CVRČOVICKÉ LISTY
ČERVEN 2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
konečně tady máme léto a především rozvolnění proticovidových opatření. Můžeme se alespoň částečně svobodně
nadechnout a zajít si na točené. Úspěšně se chystá i většina kulturních společenských akcí, nad kterými do poslední
chvíle vysel otazník. Podle dostupných informací se uskuteční v letošním roce především naše cvrčovické hody v termínu 16.-17. července a dále tradiční akce jako biatlon, nově
neckyáda a další soukromé akce v místním hostinci a na
splavě.
Dne 16.6.2021 došlo k předání staveniště na akci „ Revitalizace toku Potůček“. Stavbu bude realizovat firma Ekostavby
Brno, a.s., a to po dobu 24 měsíců. Dojde k vybudování obtočného ramene, zavodnění „ Hauskrámu“, vybudování dvou
vzdouvacích zařízením, dvou nových mostků, částečnému
vyčištění stávajícího toku a zbudování nových tůní. Celý
projekt je hrazen ze 100% dotací Ministerstva pro životní prostředí a finančních prostředků EU. Práce budou probíhat především v podzimních a zimních měsících z důvody ochrany
živočichů v dané lokalitě.

V jarních měsících byla za OÚ pro naše nejmenší děti vybudována pergola, která by měla zajistit pohodlí především
maminkám jako ochrana před sluncem a deštěm. Poděkování patří panu Josefu Sládkovi a pracovníkům obce, kteří
se na stavbě rovněž podíleli. V zimních měsících doplníme
z vlastní výroby lavičky a stůl. Prozatím byl do pergoly umís-
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těn plastový nábytek. Bohužel po týdnu někdo jednu plastovou židli odcizil a po dalších dvou dnech byla provedena
nějakým dobrákem rozložení plastového stolu. Snad nám
toto provizorium do podzimu vydrží.
Postupně je vybavován náš sportovní areál u multifunkčního hřiště. Pro odpočinek a příjemné posezení byla rovněž
vybudována pergola, která je situována tak, aby mohla být
využívána jak sportovci, tak i rodiči s dětmi pro přilehlé
malé dětské hřiště. V posledních týdnech byly doplněny
posilovací stroje a k 16.6.2021 byly zpřístupněny všem občanům. Celý areál je pod dohledem kamer se záznamem z důvodu zajištění ochrany nejen majetku obce, ale i zabránění
schůzek různých pochybných existencí, které by si daný
prostor mohli oblíbit.

V současné době probíhá výstavba nové cesty ke hřbitovu,
která nám všem umožní důstojný přístup. Součástí stavby je
i vybudování 7 parkovacích míst. Po levé straně před vchodem bude rovněž umístěno nové odstavné místo pro kola
a pod lípu po pravé straně budou nainstalovány dvě lavičky. Při pohledu na nově budovanou cestu bohužel vyniká
zanedbaná zídka kolem hřbitova, kterou plánujeme nově
kompletně postavit v příštím nebo přespříštím roce. Bude
rovněž upraven prostor kolem sochy Sv. Urbana a připojena
informační tabule o historii umístění této kulturní památky.
V příštím roce máme přislíbenou dotaci na kompletní renovaci včetně již vybledlých nápisů.
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V posledních několika měsících je vyvíjen značný tlak na
likvidaci, separaci a svoz všech odpadů. Náklady obce v této
oblasti neustále vzrůstají. K tomuto se přidávají někteří naši
občané, kteří do malých popelnic určených k odkládání biologického odpadu sypou suť nebo jiný odpad ( především
u Uličky ). Za OÚ je umístěn velký kontejner, do kterého se
větší množství biologického odpadu může kdykoliv ukládat.
Náklady obce na likvidaci odpadů za období od roku 2018 činily 488.847,- Kč, v roce 2019 činily 526.421,- Kč, v roce 2020
činily 548.161,- Kč. Naší snahou je docílit a zajistit si smluvně
takovou svozovou společnost, která bude schopna likvidovat všechny druhy odpadů a především pro nás bude cenově
přijatelná. Tato problematika je řešena průběžně a snad se
podaří vysoutěžit cena, která nás nebude nutit k vyšším finančním nákladům.
Jménem svým i zastupitelstva obce Vám přeji příjemné
prožití letních měsíců.
Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Červen 2021
• Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o nočním klidu
• Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem obce
Cvrčovice do participujícího solidárního sociálního
systému ORP Pohořelice / pečovatelská služba /
• Schválení smlouvy na stavební dozor, technický
dozor a manažérské řízení projektu na dílo ,,Revitalizace potůčku“
• Schválení nájemní smlouvy s vodáckým klubem
Ichtiandr na pozemek 40/7
• Byla schválena Účetní uzávěrka obce Cvrčovice za
rok 2020, Závěrečný účet obce Cvrčovice za r.2020
se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad a účetní uzávěrku Mateřské školy Cvrčovice
• Probíhá výstavba cesty a parkovacích míst, do
budoucna se počítá s vybudováním nové zdi kolem
hřbitova a zbourání márnice
• Z dotace jsme obdrželi štěpkovač a v nejbližší době
přijdou i kompostéry pro občany
• Kolem pergoly u fotbalového hřiště je neustále nepořádek. Upozorňujeme, že je zde umístěna kamera
a prostor je 24hod. denně monitorován
• Na prostor u multifunkčního hřiště byly zakoupeny
a nainstalovány posilovací stroje
• Řeší se zpomalovací prahy na nové zástavbě a v uličce, kde se řeší špatná komunikace
• Byla reklamována vydutá podlaha v přípravně v kuchyni mateřské školy, kterou stavební firma akceptuje a zjedná nápravu
• Pergola za obecním úřadem je již postavena – časem
se dodělá podlaha a budou vyrobeny lavičky
• Vzniká nám nový sportovní spolek florbal

• Po dohodě s ředitelkou mateřské školy bude v červnu firmou KOMAB odstraněn sklep na zahradě
školy
• V současné době se buduje přípojka NN na zámeček a provádí se úprava projektové dokumentace
a hlavně nový rozpočet
• S firmou KOMAB je řešena oprava sjezdu ze silnice
na hřbitov
• Běží dotace na elektronickou úřední desku, kterou
jsme si také objednali
• Jsou požadavky na otevření fotbalového hřiště a to
v době prázdnin a pouze v určené hodiny – bude
projednáno s fotbalisty
• Náklady na odpady neustále rostou, především
vývoz bioodpadu, zvažujeme zvýšení poplatku za
vývoz komunálního odpadu
• Z kulturních akcí připravujeme 16. 6. 2021 ukončení
školního roku pohádkovou cestou pro děti a v měsíci srpnu Cvrčovickou neckyádu, Biatlon, Cvrčovický džbánek a stále nevíme zda budou hody.

KULTURA V NAŠÍ OBCI
KULTURNÍ KOMISE zdraví všechny cvrčovické občany,
občanky i občánky. Zdravicí mávám alespoň na papír, když
Vás nemůžeme pozvat a pozdravit na žádné kulturní akci.
A to by se tancovalo a zpívalo se! A to by se soutěžilo! Budeme čarovat a přát si, aby vyšla plánovaná Pohádková cesta
pro děti kolem splavu, na ukončenou školního roku. Vodník
už si pere pentličky, pohádková babička štrikuje šály pro Křemílka a Vochomůrku a od perníkové chaloupky už se z trouby line vůně perníkové medaile pro všechny statečné děti,
které mají rády pohádky a krásný pohádkový den strávený
venku, v naší překrásné cvrčovické přírodě, která sama vábí
a žádá si k využití. Akce plná her, skládání, fantazie, pohádek
a nápadů na zapojení mysli, pohybu a úsměvů na tváři. Ještě sehnat houpací křeslo pro pohádkovou babičku, noviny
k Večerníčku, včelku Máju, jablíčka ke Sněhurce, myslivce
a vlka ke Karkulce, zvonec, a pohádky je konec =).
Všechno nakonec bude, protože když se spojí více lidí
dohromady, kteří přispějí troškou do mlýna, tak bude mouky dost a z koláčů radost. Každá pomocná a nápaditá ruka
vítána. A že jich tu máme! To by jste nevěřili! Dobrých lidí
se vejde, a pokud taky chcete občas přidat ruku k dílu, nebo
máte nápad, jen se ozvěte, bude nás víc, nebudem se bát vlka,
nic =) Zapojíme celou ves a uspořádáme třeba soutěž o nejlepší koláč, nebo gulášek, slivovičku.... najdeme schovaný
cvrčovický talent? Protáhneme se na tanečku při čaji o páté..
zavzpomínáme s pamětníky a můžeme udělat obec zase
o trošku veselejší, krásnější a vzácnější. Naplánujeme výlet
na hřiby, do sklípku, s dětmi do Legolandu...... Půjčíme si od
Ichtiandru lodičky a protáhneme je po Jihlavce ....alespoň na
chvíli vyzkoušet ten prima pocit, nechat se unášet proudem,
vypnout a nemyslet na všechny starosti.
Teď jen to zdravíčko,čistý zdravý vzduch i mysl, ať nás
provází, aby jsme Vás i my mohli provést úžasnými akcemi.
Budeme se těšit, nejdřív 26.6.2021 na splavě,na hřišti.
S pozdravem a přáním hezkých dnů
Jiřina Plíšková - předsedkyně kulturní komise- tel.777254277
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„COVIDOVÝ“ ŠKOLNÍ ROK NA OU
CVRČOVICE NETRADIČNĚ A BEZ TRADIC
Už v září jsme počítali s tím, že úplně běžný školní rok
nás nečeká. Přesto nás míra omezení výuky leckdy zaskočila a přinutila pedagogy a pracovníky školy, ale také žáky
a jejich rodiče, překračovat zaběhnuté zvyky a hledat nové
cesty k učení a spolupráci, založené na posílení vzájemné
motivace a komunikace. Tíha covidové situace naléhá stále
více především na pedagogické pracovníky.
V září se soustředíme na technické dovybavení, přípravu žáků na možnost online výuky, odborný výcvik
a adaptaci prvních ročníků. Nasazujeme roušky, řídíme se
„semaforem“.

ní, případně potřebují učivo dovysvětlit. Pro mnohé žáky
je těžké orientovat se v množství předmětů a různorodých
úkolů bez vrstevnické opory třídního kolektivu. Každoroční Vánoční akademie se nekoná. Na prázdniny odcházíme
předčasně, přesto s nadějí, že za čtrnáct dní se ve škole opět
sejdeme.
Po novém roce nás však namísto návratu čekají dlouhé
týdny nejistoty, zda „příští týden už“, nebo „ještě ne“, nebo „aspoň někdo“ a „aspoň na praxi“. Roční výročí distanční výuky
přináší novou vlnu zklamání – trvající zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách doplní omezení pohybu mezi okresy.
Covid opravdu sílí a onemocnění se nevyhne jak některým z nás, tak rodinám našich žáků. Opět se snažíme
fungovat pedagogicky i psychologicky - to především třídní
učitelé. Žáci velmi pozitivně reagují na online setkání třídního kolektivu. Mezipředmětově tvoříme projekty s cílem
podpořit spolupráci a komunikaci žáků, pomoc na dálku.
Jako prevenci závislosti zařazujeme úkoly, které vedou žáky
k procházce po okolí a rozvoji dalších zájmů. S individuální
podporou obětavě pomáhají asistentky. Přibývá individuálních konzultací v odborné výuce a praktickém výcviku.
Nouzový stav trvá, a tak se už druhým rokem učitelé
odborného výcviku a provozní zaměstnanci spojili, aby bez
přítomnosti žáků zajistili jarní výsev a veškeré další jarní zahradnické práce ve sklenících.
Je zahájeno očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.
V polovině dubna se konečně škola postupně vrací
k běžnému provozu. Už podruhé rušíme školní výlety a opět
se nebude konat ani veřejností oblíbená Přehlídka řemeslné zručnosti. V jednodušší formě však proběhnou závěrečné zkoušky, na které se naši třeťáci poctivě připravují. Přes
všechna úskalí snad už můžeme říct, že jsme covidový rok,
i když netradičně a bez tradic, zvládli.
Barbora Moučková, DiS.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY PO UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V říjnu semafor červená. Po vyhlášení nouzového stavu
a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách přecházíme na
„pár týdnů“ na distanční výuku.
„Pár týdnů“ se protahuje. Pokračujeme v úsilí vyučovat co nejlépe, digitalizujeme učební materiály, zajišťujeme
technickou podporu, odpovídáme na otázky, uklidňujeme,
vysvětlujeme, přemlouváme. Snažíme se neztratit z radaru
žádného žáka. Rozdíl mezi zaměstnáním a soukromím se
stírá, pracovní doba se natahuje do večerních hodin a víkendů, je nutné přizpůsobit se rodinám žáků, psychiky povzbuzovat. Odborná pracoviště osiřela a dokončení nezbytných
zahradnických, aranžérských či cukrářských prací a zakázek zůstává na vyučujících odborných výcviků. Naše vyhlášená dušičková a adventní vazba letos nenajde své obdivovatele, Vánoční jarmark, kterým každoročně škola i okolí
žije, se letos nekoná.
V posledním listopadovém týdnu se konečně otevře
možnost praktické přípravy ve skupinách do 20 žáků. Do dílen i domova mládeže se s nadšením vracejí žáci. Přibývá
individuálních konzultací, určené všem, kteří nemají doma
k dispozici dostatečné technické zázemí nebo klid na učeCVRČOVICKÉ LISTY

Měsíc březen nebyl pro školku přívětivý. Nejenže došlo
k celoplošnému uzavření všech vzdělávacích institucí, ale
také personál onemocněl COVID-19. Učitelky pro předškolní
děti vytvářely distanční výuku prostřednictvím webového
prostředí „Škola v pyžamu“. Zde byly vkládány přípravy, materiály k vypracování, zábavné hry, online úkoly, nahrávané
písničky, cvičení a jiné aktivity pro děti z obou tříd. Výběr byl
opravdu bohatý. Rodiče zde mohli čerpat inspiraci
a najít zde adekvátní zábavu pro své ratolesti. Výsledky
své práce nám rodiny zasílali. Distanční formou probíhaly
i lekce edukativně stimulačních skupin pro předškoláky. Poslední hodina proběhla po znovuotevření mateřské školky.
Děti úspěšně zvládly cyklus přípravy na vstup do ZŠ
a byly odměněny drobnostmi.
V dubnu se dveře školky otevřely pro předškolní děti a děti
IZS. Věnovali jsme se společně s dětmi tématům „Hmyz“, „Na
statku“, „Matka příroda- třídění odpadu, ekologie, vesmír, …“.
Oslavili jsme společně 21. dubna „Den Země“.
V rámci tématu „Moje maminka je jak v máji květinka“
děti vyrobily svým maminkám voňavé pytlíčky a blahopřání.
Děkujeme všem za spolupráci v této složité době. :-)
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Z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19 a na
základě metodického doporučení MŠMT proběhl zápis pro školní
rok 2021/22, tak jako v minulém
školním roce, s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí. Rodiče měli možnost podávat žádostik předškolnímu vzdělávání
v období od 2. května do 16. května
a to datovou schránkou, e-mailem
s elektronickým podpisem, poslat
klasickou poštou, nebo vhodit do
schránky na budově školy.
V krajním případě měli možnost
přinést přihlášku dítěte do mateřské školy osobně a to 13. 5. 2021 po
telefonické domluvě. Tuto možnost nevyužil žádný z rodičů.
Do mateřské školy bylo doručeno 14 žádostí. Přijali jsme 4 děti(1
dítě ze Cvrčovic a 3 děti ze spádové
obce Odrovice).
Ráda bych popřála všem dětem
hezké prázdniny, jejich rodičům
příjemnou dovolenou k načerpání nových sil, stejně zasloužený
odpočinek přeji i svým milým
kolegyním, které velmi přispívají
k tomu, aby celá školka pracovala
tak, jak má, a svojí ochotou a zodpovědností přispívají k dobrému
klimatu, který ve školce máme.
Uvidíme se opět ve školním
roce 2021/2022. Budeme se na vás
těšit 1. září 2021.
Elena Danková, řed. MŠ Cvrčovice

FLOORBALL VE CVRČOVICÍCH ???
V době Covidové pandemie se nám zrodil v hlavách jeden
úžasný nápad . Naše čtveřice kamarádů (Jakub Vala, Pavel
Heneš, Jiří Veskerna a Josef Volf) si splnila svůj sen a založila floorballový tým – FBC Avalanche Cvrčovice. (Laviny
Cvrčovice)
Jelikož ale každá sranda něco stojí, museli jsme velice
rychle sehnat nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom se nemohli zaregistrovat do amatérské floorballové
ligy, která není zrovna levná. Další podmínkou byly dresy,
bez kterých to prostě nejde. Proto jsme oslovili místní podnikatele ze Cvrčovic a blízkého okolí. Pouze díky nim se
nám podařilo tento záměr opravdu bleskově uskutečnit.
Nyní jsme členy amatérské floorballové ligy a soutěže OPEN
GAME BRNO 2021. Náš tým má momentálně 21 aktivních
hráčů a další projevili velký zájem se připojit k našemu
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týmu, z čehož máme samozřejmě radost. Každého nového
a hlavně aktivního hráče, velice rádi uvítáme.
Další obrovský dík patří obci Cvrčovice za pomoc při registraci klubu a umožnění přednostních tréninků na multifunkčním hřišti. Do dalších let nám byla přislíbena také
pravidelná finanční podpora, bez které by klub nemohl fungovat. Opravdu děkujeme.
Závěrem přikládáme klubové foto v našich fantastických
dresech a výpis sponzorů, bez kterých by prostě nebyly. Myslím, že si zveřejnění opravdu zaslouží.
Srdečně děkujeme všem, kteří jdou s námi do boje.
Za FBC Avalanche Cvrčovice Jakub Vala

CVRČOVICKÉ LISTY

Točená zmrzlina u splavu ve Cvrčovicích, Autodoprava Lubomír Bradáč, Libor Janíček, Karel Selinger, Účetnictví Radka Valová

VODÁCKÝ KLUB INFORMUJE
Informace navazuje na článek uveřejněný ve Cvrčovických listech v září 2019. Vodácký spolek ICHTIANDR Cvrčovice po více jak roce přerušení činnosti, které bylo zaviněno
třetími osobami, obnovuje svoji činnost. Klubovna spolku
CVRČOVICKÉ LISTY

byla po 30 letech přemístěna na nové místo. Při přesunu,
který organizoval obecní úřad, došlo v důsledku neodborné
manipulace k poškození střechy klubovny. Spolek požádal
obec o dotaci na opravu a činnost. Při projednávání žádos-
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ti vznesla zastupitelka pí Valová požadavek, že dotace bude
přidělena spolku, avšak spolek musí klubovnu darovat obci.
Jelikož spolek nemůže provozovat vedlejší činnost, kterou
by si vydělal na opravu, byla klubovna obci darována.
V současné době předseda spolku, který se více jak 50 let
věnoval v obci práci s dětmi a mládeží, tuto činnost ukončil.
Spolek hledá občany, kteří mají zájem o práci s dětmi a mládeží na vodě. Činnost je dobrovolná a není placená. Občan,
který by chtěl pracovat s dětmi a mládeží, dle platných zákonů České republiky, musí mít minimálně profesní kvalifikaci v oblasti neformálního a zájmového vzdělávaní dětí
a mládeže, nebo pedagogické minimum (vzdělání ve formě
4 semestrů na VŠ), nebo střední pedagogickou školu, nebo
státnice z oborů pedagogiky, nebo z oborů psychologie
a nebo z oborů sociologie. Pro práci na vodě musí mít nejméně kurz pro instruktory vodní turistiky. Svaz ani spolek
neposkytoval a ani neposkytuje peněžní náhradu na vzdělání. Rovněž finančně není placena práce trenérů a rozhodčích.
V letošním roce se mělo konat dne 30.5.2021 ve Cvrčovicích 3. kolo SITONTOP CUP 2021. Závod v důsledku pandemie se nekonal.
V současné době se připravuje XXI. ročník Cvrčovického
džbánku, který se bude konat dne 7.8.2021 na splavě. Závod
je otevřený pro všechny občany. Propozice jsou na stránkách www.svms.biz
Koncem měsíce května 2021 byl spolku pronajat obecní
pozemek a začíná se s opravami obou buněk. Pokud bude
získán zájemce pro práci s dětmi a mládeží na vodě, obnovíme i tuto činnost.
Ing.Bc.Jaroslav Šalanda
statutární zástupce
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VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU,
letošní sezona započala 24.-25. dubna na zkrácené trati Ecce Homo ve Šternberku. Jelo se zde Mistrovství České
republiky v závodech do vrchu. Tohoto závodu se zúčastnili
Karel Zoufalý, Lukáš Klimeš a Martin Růžička se svými vozy.
Pro letošní sezonu Autoklub ČR vydal nový řád , ve kterém
nás do skupin nezařazovali podle obsahu motoru, ale podle
FIA Performance factoru , kde se uvádí celková váha vozu
i s jezdcem, rozvor náprav, výška vozu, obsah motoru a další
hodnoty. Po vyplnění všech údajů o voze program vypočítá
číslo, podle kterého nás zařadí do skupiny. Toto však pro nás
bylo úplnou novinkou pro začátek sezony. Martin s vozem
Škoda Fabia S2000 obsadil ve skupině 3 krásné 2.místo, Lukáš s vozem Ford Puma ve skupině 5 obsadil 4.místo a Karel
bohužel pro poruchu motoru v první závodní jízdě závod nedokončil.
Dalším závodem pro nás bylo Mistrovství Evropy, které se
jelo 29.-30.5. opět na trati Ecce Homo ve Šternberku , ale tentokrát už v celé její délce 8 km. Přihlášeno bylo celkem 148
vozů, počítali jsme tedy s velkou konkurencí. Tohoto závodu
se zúčastnili opět jen Karel, Lukáš a Martin. Za celý víkend
se jely pouze dvě tréninkové a dvě závodní jízdy, kdy jsme
pokaždé mohli na našich časech sledovat značná zrychlování. Karel obsadil ve skupině 5 11.místo z celkového počtu 18ti
vozů, Lukáš obsadil ve stejné skupině jako Karel 12. místo
a Martin obsadil ve skupině 3 krásné druhé místo.
Na další závod se chystáme na Vírské serpentiny nedaleko Bystřice nad Pernštejnem a to ve dnech 25.-27.6., na které
Vás chceme tímto srdečně pozvat.
Racing Team Cvrčovice
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Rádi vám pomůžeme
- s odhadem ceny Vaší nemovitosti
- s řešením nejasností v rámci daní týkajících se nemovitostí
- se strategií prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti
- s čímkoliv co Vás zajímá nebo trápí v souvislosti s Vaším domem,
bytem či pozemkem
Bydlíme tu s Vámi.
Jaroslav Pípa, Pohořelice
778 810 629

Občasník Cvrčovické listy
vydává Obecní úřad ve Cvrčovicích
Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice
tel: 519 425 132
www.cvrcovice.cz
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Dušan Rouzek, Cvrčovice
602 501 559

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

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