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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
můj příspěvek do našich listů bude za předcházející
dekádu především velkým poděkováním. Uplynulé letní měsíce byly nejen bohaté na kulturní a společenské akce, ale
potrápily nás i rozmary počasí. Moje první poděkování patří
všem, kteří se zúčastnili veřejné sbírky na pomoc obcím postiženým v našem regionu tornádem. Bezprostředně po této
přírodní katastrofě jsem přemýšlel jak pomoci, reportáže
z této oblasti byly zdrcující. Přiznávám, že moje druhá myšlenka byla úleva, že to nepostihlo i naši obec. Jakákoliv okamžitá pomoc byla de facto nemožná, od toho máme funkční
záchranné sbory, ale pomoc finanční a materiální vyloučena
rozhodně nebyla. Proto jsem ihned přistoupil k vyhlášení veřejné sbírky. Odezva byla více než potěšující, spousta z nás si
uvědomila, že kdybychom se stali obětí my, jakákoliv pomoc
z venčí by nám určitě přišla vhod. Sbírka na pomoc obcím
postižených tornádem se uskutečnila jednak zasílám finančních prostředků na transparentní účet č. 6099968309/0800
obce Cvrčovice, který jsem zřídil u České spořitelny, a.s., druhou možností bylo složení finanční hotovosti oproti potvrze-

ní v sídle OÚ Cvrčovice a materiální pomoc doručením věcí
potřebných rovněž na OÚ Cvrčovice. V posledních pár letech
slyším od starostů z okolních obcí a občas i sám mám tento
pocit, že vztahy mezi lidmi už nejsou tak vstřícné a přátelské
jako dříve, ale výsledky uskutečněné sbírky mě přesvědčily o tom, že dokážeme být solidární a pokud je to potřeba,
nezištně pomůžeme. Na transparentním účtu byl konečný
výsledek 114.001,08 Kč, na OÚ Cvrčovice se v hotovosti vybralo 93.300,- Kč + 50 Euro. Celkový výsledek finančních prostředků, od nás všech tedy činil 208.538,08 Kč. V materiální
sbírce se sešlo spousta nářadí – kolečka, lopaty, rýče, helmy,
čelovky, rukavice, vruty, hřebíky, košťata…, dále kelímky, tácky, lůžkoviny, oblečení, balené vody, repelenty…., prostě vše,
co každý po uvážení považoval za potřebné v této situaci. Na
základě rozhodnutí zastupitelstva naší obce byly všechny
finanční prostředky odeslány na transparentní účet obce
Moravská Nová Ves, který byl rovněž zřízen k tomuto účelu.
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Obtelefonoval jsem všechny postižené obce a zjistil jsem, že
materiální pomoc nelze doručit do konkrétní obce, a to proto, že tyto obce nebyly a nejsou schopny darovaný materiál
uskladnit, prostě v daném místě není kde. Starostové těchto obcí mi doporučili tuto pomoc předat na přerozdělovací
centrum Břeclav, které dle potřeby zaváží materiál na místa, kde je zrovna nejpotřebnější. Proto bylo zastupitelstvem
rozhodnuto, že materiální pomoc bude a byla doručena do
Oblastní charity Břeclav, která zajití potřebné přerozdělení.
Ze srdce děkuji všem, kteří se sbírky zúčastnily, je vidět, že
jsme schopni si vzájemně pomoci a vyjít vstříc když je to
zapotřebí. Všechny, kteří přispěli bych vyjmenoval, ale náš
zpravodaj by na to nestačil.
Nyní již k akcím, které se u nás uskutečnily. Na prvním
místě byly naše cvrčovické hody, kterých se již podruhé
( loňský rok zhatil covid ) ujali mladé stárky a stárci. Můžeme konstatovat, přestože hodně mladých bylo ještě nezkušených v pořádání hodů, tak za vedení již ostřílených
hodových „matadorek“ se hody vydařily. Poděkování opět
patří všem, kteří se podíleli na organizaci, přípravě a průběhu hodů. Z vlastní zkušenosti vím, že uspořádat hody není
jednoduché, je potřeba zajistit a naplánovat spoustu věcí,
které potom vypadají zcela samozřejmě, ale někdo prostě
musí potřebnou energii, čas a své schopnosti celé věci dát.
Všem, kteří se na našich cvrčovických hodech podíleli ještě
jednou děkuji. Pomyslné žezlo pořádání hodů, hodové právo,
převzala nová generace stárků, která bude naši tradici udržovat a v příštích letech hody zase určitě budou.

Nelze opomenout další dvě vynikající sportovně kulturní
akce, cvrčovický biatlon a nově cvrčovickou neckyádu. Cvrčovický biatlon se stal oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí
všech přespolních i místních. Zažít atmosféru běhu, střílení
a doprovodného programu stojí za to. Organizátoři této akce
opět vynaložili maximální úsilí pro úspěch a vyplatilo se to.
Nelze nic jiného než poděkovat a popřát hodně úspěchů do
dalších ročníků této úspěšné akce.
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První ročník cvrčovické neckyády se rovněž vydařil. Svými parametry se tato akce zařadila mezi největší pořádané
obcí Cvrčovice. Hlavním iniciátorem a organizátorem celé
akce byl pan Karel Zoufalý ( viz samostatný článek ), který
návrat využití splavu a Rajčule vymyslel. Akce to byla náročná, nejen z pohledu zajištění všech bezpečnostních opatření,
ale i materiálově, časově a řemeslně. Účast 10 lodí však byla
na první ročník výborná, nápaditost a provedení samotné
plavby překonalo veškerá očekávání. Počasí a účast diváků
byla rovněž potěšitelná. Pro druhý ročník již máme vymyšlené různé zlepšováky a vychytávky, které ještě zatraktivní
průběh závodu. Po zvážení všech pro a proti byly nakonec
vyrobeny lávky dvě, a to pro děti krátká, a pro dospělé závodníky přes celou Rajčulu. Při stavbě jsme měli stále obavu
o vratkost a následnou nemožnost překonání celé vzdálenosti. Proto jsme lávku neustále zpevňovali a doufali, že ji
skutečně někdo přejde. Naše snaha však byla zbytečně přehnaná, lávka byla překonávána rychle a snadno téměř všemi účastníky. Pro příští rok bude tedy lávka mnohem méně
stabilní a přechod bude náročnější. Opět nemohu jinak než
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu
akce samotné.
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Nyní krátce k dalším informacím, které se vážou k naší
obci za uplynulé období. K nové příjezdové komunikaci
u hřbitova byly umístěny nová solární světla, která by měla
dostatečným způsobem osvětlit plochu před hřbitovem
a v zimních měsících zajistit osvětlení od brzkých odpoledních hodin. Výhodou takového osvětlení je nepotřebnost napojení na elektrickou síť a dlouhá životnost. Uvidíme, jak se
tato světla osvědčí v zimní sezoně.
Důležitou a bohužel špatnou zprávou je, že firma JANYSPEED s.r.o., která v naší obci poskytuje službu „ Senior taxi“
ke konci kalendářního roku 2021 ukončuje svoji činnost
a celou agendu předává novému provozovateli. Z tohoto
důvodu byla dána výpověď poskytovaných služeb. Je to velká škoda, podle odezvy byla tato služba oceňována
a využívána. Intenzivně se snažím najít odpovídající náhradu za podobných nebo stejných podmínek.
Po opakovaných žádostech občanů byly v letních měsících na nové zástavbě instalovány zpomalovací prahy tzv.
čočky, které zamezí rychlým průjezdům motorových vozidel
danou lokalitou. V této oblasti se po vozovce pohybuje mnoho malých dětí a mohlo by snadno dojít k neštěstí. Zpomalovací prahy měly být umístěny i v Uličce, ale realizační firma
upozornila na špatný stav vozovky a navrhla, z důvodu opakované montáže a demontáže, instalaci provést po provedení nového povrchu vozovky, který připravujeme. Spolu s tím
bylo u výjezdu z našeho splavu, u okálů, na hlavní silnici
umístěno zrcadlo pro lepší orientaci. Rovněž v tomto místě dochází k nepřehledným situacím a zlepšení výhledu by
mohlo případné nehodě zabránit.
Po stížnostech občanů v uličce na neprůjezdnost komunikace z důvodu parkování motorových vozidel a vyčerpání
všech ostatních kroků přistoupil OÚ Cvrčovice k instalaci
dopravních značek zákaz stání v části Uličky od odbočky
na novou zástavbu po konec zastavěné části. Ukázalo se, že
každé řešení situace není dokonalé a ke spokojenosti všech.
Současný stav je takový, že vozidla v tomto úseku parkují
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nadále, ale v menším měřítku. Případné návštěvy bydlících
mají obavy zaparkovat a situace je nadále řekněme sporná.
Otázkou zůstává jak problém vyřešit když po dotazníkové
akci na vybudování parkoviště na volném pozemku u Loděnické většina bydlících odpověděla, že tam vozidla dávat
nebudou. Prozatím nevzešlo žádné racionální řešení uvedeného problému.
Před začátkem letní sezony byly do pergoly u multifunkčního hřiště umístěny dvě lavičky stůl. Úmyslem bylo vytvořit
relaxační prostředí pro maminky s dětmi pro přilehlé dětské
hřiště a odpočinkovou zónu pro sportovce využívající hřiště
a posilovací stroje. Současný stav tohoto vybavení je tristní, jsou podrobně zkoumány kamerové záznamy a pachatelé, vandalové, kteří znehodnotili naši práci budou pohnáni
k odpovědnosti. Oceňuji návrh našeho nového florbalového
družstva, které se nabídlo, že stůl uvede do původního stavu. Přiznám se, že nedokážu pochopit jak může někdo takto
zcela úmyslně devastovat obecní vybavení, které bylo instalováno pro nás všechny.
V minulém čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval
o vystavění pergoly za OÚ. Do této byl prozatímně umístěn
plastový nábytek s tím, že snad letošní sezonu vydrží. Nevydržel a byl ve velice krátkém období zničen. Následně byla

pod pergolu umístěna rohová lavice, která však pro tento účel
nebyla vhodná. Poděkování patří panu Vladimíru Křivánkovi, který vyrobil masivní stůl a lavice, které jsme do pergoly
umístili. Snad nám vydrží a vandalismus se tomuto prostoru
vyhne. V zimních měsících máme v úmyslu provést vydláždění prostoru pod pergolou.
Nyní už jen krátce o připravovaných kulturních akcích
ve zbytku tohoto kalendářního roku. Dne 16. října by se mělo
uskutečnit již tradiční cvrčovické halloweenské dýňování za
našim hostincem. Chystáme balonkovou výzdobu, vystoupení kouzelníka a především ochutnávku dyňových specialit
včetně dyňového punče. K dispozici budou dyně na vyřezání
dýňáků, nezapomenout potřebný nůž. Tradiční ochutnávka
bude opět zdarma. Zveme všechny občany Cvrčovic a především děti. Závěrečnou kulturní akcí bude Mikuláš rovněž
za naším hostincem. Snad nám covidová situace naše plány
nepokazí a po Novém roce obecní ples.
Přeji Vám příjemné prožití podzimních měsíců.

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
20.9. 2021
• Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku
elektriky k buňkám vodáckého klubu a také druhou
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na parcele č. 251/1, 40/7, 5308
• Na zastupitelstvu byl schválen prodej části pozemku
p.č. 404/1 o výměře 170m2
• Stavba revitalizace ,,Potůčku“. Je nutné provést
výkup některých pozemků, nad kterými bude vodní
hladina. Jeden pozemek se bude vykupovat celý
a ostatní až po zaměření stavby. Zastupitelstvo obce
schválilo koupi pozemku parc.č. 5377 o výměře 987
m2 .
• Dále projednávalo zastupitelstvo žádost o odkoupení
části pozemků parc.č. 404/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic o výměře 140 m2 – pro obec je pozemek nevyuživatelný – zastupitelstvo obce schválilo prodej této
části pozemku po dodání oddělovacího GP.
• Další žádosti o výkup pozemků prozatím nebyly
schváleny, protože obec v současné době nedisponuje žádnými pozemky, také nebyl schválen návrh na
založení pořadníku.
• Také se projednával požadavek Městského úřadu
v Pohořelicích o příspěvek 5,3 mil. Kč na rozšíření
čističky.
• Další žádost o prodej pozemku parc.č. 5264/26 byla
odložena z důvodů nepřítomnosti tří členů zastupitelstva
• Koncem roku 2021 končí služba senior taxi
• Na nové zástavbě byly vybudovány zpomalovací
prahy a u splavu zrcadlo
• Byla podána reklamace na vydutou podlahu v kuchyni mateřské školy
• Do konce roku musíme vydat novou vyhlášku o odpadech, návrh bude předložen na příštím zasedání
• Proběhla diskuse na pálení trávy, zastupitelé však
nesouhlasí s vymezením hodin
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že dne 9. 8.2021
proběhl dílčí přezkum hospodaření obce – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky

DOTAČNÍ KOMPOSTÉRY
Na vaše obdržené žádosti jste dostali domů kompostéry.
Chceme vás upozornit na podmínky, které s jejich získáním
musíme dodržet. Po dobu 5 let / než se stanou vašim vlastnictvím/ může u vás kdykoliv zazvonit kontrola z ministerstva životního prostředí a vy jste povinni jí ukázat, kde kompostér máte uložený a jak jej využíváte.
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SMS SYSTÉM
Znovu opakujeme nabídku pro ty, kteří ještě z obecního
úřadu nedostávají sms zprávy do svých mobilů. Obsahem
těchto zpráv jsou pouze důležité události – přerušení dodávky el. proudu nebo vody, zapisování stavu elektroměrů, plynoměrů a vody aj.
Přihlásit se lze na Obecním úřadě ve Cvrčovicích osobně
u paní Benešové a nahlásit telefonní číslo na které chcete
sms zprávy dostávat.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přípravy na nový školní rok začaly už v srpnu, kdy se vše
čistilo a připravovalo na školní rok 1921/22, ve kterém nás
čeká spousta nového. Prvního září jsme přivítali sedm nových kamarádů.
Ti nejmenší dorazily do školičky statečně. Většina z nich
první „novoty“ zvládla-cizí lidé kolem, nové prostředí, nová
pravidla... a co bylo pro ně nejtěžší, celý den bez rodičů. Děti
se rychle adaptovaly, navázaly kamarádské vztahy, přijaly
hezky děti, které přišly poprvé do školky.
Snažíme se, aby děti vše postupně zvládly a cítily se ve
školičce „jako doma“. Vedeme děti k tomu, aby se měly navzájem rádi, pomáhaly si, postaraly se o kamaráda, když potřebuje pomoc.
Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá podle školního
vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na
světě.“ V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co
je pro naši školu standardním: individuální přístup k dětem,
pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí, poskytování podpůrných opatření žákům nějakým způsobem zněvýhodněným. Dále budeme u dětí rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě.
Září a říjen si zpestřime ovocným a zeleninovým týdnem,
jablíčkovým dnem a štrůdlováním. Konec září nám osvěží
„Drakiáda“, kterou tradičně ukončíme opékáním špekáčků.
Také nás čeká divadelní představení „Krtek a rytíř“, Martinská slavnost, Mikuláš, muzikoterapie a vánoční posezení
s rodiči a spousta dalších akcí, o kterých vás budeme informovat v dalších číslech Cvrčovických listů.
Na závěr přeji všem dětem, rodičům a zaměstnancům
mateřské školy ve školním roce 2021/2022 mnoho radosti,
veselých zážitků a co nejméně problémů a starostí a nabízíme vždy otevřené dveře a naše srdce, abychom společně
prožili klidný a spokojený školní rok.
Elena Danková
ředitelka mateřské školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ NA PLNÝ PLYN
Není to tak dávno, co jsme vyhlíželi prázdniny a už tu
máme další školní rok 2021/2022.
Proběhne regulérně, bez covidových omezení? Snad ano.
Není klišé konstatovat, že se na tento školní rok opravdu
všichni těšíme. A to doslova, učitelé i žáci. Učitelé se těší na
svoji zodpovědnou, pravidelnou a náročnou práci, ale především na vzdělávání žáků face to face, žáci na vznik nových
přátelství, na bohatý studentský život, se všemi soutěžemi
a prezentacemi školy.
Během podzimu se na učilišti uskuteční spousta akcí
a příprava na ně začíná již nyní. Mezi prvními byla účast na
CVRČOVICKÉ LISTY

pořádá v zahradním areálu školy tradiční

 od 10.00 do 16.00 hod.
 příjemná vánoční atmosféra
 ukázky vánočních dekorací
 bohaté občerstvení zajištěno
 prodej tradičních lidových řemeslných výrobků
CVRČOVICKÉ LISTY
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Znojemské zemědělské výstavě na SOŠ Znojmo, kde jsme
se prezentovali podzimní expozicí. Další větší akcí je Podzimní výstava v Břeclavi v Zahradním centru Malinkovič,
kde budeme spolupracovat s ČZS a prezentaci učiliště zaštítí
zahradnické i gastro obory. Potkáme se také na Dýňobraní
ve Cvrčovicích, kde připravíme zátiší pro krásné odpoledne
k setkání občanů ze Cvrčovic.
S podzimem jsou také spjaty nábory nových žáků na veletrzích vzdělávání v Hodoníně, Brně, Břeclavi a Znojmě.
Budeme se snažit zaujmout žáky, kteří se budou rozhodovat
o volbě svého budoucího povolání.
Studenti zahradnických oborů se také již těší na výrobu
podzimních dekorací – výrobků na dušičky. Touto cestou
bych chtěla poprosit Vás občany, kteří mají ve svých zahrádkách vzrostlé nebo již nepotřebné stálezelené stromy a keře
(smrky, borovice….) a mohli by je věnovat na odborný výcvik
pro žáky, budeme určitě rádi a předem děkujeme.
Vzhledem k začínajícímu školnímu roku všichni věříme,
že také úspěšně nastartujeme větší akce pro veřejnost, jako
je na začátku adventní doby např. Vánoční jarmark. Do jeho

přípravy se pustíme ihned po podzimních prázdninách a srdečně Vás všechny do areálu školy při této příležitosti zveme.
Žáci třetích ročníků již netrpělivě vyhlížejí stužkovací
ples, který je naplánovaný na únor 2022.
Po překlopení kalendářního roku je nutné myslet na jaro
a začít vysévat osivo pro předpěstování sadby, abychom pokryli nároky Vás zákazníků. Také budeme připravovat velikonoční výstavu a v plánu je i soutěž Cvrčovická kopretina
za účasti učilišť našeho typu z celé republiky, jejichž soutěžní výrobky bude možné shlédnout na ochutnávce vín začátkem května v Pohořelicích.
Konec školního roku vždy pravidelně patří módní přehlídce, která krásně vynikne v naší školní zahradě.
Takže naplánované akce máme, jak v uplynulých letech
vše probíhalo, také víme a nyní nezbývá než se na plný plyn
dostat opět na úroveň před Covidem. Držte nám palce, ať se
vše v tomto školním roce zdaří, tak jako tomu bylo dříve.

VÁŽENÍ OBČANÉ,

ní se naplánovala brigáda pro stavbu lávky. Na to se použilo 50
pytlů naplněných plastovými lahvemi a na druhou lávku se
použili nafouknuté traktorové duše. Lávka se nakonec montovala těsně před zahájením. Po dokončení jsme konstatovali
že její překonání není složité. Proto pro příští neckyádu bude
její překonání mnohem složitější. Co se tyká plavidel na neckyádu tak se přihlásilo 10 plavidel, které se po registraci přesunuli ke startu. Přesně v 13:30 se spustilo první plavidlo a po
5 minutách další. Všech 10 plavidel nakonec i přes některé
problémy dorazily do cíle a vodník uprostřed rajčule potvrdil
regulérnost všech plavidel. Vše kontrolovala a hodnotila určená komise a ta určila jako nejlepší plavidlo hasiče ze Cvrčovic,

dovolte mi abych v dnešních listech krátce zhodnotil již
uskutečněnou akci „Cvrčovické neckyády“. Tato akce se připravovala již v loňském roce, ale z důvodu covidových opatření se musela zrušit. Proto již v lednu tohoto roku se začalo
s přípravou letošní akce. Vytvořila se skupina dobrovolníků
z řad občanů, kteří se setkali celkem na třech sezeních aby se
probrala celá organizace neckyády. Zajišťoval se materiál na
lávku a na mola, zdravotní služba na břeh i na vodu a rozdělovaly se úkoly jednotlivým pořadatelům. Na posledním jedná-
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jako druhé plovoucí postel s rodinou Růžičkovou ze slunce
seno a jako třetí skončil vodník na vodním kole. Hodnotila se
i posádka plavidel a tam rovněž zvitězili hasiči ze Cvrčovic
druhé místo si rozdělila posádka ze Slunce, seno s vodníkem
a na třetím místě se umístili fešáci s Alles Gute. Hodnotilo
se rovněž překonání lávky na čas. Tam suverénně zvítězila
Nikola Robeová, která lávku překonala za pouhých 7 sekund.
V letošním roce se nehodnotila dětská lávka a její účastníci
si převzali cukrovinky a pamětní medaile této akce. Celkově
můžeme tuto akci hodnotit i přes nějaké chybičky velice kladně. A ohlas od přihlížejících diváků i zúčastněných sportovců
nás nabudil k tomu abychom v příštím roce akci opakovali.
Snad se letošní organizátoři znovu zapojí do příprav, objeví se
nová plavidla a účast bude ještě větší jako letos a budeme se
těšit na „Cvrčovickou neckyádu č. 2“. Závěrem bych touto cestou chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli na
ceny pro účastníky.
Mezi sponzory patří:
obec Cvročovice
Radek Kratochvíl
Racing Team Cvrčovice
Roman Boček
Jindřich Tomek
Robert Štrbík ml.
Robert Štrbík st.
Robert Polcar Komab
Pneuservis Vranovice –
Zdeněk Bartoš
Karel Sellinger
Radka Valová
Petr Rybecký
Oxana Hlaváčková
Kohut – firma
Petr Pirožek
Radim Zourek
Montop – Mirek Dobrovolný

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU,
Naše závodní sezóna se pomalu chýlí ke konci. My Vás
tímto chceme seznámit s průběžnými výsledky našeho racingového teamu.
Ve dnech 26.-27.6. se jely závody do vrchu ve Vírských
serpentinách, kterých se účastnili pouze Karel a Martin, jelikož Lukáš a Martina se stali pár dnů před konáním závodů
novopečenými rodiči nové členky teamu, malé Kristýnky.
Pro naše borce to byla trať úplně nová, takže se v úvodních
tréninzích s tratí především seznamovali. Přes obrovskou
konkurenci, se Karel se svým Freestylem umístil ve skupině E1-1600 na 8. místě a Martin se se svou Fabií ve skupině
E1+2000 4WD umístil na 7. místě.
Dalším závodem byla nedaleká a našemu teamu dobře
známá Námešť nad Oslavou, které se zůčastnili opět jen Karel a Martin. Tady si Karel dojel pro desáté místo a Martin pro
své osmé místo.
Na dalším závodě, který se konal na brněnském Masarykově okruhu, se pro změnu sešli jen Karel a Lukáš. Počasí
moc nepřálo. Trať byla uklouzaná a chladná. Karel, který měl
slušně našlápnuto na stupně vítězů, bohužel svoji druhou
závodní jízdu nedokončil, před cílem musel svého Freestyla
CVRČOVICKÉ LISTY

Zvláštní poděkování si zaslouží Radek Kratochvíl, který se
svými pracovníky postavil všechna mola a obě lávky. Starostovi obce za sehnání fošen na lávku a mola. Vodáckému
klubu za zapůjčení lodí a ostatního materiálu. Hasičům ze
Cvrčovic, Loděnic a Pohořelic. Poděkování patří i Rudovi Sellnerovi za dodání pytlů na plastové láhve. Pepovi Kotoulovi
za posekání trávy u startu. Zděňkovi Bartošovi z Vranovic za
dodání traktorových duší na lávku. A také bych chtěl poděkovat Láďovi Bechovi a Martinovi Ferbymu z Malešovic že
se bez váhání ujali záchranné lodě a přes hodinu strávily na
vodě nad splavem. Velké poděkování patří Jiřině Plíškové,
bez které si tuto akci nedovedu představit. Připravovala ceny
pro vítěze, sháněla sponzory a pomáhala kde bylo třeba. Za
přípravu dokumentů k registracím plavidel a lávky děkuji
Kláře Endlicherové a Míše Vitézové, která se spolu se Žanetou Gabrielovou, Alžbětou Zpěvákovou a Radkou Valovou
postarali o zdárný průběh lávky. Zvláštní a velké poděkování komentátorovi Liboru Vašíčkovi a Pavlu Endlicherovi,
kteří svými vstupy celou akci provázeli. Závěrem bych rád
poděkoval všem činovníkům, kteří se do neckyády nějakým
způsobem zapojili buď přípravou nebo přímo svou účastí
a doufám že se za rok opět sejdeme a připravíme Cvrčovickou neckyádu číslo 2.
Orgánizátoři:
Pavel Endlicher
Klára Endlicherová
Renata Kratochvílová
Radek Kratochvíl
Vašek Doležal st.
Rudolf Sellner
Alžběta Zpěváková
Žaneta Gabrielová
Michaela Vitézová
Radka Valová
Dušan Rouzek

Petr Míšek
Libor Vašíček
Petr Odvářka
Dobrovolní hasiči –
Loděnice
Hasiči Cvrčovice
Jiřina Plíšková
Hasiči Pohořelice
Vladimír Becha
Martin Ferby
Roman Boček
Josef Heneš
Oskar Dvořák
Zoufalý Karel
Za komisi tělovýchovy a mládeže

odstavit pro poruchu spojky. Lukáš, který se po několika měsících vrátil za volant své Pumy, si dojel ve skupině E1-2000
pro deváté místo.
Do Lanškrouna, který se konal naopak za velice tropického počasí, se vydal pouze Karel, kdy i tato trať pro našeho
matadora byla úplně nová. Dá se říct, že tento závod jel za
nás všechny, jelikož se jednalo o memoriál jezdce Jirky Lose,
který na této trati loni tragicky zahynul. My si tedy přáli, aby
jeho památku za náš team uctil. Nakonec si dojel pro krásné
6. místo.
Prozatím posledním závodem byly naše domácí Diváky
u Hustopečí. Zúčastnili opět pouze Lukáš a Karel, protože
Martin, který se týden před konáním Divák jel svézt na Slovensko, měl menší nehodu způsobenou kluzkou tratí a svoji
Fabii potřeboval opravit. Nutno ale pozdvihnout, že i když na
závodech na Slovensku svoji Fabii opravil, jak se říká, “na koleni”, dojel si pro první místo.
Klukům se tedy Diváky vyvedly, oba si ve svých skupinách dojeli pro krásná pátá místa.
Poslední závody letošní sezóny se jedou 16.10. opět na
Masarykově okruhu v Brně. Tímto bychom Vás na ně chtěli
srdečně pozvat.
Za Racing Team Cvrčovice, Martina Zoufalá
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Kontaktujte nás
702 022 008
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350 Kč

550 Kč

450 Kč

650 Kč

měsíčně

Občasník Cvrčovické listy
vydává Obecní úřad ve Cvrčovicích
Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice
tel: 519 425 132
www.cvrcovice.cz
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#BEZZMENYCISLA
NEOMEZENÝ TARIF
+ NEOMEZENÉ DATA
S MAX. RYCHLOSTÍ:

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ & SMS

+500 MB

#BEZZAVAZKU

měsíčně

+5 GB

měsíčně

Vyšlo v září 2021
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 250 ks výtisků.

Mbps

měsíčně

Sazba a Tisk: NetWings, s. r. o.
www.net‑wings.eu
Neprošlo jazykovou úpravou
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