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velmi rád bych začal můj příspěvek do našich listů jakou-
koliv optimistickou zprávou, která by nám všem naznačila 
blížící se konec stávající epidemické situace a omezujících 
opatření. Situace je však stále stejná, ne-li horší. Podle po-
sledních dat ( 17.3.2021 )  je v naší obci již nejméně 27 osob,  
které jsou nemocí Covid 19 zasaženy, v ORP 259.  Všichni své 
naděje upínáme k letním měsícům, které snad přinesou as-
poň částečné uvolnění restrikcí a pokles nakažených.

     S tímto souvisí plánování kulturních akcí obce a všech 
našich spolků. Přestože současná situace dobrá není, plánu-
jeme uskutečnění některých akcí a  přípravu nepodceňuje-
me. Předpokládám, a jedná se pouze o můj osobní názor, že 
první akce, kterou budeme moci v omezené míře uskutečnit, 
a to za zpřísněných podmínek, bude Den dětí u nás na splavě. 
Následovat by mohly naše cvrčovické hody, závody vodáků, 
biatlon a s panem Karlem Zoufalým připravovaná neckyáda. 
Vše bude záležet na aktuální situaci a vládních nařízeních. 
Téma Covid 19 se vyskytuje úplně všude a nebudu Vás tímto 
již zatěžovat.

Stručně k tomu, co se za zimní období v obci podařilo, popř. 
co nás v  jarních měsících ještě čeká. Podařilo se dokončit 
dřevěné orámování našeho multifunkčního hřiště a  tímto 
zachránit spodní část oplocení, které by míčové hry nevy-
drželo. K  zastřešení bylo vyrobeno malé posezení a  umís-
těn stojan na kola. Po zlepšení počasí bude terén urovnán 
a vyseta nová tráva. Obec dále umístí při příjezdu ke hřišti 
zábradlí, které zabrání vjezdu vozidel do trávníku a rovněž  
provedeme částečně zavětrování posezení. Na volném pro-
stranství mezi dětskými herními prvky bude umístěn malý 
fit-park s několika posilovacími stroji. Tímto by měly být in-
vestice do sportovního areálu dočasně ukončeny.  V letních 
měsících ještě dojde ke zpevnění parkovací plochy a  celé 
cesty k fotbalovému hřišti. V zimních měsících byl ostříhán 
živý plot u cesty k našemu hřbitovu a nyní bude vybudová-
na nová příjezdová cesta společně s parkovacími místy pro 
osobní vozidla. Máme rovněž v úmyslu provést opravu so-
chy Sv. Urbana umístěného u příjezdové cesty a osadit infor-
mační panel, který návštěvníkům objasní, proč je tato socha 
u hřbitova umístěna a jakou má historii. 

V minulém čísle jsem Vás informoval o úspěšném získání 
dotace na opravu našeho „zámečku“  na kulturní vzdělávací 
a  informační centrum. S  velikou lítostí a  zklamáním Vám 
musím sdělit, že rekonstrukce a oprava nebude v  letošním 
roce provedena. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které odha-
lilo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci a poskyt-
nutá dotace by pokryla pouze ¼ celkových nákladů ( dotace 
6,5 mil Kč ). Za této situace jsem se rozhodl výběrové řízení 
zrušit a požádat o novou dotaci, která by měla takto zvýšený 
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výdaj obce pokrýt v rozsahu 85% . Myšlenka velkého kultur-
ního areálu se zázemím a propojením s místním hostincem 
je však nadále živá a udělám vše pro její realizaci. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
stavby „ Revitalizace vodního toku Potůček „. Podle nových 
pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek je výběrové 
řízení organizováno výlučně elektronicky. Stavba samotná 
by mohla být zahájena v  červnu tohoto roku a  dokončena 
během dvou let. Pokud se vše podaří, budeme mít další pro-
cházkový okruh kolem vodní plochy. 

Na tento okruh budou rovněž umístěny informační tabule 
o  tom, jaké druhy živočichů a  ryb se u  nás vyskytují a  jak 
je můžeme chránit. Zadržení vody v  krajině, a  především 
v místech, kde vždy bývala, je  prioritou pro zlepšení životní-
ho prostředí nás všech.

V současné době byla zahájena výstavba přístřešku u dět-
ského hřiště za OÚ. V  letních měsících, zvláště v  odpoled-
ních hodinách byla výheň na tomto hřišti neúnosná. Stín 
a možnost se schovat před náhlým deštěm bude k nezapla-
cení a rovněž v brzkých jarních a podzimních měsících bude 
využití určitě časté. Na zastupitelstvu obce bylo  projednává-
no doplnění herních prvků k našim třem dětským hřištím, 
které v obci máme. V průběhu tohoto roku bych rád některé 
herní prvky pro naše děti doplnil.

Přeji Vám všem krásné jaro 2021, zdraví, připravené za-
hrady  a především brzké zakončení covidového nebezpečí. 

• Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 121/11, 
237/1,-5263/3,-2564/1 s firmou Itself s.r.o. se sídlem 
v Brně za úplatu ve výši 13 665,-Kč

• Dále schválilo odprodej části pozemku p.č. 121/11 
v k.ú. Cvrčovice o výměře cca 110 m2 a části pozem-
ku p.č. 5271, také schválilo odprodej pozemku  p.č. 
404/1

• Dynamu Cvrčovice bylo schváleno odpuštění ná-
jemného za rok 2021 a to ve výši 5000,-Kč / covidová 
opatření/

• Plánované akce do rozpočtu na r. 2021

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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• Obdrželi jsme dotaci 6,5mil. Kč na opravu zámečku 
– v současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení

• Další dvoustupňové výběrové řízení se připravuje 
na revitalizaci ,,Potůčku“

• Výstavba cesty ke hřbitovu s parkovací plochou

• Oprava obecních účelových cest recyklátem

• Údržba a oprava obecní techniky

• Ořezání stromů, kácení a výsadba

• Pergola za úřadem

• Projektová dokumentace na opravu místní komu-
nikace v uličce

• Projektová dokumentace na hasičku

• Pořízení kompostérů

• Zrcadlo u výjezdu od splavu

• Proběhla inventarizace majetku a to bez výhrad

• 27. 1.2021 proběhla kontrola hospodaření obce kraj-
ským úřadem s výsledkem ,, nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky“

• Ze strany obce proběhla kontrola hospodaření ma-
teřské školy a to bez výhrad

• Je ukončeno výběrové řízení na kompostéry. Vy-
hrála to firma MEVA-TEC s.r.o.

• Zpracovává se restaurátorský záměr na restaurová-
ní sochy sv. Urbana u hřbitova a Jana Nepomucké-
ho u kostela – budeme žádat o dotaci

• Je nutné rozšířit rozhlasové vedení v nové zástav-
bě

• Proběhla diskuse ohledně inzerce ve Cvrčovických 
listech – pan Vašíček navrhne ceník 
 

• Zastupitelstvo schválilo navržený rozpočet na 
rok 2021 s podmínkou pro vodácký klub Ichtiandr 
a také schválilo požadovanou dotaci na opravu 
fasády kostela

• Zastupitelstvo obce zamítlo žádost manželů Kohú-
tových o odprodej části pozemku p.č. 404/1 v k.ú. 
Cvrčovice

• Děkujeme skupině našich maminek s dětmi, které 
přispěli k udržování pořádku kolem řeky

• Byla schválena možnost inzerce ve Cvrčovických 
listech s ceníkem: 
 
Ceník komerční inzerce

• Inzerát o rozměrech (1/16 strany):  150 Kč 

• Inzerát o rozměrech (1/8 strany):  300 Kč 

• Inzerát o rozměrech (1/4 strany):  500 Kč 

• Inzerát o rozměrech (1/2 strany):  1000 Kč 

• Inzerát o rozměrech (1 strana):   2000 Kč 

Březen 2021

Ceník občanské řádkové inzerce (max.1/16 strany) :  

• zdarma ( nesmí mít znaky komerční inzerce )

• Podmínky inzerce :

• 1. Žádost se posílá na emailovou adresu obec@cvrco-
vice.cz

• 2. Žádost musí obsahovat závaznou objednávku, 
požadovanou velikost inzerátu a grafické zpracování 
inzerátu v el. podobě (formát jpg, pdf). Bez grafického 
návrhu nebude inzerce zveřejněna 

• 3. Obec Cvrčovice zveřejní inzerát graficky tak jak 
bude zasláno v objednávce, nenese tak odpovědnost 
za případné chyby v inzerátu

• 4. Obec Cvrčovice si vyhrazuje právo nevyhovět 
žádosti o zveřejnění inzerce, pokud bude obsahovat 
vulgární výrazy, nabízení erotických služeb či pomů-
cek, podněcování nenávisti mezi občany apod.

• 5. Platba za inzerát bude uskutečněna na výzvu a vy-
stavení faktury na účet obce č.ú.1382199389/0800 
nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu 
v úředních hodinách.

• 6. Cvrčovické listy vycházejí každé 3 měsíce (obvyk-
le březen, červen, září, prosinec), uzávěrka je k 15.dni 
příslušného měsíce, ve kterém listy vycházejí.

• 7. Cvrčovické listy vychází v nákladu 220ks

• 8. Místní zájmové a sportovní spolky jsou osvoboze-
ny od poplatku za inzerci 
 
Informujeme

• v měsíci lednu 2021 se vybralo ve Cvrčovicích na 
charitu 6 188,- Kč

• cena svozu komunálního odpadu se pro letošní rok 
nemění – 500,-Kč na osobu na rok 
 
Možnost platby: 
 
1/ preferujeme bezhotovostní platbu na účet obce 
1382199389/0800 a do poznámky uvést     příjmení 
a číslo popisné 
 
2/ v hotovosti do pokladny obecního úřadu 
 
Platbu si můžete rozdělit na dvě části – 1. splátka do 
31. 5. a druhá do 31. 10. 2021

Kulturní kalendář na rok 2021
•  

 
Duben

• Rej čarodějnic, organizátor Kulturní komise OU 
Cvrčovice 
 
Květen

• Závody hasičů, organizátor SDH Cvrčovice

Akce jsou podmíněny celkovou situací s Covidem 19
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• Dámské odpoledne ke Dni matek, organizátor kultur-
ní komise OU Cvrčovice

• Vítání občánků a Jubilanti, organizátor OU Cvrčovice

• Den dětí 29. 5. 2021, organizátor Kulturní komise OU 
Cvrčovice 
 
Červen

• Memoriál Oskara Dvořáka, organizátor Dynamo 
Cvrčovice 
 
Červenec

• Svatojakubské hody 16 – 17. 7.2021, organizátor stárci 
 
Srpen

• Biatlon 7. 8. 2021, organizátor Dynamo Cvrčovice

• Cvrčovický džbánek 7. 8. 2021, organizátor vodácký 
klub Ichtiandr Cvrčovice

• Pohodová zábava – kácení máje, organizátor stárci 
 
Říjen

• Halloweenské dýňování, organizátor Kulturní komi-
se OU Cvrčovice 
 
Prosinec

• Mikuláš, organizátor Kulturní komise OU Cvrčovice

• Adventní koledy u stromečku 19. 12. 2021

Jaro v  roce 2021 bude na Odborném učilišti stejně jako 
v mnoha jiných oblastech specifické a poznamenané epide-
mií Covidu -19. Na jedné straně škola zela prázdnotou, proto-
že učitelé vzdělávali distančně z domu a za druhé zima byla 
také netypicky zimní.

Přestože letošní zima byla vesměs mírná i tak nás doká-
zala překvapit několika velmi mrazivými dny a také neustá-
lými teplotními výkyvy. Nedávno nás potrápila také silná 
ledovka, kterou také museli řešit provozní zaměstnanci OU 
Cvrčovice. Téměř celou zimu jsme šetřili  posypový materiál, 
protože byly doby, kdy ve škole nebyli žáci ani učitelé.  Nyní, 
kdy se přece jenom žáci setkávají ve škole na individuálních 
konzultacích, musely se naráz ošetřit velké plochy areálu 
učiliště, na které padlo přece jen velké množství posypového 
materiálu. 

Od března jsme se těšili na návrat žáků do lavic, avšak 
epidemiologická situace návrat žáků neumožnila. Všichni 
žáci zůstávají na distanční výuce.

Podmínky pro navázání výuky však musí zůstat zacho-
vané. „Pokud“ a „až“ se žáci vrátí do školy, musí pokračovat 
především v  odborném výcviku, na který je naše učiliště 
zaměřeno. Především zahradnické obory jsou vázány země-
dělským rokem a nelze vynechat některé z ročních období 
ani nelze vynechat typické činnosti pro toto období.  Za tím-
to cílem se spojily solidárně všichni zaměstnanci školy a ve 
sklenících je od ledna živo jako ve včelím úle.  Vysévají se 

Vážení občané, po loňském neúspěšném pokusu o orga-
nizování ,,První cvrčovické neckyády“  se pokoušíme i letos 
tuto náročnou akci podniknout.

Je sice pravda, že ani v  tomto roce není příznivá situa-
ce a  prozatím se nelze setkat a  prodiskutovat organizaci. 
Přípravy neckyády stále pokračují a  věříme, že v  letních 
měsících bude situace nakloněná k  pořádání této akce.  
 
V letošním roce by se měla konat 14. srpna s tímto programem 
:

13:30   – start prvního plavidla
15:30–16:00  – vyhodnocení nejlepších plavidel a posádek
16:00   – vyhlášení výsledků
16:30   – zahájení doprovodného programu
  – lávka přes vodu
  – soutěže a ukázky závodních automobilů
  – skákací hrad pro děti
  – ukázka zásahu hasičů
18:00 .  – vyhlášení výsledků lávky a soutěží pro děti
 

Po vyhlášení výsledků bude probíhat diskotéka v areálu kempu. 

Sportovní komise a  celý organizační výbor věří, že se 
akce podaří zorganizovat. Apelujeme na občany, organizace 
a spolky, aby se této akce zúčastnili ať už jako diváci nebo 
přímo účastníci naší neckyády nebo lávky.

Pro větší inspiraci dokládáme tzv. Desatero neckyády pro 
lepší orientaci celé akce :

1. Maximální délka plavidla nesmí být delší než délka trati
2. Loď nesmí být klasická
3. Pohon jakýkoli – zakázán pohon jaderný a motorový
4. Materiál libovolný / od slámy až po platinu/
5. Plavidlo nesmí mít výčnělky, hroty, kramle či kosy

OU CVRČOVICE SE 
PŘIPRAVUJE NA JARO

ZKUSÍME TO ZNOVU ?

truhlíky s osivem zeleniny a květin. Přepichujeme a hrnku-
jeme.

No prostě množí se sadba, která může být určená právě do 
Vašich zahrádek. V nabídce bude opět vše, na co jste zvyklí.  
Velký výběr odrůd rajčat, paprik, košťálové zeleniny, listové 
a plodové zeleniny, balkonových rostlin a letniček.

Prodej se uskuteční v areálu učiliště na skleníku od dubna 
2021.

Srdečně Vás zvou k nákupu na Odborném učilišti ve Cvr-
čovicích.

zaměstnanci školy
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V letošním roce bude v týmu chybět Martina, kterou čeka-
jí mateřské povinnosti a tak budeme startovat se třemi auty.

První závod se měl uskutečnit už 4. 4. 2021 na autodromu 
v Brně. Tento je již vlivem covidových opatření zrušen a po-
jede se v  náhradním termínu. Pokud to situace jen trochu 
dovolí, bude se tetovat. Dalším podnikem by pak mohla být 8. 
května Náměšť nad Oslavou.

O všech těchto akcích vás budeme informovat a doufat, že 
se situace s Covidem 19 zlepší, a že letošní sezóna proběhne 
v celé své kráse.

Těšíme se na vaši podporu a přízeň našemu sportu.

MOTOSPORT MAVERICK HILL CLIMB CZECH
Vážení občané a  fandové motoristického sportu v  naší 

obci. Dovolte mi napsat pár řádků o přípravách týmu na le-
tošní novou sezónu a krátce zhodnotit sezónu minulou. Ta 
byla poznamenána koronavirovou pandémií, takže se odjela 
jen polovina podniků a  vlastně se ani nevyhodnotila. Stej-
ná situace se rýsuje, bohužel, i  v  tomto roce. Navíc se dějí 
kádrové změny ve vedení autoklubu  v  rámci závodů do 
vrcu a dodnes nevíme, jak se vše vyvine a kterým směrem 
se to ubírá. Zatím jsou vypsány 3 podniky v ČR a 3 na Slo-
vensku o kterých se teprve jedná. Proto jsme celý náš tým 
přihlásili do seriálu ,,MAVERICK HILL CLIMB CZECH“, který 
má naplánováno 8 závodů v  ČR. Těchto 8 závodů bychom 
se měli zúčastnit a navíc, pokud bude možnost, po dohodě 
s autoklubem a FIA / mezinárodní automobilová federace/ se 
zúčastnit mistrovství Evropy ve Šternberku na ECCE HOMO 
a v Ústí nad Orlicí v závodě Ústecká 21.

Náš tým se v loňském roce rozrostl o dalšího člena Mar-
tina Růžičku s rychlou Fábií S 2000, který se v loňském roce 
rychle sžil s konkurencí a v celkovém hodnocení by skončil 
na 3. místě.

Duben  –  4.4. 2021  Autodrom Brno
Květen  –  8 - 9. 5.2021 Náměšť nad Oslavou
Červen   - 26 – 27. 6. 2021 Vír
Červenec/Srpen  - 10 – 11. 7. 2021 Vrbno pod Pradědem
  31. 7. – 1. 8. 2021 Násedlovice
  21. – 22. 8. 2021   Lanškroun
Září  -  11. – 12. 9. 2021  Diváky u Hustopečí
Říjen  -  16. 10. 2021  Autodrom Brno

Mistrovství Evropy historických vozidel  
- 29. -30. 5. 2021 Ecce Homo Šternberk

Česká trofej – MČR
Duben  - 17. – 18. 4. 2021  Šternberk malý
Květen  - 28. – 30. 5. 2021  Šternberk Evropa
Červen  - 4. – 6. 6. 2021 Ústí nad Orlicí Evropa
Červenec/Srpen  - 16. – 18. 7. 2021 Dobšinná SK Evropa
 31. 7. – 1. 8. 2021 Jankův Vršek SK Bánovce
 Září  - 4. – 5. 9.2021 Baba-Pezinok SK

6. Počet členů posádky není omezen, stáří, pohlaví a ná-
rodnost libovolná

7. Neplavci musí mít vestu nebo kolo
8. Úbor libovolný
9. Loď musí mít název / jméno/
10. Jede se na vlastní nebezpečí a za každého počasí a režimu.

Organizační výbor bude občany pravidelně o přípravách 
této akce informovat ve Cvrčovických listech i na sociálních 
sítích.

Zoufalý Karel
předseda komise pro sport a tělovýchovu Zoufalý Karel
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Libor Vašíček – člen zastupitelstva obce

NAPLŇ SI SVŮJ PYTEL ROZBĚHÁME POHO-CVRČKY
 Ačkoliv žijeme v malebné vesnici obklopení nádhernou 

přírodou s  řekou, potůčky, náhonem či úžasným splavem, 
najde se mezi námi pořád dost těch, kteří si tohoto daru ne-
váží. Třebaže je v katastru obce umístěno spousty popelnic 
a  kontejnerů, neukáznění rybáři nebo občané na vycház-
kách dokáží po sobě zanechat na vodních březích velký ne-
pořádek. A nejen tam. 

 Několik maminek s dětmi, se kterými musí být aktuálně 
doma, se jedno březnové pondělí rozhodlo, že svůj čas věnují 
vyčištění části obce a zorganizovalo akci Naplň svůj pytel. 
A že bylo čím. 6 plných pytlů plastového odpadu posbíraly 
maminky s dětmi od splavu podél hráze až po konec obce, 
více už neunesly. Děti se zabavily, byly na čerstvém vzduchu 
a od rodičů dostaly ponaučení, že plastový odpad nepatří do 
přírody ale do kontejneru na odpad. Takové ponaučení by 
potřebovali dostat i lidé, kteří neváhají volně v přírodě pohá-
zet plastové lahve, obaly od pracích prášků a podobně.

  Maminky si akci pochvalovaly přestože se musely hrabat 
v odpadcích, ale dobrý pocit, že udělaly něco užitečného pro 
naši krásnou přírodu, v  nich zvítězil. Rozhodně prý nešly 
sbírat odpad naposledy, ale protože je ho okolo stále dost, 
chystají se akci opět zopakovat a  pokusí se přizvat i  další. 
Třeba se podobnými akcemi rozvine v  nejmladší generaci 
láska k přírodě a k její ochraně. 

  Maminky a děti, děkujeme

Již více než rok trápí celý svět pandemie covidu-19. Jed-
ním z mnoha opatření je i téměř neustálé omezení sportov-
ních aktivit. Fotbalistům nezačala před rokem ani jarní část 
sezóny, sportoviště se otevřela částečně v červnu a vydržela 
otevřena bez omezení pouze do září. Vnitřní prostory, fitness 
centra, bazény fungovaly také pouze pár měsíců z  celého 
roku. 

  Jednou z mála aktivit, kterou lze provozovat téměř bez 
omezení, je běh. Rekreačnímu běhu se věnuje čím dál více 
lidí, protože běh není časově náročný, není náročný finanč-
ně ani materiálně, běhat lze v podstatě kdykoliv a kdekoliv. 
Běh venku v přírodě je zdraví prospěšný, podporuje imunitu 
těla, má i příznivý psychologický vliv na člověka, kdy během 
výkonu dojde člověk na jiné myšlenky, může si během běhu 
pustit svoji oblíbenou hudbu. Při dodržení všech hygienic-
kých podmínek, je to bezpečná tělesná aktivita, při které vás 
neohrozí zrádný virus.

  A právě z výše uvedených důvodů založilo několik ama-
térských běžců, kteří se při výbězích v okolí Cvrčovic a Poho-
řelic potkávali, facebookovou skupinu Rozběháme Poho-Cvr-
čky. Vznik skupiny se datuje k 12.září 2020 a k dnešnímu dni 
má 45 členů. Skupina je otevřená pro všechny bez rozdílu 
věku, pohlaví, národnosti a toho, zda někdo doposud sporto-
val nebo ne. Jsou zde tací, pro které je běh již rutina, ale také 
ti, co ještě nedávno nezvládli uběhnout pár desítek metrů. 
Ke skupině se hlásí i obyvatelé z  různých částí naší země, 
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Za OÚ Cvrčovice Mgr. Jana Petlachová

z Brna, z Beskyd, zkrátka ti co o naší skupině ví a mají k naší 
obci nějaký vztah. Skupina je dobrovolná, neplatí se žádné 
členské poplatky, pro členy nevyplývají žádné povinnosti. 
Skupina je pro všechny, kteří chodí běhat nebo mají v plánu 
něco pro sebe udělat a mohou se inspirovat ostatními členy, 
kolegy, kamarády. Ve skupině nejde o výsledky, kdo za kolik 
minut zaběhne kilometr nebo kdo uběhne kolik kilometrů. 
Jde o to dostat do pohybu co nejvíce lidí, nepodlehnout mo-
mentální náladě, udělat něco pro zdraví, pro tělo, shodit ně-
jaké to kilo, cítit se lépe, zkusit něco nového, dát si nějakou 
výzvu. Každý z členů má v běhání jinou motivaci, někdo má 
za svůj cíl uběhnout maraton, někdo by rád uběhl alespoň 
na začátek 3 kilometry, někdo chce shodit 5 kilogramů, jiný 
chce zlepšit osobák v běhu na 10km, je to různé. Ve skupině 
se pak na facebookové stránce občas pochlubí výsledkem, 
co dnes pro svůj cíl udělal a ostatní jej podporují ať jde o ten 
maraton nebo ty první 3 kilometry v kuse. Nezávodíme mezi 
sebou, ale podporujeme se navzájem. Stačí nasdílet výsle-
dek aktivity z mobilního telefonu nebo sportovních hodinek 
a ukázat, že něco pro sebe dělám.

  Mezi členy také probíhají různé výzvy. Na podzim se 
skupina Rozběháme Poho-Cvrčky přihlásila do skupinového 
virtuálního závodu. Virtuální závody jsou nyní díky pande-
mii velmi populární. Členové skupiny tak jednotlivě sbírali 
naběhané kilometry, zapisovali do společného výsledku celé 
skupiny. Naběhali dohromady stovky kilometrů a  předčili 
i  jiné skupiny z velkých měst. Přesné umístění není až tak 
důležité, ale na skupinu, která fungovala teprve 2 měsíce 
bylo umístění v první padesátce z tří stovek týmů z celé ČR 
prostě skvělé . 

  Výzva a nemusí se vždy týkat jen běhu. Například během 
února se ve skupině měřily „pouze“ kroky. Nebylo potřeba bě-
hat, cílem bylo i rozchodit se, protože kdo nemůže třeba ze 
zdravotních důvodů běhat, může alespoň chodit a pak platí 
to stejné co pro běh, chůze je zdravá. Pro účastníky únorové 
výzvy přichystal Radim Zourek nádherné medaile (obrázek 
dole)

  Pokud tedy plánujete, že se zvednete z křesla a že se zku-
síte také rozběhnout jako my, neváhejte si na facebooku najít 
skupinu Rozběháme Poho-Cvrčky a přidejte se k nám.
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Za kolektiv MŠ Cvrčovice Hana Cirhanová

Za kolektiv MŠ Barbora Moučková, DiS.

Tak jako všude, i u nás ve školce jedeme stále v omezeném 
režimu. Již skoro rok se přizpůsobujeme vládním opatřením, 
která komplikují naši běžnou činnost. Stále se ale snažíme, 
aby omezení chod školky zasahovala v co nejmenším roz-
sahu. Improvizujeme a upravujeme program tak, aby byl pro 
děti pestrý a zároveň odpovídal všem neustále se měnícím 
vládním předpisům. V  druhém pololetí proběhla ve školce 
jediná větší akce a tou byl Karneval. Ráno přišly děti i paní 
učitelky již v maskách a všechny děti byly až do svačinky 
společně ve třídě Cvrčků, kde probíhaly hudebně pohybové 
hry, děti tančily, cvičily a hrály si. Po svačině se děti z obou 
tříd sešly ve třídě Broučků, která byla vyzdobena ve stylu 
cirkusového šapitó. Zde si obě třídy představili masky a ani 
letos dívky nezklamaly. Měli jsme ve školce rekordní počet 
Elz, ledových královen, kterých se dostavilo rovných 12. Dále 
přišli piráti, strašidla, upíři, baletka a mořská víla, celá par-
ta z Marvelu, zvířátka a mnoho dalších krásných bytostí. Po 
představení si děti zazpívaly písničky a  rozloučily se. Poté 
v každé třídě zvlášť probíhaly různé soutěže, tancovačky, hry 
a pro děti bylo přichstáno občerstvení, za což patří velký dík 
především našim rodičům a provozním pracovnicím. Soudě 
podle spokojených výrazů dětí se akce zdařila, děti si karne-
val užily a učitelky ve zdraví přežily. Další plánovanou akcí 
byla pohádková cesta, která ale bohužel neproběhla, vzhle-
dem k  uzavření mateřských škol. Ani to nás ale nezastaví 
a  jedeme dál. Na internetu jsme pro děti rozjeli distanční 
program. Na stránky vkládáme pro děti úkolky, hry, námě-
ty k  tvoření, pracovní listy a další aktivity, na kterých děti 
mohou pracovat doma společně s  rodiči. Doufáme, že se 
nám podaří alespoň tímto neobvyklým způsobem udržet 
děti v dobré náladě a že je tato izolace příliš nepoznamená. 
Zároveň se těšíme, až bude svět zase v pořádku, protože ani 

V mateřské škole od listopadu probíhají „skupinky“. Pro-
gram pro předškolní děti, se skládá z 10 lekcí, které na sebe 
logicky i obtížností navazují a mají upevnit potřebné znalosti 
a dovednosti dětí před vstupem do základní školy.

Ideálně by měly skupinky probíhat za přítomnosti rodi-
če, či jiného doprovodu, který je dítěti nápomocen a učí se, 
jak s dítětem pracovat. Mrzí nás, že v letošním školním roce 
musí skupinky probíhat bez rodičů a to z důvodu pandemie 
Covid-19. I tak jsem s dětmi stihli absolvovat 6. lekcí v ma-
teřské škole.

S velkou pravděpodobností, lekce sedmá a osmá proběh-
ne v rámci distančního vzdělávání, pomocí pracovních lis-
tů a instruktážních videí pro rodiče, díky online vzdělávání 
„Škola v pyžamu“.

Pevně doufáme, že na závěrečné lekce se opět shledáme 
v mateřské škole.

Děti jsou velmi šikovné a proto věříme, že všechny úkoly 
hravě zvládnou.

Rodičům posíláme mnoho sil, energie a obdivu za to, jak 
skvěle s dětmi pracují a zvládají komplikovanou situaci.

Děkujeme za Vaši spolupráci!

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ 
SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY

ten nejlepší distanční program plnohodnotně nevynahradí 
přímý kontakt a  práci s  dětmi. Těšíme se na Vás, Broučci 
a Cvrčci!
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