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Obecní úřad informuje
Oznámení o uzavření komunikace
směrem na Nemocnici Znojmo:
Ředitelství silnic a dálnic Brno oznamuje, že v době od 15. března 2017
do konce listopadu 2017 bude uzavřena část silnice č II/399 z důvodu výstavby mostu k obchvatu města Znojma. Jedná se o komunikaci směrem
od Únanova k Nemocnici Znojmo.
Objízdná trasa povede po komunikaci
č. II/408 a II/361 směrem na Přímětice a ve městě Znojmě přes ul. Jarošovu.
Ranní spoj č. 801 MHD do nemocnice
bude zachován, avšak bude projíždět
přes stanovenou objízdnou trasu.
Poplatky v roce 2017 činí:
• komunální odpad: 500,-Kč za osobu
• pes: 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.

Výsledky Tříkrálové sbírky
Jitka Krulová

Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí
vánoční tradice a poselstvím dobré
vůle, radosti a solidarity, která
umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity osobám
s mentálním a tělesným postižením,
nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem. V letošním roce
se vykoledovala na Znojemském
okrese částka 2 016 318,- Kč. Chodilo
celkem 485 skupinek tříkrálových koledníků. V Kuchařovicích chodilo 5
skupinek koledníků a celková vykoledovaná částka se vyšplhala na

18 545,-Kč. Tímto děkujeme všem
koledníkům, dárcům i vedoucím
tříkrálových skupinek, za jejich obětavou pomoc a tříkrálové nasazení.
A k čemu jsou prostředky z Tříkrálové
sbírky určeny? Z celkového výtěžku
pomáhá 65 % přímo v našem regionu,
15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii
sbírky.

sopustní zábavu, za návrh nového názvu pro víceúčelové zařízení, nezískává nikdo. Do vyhlášené ankety nepřišel ani jeden podnětný návrh. Budeme si tedy muset zvyknout na oficiální verzi víceúčelové zařízení, lidově
řečeno ,,kulturák,, nebo ,,hala,,.
Jednoduše každý bude tomuto zařízení říkat po svém.

Sběr papíru

Nahlédněme opět do života školy a
podívejme se na kulturní život našich
žáků. Pokud se chceme kulturně vzdělávat, většinou jezdíme za umělci
např. do divadla, koncertních nebo
přednáškových sálů. U nás je to obráceně. Umělci jezdí za námi do školy a
žáci tak v pohodlí své školy mohou
poznávat herce, zpěváky nebo malíře.
Mohou s nimi pobesedovat, dozvědět
se něco víc o jejich práci. Brněnské
Divadlo Špílberg již u nás vystupovalo dvakrát. Malíř Adolf Dudek, který ilustruje známé dětské knížky, říkadla a časopis Sluníčko, předvedl své
kouzlo s tužkou a naučil nás malovat
jednoduché obrázky. Překvapením
bylo i hudební vystoupením zpěváka
Nenciho, který vyprávěl dětem jeho

Marcela Mašejová

Základní škola pořádá dne 30. března
sběr starého papíru. Papír třídíme na:
noviny a časopisy dohromady a zvlášť
kartony. Svázaný nebo uložený
v papírových krabicích můžete tento
sběr složit v průjezdu ve škole. Předem děkujeme. Utržené finanční
prostředky budou použity na nákup
výukových pomůcek pro žáky.

Anketa - víceúčelové zařízení,
kulturní dům...
Marcela Mašejová

S politováním musíme oznámit, že
slibovanou volnou vstupenku na ma-

Školní okénko
Marcela Mašejová

řízení beseda o krásách a zážitcích při
cestách po Havajských ostrovech.

Meteorologické zpravodajství
Jitka Krulová

životní příběh a popsal svou trnitou
dráhu zpěváka. Posledním hostem,
byl spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil,
který ve svých 29 letech napsal a vydal čtyři knihy o Kapříku Metlíkovi.
Všechny tyto knihy zdobí naši školní
knihovnu, včetně originálních podpisů
od autora.

vod 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 – tentokrát
s pohádkou Lotrando a Zubajda. Začátek v 15:00 ve víceúčelovém zařízení. Těšit se můžete na soutěže, diskotéku a samozřejmě tombolu. Každá
maska obdrží výherní los.
23.3. Beseda o cestování po Havajských ostrovech – v 18:00 hodin se
uskuteční v přísálí víceúčelového za-

Leden: po dlouhé době jsme mohli
opět prožít opravdovou zimu. Poslední leden byl s průměrnou měsíční
teplotou
-5,2 °C
šestým
nejchladnějším lednem v historii měření v Kuchařovicích, k nejbližšímu
chladnějšímu lednu bychom se museli
vrátit přesně o 30 let zpátky (1987:
-6,6 °C; vůbec nejchladnější leden nás
navštívil r. 1963: - 7,9 °C). Dlouhodobá průměrná měsíční teplota pro leden
je -2,3 °C. V letošním prvním měsíci
nebylo jediného dne, kdy by nemrzlo,
navíc 24 dnů nevystoupila teplota po
celý den nad bod mrazu. Minimální
teplota ve 2 m nad zemí byla naměřena 11.1. - 15,5 °C, naopak maximální
o dva dny později, a to +4,5 °C.
Přestože byl leden velmi chudý na
srážky (14,9 mm, dlouhodobý průměr
je 22 mm), díky vytrvalým nízkým
teplotám se na zemi dlouhodobě udržela slabá sněhová pokrývka (v lednu
nejdéle za posledních sedm let). Srážkovou statistiku vylepšil poslední
lednový den s 8,3 mm, který byl meteorologicky velmi pestrý. Tehdy
spadlo více srážek než za celý zbytek
měsíce, a to nejen v podobě sněhu, ale
i jako vzácný zmrzlý déšť či námrazové krupky. Celkový počet dnů
se sněhovou pokrývkou byl 24, přičemž dlouhodobý průměr pro tento
měsíc je 17 dnů. Pro doplnění ještě
uvádíme délku slunečního svitu, která
činila 87,2 hodin, což je o 27,2 hodin
více než je dlouhodobý průměr.

Společenská kronika
Jitka Krulová

V prvních dvou měsících letošního
roku oslavily svá významná životní
jubilea paní Fousková Marie – 80 let,
Pavelková Marie – 92 let, Vogalová
Kulturní okénko
Marie – 85 let a 94. narozeniny
Jitka Krulová
oslavila naše nejstarší občanka obce
paní Blažena Plačková.
25.2. Masopustní průvod obcí a
Všem jubilantkám přejeme hodně
masopustní zábava – tradiční akce,
zdraví, štěstí a optimismu do dalších
kdy v sobotu dopoledne prochází průlet.
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