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Adventní koncerty
Jitka Krulová

Jak již bývá v naši obci dobrým
zvykem po 3 adventní neděle zazní
v kapli sv. Floriána adventní písně
v podání tří naprosto odlišných hudebních těles. Nováčkem letos bude
na druhou adventní neděli - 4. prosince v 17.00 hodin vystoupení Smyčcového kvartetu „Johann Strauss
kvartet„, který tvoří vynikající profesionální hudebníci, zaměřující se na
interpretaci tvorby skladatelů 16.
století až po současnost. Výraznou
dramaturgickou línii kvarteta tvoří
zvláště díla skladatelů rodu Straussů a
jeho současníků. V programu zaznějí
skladby, jejichž povahu nám již napovídá název tělesa. Nádech nostalgie

leží v jejím autentickém výrazu a
vzbuzuje hudební atmosféru staré
Vídně k novému životu.
Protože bude doba adventní, vyslechnete podmanivé tóny skladeb Johana
Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho,
Anonína Dvořáka, Franze Schumanna, Georga Fridricha Händela a v neposlední řadě zazní krásná Ave Maria
Giulia Cacciniho.

Svatomartinský lampionový
průvod
Jitka Krulová

V pátek 11. listopadu, tedy přesně na
svátek svatého Martina zavítal letos
poprvé do Kuchařovic svatý Martin
na koni se svoji družinou. Začátek
akce byl v 17.00 hodin u baseballové-
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ho hřiště, odkud se vydaly děti s rodiči a prarodiči lampionovým průvodem
včele se svatým Martinem a jeho doprovodem. Trasa vedla ulicí Na Hladově, ulicí Okružní a cílem průvodu
bylo náměstíčko u víceúčelového zařízení, kde všichni vyslechli krátký,
poutavý příběh o životě tohoto světce
a jeho šlechetných činech. Svatý Martin byl přivítán tradičně – tedy vínem
od místních vinařů a sladkými martinskými rohlíčky od místních hospodyněk.
Po skončení představení bylo přichystáno pohoštění. Pro všechny byly připraveny svatomartinské rohlíčky,
jednohubky a teplé nápoje. Všechny
děti si navíc jako upomínku na nově
založenou tradici, odnesly krásně nazdobený perníček, který převzaly pří-

mo z rukou svatého Martina. Nechyběly ani soutěže pro děti. Příjemně nás překvapila hojná účast, jak
místních, tak přespolních lidí, kterých
se sešlo na 250.
Doufáme, že se tato akce stane v naší
vesnici každoroční tradicí. Je pěkné,
když se v současné uspěchané době
lidé pozastaví, popovídají si a užijí si
příjemné chvíle. Závěrem bych chtěla
moc poděkovat zejména Marušce
Klempové a Evě Švejcarové, od kterých nápad, tento svatomartinský průvod uspořádat vzešel. Velké poděkování patří všem, kteří se na této
krásné akci jakkoli podíleli – zejména
paním kuchařkám ze školky, které napekly perníčky a svatomartinské rohlíčky, maminkám, které připravily
občerstvení a nazdobily perníčky. A
samozřejmě obci Kuchařovice, která
finančně přispěla na akci a našim
hasičům, kteří zabezpečovali hladký
průběh celé akce. Fotky z této akce
najdete na webových stránkách obce
http://www.kucharovice.cz/fotos.

Podzimní vycházka na
Heiliger Stein
Jitka Krulová

rybníčku v Hnanicích. Našlapali jsme
cca 8 km a prožili hezké nedělní odpoledne. Na jaře se těšíme na viděnou
na příští společné procházce tentokrát
k Felicitině studánce a hamerským
vrasům na Vranovsku.

Na neděli 23. října byla naplánována
vycházka na legendami opředené
poutní místo v Rakousku - Heiliger
Stein. Auty jsme přijeli do Hnánic Meteorologické zpravodajství
k hotelu Vinice – Hnánice a odtud se
Jitka Krulová
vydali nejprve na vyhlídku Devět
mlýnů odkud je nádherný výhled na Říjen:
známou vinici Šobes a meandrující Po rekordně teplém a srážkově velmi
řeku Dyji. Na okolní přírodu oděnou chudém září nás druhý podzimní měv podzimním kabátu a mírném oparu síc vrátil víceméně do normálu. Říjen,
byl opravdu krásný pohled. No a pak oproti dlouhodobému průměru nepauž hurá po turistické značce ke státní trně chladnější, občerstvil krajinu sice
hranici, kde se na rakouské straně na- slabými, avšak častými srážkami o
chází kultovní areál, který je tvořen polovinu vyššími, než je v tomto měněkolika objekty, které zde postupně síci běžné, a zčásti tak smazal zářivznikaly v různém historickém obdo- jový deficit. Za pozornost stojí mimobí. Nejstarším, je mísovitý kámen řádně nízká měsíční suma slunečního
označován za jeden nejhezčích v Ra- svitu, po roce 2014 (tehdy 65,2 hod)
kousku. Tento kámen přitahoval svou druhá nejnižší říjnová hodnota v hisvýjimečností pozornost i později. Lidé torii stanice - 66,1 hod. Dlouhodobý
například věřili, že prášek vyplavený průměrný sluneční svit pro říjen je
z kamene vodou má léčivé účinky, k 135 hod. První výrazný pozdrav zimy,
čemuž se později přízemní mrazík, nás navštívil v říjnu
připojilo
spoustu čtyřikrát - poprvé v noci 7. - 8.10.
zvěstí o zázračných (- 0,8 °C), nejhlouběji klesla teplota
uzdravení.
Tyto 5 cm nad zemí v noci 26. - 27.10.
zvěsti přitahovaly k (- 2,5 °C). 2 m nad zemí jsme teploty
místu čím dál více pod nulou nezaznamenali, příchod tzv.
poutníků. Byl zde mrazových dnů byl tedy letos odložen
postaven
kostelík až na listopad. Z dalších statistických
Panny Marie na ka- údajů uvádíme průměrnou měsíční
meni, který byl poz- teplotu, která dosáhla +8,3 °C, přiději rozšiřován až do čemž dlouhodobá průměrná měsíční
podoby
poutního teplota je +8,9 °C. Min. teplota (2m
kostela. Ten byl však nad zemí) byla naměřena 22.10., a to
na základě nařízení + 0,4 °C naopak maximální teplota
Josefa II. v roce byla zaznamenána 1. 10. +23,1 °C.
1785 zrušen a poz- Max. náraz větru je z 5.10.- 18,0 m/s
ději zbourán. Dnes (= 64,8 km/h). A aby byla naše stase můžeme pro- tistika úplná doplňuji ještě srážky. Za
cházet po nakloně- celý říjen spadlo 45,2 mm (dlouhodoném ochozu nad bý průměr pro tento měsíc je 29 mm).
metr vysokými zá- Největší denní srážka je z 2.10., a to
klady
původního 12,6 mm.
kostela. Z ochozu je
daleký výhled do Pozvánka na členskou schůzi
okolí - na obce ležící
Jan Hevere
uprostřed vinohradů
- Hnanice, Šatov a Dne 9.12. v 18:00 se koná členská
Retz. K autům jsme schůze Sboru dobrovolných hasičů
se vrátili podél vinic Kuchařovice v hasičárně. Účast všech
kolem
členů nutná.
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