CVRČOVICKÉ LISTY

BŘEZEN 2020

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Můj příspěvek do prvního vydání cvrčovických listů roku
2020 bude velmi stručný. Všechny státní instituce, včetně
našeho Obecního úřadu Cvrčovice, jsou v současné době
zasypávány velkým množstvím pokynů, nařízení, opatření
a usnesení. Veškeré ostatní činnosti jsou pozastaveny. Apeluji v této souvislosti na Vás všechny, pokud je to možné, dodržujte pokyny a návody chování v době epidemie.
Coronavirus způsobující nemoc COVID 19 která je životu nebezpečná a má, a bude mít dopad především
v budoucnu na nás všechny. V Olomouckém kraji je k dnešnímu dni již uzavřeno 21 obcí, v Kraji Vysočina
1 obec ( informace k datu 16.3.2020 ). V případě výskytu nemoci v naší obci bude obec s okamžitou platností uzavřena a bude zařazena do karanténních opatření tzn. nikdo
se nedostane po dobu nejméně 14 dní z obce ven nebo do
obce. Porušení tohoto nařízení bude považováno za trestný čin. Buďme odpovědní a nedopusťme toto krajní řešení.
Jménem obce jsem se snažil opakovaně zajistit desinfekci
a roušky pro obyvatele. Mohu pouze konstatovat, že zajistit
tyto ochranné pomůcky je zcela nemožné. Nabídky různých

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
březen 2020
• Schválení podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště a na opravu zámečku / z norských fondů
a z fondu na regeneraci brownfieldů/
• Byly projednány a podepsány zásady mlčenlivosti dle
GDPR a zastupitelstvo obce schválilo Směrnici ochrany osobních údajů podle předloženého návrhu
• Také schválilo změny stanov DSO Sdružení obcí Čistá
Jihlava a rozpočtové opatření č. 6. a 7.
• Zastupitelstvo obce zahájilo přípravu rozpočtu na rok
2020. Starosta seznámil zastupitelstvo s plánovanými
investicemi na rok 2020. Do příštího zasedání mohou
zastupitelé podat další návrhy.
• Závěrečný audit obce proběhl dne 5. 2. 2020 s výrokem ,,bez výhrad“
• Podání žádosti o dotaci na revitalizaci potůčku je pozastaveno a to z důvodu údajného nedostatečného
posouzení vlivu při pokácení stromů na ptáky, hmyz
a netopýry.
• Zastupitelé schválili vyvěšení vlajky pro Tibet dne
10. 3. 2020
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zlatokopů za neuvěřitelné ceny je nutné ignorovat. Náš stát
není bohužel schopen zajistit ochranné pomůcky pro běžné
obyvatele. K datu 20. 3. se podařilo zajistit roušky pro seniory,
které jsme roznesli.
V současné situaci považuji za zbytečné Vás informovat
o plánovaných investicích a plánech naší obce na další zlepšování služeb a zvelebování obce. Veškerá výběrová řízení
a přípravy akcí byly přerušeny. Dopady stávající epidemie
budou mít zcela jistě vliv na zrušení mnoha dotačních titulů
a výrazným způsobem zasáhnou nejen do rozpočtu naší obce,
která pracuje v rozpočtovém provizoriu.
V době vyhlášených opatření Obecní úřad Cvrčovice nadále funguje, je vyřizována běžná agenda obce. Podle Nařízení vlády ČR je styk s veřejností omezen, ale veškeré podněty
požadavky a nároky lze vyřizovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Jakékoliv nové informace a pokyny jsou
okamžitě sdělovány prostřednictvím internetových stránek
a obecním rozhlasem. Zasedání obce se nesmějí konat.
Žádám všechny obyvatele naší obce o odpovědný přístup,
zachovávání pravidel zvýšené hygieny, omezení setkávání
a cestování do jiných zasažených lokalit. Pár týdnů omezení
veřejného života a pohodlí nám může zajistit zdraví a v některých případech i naše životy.
Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce
• Dynamo Cvrčovice nežádá pro rok 2020 dotaci, ale
žádá obec o výměnu 21 zavlažovacích elektromagnetických ventilů
• Obec Cvrčovice byla upozorněna JmK odborem životního prostředí na nutnou udržitelnost dotace na
Interakční prvky. Pan Křivánek terén výsadby prošel
a zpracoval soupis druhů a kusů stromů a keřů, které
jsou uhynulé – seznámil zastupitelstvo s výsledkem.
Výsadba bude postupná a to z důvodů zvládnutí závlahy.
• Karel Zoufalý informoval o první schůzce ohledně
pořádání Neckyády
• Proběhlo jednání kolem nové zástavby rodinných
domků / za Bílým dvorem/ za účasti příslušných odborů Městského úřadu Pohořelice – vše je projednáno
a zastupitelům byl předložen finální plán k nahlédnutí
• Probíhá oprava propadlé silnice ke splavu
• Byl opraven most přes řeku / výměna 22 fošen
a 2 boční/
• Doplnili jsme veřejné osvětlení na tmavých místech
v obci a to o 3ks
• Bylo vydáno povolení ke kácení stromů u kostela,
u myslivny a u hřiště
• Klub svazu vodáků Moravy a Slezska v zastoupení
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Ing. Jaroslavem Šalandou podal písemně na OÚ Cvrčovice požadované podmínky pro umožnění činnosti
vodáckého klubu. V zájmu obce je zachovat vodácký
klub a současně i pohoštění u splavu. Je nutná jejich
vzájemná dohoda. K tomuto tématu proběhla diskuse
– nelze klást podmínky obci. Vodácký klub si nepodal
žádost o dotaci.
• Šalandová Lenka – jako předsedkyně inventarizační
komise podala zprávu o inventarizaci a současně návrh na zvýšení vnitřní směrnice evidenci účtu 018 od
5 000,-Kč a účtu 028 od 2 000,-Kč. Tento návrh byl bez
připomínek schválen.
• Současně místostarostka obce požádala o příspěvky
do Cvrčovických listů.
• Radka Valová informovala o kontrole hospodaření
v mateřské škole, která proběhla bez výhrad. Ředitelka mateřské školy požaduje zvýšení příspěvku na
provoz, klimatizaci v podkroví školy a pergolu na venkovní hřiště.
• Libor Vašíček upozornil na to, že není doposud vyvěšen Plán kulturních akcí na rok 2020
• Pan Selinger předložil vzorky možného povrchu multifunkčního hřiště. Požaduje oslovit více firem.

23. 5.

Vítání občánků + jubilanti (organizátor – OÚ Cvrčovice)

6. 6.

Den dětí (organizátor – Kulturní
komise obce Cvrčovice)

20. 6.

Memoriál Oskara Dvořáka
(Dynamo Cvrčovice)

27. 6.

Neckyáda (organizátor – Sportovní
komise obce Cvrčovice)

17.-18. 7. Svatojakubské hody
(stárci a stárky)
1. 8.

Biatlon (organizátor –
Dynamo Cvrčovice)

Srpen

Pohodová zábava-kácení máje
(stárci a stárky)

17. 10.

Halloweenské dýňování (organizátor
– Kulturní komise obce Cvrčovice)

5. 12.

Zahájení adventu ( Kulturní komise
obce Cvrčovice)

Informace pro občany:
• V měsíci lednu proběhla v naší obci tříkrálová
sbírka při které se vybralo 14 591,- Kč.
• Děkujeme všem občanům, kteří do sbírky přispěli.

PLÁNOVANÝ KULTURNÍ
KALENDÁŘ 2020
18. 1.

Obecní ples (organizátor –
Kulturní komise obce Cvrčovice)

8. 2.

Ples fotbalistů (organizátor –
Dynamo Cvrčovice)

22. 2.

Ostatková zábava (organizátor –
SDH Cvrčovice)

21. 3.

První jarní dětský karneval –
byl odvolán (organizátor – Kulturní
komise obce Cvrčovice)

25. 4.

Rej čarodějnic (organizátor –
Kulturní komise obce Cvrčovice)

8. 5.

Závody hasičů (organizátor –
SDH Cvrčovice)

9. 5.

Dámské odpoledne ke Dni matek
(organizátor – Kulturní komise obce
Cvrčovice)
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JARO NA ODBORNÉM UČILIŠTI
CVRČOVICE
Asi všichni se po dlouhých zimních měsících těšíme na
jaro. Příroda sice ještě odpočívá, ale nám už to nedá a plánujeme, jak naše zahrádky na jaře zvelebíme, co nového si pořídíme, koupíme a vypěstujeme. A snad každého z nás potěší
první rozkvetlé květinky v předzahrádkách a první narcisy,
tulipány a primulky v nabídkách květinářských obchodů
a supermarketů.
Také na zahradnickém oboru Odborného učiliště ve Cvrčovicích nezahálíme, ale už s návratem žáků po vánočních
prázdninách začínáme s přípravami, abychom, „až se jaro
zeptá“, byli připraveni se svou nabídkou jarních výpěstků
a všech jiných zahradnických aktivit.
Začíná to už někdy v lednu navážením mnohdy ještě
zmrzlé zeminy do pracovny a přípravou zahradnických substrátů. A potom jednoho dne přijde poštou velký balík plný
nejrůznějších sáčků osiv s lákavými obrázky. A přesto, že
za okny se ještě honí sněhové vločky, my už víme, že jaro
začíná…
A potom už v rychlém sledu probíhají výsevy, od těch
nejranějších v únoru až do konce dubna, přepichování, hrnkování, řízkování, mezitím zakládání pařenišť, každodenní
péče o výsevy – zálivka, kypření, přesuny odrůstající sadby
do pařenišť – a tato péče trvá nepřetržitě až do chvíle, kdy
začnou přicházet první zákazníci dychtiví sadby salátu,
kedluben, rajčat, paprik a ostatních výpěstků.
Všechny tyto práce vykonávají žáci pod vedením svých
učitelů a je dlužno říci, že se tím nejen prakticky naučí
všechny pěstitelské úkony, ale postupně získávají i smysl
pro zodpovědnost za svou práci.
I aranžéři mají na jaře plné ruce práce. Prvním ještě předjarním svátkem je sv. Valentýn, na jehož počest proběhla
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soutěž o nejlepší valentýnskou květinovou vazbu, které se
zúčastnily žákyně prvních a druhých ročníků. Dne 14. 2.
2020 následoval školní stužkovací ples, jehož květinová výzdoba byla rovněž svěřena žákům aranžerského oboru. Tradiční velikonoční výstava letos proběhne 1. 4. 2020 a už nyní
je připraveno množství veselých výrobků, které vnesou do
obydlí svých budoucích majitelů čerstvou jarní atmosféru.
Srdečně zveme všechny, kteří si tuto milou akci oblíbili a nenechají si ji ujít ani letos.
Velkou jarní akcí je už také tradiční aranžérská soutěž
Cvrčovická kopretina, 29. 4. 2020 proběhne již její osmý
ročník. V soutěži se utkají mladí aranžéři a aranžérky partnerských škol a žáci tak budou mít možnost nejen vytvořit krásné tematické vazby a porovnat tak svoje dovednosti
s žáky jiných učilišť, ale i poznat nové přátele, se kterými je
spojuje společný zájem – aranžování květin. Už nyní se na
soutěž a na naše hosty velmi těšíme!
Ing. Jana Michlovská, učitelka odborných předmětů

ŽIVOT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Stále máme co na práci… “
Od Nového roku jsme stihli zažít spoustu krásných chvílí, které pro nás škola připravuje. Do nového roku 2020 jsme
vstoupili nejen s milým přáním plným zdraví, ale také návštěvou místního kostelíka, ve kterém jsme si s dětmi prohlédli velmi pěkné vyobrazení betlémů a společně jsme si
připomněli vánoční atmosféru, chvíle s blízkými, příběh Ježíška a vánoční koledy. Ve školce děti zažily druhé vánoce,
čekala na ně velmi bohatá nadílka plná stavebnic, hraček,
didaktických a stolních her. Společně s Novým rokem jsme
přivítali Tři krále.
Mezi první novoroční akce mateřské školy patřila vzdělávací přednáška s návštěvou psa Cifíka. Děti se dozvěděly
důležité a podstatné informace o životě psa, o náročnosti
chovu, stravě. Sami si vyzkoušely, jakým způsobem mají
CVRČOVICKÉ LISTY
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k pejskovi správně přistupovat, jaké používat povely, jak jej
odměňovat, chválit a naučit novým kouskům. Celá akce byla
pro všechny přínosná a dětem se moc líbila.
Mezi další akce, tentokrát kulturní, patří divadlo Krtek,
které do školky přijelo s pohádkou „Krtek a kolo.“ Pohádka
měla výchovný charakter a měla děti poučit o tom, že kamarádství je důležité a pomoc v nouzi je dobrým počinem.
Představení bylo plné písní, loutek, zábavy a ponaučení.
S dětmi jsme byli dne 3. února podpořit akci „Sněhuláci
pro Afriku“ na Odborném učilišti ve Cvrčovicích. Měli jsme
možnost vidět vyrobené sněhuláky z různých materiálů
a různými způsoby. V závěru akce děti hlasovaly, který sněhulák se jim líbil nejvíce. Děkujeme zaměstnancům školy za
pozvání na tuto výstavu.
Ani naší školce se nevyhnulo masopustní veselí, které
vyvrcholilo 25. února karnevalovými radovánkami. Prostory
školy byly pestrobarevně vyzdobeny a ve třídách nás vítal
Ferda Mravenec s Beruškou a také Indiánka s tanečnicí Hulahula z Havaje. Na děti čekaly originální a zábavné úkoly,
tancování, bohaté občerstvení a odměny za zdolání všech
překážek. Při promenádě masek jsme všichni hádali, jakou
masku mají naši kamarádi. Všechny děti měly krásné masky svých oblíbených hrdinů nebo pohádkových postav. Veselí jsme si moc užili, radovali jsme se celé dopoledne. Rodičům děkujeme za připravené masky pro děti.
Po Novém roce nás však nečeká jen zábava, ale také pilné
přípravy předškoláků na vstup do základní školy. V naší MŠ
máme aktuálně 13 předškoláčků, kteří se připravují na zápis
v rámci projektu „Edukativně stimulačních skupin.“ Jedná
se o projekt systematicky sestavených lekcí, kde procvičují děti, pod vedením učitelek a za dopomoci rodičů, všechny dovednosti a znalosti potřebné pro vstup do ZŠ. Mimo
tento projekt s dětmi, velmi intenzivně, pracují paní učitelky
v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Souběžně s přípravou dětí jsme se byli také seznámit se ZŠ Loděnice, kde byl
pro předškoláky připraven bohatý program. Tuto návštěvu
bychom měli ještě jednou zopakovat. Zápisy do základních
škol by měly proběhnout do poloviny dubna.
V rámci vzdělávací nabídky jezdí předškoláci a starší děti
na výuku plavání do Plaveckého bazénu ve Vranovicích
vždy každou středu. Celý kurz má 10 lekcí.
„… a vidíte…stále máme co na práci….“
Za kolektiv učitelek Barbora Moučková, DiS.

RACING TEAM CVRČOVICE
Za dveřmi je další naše sezóna v závodech do vrchu. Letos
opět pojedeme seriál Česká trofej v Mistrovství české republiky a pokusíme se navázat na výborné výsledky z loňského
roku, kde jsme se v celkovém hodnocení umístili na druhém
a čtvrtém místě v kategorii E1 1 600 cm3.
\v letošním roce vyrazí do nové sezóny i třetí vozidlo
FORD PUMA se kterým pojede Lukáš Klimeš. Všichni tři jedeme v barvách ECCE HOMO Šternberk a budeme reprezentovat nejen tento klub, ale i naši obec po celé republice i na
Slovensku.
Již 28. 3.2020 budeme testovat vozidla na trati ECCE
HOMO Šternberk a další víkend 4. dubna proběhne první
mistrovský závod v Brně na automotodromu. Budeme rádi,
když se za námi do depa přijdete podívat a podpoříte naše
závodníky a celý tým v nové sezóně.

LETOŠNÍ PROGRAM RACING
TEAM CVRČOVICE:
1

8.–10. 5.

2

29.–31. 5. Ústí nad Orlicí

3

5.–6. 6.

Evropa, ECCE HOMO
Šternberk

4

3.–5. 7.

Vrbno pod Pradědem

5

17.–19. 7.

Evropa, Dobšiná,
Slovensko

6

7.–9. 8.

Prachatice

7

21.–23. 8. Lanškroun – Laudon

8

11.–13. 9. Diváky u Hustopečí

Vložený
závod

20.–21.

Náměšť n. Oslavou

Výstaviště Brno mezi
pavilony
Zoufalý Karel a Martina
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NECKYÁDA CVRČOVICE
Jak jsme již občany informovali, tak
v naší obci se chystá obnovení akce
Cvrčovické neckiády. Ta proběhne 27. 6.
2020, ale příprava započala už v lednu.
20. 1. 2020 se na obecním úřadě uskutečnilo první setkání tzv. organizačního
týmu, kde se nastínila řada úkolů pro
jednotlivce a také pro místní organizace.
Do dnešního dne jsou některé úkoly vyřešeny – jako je důležitá záchranná služba na vodě i na břehu, je domluven DJ,
který se postará o hudební program spolu s moderováním, je domluven skákací
hrad pro děti a rovněž je zajištěn fotograf
pro zdokumentování celé akce.
Program neckyády spočívá v tom, že
se postaví plavidla různého typu a vzhledu s originální posádkou je úkolem splavit se asi 400m po řece Jihlavě a zakotvit
v cíli nad splavem.
Krom toho se uskuteční doprovodný program – jedná se
o tzv. lávku, která se postaví přes vodu nad splavem/rajčule/.
Úkolem účastníků bude v co nejkratší době překonat tuto
lávku bez pádu do vody. V doprovodném programu bude pro
děti postaven skákací hrad a drobné soutěže.

CVRČOVICKÉ LISTY

Chci apelovat na jednotlivé organizace i jednotlivce – postavte si plavidlo a bavme se tak, jako při první neckyádě
v r. 1976.
Zoufalý Karel a Martina
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HASIČI CVRČOVICE
Jako každou sezónu jsme začali s přípravou na rok 2020.
Scházeli jsme se v kulturní místnosti v našem pohostinství.
Trénovali jsme na závody v uzlování ml. a st. žáků.
Dne 18. 1. 2020 jsme se zúčastnili závodů v Perné, kde
mladší družstvo získalo bronzové medaile – Robeová N.,Dudová T.,Schönbaumová A., Peterková A. Dále ještě stojí za
zmínku 4. místo Jakuba Křivánka v kategorii mladších žáků
jednotlivců – gratulujeme.
Tento den 18. 1. byl pro nás velice náročný, protože jsme
se ještě zúčastnili pohřbu našeho dlouholetého člena a starosty a náměstka okresního sdružení hasičů pana Miroslava
Adámka – čest jeho památce
A ve večerních hodinách proběhla naše výroční členská
schůze.
Dne 8. 2. 2020 jsme se zúčastnili závodů ve Starovicích.
Tam obsadilo naše družstvo mladších žáků 5. místo. Ale
o to se lépe dařilo jednotlivcům. V kategorii mladších žáků

jednotlivců obsadil Křivánek Jakub 3. místo a Klein Vojta
5. místo. V kategorii starších žáků Duda Jan 3. místo – gratulujeme.
Bohužel další soutěže byly zrušeny z důvodů současné situace .
22. 2. 2020 proběhla v naší obci ostatková sobota. Jako každý rok jsme se vydali v průvodu masek naší obcí doprovázeni našim stálým a věrným harmonikářem panem Petrem
Šardou a tímto mu i děkujeme. Děkujeme také všem zúčastněným maskám. Večer proběhla na myslivně ostatková zábava, účast byla průměrná.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a členům SDH co
se na této akci podíleli jak prací, tak i sponzorskými dary. Dík
patří i kapele Baronet / Štěpán Pirnus/ a obsluze bufetu.
Informace pro občany : SDH Cvrčovice plánuje 18. 4. 2020
tzv. Železnou sobotu / sběr železného šrotu/. Akce se uskuteční až podle situace a občany budeme včas informovat.
Roman Křivánek, Starosta SDH Cvrčovice
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dne 14. 3. 2020 jsme zorganizovali brigádu na opravu
oplocení našich interakčních prvků / větrolamy/. Opravovali
jsme obzvlášť oplocení a špatné kůly u stromků. Akce se zúčastnilo celkem 11 občanů a 2 děti. Dále proběhlo nové oplocení ovocných stromků – od hřbitova ke kapličce. Obzvláště
v těchto měsících je to potřeba, protože už probíhá vytloukání srnců a ti nám způsobují velké škody na našich stromech.
Brigáda proběhla , myslím, velmi dobře, udělalo se dost práce

na oplocenkách. Na konec brigády jsme si opekli klobásy –
myslím, že to bylo hezké zakončení naší práce.
Účastníci – Ing. Egert M., Mgr. Endlicher P., Křivánek R. st.,
Křivánek P., Křivánek R. ml., Kukol R., Šmíd M., Dresler M.,
Hotárek C., Vágner M., Sellner R.
Děti – Křivánek J., Kukol L.
Zúčastněným bych chtěl poděkovat.
Roman Křivánek, předseda komise pro životní prostředí
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Vedení obce děkuje panu Romanovi Křivánkovi za organizaci a realizaci této akce.
Občasník Cvrčovické listy
vydává Obecní úřad ve Cvrčovicích
Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice
tel: 519 425 132
www.cvrcovice.cz
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Vyšlo v březnu 2020
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 220 ks výtisků.

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