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Obecní úřad informuje
Jitka Krulová

Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 7. 12. 2016 schválilo:
• Rozpočtové provizorium na rok
2017
• Rozpočtové opatření č. 4/2016
• Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene ve vlastnictví obce v k.ú.
Kuchařovice s fy.itself
• Zhotovení leteckých snímků o velikosti 100*150 bez zarámování +
negativ
• Podání žádosti na dotaci na venkovní víceúčelové hřiště ve výši
1 480 000,- Kč, výše dotace 50%
• Podání žádosti na dotaci na dětské
hřiště u víceúčelového zařízení a
ozelenění ploch na ulici Znojemská
• Dodatek ke smlouvě se Zájmovým
sdružením obcí VAK Znojemsko
• Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 500,Kč/osobu
• Směnu pozemků dle vyvěšeného záměru
• Prodej pozemků za transformátorem
dle vyvěšeného záměru
• Vyvěšení záměru o prodeji pozemku
na parcele 92/5
• Zařazení dešťové kanalizace do
majetku ve výši 3 325330,80 Kč
• Zařazení chodníků na ul. Znojemská
do majetku ve výši 1 178 479,22 Kč
• Zařazení technické zhodnocení budovy víceúčelového zařízení ve výši
95 487,90 Kč (ohřívač vody, měřiče
tepla, montáž žaluzií, kryty radiátorů)
• Zařazení odstavných ploch na ulici
Znojemská do majetku ve výši
580 787,90 Kč
• Žádost o bezúplatný převod pozemků na ulici Znojemská do vlastnictví
obce (1 805m2)
• Navýšení odměny neuvolněným
členům ZO o 4 % ze stávající výše
odměny od 1.1.2017
• Rozpočet sociálního fondu na rok
2017

vzalo na vědomí:
• z důvodu digitalizace k.ú. Kuchařovice musí obec nechat přepracovat
územní studii ulice Okružní a Nad
školkou
• uzavření MŠ a ŠJ v době vánočních
prázdnin
od
23.12.2016
do
1.1.2017.
Svoz tříděného odpadu
svoz papíru – pátek 27. 1. 2017
svoz plastu – středa 8. 2. 2017
Omezené úřední hodiny
V týdnu od 6.2. do 10.2.2017 bude
omezený provoz na úřadě:
pondělí a středa od 9.00 do 17.00 hod.
úterý a čtvrtek od 8.00 – 14.30 hod.
pátek od 8.00 – 12.00 hod.
Poplatky v roce 2017 činí:
• za komunální odpad: 500,-Kč za
osobu a rok
• za psy: za prvního 50,-Kč, za druhého a dalšího chovného psa je částka
300,-Kč
• dále se vybírají poplatky za nájem
hrobových míst a užívání nebo pronájem veřejného prostranství.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6.
2017, buď hotově v kanceláři OÚ,
nebo
převodem
na
účet:
1387596359/0800. Do variabilního
symbolu uveďte číslo popisné vašeho
domu.
Statistika – obyvatelstvo
K 1. lednu 2017 byl počet obyvatel
Kuchařovic 956, což je o 3 občany
více než ke stejnému datu roku 2016.
V roce 2016 se přistěhovalo 18 občanů a 15 se odhlásilo. Celkem se narodilo 9 dětí a 9 spoluobčanů zemřelo.
Za celý rok byly uzavřeny 4 sňatky.

Mladí hasiči reprezentují
Miroslav Boháč

Plamen podzim 2016
První říjnovou sobotu se konal tradiční závod hasičského sportu Plamen

číslo 1/2017

v Plenkovicích. Tohoto okresního kola
se zúčastnilo družstvo Kuchařovice
starší ve složení – Matúška Michal,
Matoušek Jan, Veselý Aleš, Konecký
Daniel, Miča Vojtěch, Jaroš Matěj a
družstvo Kuchařovice mladší – Florian Petr, Sklenář Petr, Pokorná Sára,
Konecký Patrik, Nováček Josef,
Polehla Pavel.
Tyto závody se skládaly ze štafety
požárních dvojic a závodu požárnické
všestrannosti, ve kterém se plní úkoly
na trati dlouhé asi 3 kilometry. Jednotlivými úkoly jsou střelba ze
vzduchovky, základy první pomoci,
základy typografie, uzlování, požární
ochrana a překonání překážky po
vodorovném laně.
Velmi dobrých výsledků dosáhlo
družstvo Kuchařovice starší, které se
umístilo na konečném 7. místě z 13 ve
štafetě požárních dvojic a na 6. místě
z 16 v závodu požárnické všestrannosti.
Turnaj v sálové kopané
Dne 10. 12. 2016 se uskutečnil turnaj
v sálové kopané mladých hasičů
v Hostimi. Osmého ročníku tohoto
turnaje se zúčastnilo družstvo Kuchařovice mladší ve složení – Florian
Petr, Sklenář Petr, Fiala David, Konecký Patrik, Skoupý Josef, Polehla
Pavel, Hanzal Jiří. Tým skončil na děleném 4. až 5. místě společně se sousedním Únanovem.

Kulturní okénko
připravované akce na první
polovinu roku
Jitka Krulová

28.1. Hasičský ples – pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Kuchařovice, začátek ve 20:00 hodin v sále víceúčelového zařízení. K poslechu a tanci
hraje hudební skupina Vasr band
25.2. Masopustní průvod obcí a
masopustní zábava – tradiční akce,
kdy v sobotu dopoledne prochází průvod masek za doprovodu hudby celou

obcí. Večer pokračuje masopustní zábavou, k poslechu a tanci hraje
CODEX. Začátek ve 20:00 ve víceúčelovém zařízení. Nebude chybět bohatá tombola.
5.3. Karneval pro děti – začátek
ve 14:30 ve víceúčelovém zařízení.
Těšit se můžete na soutěže, diskotéku
a samozřejmě tombolu. Každá maska
obdrží výherní los.
duben - Jarní vycházka do přírody tentokrát na vranovsko k Felicitině
studánce a na hamerské vrasy.
30. 4. Pálení čarodějnic a opékáním
špekáčků - sraz masek ve 20:00 na
starém hřišti, kde bude zapálena vatra.
Pro děti připravené soutěže. Občerstvení zajištěno.
6.5.
Okrsková
soutěž
sboru
dobrovolných hasičů - soutěž se konána baseballovém hřišti v odpoledních hodinách.
7.5. Pouť Sv. Floriána – bohoslužba
v kapli Sv. Floriána
7.5. Výstava vín – 28. ročník výstavy
vín spojený s ochutnávkou se bude
konat v sále víceúčelového zařízení. K
poslechu hraje tradičně cimbálová
kapela.
12.5. Odpoledne s dechovkou – tradiční setkání seniorů v sále víceúčelového zařízení.
květen - Rybářské závody – SDH
Kuchařovice pořádá 2. ročník rybářských závodů na hasičské nádrži na
Hladově.
4. 6. Dětský den – odpoledne plné
soutěží a her. Nebudou chybět sladké
odměny. Začátek v 15:00 hodin na
baseballovém hřišti. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do
víceúčelového zařízení.

Konec roku 2016 ve znamení
sportu a zábavy
Marcela Mašejová

Ve znamení sportu a zábavy probíhaly
poslední dny roku 2016 ve víceúčelovém zařízení v Kuchařovicích. Před
sezením u televizních obrazovek a talířů s vánočním cukrovím dala
nejprve přednost skupina aktivních a
akčních sportovců, kteří si 27. prosince přišli zahrát stolní tenis. Turnaje
byly rozděleny do tří kategorií a to na
skupinu mužů, žen a dětí. Muži měli
samozřejmě převahu, sešlo se jich
celkem 21 s věkovým průměrem od

15 do 70 let. Vítězné poháry v této kategorii si odnesli pánové Miloš Císař,
Petr Švéda a Viktor Chvatík. V kategorii žen se na prvním místě
umístnila slečna Lucie Reháková, na
druhém Sára Chvatíková a na třetím
Marie Reháková. V této kategorii již
nebyla žádná konkurence, takže vítězství měla děvčata jista.
28. prosince proběhlo svěcení vín kuchařovických
vinařů
spojené
s ochutnávkou vín. Poněvadž i v naší
obci jsou vinaři, kteří dokáží vyrobit
skvělá vína, rozhodli se založit Spolek
kuchařovických vinařů. V tzv. nultém
ročníku si vyzkoušeli organizaci této
akce a hlavně zhodnotili všechny přinesené vzorky.
Posledním sportovním kláním byl
turnaj ve florbalu. Zde nastoupily již
mladší ročníky. Bojovnost a zápal byl
znát po celou dobu jejich klání, které
trvalo přes šest hodin. Propocená trička, občasné modřiny a bolesti svalů
vystřídal pocit dobře zahrané hry a
příjemně stráveného odpoledne.

Florbalový turnaj
Zdenka Dvořáková

Dne 29. 12. 2016 se pod vedením
mladých kuchařovických spoluobčanů
uskutečnil
Vánoční
florbalový
turnaj. Sešlo se nás 6 týmů, hráli
muži, ženy i děti. Turnaj měl velký
úspěch, a tak doufáme, že tato akce se
stane každoroční tradicí.

Návštěva divadelního
představení v Městském
divadle v Brně
Jitka Krulová

V pondělí 2. ledna se zúčastnilo 41
našich občanů detektivní komedie
Splašené nůžky. Představení bylo náhradou za původně plánovanou hru
Brouk v hlavě, která se měla konat
v listopadovém termínu a bohužel
z technických důvodů nebylo možné
tuto inscenaci shlédnout.
Nicméně se domnívám, že Splašené
nůžky byly adekvátní náhradou a po-

bavily. Tuto šílenou detektivní komedii a její rozuzlení totiž ovlivňuje zejména publikum. Úspěch hry se tak
opírá nejen o herecké, ale také o
improvizační schopnosti všech na
jevišti a důmyslně kladené otázky nás
diváků. Šestice aktérů si pohrává s
textem i vzniklými situacemi se suverenitou a je znát, jak je samé hra bavila. Smích v hledišti byl téměř permanentní. Zábavná byla i pozvánka
na přestávku, kdy policie jeviště
obežene policejní páskou a diváci si
mohli klidně na chodbě „popovídat“ s
hlavním vyšetřovatelem o svých postřezích, čehož jsme samozřejmě využili.
Již dnes se těším na další společné
divadelní zážitky a pokud bude z řad
občanů zájem vyrazíme za kulturou
v některém z podzimních měsíců.

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

Již pravidelně se na tomto místě setkáváme s meteorologickým zpravodajstvím, nejinak tomu bude i v tomto
čísle.
Prosinec 2016
První měsíc současné meteorologické
zimy byl teplotně normální, srážkově
výrazně podnormální (s polovinou obvyklého měsíčního úhrnu). Přestože
délka slunečního svitu byla nadprůměrná, zažili jsme i devítidenní období před Vánocemi a během nich, kdy
se Slunce objevilo za celý tento čas
pouze na 0,1 hodiny. Těsně před svátky jsme však díky četným hustým mlhám, přiměřenému chladu a dostatečnému větru mohli obdivovat naráz
téměř všechny námrazkové jevy, tedy
ledovku a jevy námrazové (krystalickou námrazu neboli jinovatku, zrnitou a průsvitnou námrazu). Vyhnul se
nám pouze tzv. lepkavý sníh. Složené
námrazky, dosáhnuvší tehdy v okolí
stanice tloušťky až 40 mm, opadly s
tradiční a výraznou vánoční oblevou,
která přišla tentokrát přímo se Štědrým večerem. Na doplnění přidáme
ještě již pravidelně udávané hodnoty.
Průměrná měsíční teplota měsíce
prosince byla
-0,1 °C, přičemž
dlouhodobý průměr je -0,3 °C. Minimální teplota ve 2 m nad zemí byla
naměřena 31.12. a to -6,5 °C, naopak
maximální +11,1 °C byla zaznamená-

na 10.12. Maximální náraz větru 24,2
m/s (87,1 km/h), byl naměřen 2.12.
Slunce svítilo 67 hodin, což bylo o 16
hodin více než je dlouhodobý průměr
daného měsíce. Celkový úhrn srážek
za prosinec je 13,1 mm, nejvíce
spadlo 27.12., a to 4,4 mm.
Dlouhodobý průměr je 25 mm.
Mrazivých dnů jsme napočítali 25
z toho bylo 10 dnů ledových.
Rok 2016
Už 19 let v řadě provázejí Kuchařovice průměrné roční teploty vyšší, než
udává dlouhodobý roční průměr z let
1960-1990. V minulém roce, který
tedy rovněž podlehl trendu oteplování, měl pouze jediný měsíc
podnormální průměrnou měsíční teplotu (říjen s 8,3 °C, dlouhod. průměr
8,9 °C). Také srážkově byl loňský rok
nadprůměrný a pomohl snížit deficit z
roku 2015 (tehdy spadlo pouze 372,5
mm). Z mimořádných údajů stojí za
zmínku loňské září s nejvyšší průměrnou zářijovou teplotou od počátku
měření stanice (18,0 °C, dlouhodobý
průměr 14,2 °C). Jinak se loňskému
roku rekordy vyhýbaly. Následující
přehled nabízí nejen základní klimatické údaje loňského roku, ale pro
srovnání také nejvyšší či nejnižší
hodnoty, získané měřením během celé
doby fungování MS Kuchařovice. I z
tohoto přehledu je patrné, že poslední
rok se na nás dvanáct měsíčků nijak
zvlášť nehněvalo. Kéž by tomu tak
bylo i v roce následujícím – to všem
Kuchařovickým přeje Rosnička z Výhonu i její služebníci!
Průměrná roční teplota: +10,0°C
(max. v historii stanice +10,9°C,
r.2015; min. +7,1°C, r.1996)
Dlouhodobá průměrná roční teplota: +8,5°C
Max. teplota: +35,3°C (11.7.) (hist.
+37,9 °C - 8/2003)
Min. teplota (2m nad zemí): -13,7°C
(22.1.) (hist. –25,0°C - 2/1965)
Min. teplota přízemní (5cm nad
zemí): -14,2°C (22.1.) (hist. –25,2 ° 2/1985, 12/1996)
Měsíc s nejvyšší průměrnou měsíční
teplotou: červenec, +20,7°C (obvykle
rovněž červenec s dlouhodobý průměrem +18,5°C)
Měsíc s nejnižší průměrnou měsíční
teplotou: leden –0,9°C (obvykle

rovněž leden s dlouhod. průměrem –
2,3°C)
Max. náraz větru: 24,2 m/s (= 87,1
km/h), směr ZSZ (2.12.)
Sluneční svit: 839,3 hodin (hist.
2267,1 hod - r.2003)
Dlouhodobý průměrný roční sluneční svit: 1808 hodin
Roční úhrn srážek: 526,7 mm (hist.
maximum 815,6 mm - r.2010; minimum 287,4 mm - r.1978)
Dlouhodobý průměr ročních srážek: 486 mm
Největší denní srážka: 48,0 mm
(12.7.) (hist. 71,8 mm - 6/2013)
Nevyšší měsíční úhrn srážek: červen
- 124,7 mm (hist. 205,8 mm - 7/1997)
Nejnižší měsíční úhrn srážek: září 9,5 mm (hist. 0,1 mm - 4/2009)
Počet dní se sněhem: 17 (hist. maximum 100 dnů - r.1969; minimum 9
dnů – r.1989)
Počet dní se sněhem – dlouhodobý
průměr: 48
Počet bouřek: 28

Hlášení rozhlasem na váš
e-mail
Jitka Krulová

K dnešnímu dni je již zaregistrováno
přes 100 uživatelů, kterým chodí hlášení obecního rozhlasu do jejich emailových stránek. S touto službou se
vám již nemůže stát, že vám nějaká
zpráva unikne. Máte tak možnost sledovat hlášení a důležité zprávy v
době, kdy jste mimo domov, nebo se
třeba potřebujete k nějaké zprávě vrátit. Přidejte se k této skupině i Vy.
Zaregistrovat se lze přes webové
stránky obce: www.kucharovice.cz,
kde na pravé straně úvodní stránky
naleznete odkaz na zaregistrování vaší
emailové schránky. Služba je pro občany zdarma.
Aktuální hlášení rozhlasu je rovněž v
textové podobě i na webových stránkách obce.

Milí spoluobčané, jako SDH Kuchařovice, Vám děkujeme za příspěvky, které budou použity na údržbu, provoz a pořízení nových věcí.
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