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ČERVEN 2020

máme za sebou období, které naše obec a republika dopo-
sud nezažila. Po vyhlášení nouzového stavu nás Vláda ČR 
a  Ministerstvo zdravotnictví zahltilo množstvím nařízení 
a opatření, které si mnohdy odporovaly nebo platily jen ze 
dne na den. Vypořádat se s touto situací bylo mnohdy vel-
mi náročné především z  toho důvodu, že pokyny pro obce 
nebyly žádné a z nadřízených orgánů pomoc rovněž žádná. 
Situace byla nastavena formou „pomožte si každý sám“.

Jsem velmi rád, že naše obec zůstala nezasažena nemocí 
COVID-19, a to především díky tomu, že jsme byli zodpověd-
ní a dodržovali jsme přísně stanovená protiepidemiologická 
opatření. Bylo by krásné říci, že je to už za námi, ale lokální 
ohniska existují a nezbytná míra opatrnosti je stále na mís-
tě. Obecní úřad Cvrčovice přistoupil k vyhlášení nouzového 
stavu aktivně a od samého počátku ve složení starosty, mís-
tostarostky a paní Benešové bez přerušení, pouze s výjimkou 
omezení úředních hodin, zajišťoval potřebnou agendu obce 
oproti některým jiným obcím, které přistoupily k  úplnému 
uzavření obecních úřadů. V tomto personálním složení jsme 
osobně provedli průzkum mezi staršími občany naší obce 
spočívající v  dotazech směřujících především na pomoc 
v  oblasti zajištění nákupů, dodávky ochranných pomůcek, 
desinfekčních prostředků nebo jiných služeb, které by byly 
v  této době potřebné. Každý z  nás do příslušné části obce 
roznesl v této době velmi nedostatkové roušky, které našila 
Mgr.  Klára Endlicherová, následně jsme zajistili potřebnou 
dezinfekci, na stránkách obce jsme průběžně informovali 
občany o aktuálních opatřeních. Další roušky jsme obdrželi 
od paní Veselé, učiliště a následně našili roušky i paní učitel-
ky z naší MŠ. Nouzový stav nebyl pro nikoho z nás jednodu-
chý, ukázalo se však, že rodinní příslušníci nebo sousedé jsou 
schopni se o sebe vzájemně postarat. Na tomto místě děkuji 
všem, kteří se obětavě podíleli na pomoci v době nouzového 
stavu a věřím tomu, že v případě jakékoliv jiné krizové situa-
ce je pomoc nablízku, u nás v obci. Z provedeného průzkumu 
vyplynula především potřeba dalších roušek, které nám díky 
paní Cymbálové a  dodáním látek od paní Benešové našilo 
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naše místní učiliště. Celkem se nám na obci sešlo cca 500 ks 
roušek. Náš stát nám na mé opakované intervence na dodá-
ní jakýchkoli ochranných pomůcek poskytl 50 ks jednorá-
zových roušek… Prostřednictvím města Pohořelice se nám 
podařilo zajistit dostatečné množství desinfekce Anticovid, 
která byla, a je doposud zdarma společně s rouškami k dis-
pozici na OÚ.

Ukázalo se, a to považuji za nejdůležitější, že jsme schopni 
se postarat sami o sebe a vzájemně si v případě potřeby po-
moci, vyjít si vstříc a obětovat něco pro svého souseda nebo 
rodinné příslušníky. Snad závěrem k tomuto tématu, buďme 
nadále bdělí, první bitvu jsme ve třech lidech vyhráli, ale ni-
kde není napsáno, že válka už skončila

Mnozí z  vás jistě zaznamenali pohyb a  stavební práce 
u našeho fotbalového hřiště. Konečně započala stavba slibo-
vaného multifunkčního hřiště, které by od 25. 7. 2020 mělo 
sloužit všem zájemcům o různé druhy sportů – malá kopa-
ná, volejbal, basketball, tenis, nohejbal, florbal a  jiné sporty. 
Prosazuji otevřené hřiště, které bude přístupné v neomezené 
míře všem, kteří budou mít zájem. Bude však nutné vyřešit 
problém s  umístěním, osobou a  půjčováním sítě, která ne-
může zůstat na sportovišti bez dozoru. Počasí nám však vů-
bec nepřeje a mohlo by dojít k posunutí termínu zhotovení.

Na zastupitelstvu obce byla opakovaně projednávána 

otázka parkování v Uličce. Situace je stále nevyhovující, par-
kující vozidla zasahují do komunikace takovým způsobem, 
že je jednak porušován zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích, ale především je tím ztrpčován život ostatním 
spoluobčanům a někteří řidiči neváhají použít k jízdě i chod-
ník. Upozorňuji, že pokud se situace nezmění bude naše obec 
nucena požádat o instalaci dopravních značek se zákazem 
stání a  následně vyžadovat důslednou kontrolu Policie ČR 
a řidiči budou opakovaně pokutováni.

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
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Mezi další připravované akce patří vydláždění cesty k na-
šemu hřbitovu, resp. části přímo před hřbitovem spolu s vy-
budováním parkovacích míst. Snad se nám v letošním roce 
podaří realizovat i tento projekt. Nadále probíhají přípravné 
projektové akce na umístění nové hasičky v  prostoru za 
Obecním úřadem, jak jsem již uváděl tato akce je podmíně-
na získáním dotace pro naši obec popř. SDH. Nadále se pra-
cuje na podkladech pro revitalizaci Potůčku. Stavební úřad 
a především odbor životního prostředí města Pohořelice vy-
dal dne 12. 6. 2020 konečně po dlouhém šetření rozhodnutí, 
kterým stavbu povolil. Pokud nám bude dotace ve výši 100% 
poskytnuta bude stavba zahájena. V řízení jsou rovněž dal-

ší dvě dotace na opravu zámečku, jedna z Norských fondů 
a druhá na regeneraci brownfieldů. V případě obdržení těch-
to dotací bychom přistoupili ke komplexní opravě a vybudo-
vání kulturního a informačního centra v této budově. V sou-
vislosti s  opravou zámečku je nutné zmínit i  plánovanou 
rekonstrukci v  našem místním pohostinství, kdy by mělo 
dojít k opravě místnosti vpravo za vchodem, a tato místnost 
by se měla stát samostatnou jednotkou vybavenou i malou 
kuchyňskou přípravnou a  vlastním sociálním zázemím. 
Pořádání malých oslav by po -té neměl být problém, ale vše 
závisí na získání dotace na opravu zámečku, který by po pro-
vedení rekonstrukce takové zázemí obsahoval. Oprava míst-
nosti v pohostinství by se tedy posunula do dalších období.

Poněkud negativně, ve světle těchto našich investic je 
plánování státu na krácení rozpočtů obcí. V případě mezních 
opatření by naše obec byla krácena až o dva miliony Korun. 
Tímto bychom byli donuceni k výraznému šetření a zváže-
ní všech výdajů obce v  návaznosti na mandatorní výdaje 
a nutné rezervy.

Byly zastaveny všechny přípravné a projektové práce na 
obnovu komunikace a položení IS na cestě k panu Plíškovi. 
Obec nevlastní dostatečnou šířku pozemku pro vybudování 
obousměrné komunikace a jednání s vlastníkem sousední-
ho pozemku bohužel nedopadlo dobře. Podle mého názoru 
je nesmyslné budovat v této části obce komunikaci, která by 
byla pouze jednosměrná s  nutností použití polní cesty ve-
doucí za zahradami, která je v nedobrém stavu. K 16. 6. 2020 
bude sice opakovaně tato cesta zpevněna asfaltovým recy-
klátem, ale toto řešení je časově neudržitelné a bude nutné 
vybudovat řádnou použitelnou kounikaci.

Na obce je státními 
orgány opakovaně vy-
víjen tlak na separaci 
a likvidaci všech odpa-
dů včetně současného 
navyšování cen těchto 
likvidací. Z  tohoto dů-
vodu jsem se rozho-
dl zajistit pro občany 
naší obce z  příslušné-
ho dotačního titulu ve 
spolupráci s  obcí Ivaň 
domácí kompostéry, 
které mohou naši obča-
né po vyplnění anket-
ního lístku bezplatně 
získat a  tímto snížit 
množství komunál-
ního odpadu. Nádoby na bioodpad a kontejner na obecním 
dvoře jsou neustále plné a náklady na likvidaci tohoto odpa-
du neustále narůstají.

Prosím o odevzdání anketního lístku nejpozději v termínu 
do 15. 7. 2020 z důvodu běhu lhůty na podání žádosti o pří-
slušnou dotaci, která je obci poskytnuta ve výši 85% hodnoty 
domácího kompostéru. Zakoupené kompostéry budou pře-
dány zájemcům na základě smlouvy o výpůjčce zdarma a po 
uplynutí pětiletého období přejdou automaticky do vlastnic-
tví občanů.

Samostatnou kapitolou Coronavirové krize jsou obecní 
kulturní akce. Vládní nařízení a opatření Ministerstva zdra-
votnictví byla takového charakteru, a  situace byla natolik 
vážná a nepřehledná, že plánování jakýchkoli hromadných 
akcí nepřipadalo v úvahu. Za místním hostincem byla pro-
vedena našim pracovníkem úprava pravé zadní části po 
odstranění staré unimobuňky, srovnán terén a  provedeno 
zavětrování. V letošním roce budeme muset s největší prav-
děpodobností oželet naše cvrčovické hody. Tato akce se plá-
nuje vždy nejméně od března, je nutno zajistit kroje, hudbu, 
kolotoče a  spoustu dalších záležitostí spojených s  pořádá-
ním hodů. Především však je nutný zájem stárek a stárků, 
kteří se organizace ujmou a  za podpory obce vše potřebné 
zajistí a  zvládnou. Na počátku měsíce března to vypadalo 
velmi nadějně, byla naplánovaná schůzka loňských stár-
ků a byl zájem o předání organizace, ale úderem krizového 
stavu bylo nemožné schůzku uskutečnit a v současné době 
postupného rozvolňování zájem již odezněl. Po dohodě s pa-
nem Vavříkem je předběžně naplánovaná Svatojakubská zá-
bava, která ve velmi malé míře bude mít snahu naše hody 
alespoň částečně nahradit. Tato situace mě mrzí o to více, že 
letošní hody měly být současně spojeny s oslavou 30. výro-
čí samostatnosti naší obce a připomenutím všeho, co jsme 
za tuto dobu dokázali. Státní orgány přistoupily a přistupu-
jí z důvodu vážných ekonomických dopadů k postupnému 
rozvolňování proticoronových opatření, ale je nutné být opa-
trný a  v  souvislosti s  nadále probíhající situací dodržovat 
hygienická opatření. Z těchto důvodů starosta obce rozhodl 
o zrušení všech hromadných akcí až do podzimních měsíců, 
pokud bude situace dobrá a druhá vlna nákazy nás nebude 
ohrožovat. Mám za to, že z pohledu zachování zdraví a života 
nás tato malá opatření nemusí až tolik mrzet a jsme schopni 
je vydržet.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KULTURA V OBCI

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
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Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce Mgr. Kateřina Burgetová, Barbora Moučková, DiS.

• zastupitelstvo obce schválilo navržený rozpočet na 
rok 2020 beze změn

• byla schválena obecně závazná vyhláška č.  1/2020 
o nočním klidu

• byla schválena Změna č. 1 územního plánu Cvrčovice

• starosta obce informoval zastupitele o tom, jak plní-
me nařízení ohledně koronaviru

• všechny kulturní akce jsou zrušeny až do odvolání 
opatření

• byla podána žádost o dotaci na opravu zámečku

• zastupitelstvo obce, na žádost pana Vavříka, souhlasi-
lo s prominutím úhrady pronájmu na dobu dvou mě-
síců / březen, duben 2020/

• zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce 
Cvrčovice za rok 2019 dle předloženého návrhu

• dále schválilo Závěrečný účet obce za rok 2019 a Účet-
ní závěrku mateřské školy za rok 2019

• zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet 
sdružení obcí Čistá Jihlava za rok 2019

• proběhlo šetření ohledně sklepa na zahradě mateřské 
školy a bylo rozhodnuto o jeho likvidaci

• byla zahájena stavba multifunkčního hřiště firmou 
JM DEMICAR, s. r. o. ze Slavkova, firma vyhrála výbě-

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

duben 2020

červen 2020

rové řízení. Termín dokončení je 25. 7. 2020 / pokud 
se neposune kvůli deštivému počasí/

• 12. 6. 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí na revita-
lizaci potůčku, je požádáno o dotaci

• probíhá anketa na zájem občanů obce o kompostéry. 
Jednalo by se o zápůjčku na 5  let a poté převod do 
vlastnictví

• všem obcím hrozí krácení rozpočtu – prozatím není 
dořešeno

• asfaltovým recyklátem byla zpevněna cesta, Za 
humny“

• opětovně byly vysázeny stromy na Interakčních 
prvcích, pan Křivánek je zalévá a pan Kotoul vypo-
máhá se sekáním větších ploch

• proběhlo jednání ohledně zavedení služby, Senior 
taxi“ pro naše občany nad 70 let

• jednáme o sepsání koordinační smlouvy s policií ČR

• MAS Podbrněnsko pro nás zpracuje STRATEGICKÝ 
PLÁN ROZVOJE OBCE a  požádali jsme jejich pro-
střednictvím o dotaci na digitální úřední desku

• na pořádání hodů se nikdo nepřihlásil a pan Vavřík 
by měl pouze pořádat Svatojakubskou zábavu v ter-
mínu hodů tzn. 18. 7. 2020

• v  letošním roce je 30. výročí osamostatnění obce, 
které se plánovalo oslavit na hodech

• zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se zúčast-
nil výběrového řízení na odkoupení tzv.,Háječku“, 
kde bychom chtěli vybudovat lesopark

• Ing. Jaroslav Šalanda zaslal písemné sdělení o ukon-
čení aktivní činnosti vodáckého klubu Ichtiandr

Z NAŠÍ ŠKOLKYSENIOR TAXI
Po dlouhém vyjednávání s  firmou JANYSPEED,  s.  r.  o. 

se konečně podařilo stanovit obecné podmínky pro fungo-
vání služby „ Senior taxi“, která směřuje do sociální oblasti 
a pomoci našim seniorům. Podstatou této služby je zajiště-
ní přepravní služby zdarma v době od 6:30 hod do 14:30 hod 
pro občany starší 70  let s  trvalým pobytem na území naší 
obce z místa bydliště k lékaři nebo jiné nezbytné neodklad-
né záležitosti do města Pohořelice a jeho částí Smolín, Velký 
Dvůr, Nová Ves. Služba bude moci být poskytnuta max. 4x 
do měsíce pro jednu osobu. Oprávněná osoba může mít jed-
nu další osobu jako doprovod. Objednání přepravy se bude 
uskutečňovat telefonicky nejméně jeden den dopředu. Bližší 
podmínky této služby Vám formou letáku OÚ Cvrčovice sdě-
lí písemně do Vašich poštovních schránek.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem našim občanům, 
kteří se aktivně podíleli na ochraně proti coronavirové náka-
ze, ať již aktivně nebo jen tím, že dodržovali nařízená opat-
ření a pevně věřím, že k druhé vlně nedojde. Bylo by spousta 
dalších informací, které bych Vám touto formou mohl zpro-
středkovat, ale můj příspěvek je již tak dost dlouhý a ostatní 
informace si ponechme do dalšího čísla našeho zpravodaje.

Přeji příjemné a hlavně zdravé prožití letních prázdnin.

Ve školce se nelenilo ani v době koronavirové a už se nám 
zelení. Když byla mateřská škola zavřená, prošla drobnou 
rekonstrukcí zahrada. Všechny prolézačky, lavičky a  stoly 
dostaly nový nátěr, pískoviště krycí plachtu a  k  vytvoření 
většího stínu hřiště velké slunečníky.

K  pěstování bylin, zeleniny a  květin vznikly tři záhony, 
kde budeme společně s dětmi pracovat. Při práci využijeme 
také nově vzniklý kompost. Dále pedagogický sbor využil 
čas k  vytvoření nového školního vzdělávacího programu, 
podle kterého bude od příštího školního roku s  dětmi pra-
covat a mateřská škola tak získá širší zaměření na ekologii 
a soužití s přírodou.

Po znovuotevření MŠ proběhla oslava Dne dětí spojena 
s různými soutěžemi a jako dárek dostaly děti poukaz na to-
čenou zmrzlinu. V druhé polovině června se konalo rozlou-
čení s  předškoláky formou hledání pokladu v  areálu školy 
s následným přespáním v MŠ. Druhý den dopoledne proběh-
lo pasování předškoláků na školáky a  celé rozloučení bylo 
zakončeno slavnostním obědem. Školní rok nám pomalu 
končí, ale s  některými dětmi se budeme vídat v  mateřské 
škole i v červenci.

Krásné prázdniny vám přejí zaměstnanci školy.
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Elena Danková, řed. MŠ Cvrčovice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v  souvislosti s  koronavirem a  onemocněním 
COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis se tak 
v  letošním roce konal bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče 
měli možnost od 2. 5. 2020 do 15. 5. 2020 poslat žádost o při-
jetí do mateřské školy datovou schránkou, e -mailem, poštou 
nebo vhodit do schránky. Využili i možnost doručení osobně 
po předchozí telefonické domluvě. Do mateřské školy bylo 
doručeno 19 žádostí.

Přijali jsme 15 dětí (8 dětí ze Cvrčovic, 5 dětí ze spádové 
obce Odrovice a 2 děti z Pohořelic).
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nebo vhodit do schránky. Využili i možnost doručení osobně 
po předchozí telefonické domluvě. Do mateřské školy bylo 
doručeno 19 žádostí.

Přijali jsme 15 dětí (8 dětí ze Cvrčovic, 5 dětí ze spádové 
obce Odrovice a 2 děti z Pohořelic).
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Bc. Vladimíra Sládková

blíží se konec školního roku, a  proto mi dovolte, abych 
Vám těmito řádky připomněla život na našem Odborném 
učilišti ve Cvrčovicích. Je to již rok, co naše škola bojova-
la proti sloučení s  Gymnáziem a  střední odbornou školou 
Mikulov a v  tomto boji jsme byli úspěšní. Velkou zásluhou 
byla i podpora pana starosty P. Endlichera a podpora občanů 
Cvrčovic v petici proti tomuto sloučení, za kterou vám ještě 
jednou děkujeme!

Události předchozího školního roku 2018/2019 zbrzdi-
ly v mnohém aktivity školy. 2. září 2019 jsme otevřeli třídy 
sedmi učebních oborů a  i  nadále jsme byli připraveni po-
skytnout kvalitní vzdělání, ubytování i volnočasové aktivity 
novým i stávajícím žákům. Velký zájem stále roste i o stra-
vování prostřednictvím jídlonosičů, což nás velice těší.

Za první pololetí školního roku 2019/2020 naši žáci repre-
zentovali školu např. na Podzimním dýňování v Břeclavi, na 
Setkání mladých malířů v  Hlučíně, zúčastnili se několika 
sportovních setkání nebo sociálně -preventivní akce Revolu-
tion Train. Významnou veřejnou akcí naší školy je bezespo-
ru Vánoční Jarmark, který si každoročně nenechá ujít stále 
více návštěvníků. Pro absolventy 3. ročníků se 14. února po-
řádal již 4. ročník Stužkovacího plesu.

Dne 10.  března  2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví 
z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID -19 mimořádné opatření, kte-
ré zakázalo osobní přítomnost žáků a  studentů na základ-
ních a středních školách. Pro učitele i žáky to byla zcela nová 
situace, která nás naučila vzdělávat žáky dálkově, pracovat 
s nimi on -line a využívat k výuce počítač, popř. internet.

11. května se otevřela škola pro žáky 3. ročníků. Našim cí-
lem bylo úspěšně žáky připravovat po teoretické, ale i prak-
tické stránce k závěrečným zkouškám. Docházka byla sice 
dobrovolná, ale tuto možnost využili téměř všichni žáci. Peč-
livě se připravovali pod vedením svých učitelů k úspěšnému 
vykonání písemné, praktické a ústní závěrečné zkoušky. Le-
tos bohužel bez slavnostního předávání výučního listu v kul-
turních prostorách školy a za přítomnosti rodičů. Absolventi 
obdrželi výuční listy a  Europassy bezprostředně po úspěš-
ném vykonání poslední části státní zkoušky.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Pro nižší ročníky probíhala distanční výuka s  možností 
individuálních konzultací, předávání vysvědčení za přís-
ných hygienických opatření, a tak se na jejich pravidelnou 
školní docházku můžeme připravit až od září.

Společně s  nimi uvítáme naše nové „prvňáčky“ a  nutno 
říct, že jich opravdu nebude málo, zájem o naše obory: Cuk-
rářské práce, Kuchařské práce, Malířské práce, Zahradnické 
práce, Květinářské a aranžérské práce, Šití oděvů – modní 
dekoratér a Provozní služby, neustále roste!

Nezbývá než doufat, že další vlna „koronaviru“ nebude mít 
negativní dopad na vzdělávání našich současných i budou-
cích studentů a  další školní rok budeme moci poskytovat 
kvalitní výuku, plnohodnotný život na domově mládeže, re-
prezentovat se na soutěžích či pořádat všechny vámi oblíbe-
né akce bez jakýchkoliv omezení!

Situaci s koronavirovou krizí jsme, bohužel, pocítili i my 
a je nám velice líto, že Vám nemůžeme podat dostatek infor-
mací o našem závodním počínání, alespoň tedy ne tolik, na 
kolik jste každý rok v tuto dobu zvyklí.

Pár jich ovšem máme. Jistě všichni víte, že se do naše-
ho teamu přidal další člen a to Lukáš Klimeš, který startuje 
s  krásným a  v  této době již málo vídaným Fordem Puma. 
Karel a Martina startují na svých tradičních vozech a to na 
svých Feliciích. Všichni tři střelci se tradičně zúčastní zá-
vodů do vrchu v České trofeji pod záštitou Autoklubu České 
republiky, v teamu AMK Ecce HOMO Šternberk v UAMK.

Přes zimu jsme se zaměřili především na repasování mo-
torů a převodovek. Je to, jako každý rok, potřeba. Veškeré re-
pase a opravy jsme měli letos možnost vyzkoušet na ostro 
na legendární trati Ecce Homo ve Šternberku, na které se 
konalo jarní testování a to o prvním víkendu v červnu. Po-
časí nám přálo, auta fungovala a až na malé detaily jsme se 
vraceli domů relativně spokojeni. Jelikož se jednalo pouze 
o testování, nešlo zde o časy a celková umístění.

Co se týče samotných ostrých závodů, v  nejbližších ví-
kendech nás čeká nedaleká 
Náměšť nad Oslavou a  také již 
zmiňované Ecce Homo, kde se 
pojede Mistrovství Evropy. Ter-
míny a  konkrétní tratě se mů-
žete dozvědět v infu pod naším 
článkem, které slouží zároveň 
i  jako pozvánka pro Vás a  bu-
deme velice rádi, když nás v zá-
vodním depu navštívíte.

Závěrem bychom se chtěli 
velice omluvit za to, že jsme byli 
i kvůli pandemii COVID 19 nuce-
ni zrušit letošní neckyádu, bu-
deme se na Vás však těšit příští 
rok a informovat Vás, že regist-
race stále běží :)

Chceme také poděkovat 
všem našim partnerům a  také 
obci Cvrčovice za podporu. 

Děkujeme! :)

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU,

Martina Zoufalá
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První srpnovou sobotu se uskuteční již 4. ročník oblí-
beného Letního cvrčovického biatlonu. Soutěž v  běhu na 
lyžích a  střelbou ze vzduchovky v  parném létě láká každý 
rok čím dál více amatérských závodníků, ale hlavně se na 
ni těší cvrčovičtí občané a pořadatelé. V loňském roce jsme 
mezi závodníky mohli přivítat například závodníka z Ugan-
dy a uvidíme, zda se i letos rozroste startovní pole o nějaké 
exotické jméno. Letošní ročník bude zahájen nejdříve dět-
ským sportovním odpolednem, pořadatelé společně s  Cvr-
čovickou partou nachystali spoustu zábavy pro děti. Budou 
si moci zasoutěžit v  různých sportovních disciplínách, za-
hrají si třeba minigolf, budou přistaveny auta pro autokros 
a určitě přijde na řadu i nějaké překvapení. Nebude chybět 
ani skákací hrad. V podvečer pak začne samotný biatlono-
vý závod. Zúčastnit se jej může každý, kdo dovršil věk 15 let. 
Pořadatelé mají pro každého nachystány k  zapůjčení lyže, 
hůlky, boty, dřevěnou maketu malorážky, se kterou je potře-
ba závod absolvovat a  samozřejmě také vzduchové pušky. 
Vítěz závodu pak vstoupí mezi nesmrtelné a zařadí se mezi 
sportovní celebrity naší obce. V  první řadě jde ale hlavně 
o zábavu, aby se pobavili jak samotní závodníci, tak diváci. 
Bude opět nachystáno občerstvení, pečená kýta, pivo a limo-
náda poteče proudem a  budete si moct pořídit jedinečnou 
kšiltovku s unikátním logem Letního cvrčovického biatlonu. 
V podvečer pak zahraje k tanci, poslechu či zpěvu oblíbený 
Zbyněk Hroudný. Chybět tradičně nebude ani bohatá tombo-
la, ve které si odnese cenu téměř každý. Hlavní výhrou bude 
nový LED televizor. Proto 1.  srpna odpoledne vás všechny 
rádi uvidíme na cvrčovickém hřišti, protože lepší zábavu než 
na našem biatlonu v letošním létě určitě nezažijete.

LETNÍ CVRČOVICKÝ BIATLON 2020

Za tým organizátorů Libor Vašíček
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ROZMARY POČASÍ A SUCHÝ POLDR

Starosta obce

Dne 26.6.2020 v podvečerních hodinách zasáhl naši obec 
přívalový déšť a kroupy. Během krátkého časového úseku 
napršelo podle sdělení občanů až cca 60 mm srážek. Pomi-
neme-li škody napáchané na našich zahrádkách tak se pře-
devším ukázalo, kde máme ještě slabiny pro záchyt takové-
ho přívalového deště. 

Na prvním místě je náš suchý poldr u hřbitova. Tento se 
zcela jednoznačně osvědčil a zachytil tisíce litrů vody, které 
by jinak šly do vesnice a vyplavily by spoustu domů. Bylo 
však zjištěno, že část srážek tekla po polní cestě  nad hřbi-
tovem a nevtékala přímo do poldru, ale tento míjela pravou 
stranou vedle hřbitova. Po proschnutí provedeme ve spolu-
práci s Ing. Egertem obnovení příkopu u cesty a nasměrová-
ní vody do suchého poldru. Investice do tohoto protipovod-
ňového opatření se se zcela určitě vyplatila.

Situace však nebyla dobrá v Uličce. Došlo k vytopení gará-
ží mnoha domů a škodám na majetku. Nejhorší byla situace 
v bytovém domě, dům č.p. 147, kde došlo k zatopení sklepů a 
průniku vody ze splaškové kanalizace. Ihned po zjištění si-
tuace bylo  kontaktováno operační středisko profesionálních 
hasičů, kteří však byli natolik vytíženi vzniklou situací, že 
jejich příjezd byl už pouze monitorující situaci. Poděkování 
však patří našemu SDH, který reagoval okamžitě a ihned 
bylo zahájeno čerpání vody ze zatopených prostor. Společně 
jsme obešli většinu postižených domů v Uličce, a kde bylo 
zapotřebí, byla poskytnuta pomoc. Bylo nepochybné, že deš-
ťová kanalizace v ulici nebyla schopná pojmout naráz takové 
množství vody. Dne 29.6.2020 proběhlo tlakové čištění dešťo-
vé kanalizace, ale v případě takového přívalu se může situ-
ace opakovat, už z důvodu schopnosti přečerpávací stanice 
splaškové kanalizace, která není dimenzována na tak velký 
jednorázový příval vody. Dalším z opatření v této souvislosti 
bude nutná montáž zpětné klapky do splaškové kanalizace 
k domu č.p. 147 a zvážení navýšení nájezdu k tomuto domu 
po jeho levé straně. Cílem všech těchto opatření je eliminace 
opakování této situace. Svým jménem mohu přislíbit posti-
ženým občanům po prokázání škod finanční příspěvek na 
odstranění škod, pokud škoda nebude hrazena z příslušného 
živelného pojištění.

Můžeme předpokládat, že vzhledem ke změnám klimatu, 
se do budoucna mohou podobné situace opakovat častěji. Z 
tohoto důvodu bude provedena revize všech opatření, které 
obec v minulosti vybudovala, aby zabránila průniku dešťo-
vých vod do vesnice a domů občanů. Ještě jednou děkuji 
všem, kteří se podíleli na bezprostředním odstraňování škod 
způsobených přívalovými srážkami v naší obci. 
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