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CVRČOVICKÉ LISTY

léto i podzim jsou pryč a máme tady zase Vánoce a Nový 
rok. Nejdůležitější událostí třetího čtvrtletí tohoto roku byly 
volby do obecního zastupitelstva. V naší obci se sešla jediná 
kandidátní listina, ze které vzešlo současné zastupitelstvo 
obce. Starostou obce nadále zůstává Mgr. Pavel Endlicher, 
místostarostou obce se stal Josef Kotoul, další členové 
zastupitelstva jsou Karel Zoufalý, předseda kontrolního 
výboru, Radim Zourek, předseda finančního výboru, Roman 
Křivánek, předseda komise pro životní prostředí, Libor 
Vašíček, předseda informativní komise, ing. Václav Doležal, 
předseda stavební komise, Renata Kratochvílová, předsed-
kyně kulturní komise a Karel Křivánek, předseda komise 
pro mládež, tělovýchovu a sport.  Na ustavujícím a prvním 
pracovním zasedání zastupitelstva, se nové zastupitelstvo 
shodlo, na dalším udržitelném rozvoji naší obce. Postupně 
se stanovují jednotlivé priority, které jsou a budou pro naši 
obec v příštích čtyřech letech nejdůležitější, a které by měly 
být přínosem pro nás všechny s cílem zlepšit podmínky 
bydlení v naší obci. 

Je však nutné konstatovat, že pokud se současná mezi-
národní situace neurovná bude nás citelně zasahovat navy-
šování cen. V závěrečných měsících tohoto roku obdržela 
naše obec, asi tak jako my všichni, několik oznámení 
o navyšování cen všech služeb a materiálů. Jedná se přede-
vším o ceny elektrické energie, plynu, svozu komunálního 
odpadu, licenčních poplatků, paliva, ostrahy a dalších, celý 
můj článek by mohl být věnován pouze této problematice. 
V této souvislosti musela naše obec přistoupit už v tomto 
období k úsporným opatřením. Prvním z nich bylo snížení 
počtu lamp veřejného osvětlení kolem učiliště a směrem ke 
hřbitovu, nyní svítí pouze každá druhá. Zastupitelstvo obce 
rovněž projednávalo možnost úplného odpojení veřejného 
osvětlení v pozdních nočních hodinách např. od 24:00 hod. 
do 03:00 hod. Prozatím nejsme nuceni k takto radikálnímu 
kroku přistoupit, ale pokud se bude cenová hladina nadále 
zvedat, budeme nuceni k těmto řešením přistoupit. Každá 
ušetřená kwh se bude počítat. Společnost AVE, která naší 
obci zajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu navýšila 
platbu pro rok 2023 o 19%. Uvedené navýšení nebude proza-
tím promítnuto do plateb pro rok 2023, ale v následujících 
letech se zdražení poplatku rovněž nevyhneme. Bohužel se 
tato situace projevuje ve všech oblastech činnosti naší obce. 
I z tohoto důvodu bude naše obec v prvních měsících roku 
2023 pracovat v rozpočtovém provizoriu s tím, že vyčkáme 
na další vývoj cen. Sestavení rozpočtu bude i tak náročným 
úkolem neboť neexistuje žádná jistota stropu cen a náklady 
budou muset být stanoveny s rezervou a odhadem. Jsem 
však přesvědčen, že se nově zvolené zastupitelstvo naší 
obce svou jednotností dokáže se všemi těmito úkoly vyrov-
nat a stanovit rozumnou cestu kompromisu tak, abychom 
všichni byli schopni se zvýšenými náklady se vyrovnat.

     Nyní již k běžným a veselejším záležitostem fungování 
naší obce. Po dobu 16 let používali pracovníci obce sekací 
traktor zn. Stiga, který za dobu svého provozu vykonal 
spoustu dobré práce. V posledním roce však náklady na 
opravy již přesáhly únosnou mez a proto jsme po poradě 
přistoupili k nákupu nového vylepšeného identického tipu 
travního traktoru. Hlavní motivací bylo příslušenství, které 
pasuje i ze starého tipu. Jediné, co bylo přikoupeno byla 
cepová sekačka na vysokou trávu. Snad nám bude sloužit 
stejně dlouhou dobu jako ten první. 

     Velmi krátce se ještě zmíním o stále probíhající akci 
revitalizace toku Potůček. Podle sdělení stavbyvedoucího 
by celá akce mohla být ukončena oproti podzimnímu termí-
nu již v jarních měsících příštího roku. SFŽP nám veškeré 
náklady spojené s touto akcí platí v plné výši. Pevně věřím, 
že konečný výsledek bude ku prospěchu věci a do vyschlé-
ho Hauskrámu se plně vrátí život. Ostatní stavebně technic-
ké věci budou řešeny ve spolupráci se zastupitelstvem obce. 
Jedná se především o nového nájemce našeho hostince 
včetně  opravy místnosti v hostinci a vlastně celého hostin-
ce s nutností odstranění vlhkosti. Areál za hostincem by 
rovněž vyžadoval zásadnější opravu spočívajíví ve vybudo-
vání nového tanečního parketu, vyrovnání dlažby a dalších 
estetických drobností. Čekají nás  opravy komunikací 
k panu Plíškovi a nový asfalt do Uličky, kdy čekáme opako-
vaně na výsledek požadované dotace. V plánu je rovněž 
oprava hřbitovní zdi směrem k suchému poldru a zbourání 
nepotřebné márnice. Tato se už nepoužívá a zbytečně 
zabírá další hrobová místa. Která z těchto akcí obdrží priori-
tu rozhodne zastupitelstvo obce.
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

     V dobrém slova smyslu se musím zmínit o mikulášské 
nadílce, která proběhla za hostincem 3.12.2022. Účast dětí 
i dospělých byla více než hojná a bylo se na co dívat. Pro 
všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení v podobě 
vánočního teplého punče, čertovského guláše a náš 
Dámský klub napekl domácí štrůdly a buchtičky.  Peklo bylo 
skutečně peklem. Na trůně seděl Lucifer a vypouštěl hrozi-
vý dým. V kotli se vařilo a míchalo, louče hořely, všichni 
čerti byli připraveni na slavnostní zahájení v čele s Lucife-
rem. Před samotným pekelným pánem však bylo příjemné 
vystoupení naší MŠ, která si připravila pásmo písniček 
a říkanek. Samotný příjezd Mikuláše se dvěma anděli na 
osvětleném voze byl triumfální. Na závěr jsme všichni 
společně vypustili létající balonky s přáním Ježíškovi. 
Děkuji všem, kteří se na přípravě mikulášské nadílky 
podíleli. Akce byla skutečně nádherná a podařená.

     Závěrem, i jménem zastupitelstva obce, Vám všem přeji 
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový rok.  

 Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

Říjen 2022
•  Ustavující zasedání viz. Článek starosty obce

Listopad 2022
•  zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru pronájmu 

budovy č.p. 54 /hospoda/ dle stanovených podmínek
•  dále schválilo rozšíření parkovacího místa o jedno místo 

na p.č. 251/1 s použitím zatravňovacích pásů
•  do funkce oddávajícího při svatebních obřadech ve 

Cvrčovicích byl schválen Mgr. Pavel Endlicher a Josef 
Kotoul

•  starosta obce Mgr. Pavel Endlicher byl schválen jako 
zástupce obce na veškerých valných hromadách 
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se 
sídlem Čechova 23

•  zastupitelstvo obce schválilo udělení pravomoci 
starostovi obce k provádění rozpočtových opatření 
v plném rozsahu a to do konce volebního období

•  byla schválena smlouva o příspěvku ve věci spolufinan-
cování sociálních služeb pro rok 2023

•  byla schválena inventarizační a likvidační komise pro 
rok 2022

•  zastupitelstvo obce schválilo vedlejší pracovní poměr 
zastupitele pana Radima Zourka, jako správce multi-
funkčního hřiště ve Cvrčovicích

Informace starosty:
•  opětovně byla podána žádost o dotaci na opravu komu-

nikací
•  běží nám dotace na opravu soch
•  na opravu Zámečku čekáme na vhodný dotační titul
•  byla podána žádost o dotaci na opravu a rozšíření 

stávající hasičky
•  je nutné řešit dešťovou vodu stékající  kolem a na 

zahradu pana Kovacse č.p. 125
•  běží dotace na Potůček, probíhá i průběžné vyúčtování
•  opravují se lavičky u hřiště 
•  uvažuje se o opravě místnosti v hostinci
•  byla instalována dvě nová solární světla na konci uličky
•  proběhlo ořezání svěšených větví podél chodníku 

u učiliště
•  byla zakoupena nová Stiga a cepová sekačka
•  je nutné vyměnit sloup VO směrem k Arbiku, pojistka je 

pod terénem a tím je to nebezpečné
•  s panem Štrbíkem byl proveden propočet výměny světel 

za úsporné
•  na 3.12. 2022 plánuje kulturní komise mikulášskou 

nadílku pro děti
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VÁNOČNÍ JARMARK – OPĚT TRADIČNĚ

NÁŠ STÁLE AKTIVNÍ DÁMSKÝ KLUB

V neděli 20. listopadu, týden před začátkem adventu se 
Cvrčovice zaplnily opět přívalem aut a návštěvníků. Všichni 
spěchali s radostným očekáváním do Odborného učiliště na 
Vánoční jarmark.

Jarmark má již 11 letou tradici. Konal se od roku 2011 rok 
co rok, s výjimkou covidového roku 2020, kdy musel být 
odvolán.

V prostorách učiliště vystavovali žáci školy svoje výrob-
ky, a bylo z čeho vybírat. Peněženky návštěvníků nezůstaly 
zavřené, vyprodaly se výrobky cukrářů a aranžérů. O posled-
ní knedlík – výrobek oboru kuchařské práce sváděly boj dvě 
hospodyně již v 10 hodin dopoledne. Letitá zásoba pánských 
trenýrek, které byly v uplynulých letech opomíjeny zmizela 
jak mávnutím kouzelného proutku. Šlo o výrobky žáků 
z oboru šití oděvů a módní dekorace.

Jarmark by nebyl jarmarkem, kdyby se neúčastnili 
prodejci s nejrůznějším řemeslným sortimentem vhodným 
pro nákup vánočních dárků. Velmi nás mrzelo odřeknutí 
v poslední chvíli prodejce formiček. Tento sortiment výraz-
ně chyběl, ale zdravotní obtíže nelze nikdy předvídat. 
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Cvičím, cvičíš, cvičíme  s velkou chutí a elánem. Přidávají se k nám další děvčata z obce a prostě nás to se Sandrou baví. 
Jóga je cvičení o pohodě, správném dýchání, uvědomování si svého těla /abychom se měli rádi/, o hledání šťastných chvilek 
a okamžiků v tomto uspěchaném a neklidném světě.

Na společné schůzce klubu jsme háčkovali voňavá kolečka s badyánem.

K dobré pohodě samozřejmě patřily vynikající zabíjačko-
vé speciality pana Rybeckého, na něž se stály dlouhé fronty.

V tomto roce jsme si mohli užít příjemnou zimní atmosfé-
ru vánočního jarmarku. Vločky přes den poletující vzdu-
chem, který nebyl mrazivý ani prohřátý byly třešničkou na 
dortu celkové atmosféry. Tentokrát přijela také televize 
a natočila krátkou reportáž s přímým vstupem nejen 
o jarmarku, ale také o učilišti a stavbě nového domova 
mládeže.

Akce byla pěkným oživením regionálního života. Byli 
jsme potěšeni osobní návštěvou představitelů místních 
samospráv. Vánoční jarmark navštívilo letos na 2 tisíce 
návštěvníků a jarmarku se zúčastnilo  45 prodejních stánků.

Milí občané Cvrčovic,
chtěla bych Vám s blížícím se koncem roku poděkovat za 

Vaši podporu a za trpělivost s našimi žáky.
      

 RNDr. Milada Kussak Höklová, ředitelka školy

 

 

                                           Vánoce prožité v pokoji,  
                                                  v novém roce pevné zdraví 

                                                      a dobré přátele kolem sebe  
                               
                                                        přeje za žáky a zaměstnance 
                                                                 Odborného učiliště Cvrčovice 

  
                                                         Milada Kussak Höklová 

                                                             ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pěkné chvilky jsme si užili  s paní vychovatelkou Kubišo-
vou na Odborném učilišti ve Cvrčovicích, kde nám paní 
ředitelka umožnila pracovat v keramické dílně. Každý si 
zvolil svou představu – podzimní listy, misky, vánoční 
svícny, vánoční kapry apod. Na prvním setkání jsme si 
výtvory vyrobili a na druhém setkání, po vypálení, glazovali. 
Radost pohledět.

K mikulášskému zvonění jsme se, na přání pana starosty, 
přidali s našim tradičním štrůdlováním.

A vánoční přání ?
Vánočně se všichni mějte, pohodu si užívejte,
Přejeme Vám ze srdíčka ať Nový rok si Vás hýčká.

Za Dámský klub Šalandová Lenka
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ SDH CVRČOVICE

RACING TEAM CVRČOVICE

Jako každý rok jsme se zúčastnili soutěží v uzlování, požárních 
útoků, okresního kola hry Plamen, štafetě požárních dvojic, štafetě 
4x60 a poprvé TFA -Železný hasík. Děti získaly nejedno ocenění 
a reprezentovaly náš sbor i obec velmi úspěšně.Jsou prostě 
ÚŽASNÝ. V červenci opět proběhlo soustředění s SDH Novosedly 
v rekreačním středisku  Kaprálův mlýn, kde si to všichni užili.

Vážení občané a fandové motoristického sportu a našeho 
Racing team Cvrčovice. Máme tu opět konec sezóny 2022 
a tak se hodí v krátkosti tuto pro nás úspěšnou závodní 
sezónu zhodnotit. V letošním roce jsme nasadili do seriálu 
pouze 3 vozidla. Odpočíval Ford Puma a Felicie Martiny 
Zoufalé odjela pouze 1 závodní víkend v Náměšti nad 
Oslavou.

Celý náš tým jezdil pod křídly snad nejznámějšího klubu 
Ecce Homo Štenberk – toto nám umožňuje startovat 
i v závodě mistrovství Evropy na této známe trati, která je 
mekkou závodů do vrchu.V letošním roce nás reprezento-
val Martin Růžička s Fabií S2000, Karel Zoufalý se škodou 
Pick-up Frestyle a již zmiňovaná Martina Zoufalá se svou 
Felicií. Ta se prosadila v Náměšti nad Oslavou, kde se 
v dámské trofeji umístila 2x na 3. místě i když jezdí s pod-
statně slabším vozem než její konkurentky.

První dva vozy absolvovali celý seriál České trofeje 
v rámci Mistrovství České republiky a s výsledky můžeme 
být spokojeni. Martin Růžička se celkem pravidelně umísťo-
val na stupních vítězů a i přes zničený motor v Lanškrouně 
skončil v celkovém hodnocení celého seriálu na 2. místě.

Druhý vůz Karla Zoufalého se celou sezónu držel na 
předních místech a nakonec se umístil na 3. místě v celko-
vém hodnocení české trofeje za r. 2022 v kategorii E1 do 
1600.

Tímto bych rád poděkoval všem našim příznivcům, spon-
zorům, kamarádům mechanikům a hlavně rodinným 
příslušníkům, bez kterých bychom tuto náročnou činnost 
nemohli provozovat.

Pokud půjde vše podle plánu a sponzoři se k nám neobrátí 
zády, tak v příštím roce bychom chtěli opět startovat v seri-
álu české trofeje v rámci Mistrovství České republiky a tak 
reprezentovat naši obec a Klub Ecce Homo Štenberk jako 
v letošním roce.

Všem občanům přejeme krásné svátky vánoční a hodně 
zdraví a štěstí v Novém roce 2023.

V dodatku přikládáme předběžný plán závodů v příštím 
roce, kterých bychom se měli zúčastnit.

Karel Zoufalý

Mistrovství ČR 2023

Duben
1. 4. 2023 Brno / MČR+ČT+MHCC/

Květen
6. – 7. 5.2023 Náměšť nad Oslavou / MČR+ČT+MHCC/
20. – 21. 5. 2023 /Liberec /MČR+ČT+MHCC/

Červen
2. – 4. 6. 2023 Ecce Homo /MČR+ČT/ 
10. – 11. 6. 2023 Ústí nad Orlicí /MČR+ČT/
17. – 18. 6. 2023 Vír /MHCC+ČT/

Červenec
15. – 17. 7. 2023 Vrbno pod Pradědem /MČR+ČT+MHCC/

Srpen
19. -20. 8.2023 Lanškroun /MČR+ČT+MHCC/

Září
9. -10. 9. 2023 Diváky/ MHCC+ČT/

Říjen
14. 10. 2023 Brno/volný podnik/

Chtěla bych poděkovat sponzorům a všem 
fanouškům našeho sboru.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný Nový rok 2023

Náměstek a vedoucí mládeže Karolína Vancová 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Tři měsíce nového školního roku 
jsou za námi a v naší mateřské škole se 
během této doby mnoho událo. Po 
dlouhé době se společných akcí mohli 
opět účastnit i rodiče, z čehož máme 
všichni velikou radost. Podzim jsme 
přivítali již tradiční drakiádou. Foukal 
nám příjemný vítr, ve kterém se draci 
vesele vznášeli nad místním fotbalo-
vým hřištěm. Odpoledne jsme zakonči-
li táborákem s opékáním špekáčků na 
školním dvoře. 

Začátek listopadu se nesl v duchu 
martinské slavnosti. Společně s dětmi 
jsme připravili doprovodný program 
a upekli svatomartinské rohlíčky, 
o které se děti podělily s rodiči. Obě 
třídy zazpívaly písničky, přidaly 
i básničku a starší děti sehrály krátký 
příběh o svatém Martinovi. Následoval 
lampiónový průvod obcí, ve kterém 
zářily nejen lampióny, ale i všechny 
dětské oči. 

Další velice zajímavou edukační akcí byl workshop o životě včel. Včelař děti 
seznámil s informacemi ohledně života včel. Děti si mohly vyzkoušet například 
speciální včelařský úbor a prozkoumat uzpůsobený úl se živými včelami. Sladkou 
tečkou byla ochutnávka medu. 

V prosinci připravujeme besídku na mikulášskou nadílku, která proběhne třetího 
prosince na place za hospodou. Šestého prosince čekáme Mikuláše s družinou i v naší 
mateřské škole. Za tuto návštěvu poděkujeme učňům z Odborného učiliště Cvrčovice. 
Letošní poslední akcí bude vánoční posezení s rodiči, které proběhne 15. prosince.  Na 
tuto akci s dětmi upečeme voňavé perníčky a budeme se těšit na Ježíška.

Celý kolektiv mateřské školy 
Vám ze srdce přeje poklidný 
advent a šťastné a veselé Vánoce.

                   Bc. Petra Kovácsová, učitelka 



Občasník Cvrčovické listy
vydává Obecní úřad ve Cvrčovicích
Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice
tel: 519 425 132
www.cvrcovice.cz

Vyšlo v prosinci 2022
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 250 ks výtisků.

Sazba a Tisk: NetWings, s. r. o.
ue.sgniw- ten.www

Neprošlo jazykovou úpravou
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