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ČERVEN 2019

Vážení spoluobčané,
začaly nám jarní a  již teplé měsíce 

kalendářního roku 2019. Údržba obce 
je v tomto období nejnáročnější. Nákla-
dy a čas na sekání travních porostů se 
každý rok navyšují, technika se musí 
udržovat a  opravovat. Naši dva pra-
covníci se nezastaví, na jedné straně 
obce začínají a  než skončí na straně 
druhé mohou začít znova. Za dané si-
tuace děláme maximum a snažíme se 
obec udržovat čistou a  uklizenou. Po-
děkování patří i panu Josefu Kotoulo-
vi, který udržuje v dobrém stavu naše 
protipovodňové hráze. V  minulém 
zpravodaji jsem Vás informoval o sna-
ze zajistit dotaci na pracovníky obce 
a  o  přístupu pracovních úřadů, potaž-
mo státní politice zaměstnanosti v této 
oblasti. Snahou státu je tedy zaměstnat 
nezaměstnatelné, za této situace jsme 
nuceni platit pracovníky obce z  roz-
počtu obce. Lze konstatovat, že osoby, 
které nemají zájem o práci nelze tímto 
donutit k  tomu, aby pracovaly. Vzhle-
dem k podmínkám jsme tedy bohužel 
v  letošním roce dotaci na pracovníky 
obce nedostali. Snad se příští rok ně-
kdo chytne za nos a podmínky se opět 
změní k lepšímu.

V  mezidobí od posledního vydá-
ní Cvrčovických listů došlo k  jedné 
změně v zastupitelstvu naší obce. Za-
stupitel, pan Martin Sládek, vzhledem 
k  pracovní vytíženosti, rezignoval na 
funkci člena zastupitelstva obce. Za 
této situace je starosta obce povinen 
postupovat podle volebního zákona 
a  oslovit dalšího kandidáta z  přísluš-
né volební kandidátky. Touto osobou 
byl pan Miloš Špinar mladší, který 
však vzhledem k  narození potomka 
rovněž odmítl mandát zastupitele pře-
vzít. Dalším na řadě z příslušné kandi-
dátky byl pan Karel Selinger, který již 
mandát přijal a od 15. 4. 2019 se stal po 
složení slibu člena zastupitelstva obce 
našim novým zastupitelem. Novému 
zastupiteli přeji hodně úspěchů v prá-
ci pro obec.

Dne 17.  6.  2019 začíná rekonstruk-
ce kuchyně naší MŠ, termín dokon-
čení a  předání je 31.  8.  2019. MŠ bude 
v době letních prázdnin uzavřena, po-
sledních 14 dni v  měsíci červnu bude 
MŠ fungovat v  provizoriu a  jídlo bude 
zabezpečeno prostřednictvím Odbor-
ného učiliště Cvrčovice. Nová kuchyně 
však bude vybavena modernější gastro 
technikou a bude vyhovovat i požadav-
kům krajské hygienické stanice, která 
projekt schválila. Stavební práce a do-
dávku zařízení v hodnotě 1 102 178 Kč 
bez DPH zajišťuje na základě výběrové-
ho řízení fi rma Top Gastro Trade s.r.o.

V  průběhu měsíce května došlo ke 
slibované úpravě polní cesty a  pro-
stranství za domy po levé straně na 
konci obce směrem na Odrovice. Na 
cestu byl za výrazné pomoci pana 
Františka Šurala navezen a  rozpro-
střen asfaltový recyklát. Pro srovnání 
přiloženy fotografi e stavu před a  po 
úpravě. Efektivita řešení se ukáže pře-
devším v  zimních a  deštivých měsí-
cích. Důležité pro obec je, že akce byla 
uskutečněna za minimálních fi nanč-
ních nákladů obce.

V současné době již probíhá výběro-
vé řízení na zhotovitele avizovaného 
chodníku k našemu hřbitovu. Požadav-
kem obce je zahájení stavebních prací 
na počátku měsíce července a dokon-
čení stavby do konce tohoto měsíce. 
Předpokládaný náklad na vybudování 
chodníku je cca jeden milion Kč. V plá-
nu bylo tento chodník vybudovat už 
minulém roce, ale problémy spojené 
se stavebním řízení nám realizaci po-
sunuly až do roku letošního. Snad se 
vše vydaří a  v  podzimních a  zimních 
měsících již bude osvětlený chodník 
na hřbitov hotový.

Další aktivitami, která nadále pokra-
čují je revitalizace potůčku a  příprava 
multifunkčního hřiště. Revitalizace 
samotná a  vybudování hrází včetně 
pročištění koryta a zavodnění

„Hauskrámu“ jsou nesmírně projek-
tově náročné činnosti. Bylo nutné pro-
vedení zaměření včetně výškových 
rozdílů, zajištění biologického průzku-
mu a především budou potřeba souhla-
sy všech vlastníků okolních pozemků 
popř. i  vlastníků pozemků, kterých se 
revitalizace přímo dotkne. Bylo bohužel 
zjištěno, že výškový rozdíl je zanedbatel-
ný a přestože dojde k navýšení hladiny 
bude pohyb vody v lokalitě „Hauskrám“-
zanedbatelný. I přes tato zjištění projekt 
vyhovuje podmínkám dotace a  na pro-
jektových pracích se pokračuje. Počet 
stavidel na potůčku byl zredukován ze 
tří na dvě. V minulém čísle jsem Vás in-
formoval o připravované výstavbě mul-
tifunkčního hřiště a  o  podání žádosti 
o dotaci na MMR.

SLOVO STAROSTY
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O  příjemcích dotace mělo být roz-
hodnuto koncem měsíce dubna, ale 
MMR posunulo rozhodnutí na měsíc 
červen. Alokace na tyto projekty však 
nebyla dostatečná a cekem bylo podá-
no přes 4000 žádostí včetně naší obce 
(naše pořadové číslo je 465). Snad bu-
deme vybráni a  budeme moci stavbu 
zahájit. Jak jsem již uváděl většina 
obcí čekala na tento dotační titul, který 
není spojen s existencí ZŠ.

Nemohu se nezmínit o dalším vývo-
ji událostí spojených s našim cvrčovic-
kým učilištěm a  školským obvodem. 
Po dlouhých a  složitých vyjednává-
ních s městem Pohořelice se podařilo 
docílit souhlasu s  uzavřením dohody 
o  společném školském obvodu s  tím, 
že obec Cvrčovice bude mít na dobu 
10 let zajištěno základní vzdělávání ve 
spádové ZŠ Pohořelice za pravidelný 
roční poplatek ve výši 293.400,– Kč. 
Podstatné v  této věci je, že obec není 
nucena jednorázově zaplatit prvotně 
požadovanou částku a dojednaná roční 
částka není pro obecní rozpočet likvi-
dační. Na příštím zasedání zastupitel-
stva města Pohořelice by tato varianta 
měla být schvalována.

Ve věci odborného učiliště Cvrčo-
vice je situace bohužel stále nejasná. 
Jménem obce a  za významného při-
spění starostů okolních obcí včetně 
města Pohořelice děláme vše proto, 
aby záměr sloučení Jihomoravského 
kraje s Gymnáziem a střední odbornou 
školou v Mikulově byl revokován a zru-
šen. Mnoho z Vás jistě podepsalo i pe-
tici našich občanů, kterou jsem osob-
ně předával na JmK. O věc se pomalu 
začínají zajímat i  media, na učiliště 
samotném již byla ČT, v  Břeclavském 
deníku vyšel článek, který sdílelo mno-
ho našich občanů. V současné době se 
prozatím nic neděje, starostové a  čle-
nové Rady JmK čekají na slíbenou 
další schůzku ve věci, která by se měla 
uskutečnit mobilním způsobem při 
osobní prohlídce obou školských za-
řízení. Udělám vše pro to, aby učiliště 
zůstalo zachováno.

V minulém čísle zpravodaje jsem se 
rovněž zmínil o  záměru vybudování 
inženýrských sítí pro novou výstavbu 
rodinných domů na parcele č. 5257, 
která byla obci předána Pozemkovým 
fondem za účelem výstavby RD. V této 
věci se prozatím ničeho neděje, zastu-
pitelstvo obce je k této otázce poněkud 
váhavé, byla vypracována toliko studie 
případné parcelizace a  nyní jsme ve 
fázi čekání na rozhodnutí zastupitel-
stva ve věci projektu. Zastávám stano-
visko nutnosti vyhotovení projektové 
dokumentace a  vyřízení stavebního 

úřadu neboť bez těchto dokladů nemů-
žeme požádat o  žádnou dotaci. Iden-
tická situace je s komunikací a sítěmi 
k  panu Plíškovi. Všichni projektanti 
a rovněž tak stavební fi rmy jsou zava-
leny prací.

Nemohu se nezmínit o  jarních kul-
turních akcích. Proběhlo pálení čaro-
dějnic, Dámské odpoledne a  MDD na 
našem splavě. Přes drobné organizační 
potíže byly všechny tyto akce úspěšné 
a ohlasy účastníků převážně pozitivní. 
Děkuji všem organizátorům a sponzo-
rům. Pro další roky už víme co zlepšit 
a na čem zapracovat.

Samostatnou kapitolou jsou naše 
Svatojakubské hody. Rok 2019 bude ko-
nečně opět rokem mladých hodů. Pod 
vedením Mgr. Kláry Endlicherové se 
mladé stárky a stárci poctivě připravu-
jí na slavnostní nástup. Pravidelně se 
těchto příprav účastním a mohu říci, že 
se jedná o výbornou partu mladých lidí, 
kteří vzali hody za své, těší se, a pocti-
vě trénují. Hlavním stárkem a  hlavní 
stárkovou jsou Lukáš Galbavý, a  Petra 
Kovacsová. Obec bude opět stárkům ku 
pomoci a  je přislíbena i  pomoc býva-
lých stárků z minulých let. Myslivecký 
spolek přislíbil smrk na máju, kolotoče 
jsou zamluveny, kapela dohodnuta, vý-
zdoba se připravuje, pan děkan přislíbil 
požehnání, a  nyní už jen počasí. Přeji 
mladým stárkům úspěšné hody.

Nedá mi to, ale musím se zmínit 
o množství dokumentů a kontrol, které 
prochází našim Obecním úřadem. By-
rokracie je čím dál tím horší a dochází 
neustále k  navyšování dokladů, které 
jsme nuceni vytvářet a  počtu kontrol 
a kontrolních orgánů, které se na úřa-
dě střídají častěji než den a noc. Pouze 
příkladmo se jedná o  Okresní správu 
sociálního zabezpečení a  Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnu, která požaduje 
nejméně každé 2 – 3 roky kontrolovat 
přihlášky a  odhlášky zaměstnanců 
obce včetně dohod o  vedlejších pra-
covních poměrech a  zastupitelů obce 
a z toho plynoucích měsíčních odvodů. 
Pravidelně nás navštěvují hasiči, hygi-
ena, orgány BOZP, orgány výkonu státní 

správy na úseku vidimace a legalizace, 
včetně kontroly agendy poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
O  svobodném přístupu k  informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, na tomto 
úseku. Tuto kontrolu provádějí pracov-
níci JmK, odbor správní. Ministerstvo 
vnitra, odbor veřejné správy, dozoruje 
a kontroluje obecně závazné vyhlášky 
a  ve většině případů má připomínky. 
Samostatnou a aktuální otázkou je od-
padové hospodářství, kontrolu plnění 
povinností obce dle uzavřené „Smlou-
vy o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů“, provádí, zejména 
pak ověření podmínek vzniku nároku 
na odměnu, zástupci AVE CZ. Počet 
dotazníků a  různých oběžníků narůs-
tá geometrickou řadou. Sliby a  snaha 
státu omezit byrokratickou šikanu se 
zcela míjí účinkem. Obec je povinna 
nechat si každoročně své hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok ověřit dle 
§ 42 odst. 1 zákona o obcích, a to Kraj-
ským úřadem JmK bez nutnosti úplaty, 
a nebo si obec může najmout soukro-
mého auditora. Obec Cvrčovice kontro-
luje bezúplatně JmK. Znamená to, že za 
audit neplatíme ničeho, ale obec musí 
hospodařit tak, aby hned na první kon-
trolu měla vše bez závad a nedostatků. 
Kontrola probíhá dvakrát do roka. Ce-
lodenní kontrola dvěma pracovnicemi 
je podrobná a probíhá nejen na těchto 
úsecích:

Střednědobí výhled, rozpočet 
obce včetně rozpočtových 
opatření

Závěrečný účet obce

Uzavření smluv, vyvěšení 
záměrů obce a profi lu zadavatele 
na veřejnou zakázku

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 
za kontrolované období

Účetní doklady za kontrolované 
období

Návrhy na vklad do katastru 
nemovitostí

Uzavření pracovních dohod

Smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace spolkům

Mzdové listy všech pracovníků, 
dohod a zastupitelů obce

Příjem, účtování a vyúčtování 
dotací

Kontrola pokladní knihy 
a pokladních dokladů včetně 
zůstatků atd.
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Výsledky auditů jsou k nahlédnutí k dispozici na OÚ, pro-
zatím však vždy s výsledkem bez závad a nedostatků v hos-
podaření obce a postupech. Nemám v úmyslu Vás zatěžovat 
dalšími informacemi v této oblasti, ale považuji za nutné, aby si 
každý uvědomil, že obec je pod neustálou a důslednou kontro-
lou státních orgánů a veškerá činnost vedení obce je podřízena 
příslušnému právnímu předpisu s nutností tento dodržet.

Uvidíme se na našich cvrčovických hodech a  přeji Vám 
všem krásné a příjemné léto.

hrála k tanci a poslechu. Následovaly se vší parádou mladé 
mažoretky ze ZŠ Pohořelice, na které bylo radost pohledět, 
i  ty měly své vystoupení krásně nacvičené.Očko jsme si 
spravili při pohledu na výstavu obrazů Jiřiny Plíškové a vý-
robků žen z  dámského klubu a  žasli nad jejich šikovností 
a umem. Celé odpoledne se moc vydařilo a já se už rozhodně 
dnes těším na další ročník.

25. března 2019:

schválení rozpočtu na rok 2019
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1 o nočním 
klidu
schválení vyvěšení záměru o pachtu pozemku parc.
č. 5264/2 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic
dne 12. 3. 2019 proběhla na obci kontrola HZS JmK 
ve věci dodržování krizového zákona a předpisů 
vydaných k jeho provedení tj. Zajištění připravenosti 
obce na řešení krizových událostí s výsledkem
– bez závad
dne 7. 3. 2019 proběhla kontrola Okresní zprávy 
sociálního zabezpečení za poslední tři roky
– bez závad
proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně MŠ 
a byla vybrána nabídka fi rmy TOP GASTRO TRADE
probíhá biologický průzkum na projekt, Revitalizace 
Potůčku” a současně byly osloveny tři projektční 
kanceláře na předložení nabídky na vyhotovení 
projektu
nadále se pracuje na přípravách projektu pro novou 
zástavbu s názvem,Sedmičtvrť”

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 4. 2019

nastoupení náhradníka na místo člena zastupitelstva 
obce / rezignace pana Martina Sládka
na mandát zastupitele obce/

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

DÁMSKÉ ODPOLEDNE
V sobotu 11. 5. 2019, jsme se sešli za hospodou k příleži-

tosti Dne matek. Bylo hezké jarní odpoledne a já myslím, že 
jsme si ho báječně užili všichni.

Na počest všech žen a maminek se garda místních mužů 
zhostila rolí číšníků a  barmanů a  ve slušivých zástěrkách 
všem ženám chystali vynikající míchané drinky, limoná-
dy a kafíčka. Pro všechny hladové byla nachystána cigára 
z udírny, koláčky a tyčinky z lískového těsta.

K popíjení a občerstvování tu byl nachystán i hezký pro-
gram, který začaly vystoupením děti z naší školky pásmem 
krásných básniček a písniček o maminkách.Po dětech ná-
sledovala pohořelická kapela Hrad 92, která nám krásně za-

Za Kulturní komisi Markéta Litrbacká

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
27. dubna, se u nás za hospodou slétly čarodějnice. Všech-

ny okouzlující a  velké krasavice, jedna bez zubu a  druhá 
samá bradavice. Zdaleka i z první zatáčky, přiletěly si opéct 
špekáčky. Oblíbená práce, zaručeně pro ně, tanec čaroděj-
nic kolem ohně. Ten za úkol měl jediný, vyhnat všechno 
zlo z dědiny. Zvědavé byly nejvíce, na upálení kolegyně ča-
rodějnice. Když ohnivý jazyk zasyčí, tak na to tam byli na-
chystáni s ukázkami hasiči. Ententýky žabí sliz, rozpočítat 
3 místa Miss cvrčovických čarodějnic. Ty nejšťastnější na 
zemi jsme ověnčili šerpami. Odpolední čarování, samé hry 
a samé koště, kuří nožky, pavouci, těšíme se na příště.

předsedkyně kulturní komise Jiřina Plíšková
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TRADIČNÍ DEN DĚTÍ 
U CVRČOVCKÉHO SPLAVU

Tak už je to hotovo. Cvrčovický Den dětí je za námi. Při 
sluníčku jsme se sešli u  našeho krásného splavu a  mohlo 
začít odpoledne pro děti.

Rozdaly se kartičky na šńůrce, na které se sbíraly razítka ze 
stanovišť. Plnily se tak úkoly pro odměny. Děti dostaly za sna-
hu výbornou točenou zmrzlinku od Matalů, špekáčky od Davi-
da Zpěváka a pitíčko od Rybeckých. Prolétly všemi stanovišti, 
od Hasičů, střelnice, bublináriem, kopancem do branky, tune-
lem rovnou do dílničky, kolem tetovacího salonu kde dostlaly 
i penál na všechny ty dobroty, hodit na kroužky a alou na kolo 
štěstí s dárečkama a sladkostma. Po stopách prošly na chytá-
ní rybiček a přímo na lodičku s vodáky, která je svezla po Jih-
lavce podél Rajčule. Ještě hodit do Angry Birds a bylo hotovo…
okružní razítková jízda končila tam, kde začala- odevzdáním 
zaplněné kartičky a odměnou. Heliový balonek do ruky a tradá 
na nafukovací atrakci, kterou přichystal pan Rybecký. Opéct 
špekáček, vybrat kupon na pitíčko, zmrzlinku a  mohli jsme 
se těšit na již obvyklé vystoupení kamaráda Wikiho a poprvé 
vklouznout do hasičské pěny plné bublinek.

Přišlo spoooustu dětiček a zaplnily tento bublinový den 
spokojeným úsměvem a štěstím. Já to pozorovala z klaun-
ských kalhot s plnýma kapsama drobností pro děti a řeknu 
Vám…bylo to moc prima.

Kolem 40ti zlatých lidiček – Marketa Litrbacká, Karolína 
Gjumija, Iveta Závodníková, Renata a  Radek Kratochvílovi, 
Elena Daňková, Iva Bradáčová, Vlaďka a  Marek Sládkovi, 
Mira Robl, Petra a Simonka Světíkovi, Radka Valová, Pavla 
Blažková, Majka Dvořáková, Nikol Zvejšková, Lukáš Gal-
bavý, Peťka a Aleš Kovácsovi, Marek Šalanda, Šimon Žoch, 
Jakub Vala, Irena Pirožková, Patrik Zpěvák, Nikol Světlí-
ková, Karolína Vancová, Maruška Kaplanová, Martin Zá-
vodník, Zdeněk Selner, Radek Popovský, Martin Vágner, 
p.Vítek Josef se synem Lumírem, Pavel a  Klára Endliche-
rovi, Eva Benešová, Lenka Šalandová, Jiřina Plíšková a ro-
dina Rybeckých… se podílelo na tom, aby si tento den děti 
užily jak se patří. A  ještě i  další spousta sponzorů, kteří 
dětem nachystali dobroty, dárečky a  finanční hotovost 
– Petra a  Aleš Kovacsovi – Autodoprava, Martin Sládek  
– Autotrim, Pavla Blažková, Libor Vašíček, Jindra Tomek, 
Radek Světlík, Andrea Dokoupilová, ABB, BS Imex. Komab, 
Alois Žampach.

Děkuji ještě jednou, všem velké díky.
předsedkyně kulturní komise Jiřina Plíšková

Vzdělávat se neustále ve své profesi je požadavek dneš-
ní doby. Dříve si vyučený řemeslník vystačil se znalostmi 
z učení po celý život. Postupem doby ztratila řemesla svůj 
kredit a mnohdy klesla také skutečná úroveň vyučení. Ško-
ly a potažmo žáci řemeslných oborů si musí být vědomi, že 
v současnosti nevystačí se základními znalostmi ze školy, 

CVRČOVICKÁ KOPRETINA 2019
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ale musí se celoživotně vzdělávat. Aby mělo samotné vzdělá-
vání vyšší kvalitu, než je běžný standard, o to se dlouhodobě 
snaží i naše odborné učiliště. Rozvoj profesních schopností 
žáků podporují odborné školy zejména pořádáním různých 
oborových soutěží. Svou zručnost a šikovnost si žáci pomě-
řují nejprve ve školních kolech a posléze ti nejlepší z nich 
reprezentují školy v regionálních a celostátních soutěžích. 
Díky těmto soutěžím žáci rozvíjí nejen své profesní schop-
nosti, ale poznávají také nové přátele, rozmanité prostředí 
partnerských škol a zažívají první úspěchy z profesního ži-
vota. Preciznost, nové technologické postupy i  osvědčené 
rady učitelů pomáhají žákům zvládnout rozmanitá témata 
jednotlivých soutěží.

Sedmý ročník aranžérské soutěže ve vazbě květin  – 
CVRČOVICKÁ KOPRETINA přivítal v malebných prostorách 
školy sedm partnerských škol a  jejich mladé aranžérky 
a aranžéry. Letošní ročník se konal pod záštitou člena Rady 
Jihomoravského kraje Víta Rajtšlégra a také za účasti před-
sedy Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu 
JUDr. Pavla Rusa. Plni nadšení a očekávání, jak se jim bude 
tentokrát dařit, přijeli žáci učilišť a středních škol z různých 
koutů Moravy, Česka a poprvé i ze Slovenska. Dvoučlenné 
týmy aranžérů ze Cvrčovic, Chroustovic, Litomyšle, Olešni-
ce na Moravě, Prahy, Zábřehu a  Bratislavy přijely poměřit 
své síly v  aranžérském umění vazby květin všeho druhu 
v  několika předem zadaných tématech. Všechna témata 
byla zaměřena na jarní dekorace. Aranžéři a aranžérky tedy 
tvořili jarní truhlík k dekoraci okenního parapetu s použitím 
živých květin, jarní kulatou kytici z živých květin a na závěr 
vytvořili dekoraci keramického květináče na stůl s jarní té-
matikou. Právě myšlenka propojení všech tří témat do jed-
noho celku „Jarní dekorace“, byla po dlouhé zimě tím správ-
ným naladěním pro nastávající období plné květů. Soutěžící 
při práci zúročili své několikatýdenní přípravy, ve kterých je 
vedli jejich zkušení učitelé.

Odborná porota, která byla sestavena z odborníků květi-
nářů a aranžérů to neměla při rozhodování vůbec lehké, ne-
boť všechna díla byla velmi pěkná, propracovaná a zdařilá. 
Aranžmá byla hodnocena na základě několika kritérií: es-
tetické pojetí úkolu, technické provedení a celkový dojem 
a vystižení tématu. Nakonec porota ve složení L. Weiterové, 
Mgr. P. Poulové a J. Peterkové vybrala v každém tématu tři 
nejlepší dekorace. Na základě součtu získaných bodů rov-
něž bylo vyhodnoceno pořadí všech zúčastněných týmů. 
Poděkování patří také sponzorům soutěže, díky nimž byli 
za svou šikovnost žáci náležitě oceněni cenami, které vě-
novalo především květinářství Lenky Weiterové z  Poho-
řelic, Velkoobchod s květinami a doplňky Vonekl, Bylinky 
s.r.o., obec Cvrčovice a město Pohořelice, Česká spořitelna, 
územní sdružení ČZS Pohořelice. Pěkné ceny žákům pře-

dala paní ředitelka RNDr. Milada Kussak Höklová spolu se 
starostou obce Cvrčovice, Mgr. Pavlem Endlicherem. Sou-
těžící předvedli, že řemeslo je třeba vykonávat s  láskou, 
zaujetím i zodpovědností a že i díky soutěží získají cenné 
zkušenosti, které opět zúročí ve své další práci a k udržení 
svého standardu.

Výsledky aranžérského umění ze soutěže Cvrčovická ko-
pretina byly po soutěži opět k vidění na výstavě vín s ochut-
náváním v Pohořelicích, kde je obdivovala široká veřejnost. 
Také stojí za zmínku, že o mladých floristech se jistě brzy 
dočteme v odborném časopisu Floristika, který o soutěži se 
zájmem informoval i v minulých ročnících.

Už se těšíme, až se na CVRČOVICKÉ KOPRETINĚ 
shledáme i v příštím roce.

Mgr. Jiřina Šafářová

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY
V měsíci dubnu jsme ukončili edukativně stimulační sku-

piny pro předškoláky, kde se rozvíjí schopnosti a dovednosti 
dětí důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy. Lekce 
jsou zaměřeny na smyslové vnímání, početní představy, 
rozvoj řeči, soustředěnost při práci, uvolňování ruky, správ-
né držení tužky apod. Společně s dítětem kroužek navště-
voval i  rodič či prarodič, který plnil s  dítětem přichystané 
úkoly. Děkujeme všem dospělým, že si našli čas a podpořili 
tím rozvíjení svého dítěte.

NÁVŠTĚVA ZŠ POHOŘELICE
Předškoláci už se nemohou dočkat školy, a  proto jsme 

se vypravili do Základní školy v Pohořelicích, kam většina 
předškoláků po prázdninách nastoupí. Naši budoucí školá-
ci si pečlivě prohlédli školu. Společně se školáky si povídali 
o tom, co musí každý správný školák mít do školy. Paní uči-
telka s dětmi si pro nás připravila pěkný program plný čtení, 
her a společných aktivit.

VÝLET DO ZOO
Každoročně mateřská škola pořádá společný výlet rodi-

čů s  dětmi. Děti dostaly od rodičů výlet jako dárek ke Dni 
dětí. Ráno jsme se všichni sešli před budovou mateřské ško-
ly a společně jsme nasedli do autobusu, který nás dovezl až 
před Jihlavskou ZOO. Jízdu jsme si opravdu užili, kochali 
jsme se výhledem do krajiny. Za doprovodu hudby jsme si 
zazpívali píseň,Čáry, máry entetyky poletíme do Afriky“ a,D-
neska jedem do ZOO“. Počasí a dobrá nálada nás neopouště-
la po celý den.

Tak jako každý rok, tak i ten letošní ukončíme ještě dal-
šími akcemi- návštěva hasičské zbrojnice v  Pohořelicích, 
výlet předškoláků na kolech, hledání pokladu, rozloučení 
s předškoláky, které se uskuteční 20. 6. 2019 a poslední spaní 
přes noc v mateřské škole.

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
Od ledna 2019 byla navýšena kapacita mateřské školy na 

44 dětí. Co se však stalo nevyhovující, bylo vybavení školní 
kuchyně. S novou moderní kuchyní vstoupíme do příštího 
školního roku. Rekonstrukce stávajícího stravovacího pro-
vozu začne v červnu, hotovo by mělo být do konce prázdnin. 
Čeká nás ještě, malé“ stěhování a dovážení jídla, které pro 
nás bude vařit Odborné učiliště ve Cvrčovicích, za což jim 
moc děkujeme. Zřizovatel investuje do rekonstrukce zasta-
ralé kuchyně zhruba 1 250 000 tisíc korun.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Od září se budeme těšit na novou kuchyni a také na spous-
tu nových kamarádů, pro které se otevře další třída, která 
vznikla po rekonstrukci mateřské školy v loňském roce.

Přejeme všem dětem hezké prázdniny.

Fotbalisté Dynama Cvrčovice vytvořili pro sezónu 18/19 
společný tým se Sokolem Pohořelice B. Po podzimním pozná-
vání se, se na jaře dala dohromady parta hráčů, která během 
posledních třech měsíců předváděla pohlednou hru. Umístě-
ní ve středu tabulky sice nebylo podle původních představ, ale 
vytvořil se základ pro sezóny příští.

Letošní sezóna byla zakončena rozlučkou. Fotbalovou ka-
riéru ukončila dlouholetá opora týmu Oskar Dvořák, jenž po-
věsil kopačky definitivně na hřebík. Zřejmě poslední utkání 
ve cvrčovickém dresu odehrál také Ivan Benítéz, původem 
peruánec, jenž se v letních měsících odstěhuje do rakouské-
ho Zell am See.

Dne 13. 4. 2019 proběhla v naší obci tzv.Železná sobota. Všem 
občanům, kteří přispěli bych chtěl poděkovat. Nasbírali jsme 
8 tun železného šrotu. Také bych chtěl poděkovat všem čle-
nům SDH.

Dne 25. 5. 2019 se ve Cvrčovicích uskutečnil Mezinárod-
ní pohár sit on topů. Uvedený Pohár se jezdí ve Cvrčovicích 
od roku 2003, kdy skončilo Mezinárodní mistrovství pramic, 
které se jezdilo na Slovensku, v Čechách a na Moravě a Slez-
sku. Pramicový sport skončil na Moravě a  Slezsku v  roce 
2013. Od roku 2014 se jezdí pohár jako otevřený mezinárodní 
závod sit on topů a to vždy ve Cvrčovicích. Závod na sit on 
topech je závod jednotlivců. Na Poháru se jel slalom, násle-
doval sprint a  na závěr se jel sjezd spojený se střelbou ze 
vzduchovky na sklopné terče. Po skončení disciplín se časy 
sečetly a  ty určily pořadí jednotlivců. Na Poháru starovalo 
celkem 26 lodí. Vodácký klub reprezentovalo 6 závodníků 
a  to ve třech kategoriích. Získali jsme dvě 1. místa, dvě 2. 
místa, jedno 3. místo a jedno 5. místo. Závodníci na 1. mís-
tech získali titul mezinárodní mistr.

Dne 26. 5. 2019 se uskutečnilo ve Cvrčovicích 3. kolo SIT 
ON TOP CUP 2019. Závodilo 35 lodí a disciplíny byly stejné 
jako na Poháru. Klub reprezentovalo 5 závodníků ve třech 
kategoriích. Získali jsme jedno 1. místo, dve 2. místa, jedno  
3. místo a jedno 4. místo.

Závody na sit on topech vznikly na Moravě v roce 2014. 
Jedná se o závod jednotlivců, kteří na lodích používají kaja-

kářská pádla. Závodí se od nejmladšího žactva, až po veterá-
ny. Vodácký klub Ichtiandr Cvrčovice má tréninky každou 
neděli od 14.00 hod. V  případě nepříznivého počasí je tré-
nink zrušen. U žáků není určená věková hranice, podmín-
kou je, že musí být dobrý plavec, i když žactvo do 15let musí 
mít plovací vesty. Vodácký klub zdarma poskytuje veškerý 
servis při trénincích a závodech zdarma. Dopravu na závody 
hradí klub (vlastní OA Ford Transportér pro 9 osob). Roční 
příspěvek u osob mladších 18let je 300 Kč a u osob starších 
18let 400 Kč. Každý závodník obdrží klubové tričko, které 
mu zůstává po třech letech působení v klubu. V případě, že 
skončí dřív, musí tričko vrátit. Zveme mezi nás každého, kdo 
má zájem o uvedený vodní sport.

Dne 3. srpna 2019 se uskuteční XX. Ročník Cvrčovického 
džbánku, který navázal na Hodonínský koštýř. Hodonínský 
koštýř se jezdil 9 let pod patronací vodáckého klubu Luňák 
Hodonín. Poslední 10. ročník byl již zajištován naším klu-
bem, neboť došlo k zániku uvedeného klubu díky nepocho-
pení tehdejších statutárních zástupců Města Hodonín, kdy 
došlo k likvidaci vodáckého areálu v Hodoníně u řeky Mora-
vy tzv. Ropák. Cvrčovický džbánek má kategorie od rodičů 
s dětmi do 9let až po kategorii veteránů. Jezdí se na prami-
ci a  to pouze ve dvojicích, které v  průběhu jízdy plní čtyři 
disciplíny. Na uvedený závod zveme každého, kdo si chce 
zazávodit a zná základy jízdy na vodě s kánoí.

FOTBALISTÉ DYNAMA UKONČILI 
PŘELOMOVOU SEZÓNU

HASIČI A JEJICH AKTIVITY
VODÁCKÝ KLUB ICHTIANDR 
ZÁVODY VE CVRČOVICÍCH

Libor Vašíček

Ing. Jaroslav Šalanda, statutární zástupce vodáckého klubu

Elena Danková, ředitelka
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Dne 5. 5. 2019 se měl konat na splavě ve Cvrčovicích závod 
mladých hasičů v požárním útoku. Pro nepřízen počasí jsme 
se rozhodly závod zrušit.Pršelo a teploměr ukazoval pouhé 
4 stupně Celsia. Závody by se měly uskutečnit 14. 9. 2019.

11. 5. 2019 jsme se zůčastnili závodů v Drnholci. Byl to pohár 
starosty městyse Drnholec.Kategorie muži.Naše družstvo se 
umístilo na 2. místě.

24. 5. 2019 se naše družstvo mužů a žen zúčastnilo okrskové 
soutěže v Perné. Naši skončili na 3. místě.

25.  5.  2019 jsme se zúčastnili závodů mladších a  starších 
hasičů v Novosedlích. Konkurence byla veliká, zúčastnilo se 
25 posádek. Mladší žáci skončili na 6. místě starší žáci na 
skvělém 2. místě. Gratulujeme.

Zdravíme všechny nadšence do motosportu dovolte nám, 
abychom se s Vámi podělili o dosavadní průběh naší sezóny.

Naše sezóna započala na Masarykově okruhu v  Brně, 
kde jsme se zúčastnili závodů do vrchu ve skupině E1H do 
1600ccm v  České trofeji pod záštitou Autoklubu České re-
publiky. V  sobotu ráno, kdy jsme bojovali s  velmi sychra-
vým počasím, bylo nejprve nutné ozkoušet novou závodní 
techniku, která se osvědčila. V průběhu dne se počasí však 
umoudřilo a jezdci zrychlovali. Po roční pauze, pětiletém zá-
polení v bahně a následném návratu na závody do vrchu, si 
Martina vybojovala první místo ve skupině, následována na 
krásném druhém místě Karlem, kterému těsně před cílem 
druhé závodní jízdy odešla převodovka, avšak závod dokon-
čil.

Druhým závodem byla krásná a divácky velice atraktivní 

nedaleká Náměšť nad Oslavou. I zde jsme bojovali s nepříz-
nivým počasím, kdy teploty atakovaly téměř 5 stupňů nad 
nulou. Bylo tedy zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti a počí-
tat s nepřilnavým a studeným povrchem asfaltu. Karel byl 
tentokrát o tomto studeném a sychravém víkendu rychlejší 
a ve skupině E1H do 1600 ccm si vyjel v sobotu 3. a v neděli 
dokonce 2. místo. Martina však v  konkurenci mazáků ne-
zahálela a  v  sobotu ve stejné skupině, jako Karel, vyjela 5. 
a v neděli 4. místo. V tradiční dámské trofeji vyjela pak po 
oba dva dny 3. místo.

Třetím a  prozatím posledním závodem se jel Šternberk, 
kde jsme se svezli na legendární trati Ecce Homo, která je 
dlouhá 8 kilometrů. Pro Martinu byl jinak skvěle rozjetý zá-
vod velice smolný. I  když se držela do 5.místa, svůj závod 
nedokončila pro poruchu motoru, která měla fatální násled-
ky – při nájezdu do poslední zatáčky před cílem se ozvala 
rána a  motor začal hořet. Důvodem bylo zadření motoru 
a  jeho kompletní poškození. Do srpnových závodů je tedy 
nutné postavit kompletní nový závodní motor pro Martinu. 
Karel dokončil závod na 4. místě, avšak vzhledem k nehodě 
Martiny byl nucen zpomalit. Je tak možné, že by se Karel 
umístil i na stupních vítězů.

Další závod, který nás čeká, je „Ústecká jednadvacítka“ 
v Ústí nad Orlicí koncem srpna. Doufejme tedy, že se nám 
podaří dojet do cíle bez nehod a poruch a nejlépe s pohárem

Přejeme všem krásné, slunné léto a  zároveň děkujeme 
všem příznivcům za podporu, obci Cvrčovice, Pavlu Bačí-
kovi, firmě Mirda cars a.s., Rosťovi Pražákovi, teamu AMK 
Ecce Homo a v neposlední řadě naší mamince za catering 
a hlídání našeho nejmladšího člena teamu, taktéž Lukášo-
vi, který se co nevidět také ukáže na závodních tratích, ale 
prozatím se nám špičkově stará o oba závodní vozy. Vláďovi 
Grusovi, Tomáši Kaserovi a Tomáši Tichému za krásné fotky 
a videa ze závodního prostředí.

Sportu zdar a motorsportu obzvlášť

VRCHAŘSKÁ SEZÓNA
ZAPOČALA

Roman Křvánek, starosta SDH

Karel a Martina Zoufalí
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TJ DYNAMO CVRČOVICE
ZVE VŠECHNY OBČANY NA

KDY? V SOBOTU 3. SRPNA 2019 ODPOLEDNE
KDE? FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VE CVRČOVICÍCH
KDO? KDOKOLIV, KDO SE CHCE DOBŘE POBAVIT
CO? AMATÉRSKÝ ZÁVOD V BĚHU NA BĚŽKÁCH NA TRÁVĚ A STŘELBOU NA TERČ

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

Vyšlo v červnu 2019
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 220 ks výtisků.

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


