčků.
Sraz masek je v 19:00 u ZŠ, následuje pochod s lampióny na staré hřiště, kde bude ve 20:00 zapálena vatra. Občerstvení bude zajištěno.

Meteorologické
zpravodajství
Vladislav Florian

V měsíci únoru 2015 slunce svítilo 86 hodin, tj. o čtyři hodiny více
než je dlouhodobý průměr pro
únor. Za celý únor spadlo jen
2,2 mm srážek, což je jeden z nejsušších únorů. Dlouhodobý průměr srážek pro únor je 23 mm.
Nejvíce jich spadlo 23. února 2015: 1,2 mm. V únoru se nevyskytl žádný den se souvislou
sněhovou pokrývkou.
Minimální teplota byla naměřena
7. února: -6,5°C a maximální
21. února: +9,3°C.
Průměrná teplota letošního února
byla +1,5°C, zatímco dlouhodobý
průměr je –0,7°C.
Maximální vítr byl zaznamenán
8. 2. 2015: 23,8 m/sec = 85,7
km/hod.

Žijí mezi námi
Lucii je jednadvacet let a v současné době žije již třetím rokem v
Londýně, kde letos dokončuje bakalářské studium na prestižní
Londýnské Škole Ekonomie a Politických Věd (LSE).
Jak vzpomínáš na první roky
strávené ve školní lavici?
Vzpomínám na ně s radostí a
spoustou vděčnosti. Většina mých
současných spolužáků se narodila
ve velkých městech a chodila tam
taky celý život do školy. Jejich
současná zkušenost se tedy moc
neliší od té ze základní školy. Já
naopak vzpomínám na pracovní
činnosti na zahrádce pod domem
Kavanů, na chození na obědy do
školky a na to, jak jsme se nikdy

nemohli dočkat sportovního dne v
Suchohrdlech - jaký se to zdál být
výlet! Vzpomínám s úsměvem na
to, jak jsme si po vyučování
chodili kupovat sladkosti do Duhy
a jak jsme zpívali na vítání občánků. Jsem za tyhle roky ráda,
hlavně když v londýnském metru
potkávám samotné malé prvňáčky, co se musí hodinu brodit metropolí, než usednou do lavic.
Kdy jsi začala uvažovat o studiu
v zahraničí a jak se na to tvářili
rodiče?
O studiu v zahraničí jsem poprvé
začala uvažovat na gymnáziu,
když mě naše angličtinářka
navrhla jako kandidátku do výběrového řízení Jihomoravského
kraje, který nabízel stipendium na
výměnný pobyt na střední škole v
USA. V té době se na to rodiče
tvářili nadšeně - šlo o půlroční
studium. Mysleli si, že se vydám
do světa, na Vánoce se vrátím a
bude mi to stačit. Když jsem se
hned po návratu rozhodla ucházet
o dvouleté studium v Itálii, tak už
se tak nadšeně netvářili. Chtěli,
abych dokončila střední školu
doma a přihlášku mi v podstatě
zakázali. Já neposlechla a se lží,
že jedu na koncert, jsem se vydala
do Prahy na výběrové řízení.
Když doma zjistili, že se jedná o
prestižní mezinárodní školu, která
mi otevře možné dveře do všech
světových univerzit, tak mě nakonec nechali vylétnout z hnízda.
Důležitou roli hrál také fakt, že
Terst, kde jsem v Itálii žila, je
vzdálený jen asi šest hodin jízdy
autem.
Které země a za jakým účelem
jsi během studií navštívila, a
která z těchto zemí tě nejvíce
překvapila a proč?
Jak už jsem psala, mé toulky začaly ve Spojených státech amerických a dál vedly do Itálie. Tam
jsem potkala spolužačku z Indie,
jejíž rodina založila neziskovou
organizaci zabývající se rehabi-

litací obětí obchodu s bílým masem. Vydala jsem se s ní tedy o
prázdninách na dva měsíce do Indie, kde jsem v této organizaci
pracovala. Za stejným účelem
jsem o dva roky později jela na tři
měsíce do Thajska, do oblasti takzvaného Zlatého trojúhelníku, která je známá právě problematikou
příhraničního obchodu s drogami
a lidmi. Za účelem zdokonalení
italštiny jsem se jedno léto vydala
na dva měsíce do Říma, kde jsem
pracovala jako au-pair.
Nejvíce mě asi překvapila Indie,
která byla neuvěřitelně plná
kontrastů. Bezprostředně vedle
sebe existovaly extravagantní bohatství a absolutní chudoba. Byl
to můj první pobyt v rozvojové
zemi a tudíž, nevyhnutelně, pobyt
plný překvapení a poznání.

cestování. Na školné mám studentskou půjčku, kterou začnu
splácet se zaměstnáním.
Jaké cizí jazyky ovládáš?
Mluvím anglicky, italsky, rusky, a
když se hodně snažím, najdu kolikrát zbytky němčiny. To se ale
stává velmi zřídka!
Závěrem, jaké jsou tvoje plány
do budoucna?
V červenci po promoci nastupuji
do zaměstnání tady v Londýně, na
proti-korupční oddělení jedné investiční banky. Plánuji tam pracovat dva roky a vydělat si tak
peníze na magisterské studium.
Vystudovat bych chtěla obor
mezinárodní bezpečnosti a diplomacie a v tomto oboru bych se
taky chtěla eventuálně uplatnit.
Zajímá mě téma mezinárodní politiky, řešení politických, válečných a teroristických krizí a
bezpečnostní inteligence. V nejbližších letech zůstanu v Londýně
a dál se uvidí. Co se nejbližší budoucnosti týče, ráda bych přijela
do Kuchařovic na pravé české Velikonoce - takové nikde nemají.
Děkuji za rozhovor a přeji, aby se
Ti vše splnilo
Jitka Krulová

Vyhodnocení kulturní
ankety
Jitka Krulová

Studium v zahraničí je určitě finančně náročné, jakým způsobem jsi toto řešila?
Moje střední škola v Itálii byla založená na čistě stipendijním principu - není možné studium tam si
jednoduše zaplatit. Mně osobně
celé studium a ubytování hradilo
Italské ministerstvo zahraničí. Co
se vysoké školy týče, měla jsem
znovu ohromné štěstí. Podala
jsem přihlášku a dostala jsem
velkorysé stipendium, které mi
bohatě pokrývá veškeré výdaje na
nájem, jídlo, cesty domů a jiné

Ankety kulturního života v naší
obci se zúčastnilo 54 respondentů
z toho 33 hlasovalo elektronicky.
Nejpočetněji byla zastoupena věková skupina 41 - 60 let, a to ve
46,3 %. Shodně 24,1 % věková
skupina 26-40 a nad 61 let.
Z průzkumu vyplynulo, že více
jak polovina občanů, tedy 55,6 %
hodnotí dosavadní kulturní život v
obci
jako
průměrný,
tedy
známkou 3. Známkou 2 hodnotilo
24,2 % občanů a na výbornou
11,1 %. Pouze 9,3 % respondentů
hodnotilo známkou 4.

V případě organizovaného divadelního představení do Brna by se
určitě zúčastnilo 18,5 % občanů,
44,4 % spíše ano, 16,7 % spíše ne,
9,3 % určitě ne a 11,1 % neví.
Občané projevili největší zájem o
přednášky na téma cestování, finanční gramotnost, zdraví a zahradničení. U organizovaných
akcí to byly exkurze, vyjížďky na
kole, vycházky do přírody, poznávací zájezdy a setkávání seniorů.
Na otevřenou otázku, zda je něco,
co by se v oblasti kultury a sportu
mohlo změnit, bylo nejčastěji
zmiňované chybějící multifunkční
hřiště, neoplocení dětského hřiště
v ulici Na Výhoně a nedostatek
akcí pro děti.
Ze 43 kompletně vyplněných anketních lístků byli vylosování tito
občané, kteří obdrží následující
věcné ceny:
Nerezová termoska – Blanka Konecká, Do Dolin 289
Deka – Erik Hujňák, Na Kopečku
325
Kapesní nůž – Daniel Hubatka, 8.
května 222
Placatice – Zdenka Dvořáková,
Okružní 337
Sada na víno – Otokar Kubík, Na
Kopečku 322
Sprchová hlavice s hadicí –
manželé Hanzalovi, 8. května 24
Balíček ústní hygieny – Švéda
Petr, Znojemská 113
Balíček ústní hygieny – Terezie
Hanzalová, Znojemská 201
Výsledky ankety budou podkladem pro členy zastupitelstva obce.
Děkujeme všem za projevení názoru a výhercům blahopřejeme.

Z dávné historie
Vladislav Florian

(Žádost obce Kuchařovice o
možnosti pasení dobytka)
„Povoluje se tímto listem Kuchařovskej obci na tento 1692 rok dle
další libosti a nařízení velebné
koleje
Tovaryšstva
Ježíšova
v Znojmě, aby dobytek svůj hovězí
toliko do Burgholze hnáti a v něm
pásti mohla. Však nicméně zapovídá se jim přísně a pod velkou
pokutou hnáti neb pásti v mladý
seči. To pro zachování dobrého
sousedství učiněno jest. Přitom
zavázala se celá obec, a na jejím
místě rychtář sám, a ouřad kuchařovskej, že z každého domu
jednu statečnou a schopnou osobu na žeň poslati a jistě zaopatřiti
chce, když od velebné a slavné koleje takový žence požádány budou. Pro lepší toho důvěření sám
vlastní rukou jsem se podepsal a
ouřední pečeť přitisknouti dal.
Stalo se v koleji znojemské, dne
24. května Lp 1692.“
Joannes Sies. S.J.
Collegia Procurator m. p.

Velikonoční dny
Velikonoční období začíná již 49
dní
před
Božím
hodem
velikonočním a to Masopustní
nedělí. Po Masopustních hodech
začíná doba půstu, která začíná 46
dní
před
Božím
hodem
velikonočním.
Po těchto dnech nastává svatý
týden.
Modré pondělí a Žluté (šedé)
úterý - v těchto dnech lidé
vymetali a bílili světnice a
chalupy. Vymetáním chalup lidé
symbolicky vymetávali zimu i ze
svých duší
Škaredá středa - v tento den se

vymetaly komíny a hospodyně
pekly jidáše. Název Škaredá je od
toho, že v tento den Jidáš škaredil
(žaloval) na Krista. Podle lidové
tradice se proto v tento den nesmí
nikdo mračit, jinak by se škaredil
ve všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek - název nejspíše
pochází od zelené stravy, která se
v tento den jedla, aby zajistila
pevné zdraví po celý rok.
Nejčastěji sekané kopřivy, špenát,
zelí, šťovík a různé bylinky.
Tímto dnem odlétají zvony do
Říma a znovu se rozezní až na
Bílou sobotu. V některých
místech se drží tradice, že vesnicí
ráno a večer až do bílé soboty
prochází zástup dětí s řehtačkama,
klapačkama a vším co vydává
rámus.
Velký pátek - den hlubokého
smutku na památku ukřižování
Ježíše Krista. Tento den lidé
dodržovali přísný půst. Nesmělo
se hýbat zemí, nesmělo se prát
prádlo, protože by ho prý
pradleny namáčely do Kristovy
krve. Také se věřilo, že se v tento
den otevírají skály a lidé k nim
proto chodili hledat poklady.
Lidé vstávali před východem
slunce a chodili se mýt do potoka,
aby byli zdraví. Nepracovalo se
na poli ani v sadu, aby se
nehýbalo
zemí.
Nic
se
nepůjčovalo, protože půjčená věc
by se mohla očarovat.
Bílá sobota - sobota je bílá podle
roucha, v němž se přijímá křest.
Vařily se obřadní a sváteční
pokrmy, pekly se mazance a
velikonoční beránci, pletly se
pomlázky z vrbového proutí,
vázaly se březové větvičky a
zdobila se vajíčka. O Bílé sobotě
se znovu vrací zvony z Říma, kam
odletěly na Zelený čtvrtek. Před
východem slunce se novým
koštětem vymetalo stavení, aby se

v něm nedržel hmyz a stavení
bylo čisté po celý rok.
Boží hod velikonoční (neděle) k této neděli patří tradiční
velikonoční pokrmy – beránek,
mazanec, ale také vejce, chleba a
víno, které se dříve světily ráno
při mši. Kousek z takto
posvěceného jídla dostala v tento
den každá návštěva, která vešla do
domu. Kus svěceného jídla se
daroval poli, zahradě a studni, aby
byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Velikonoční pondělí - v tento den
chodí chlapci dům od domu za
děvčaty a šlehají je pomlázkami
spletenými z vrbového proutí, aby
byla po celý rok zdravá, veselá a
pilná. Chlapci za to od děvčat
dostávají malovaná vajíčka, stuhy
a dárečky.

Společenská kronika
V březnu oslavila své významné
životní jubileum - 91 let paní
Marie Plačková. Přejeme hodně
zdraví, štěstí a optimismu do
dalších let.
Vzhledem k rozšířenému vydávání ,,Kuchařovického zpravodaje“ mohou občané využívat sdělení do rubriky „Společenská kronika“.
V případě zájmu o zveřejnění ve
společenské kronice zasílejte
informace písemně nebo e-mailem
na obec.kucharovice@tiscali.cz.
Dle zákona č. 101/2000Sb. o
ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na
stanovisko Úřadu pro ochranu
osobních údajů č. 2/2004 je potřebný Váš souhlas. V této rubrice
lze zveřejňovat např. vzpomínku
nebo přání k narozeninám, výročím svatby atd.
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