CVRČOVICKÉ LISTY
PROSINEC 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
poslední kalendářní čtvrtletí roku
2019 nebylo na události v naší obci
tak bohaté jako předcházející měsíce.
Máme před sebou Vánoce a Nový rok,
období klidu a míru. I přes toto klidné
období naše rozpracované akce stále
pokračují. Ve fázi projektových příprav
jsou nadále již několikrát zmiňované
projekty revitalizace potůčku – podařilo se zajistit souhlasy všech vlastníků
a spoluvlastníků pozemků, kterých se
stavební práce dotknou, jarní výstavba
multifunkčního hřiště, oprava komunikace k panu Plíškovi, projektové přípravy na vybudování IS v lokalitě ke hřbitovu. S každým tímto projektem jsou
spojeny nemalé potíže, které jsou však
průběžně řešeny a snad se vše podaří.
S každým rokem přibývá povinností pro obce, které na nás naše vláda
nakládá. Jednou z těchto povinností,
u které se musím pozastavit pro její absurdnost, je povinnost obcí od 1.1.2020
zajistit likvidaci jedlých potravinářských olejů a tuků. V této souvislosti
jsem oslovil firmu AVE, která v naší
obci provádí svoz komunálního odpadu s žádostí o zajištění této zákonné
povinnosti. Bohužel firma AVE není
specializovanou firmou, která je držitelem certifikátu pro likvidaci tohoto
tipu odpadu. Byli jsme tedy nuceni hledat a pátrat po firmě, která je držitelem
takového osvědčení. Nakonec se nám
podařilo smluvně zajistit tuto službu
prostřednictvím firmy Fritex z Třebíče.
Sběr bude probíhat formou odběru na
OÚ, kdy použitý olej nebo tuk musí být
přelit do plastové petlahve přes sítko,
aby v něm nezůstaly biologické zbytky,
láhev musí být řádně uzavřena a po-té
bude pracovníkem obce uložena do
speciálního kontejneru, který specializovaná firma převezme a obsah odborně zlikviduje nebo provede recyklaci
k dalšímu využití. Systém je poněkud
komplikovaný, ale od 1.1.2020 má každý občan naší obce možnost použité
jedlé oleje a tuky shromažďovat a odevzdávat k likvidaci nebo dalšímu použití na OÚ. Naše obec byla důrazně upoCVRČOVICKÉ LISTY

zorněna na to, že sebrané oleje a tuky
nesmí obsahovat skutečně žádné zbytky jídel, a to pod finanční postihem.
Pokud bude vše bez problémů bude
svoz uskutečňován zdarma na výzvu
obce, a za každý kilogram odevzdaného tuku obec obdrží 1,- Kč. Žádná sláva,
ale průzkumem v některých okolních
obcích bylo zjištěno, že za zabezpečení
této služby obce platí.
V souvislosti s problematikou odpadového hospodářství jsem současně
požádal firmu AVE o zaslání cenové
nabídky svozu a likvidace plastů a papíru v případě, že bychom v naší obci
separovali tyto složky přímo v domácnostech tzn. do každého domu další
dvě popelnice, žlutou a modrou. Cenová nabídky při 14-denním svozu mi
však vyrazila dech. Roční náklady na
jednu komoditu byly vyčísleny částkou 370.000,- Kč bez DPH. Od této myšlenky jsem tedy velmi rychle ustoupil
a nadále budeme provozovat stávající
systém sběrných hnízd.
V průběhu zimního období bude obcí
provedena jediná stavební práce, a to
oprava komunikace k našemu splavu.
Jistě jste si všimli, že na této komunikaci se objevila propadlina, která je již
neakceptovatelného rozsahu a hrozí
výrazné nebezpečí poškození vozidel.
Tato komunikace je ve vlastnictví obce
a případná náhrada škody by padla na
bedra obce. Do jara pro příští letní sezonu však bude oprava zajištěna.
Na začátku měsíce prosince byl rovněž proveden úklid travnaté plochy za
hostincem a dovezena zemina za účelem srovnání pozemku. Před rozhrnutím zeminy byla s poděkováním Svazu
žen přemístěna UNIMO buňka, která
byla za hostincem nevyužívaná na pozemek za Jednotu pro místní vodácký
klub, který bude mít buňku a pozemek
jako svoji základnu. Snad se tímto vyřeší i dlouhodobé spory mezi vodáckým
klubem a nájemcem tábořiště u splavu.
Považuji za nutné se ještě zmínit
o výtce Krajského úřadu JmK, odbor
životního prostředí, ve věci našich in-

terakčních prvků. V této věci měla naše
obec od počátku smůlu. Myšlenka obnovy remízků a stromořadí v této lokalitě byla a je skvělá. Předešlé extrémně
suché roky však byly proti, a to se výrazně podepsalo na vysázených stromech.
Nemalou roli hraje i přístup zemědělců,
kteří nedbají kůlů, označujích zasázené
keře a malé sazenice, postřiky zasahují do mladých porostů. Všechny tyto
faktory jsou podepsány na současném
stavu. Provedená kontrola odhalila
množství odumřelých sazenic, které
budeme muset v jarních měsících nahradit novou výsadbou, znovu osadit
kůly a vyznačit dotčené plochy. Naše
obec má povinnost po dobu nejméně 10
let výsadbu udržovat a zajišťovat obnovu. V současné době předseda komise
pro životní prostředí, pan Roman Křivánek, provádí soupis uhynulých porostů.
Předpokládaná investice bude nemalá,
zatíží značně rozpočet obce, ale sankcí
za nedodržení udržitelnosti je povinnost navrácení dotace.
Další neméně důležitou informací
je říjnový předaudit hospodaření obce
ze strany Jihomoravského kraje, který
dopadl na výbornou. Krajští auditoři
nemají k hospodaření naší obce žádných výtek a připomínek.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách
zahájení cvrčovického adventu, obecní
zabíjačce, příchodu Mikuláše a čerta.
Akce se podle mého názoru vydařila,
děti si společně vypustily svá vánoční
přání, obdržely bohatou mikulášskou
nadílku a mohly nahlédnout do improvizovaného pekla. Pro příští rok pouze
provedeme lepší osvětlení pekla.
Dne 18.1.2020 se bude konat na cvrčovické myslivně tradiční obecní ples,
který zahájí naši plesovou sezonu. Hrát
bude skupina Duo Band Erik a Janča,
tímto jste všichni srdečně zváni.
Všem Vám přeji klidné a příjemné
prožití vánočních svátků, do Nového
roku 2020 přeji všem našim občanům
především hodně zdraví a štěstí .
Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
prosinec 2019
• zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled
obce Cvrčovice na rok 2020–2022
• byla schválena inventarizační komise pro rok 2019
• zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizórium na
rok 2020 do doby než bude schválen řádný rozpočet
obce
• informace starosty viz. článek starosty obce
• zastupitelstvo obce schválilo, aby proběhlo výběrové řízení na opravu komunikace ke splavu
• u zídky učiliště bylo vysázeno 10ks lípy kordáta
(z dotace)
• je nutné opravit most přes řeku Jihlavu
• stále řešíme problém s parkováním v uličce
• na jaře proběhne ořezání topolů za hřištěm –
některé bude nutno skácet, protože prorůstající
kořeny na povrch narušují hřiště

ČAS DÝNÍ

NEJLÍP SE MAJ ČERTI V PEKLE...

Nastal podzimní čas dýní. A že letos bylo na zahrádkách
nač koukat! Oranžová úroda se krásně smála. Nejvyšší čas
na halloweenskou sklizeň a ukuchtit něco na Cvrčovické
dýňování, které se konalo 19.října za naší hospodou. Také
sluníčko se přišlo podívat na tu spoustu chutných specialit
z tykvovité zeleniny, plné důležitých vitamínů. Pochoutky
od dýňového džusu, amerického dýňového koláče, punče,
hokaido tataráku, chipsů, placek, sladkostí, muffin, polévek,
pomazánek, krému, zelí… až po výborný nádherný domácí
dýňový chléééééb ve tvaru dýně. Vše lahodilo nejen oku.
Kdo jste neměl možnost ochutnat tu spoustu dobrot, které
pro Vás připravili kuchtíci z Kulturní komise a jejich pomocníčci, tak Vaše škoda…Bylo to mňamózus.
Pochutnaly si i děti co prolétly halloweenskou uličkou
do dílničky a hned vedle si vydlabaly spoustu dýňáků, které
si i pojmenovaly. Stála tam velká dýňácká rota členů jako
Agent Dýňák, Evžen, Franz Josef, Emílek, Strašák a spol., která čekala jen na setmění, aby se rozsvítila a posléze zdobila
i dědinu. Děkujeme, že jste podpořili tuto akci nejen hojnou
účastí a těšíme se na příští halloweenské dýńování s Vámi.
Velké dík všem, kteří se podíleli na přípravě dobrot, výzdoby
a všeho, co by bez Vás a bez Vaší ochoty a času nebylo.

a potom ti, kteří si nenechali ujít „Zahájení adventu“ ve
Cvrčovicích. V ranních hodinách si pochutnali na zabíjačce pana Vavříka a nesměl chybět ani štrůdl od dámského
klubu. Zajímavé výrobky s folklórními prvky, kroj a krojové
doplňky nabízela i paní Jana Coufalová z Vranovic.
V podvečer se do pekla za hospodu sešli čerti a čekali na
pána pekel. Návštěvníci této akce se mohli potěšit programem dětí z naší mateřské školy, s dětmi si napsat přání ve
vánoční dílničce a očekávat příchod Mikuláše a anděla. Nejprve přišel Lucifer s knihou hříchů a zanechal za sebou oblaka pekelného dýmu. Na Mikuláše jsme museli zavolat, ale dočkali jsme se dárků, perníčků a bílých balónků se světýlkem
– k nim jsme přivázali svá přáníčka a poslali je Ježíškovi.
A bylo vymalováno - poděkování patří všem, kteří se na
přípravě zahájení adventu podíleli, nejvíce starostí však
měla kulturní komise. Děkujeme a těšíme se na další společnou akci.
Šalndová Lenka

Předsedkyně Kulturní komise – Jiřina Plšková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Od začátku roku mateřská škola stihla již řadu akcí. První z nich bylo Pouštění draků spojené s táborákem pro děti
i rodiče, které se uskutečnilo 26. Září 2019. Akce se vydařila,
posezení u ohně se protáhlo déle než se očekávalo a účastníci byli spokojeni.
Začátkem listopadu k nám do školky zavítalo maňáskové
divadlo s představením „Jak krtek zachránil les. Představení
se dětem moc líbilo a aktivně se do něj zapojovaly.
Další akcí byla Svatomatrinská slavnost, na kterou děti
samy připravily matrinské rohlíčky. Natrénovaly také krátké představení, po kterém se o rohlíčky rozdělily s rodiči po
vzoru svatého Martina, jež se s chudákem rozdělil o svůj
plášť a tím ho zachránil před zimou. Akce se však nevydařila úplně podle plánu, jelikož počasí nám nedovolilo pokračovat lampionovým průvodem po vesnici.
V pátek 15. listopadu jsme se s dětmi vydali do městské
knihovny v Pohořelicích na výstavu pohádkových kufříků.
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Na místě se děti rozdělily do dvou skupin, které se prostřídaly, přičemž jedna část dětí šla do sklepa, kde byly kufříky a druhá část si prohlížela pohádkové bytosti vystavené
v prostorách knihovny. Do Pohořelic jsme jeli autobusem
a zpět do školky se vrátili procházkou.
30. listopadu se za hopsodou konalo zahájení Adventu
spojené s Mikulášskou nadílkou. S dětmi jsme k této příležitosti nacvičily besídku. Vzhledem k nemocnosti dětí nás
sice bylo málo, ale děti to zvládly s přehledem a vystoupení
dopadlo moc hezky.
6. prosince přišel za našimi dětmi Mikuláš, čert a andělé.
Pro každé z dětí měli připravenou nadílku. Některé děti měly
ze začátku strach, ale všechny to nakonec zvládly a někteří
odvážlivci si dokonce pohladili čerta.
Před Vánoci ještě proběhne Posezení s rodiči. Pro tuto akci
děti nachystaly lineckné cukroví a vanilkové rohlíčky. Máme
připraveno vánoční tvoření pro maminky a tatínky a děti si
připravily představení s krásnou vánoční tématikou.
Hana Cirhanová, učitelka
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CVRČOVICE V OBLEŽENÍ AUTOMOBILŮ
Na Odborném učilišti ve Cvrčovicích se řečeno mluvou
církevního kalendáře, v neděli na Krista Krále, konal již 9.
ročník Vánočního jarmarku. A právě to byl důvod, proč zůstalo parkovacích míst v obci dne 24. listopadu tak málo
nezaplněných. Taková místa byla spíše výjimkou. Přestože
Jarmark na učilišti začal oficiálně až v 10 hodin, nespočetné
zástupy návštěvníků přicházely po úzkém mostku do brány
učiliště dávno předtím.
Jednotlivci se procházeli již od půl desáté na dvoře Petersovy vily. Té Petersovy vily, která slouží již přes 45 let vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, té Petersovy vily, o jejíž existenci jako sídla odborného učiliště byl
celý uplynulý rok sváděn urputný boj. Někteří jihomoravští
radní totiž sledovali vytrvale jediný cíl. Chtěli žáky odborného učiliště přesunout do Mikulova. Čemu by však sloužila
budova bez žáků, nikdo na rovinu neřekl.
Letošního jarmarku se zúčastnilo 43 prodejců. Byli rozloženi po celém dvoře areálu učiliště. Mnozí prodejci okupovali vnitřní prostory hlavní budovy. Také žáci učiliště prodávali
svoje výrobky, a to především v objektu skleníku.
Celá Petersova vila poskytla tuto předadventní neděli návštěvníkům kulturní zážitek, kulinářské občerstvení a výborné vlahé sluneční počasí přálo přátelskému poklábosení. Žáci a zaměstnanci učiliště připravili mnoho výrobků.
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Na adventní věnce se stály dlouhé fronty ve skleníku a po
drobných laciných perníčcích z dílny cukrářů a kuchařů se
slehla zem již krátce po začátku jarmarku.
Škola přispěla k propagaci Cvrčovic a potvrdila, že má širší
význam, než jen jako vzdělávací instituce. Vila s celým areálem
byla v období po sametové revoluci z velké části darována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a tak to zůstává.
Na tomto místě bych chtěla vám všem, kteří jste peticemi
vyjádřili svůj názor na zachování Odborného učiliště ve Cvrčovicích upřímně poděkovat. Vaše hlasy pomohly dobré věci.
Chci poděkovat také vedení obce, které začalo okamžitě
jednat. Když záměr sloučení školy ve Cvrčovicích s gymnáziem Mikulov začal nabírat na vážnosti, zmobilizovali
zástupci obce okolní představitele samospráv a osobně se
vypravili na Jihomoravský kraj. Svojí zaníceností a dáním
na vědomí jasného a jednotného názoru, kdy došlo téměř na
ruční strkanice, překvapili reprezentaci kraje.
Vážení občané, není mým úkolem chválit místní samosprávu, ale máte v čele skvělé lidi. Vedení, které ví, co chce,
má znalosti co a jak nutno úspěšně řešit, zajímá se o dění
v obci, ale má širší rozhled o rizicích, která by obci hrozila
např. konkrétně při prodeji Petersovy vily, je hodno uznání.

RNDr. Milada Kussak Höklová, ředitelka školy
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ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA JE PRO
LETOŠEK ZA NÁMI
Vážení příznivci motorsportu, dovolte nám, abychom se
s Vámi podělili o výsledky z naší vrchařské sezóny, se kterými jsme nadmíru spokojeni.
Než Vám však shrneme kompletní výsledky, poohlédneme se také za posledním závodem letošní sezóny, který se
jel v nedalekých Divákách u Hustopečí. V tomto závodě jsme
konečně startovali kompletní, tedy Karel, tradičně se svým
Freestylem, Martina se svojí oranžovou Felicií a jako úplný
nováček s Fordem Puma i Lukáš, který si zde vyzkoušel, jaké
to je doopravdy sedět v závodním voze, jaké to pro jezdce
je, když se mu dostane uznání a obdiv od fanoušků, kteří si
přijdou pro podpis a chtějí se s jezdcem vyfotit.
Na Diváky vyšlo krásné počasí, technika fungovala, pneumatiky lepily a nic nám nebránilo našim speciálům, jak
my s oblibou říkáme, dupnout za krk. Karel, který bojoval
o prvenství a tedy i titul mistra republiky ve skupině E1H-1600ccm si v sobotu vyjel 2.místo a jelikož jeho největší
rival M.Hort, který proti nám závodí s mnohem silnějším
a lehčím vozem Peugeot 205, vyhrál sobotní závod, posunul
se na 1. místo a Karla tak odsunul na místo 2.
Martina, která měla obrovskou smůlu na Mistrovství Evropy ve Šternberku, kdy jí doslova vybouchl motor při závodě,
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pro změnu bojovala o místo 3. a jelikož její největší konkurent
R.Svoboda s Hondou Civic páté generace měl náskok několika závodů, které Martina pro fatální následky ze Šternberku nejela, měla stále naději, že by se mohla před R.Svobodu
posunout a obsadit tak 3. místo ve skupině E1H-1600. Ačkoliv
sobotní závod zajela na 3. místě a nedělní dokonce místě 2.
před Karlem i R.Svobodou, na celkové umístění v TOP 3 to bohužel nestačilo. Chybělo pár bodů a Martina se musela smířit
s neoblíbeným „bramborovým“ umístěním.
Lukáš, který si tento závod zajížděl svůj premiérový závod, vše bral spíše jako trénink. Šlo především o seznámení
se s vozem, jeho jízdními vlastnostmi a vůbec celkově s chodem závodů i ze strany jezdce, nejen ze strany mechanika.
Jeho první závod však považujeme za velice úspěšný, naše
rady si bral pečlivě k srdci a výsledkem toho byly stále rychlejší a rychlejší časy. Nakonec se po oba dva dny umístil na
4. místě ve skupině E1H-2000.
Dovolte nám, abychom předně popřáli všem našim fanouškům, všem občanům obce Cvrčovice krásné prožití svátků Vánočních, bezpečný dojezd do cíle roku 2019
a úspěšný start roku nového, roku 2020.
Také chceme srdečně poděkovat všem, kteří se na naší
veleúspěšné sezóně podíleli - Obci Cvrčovice,naší mamince
za perfektní péči,naší rodině, mechanikům Lukášovi a Rosťovi, teamu AMK ECCE HOMO Šternberk a našemu nejmladšímu členovi teamu - malému Lukáškovi.
Martina Zoufalá
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NOVÁ STŘECHA KOSTELA SV. JAKUBA ST.
Jak jste si mohli povšimnout dle čilého ruchu kolem kostela, tak v posledních říjnových dnech byla ukončena kompletní výměna střechy a věží na našem kostele a pokud se
po tolika letech usilovné práce podaří něco tak skvělého
a my máme na kostele po 3 stoletích úplně novou střechu, je
čas se radovat a hlavně děkovat.
Celá výměna byla rozložena kvůli finanční náročnosti na
6 let a její celkové náklady přesáhli 3,5 mil. Kč. Původní záměr počítal jen s rekonstrukcí, která měla být méně finančně náročná, ale verdikt všech odborníků zněl nekompromisně, a jak jste si při pohledu na shozené trámy mohli sami
povšimnout tak i nutná, protože jejich stav byl havarijní a při
větší vichřici by došlo k propadení krovů.
Jsem velice rád, že se tohoto úkolu ujal náš pan děkan a farář P. Jaroslav Svoboda s takovým úsilím a nadšením a neodradili ho všechny ty problémy se sháněním projektů, finančních prostředků a dotací i přes zdravotní potíže, které ho
v posledních letech provázeli. A proto mu patří dík největší.
Dále děkuji Obecnímu úřadu Cvrčovice a starostům Mgr.
Pavlovi Endlicherovi a Lence Šalandové, kteří dokázali kladně reagovat na žádost pana děkana, stejně tak Zastupitelstvu obce, které dotaci 0,9 mil. na opravu v letech 2014 -2019
schválilo a bez jejich podpory by nebyly možné získat další
dotace, které byly na tuto podporu vázány. Díky patří i Ministerstvu kultury ČR 1,89mil, Jihomoravskému kraji 0,65 mil,
Římskokatolické církvi včetně farnosti Pohořelice-Cvrčovice a v neposlední řadě všem drobným dárcům a občanům
Cvrčovic, kteří jakkoliv pomohli k úspěšnému dokončení.
Žijeme v době, kdy je z důvodu církevních restitucí velice
těžké obhajovat názor, že náš kostel nepatří jen církvi, ale je
i vizitkou celé naší obce.
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Nové kříže na pozlacených báních tak mohou směle
i všem v okolí hlásat, že zde žijí lidé, kterým není jedno, že
jsou jejich památky opomíjeny a zanedbávány, ale naopak
se dokáží i přes různé světonázory postarat o kulturní dědictví předků. Jsme obec, která byla po II.světové válce dosídlena a její historické kořeny jsou poskládány z mnoha
koutů naší země i přesto můžeme být v této nelehké době
příkladem, že když je dobrá vůle a ochota učinit i něco dobrého a prospěšného pro celek, který nazýváme Obcí, je jejím
výsledkem, že nemusíme mít strach z budoucnosti dalších
generací, kteří zde budou chtít bydlet a žít. V příštím roce
bude naše obec slavit 30.výročí znovunabytí samostatnosti
a každý, kdo si pamatuje její začátky s prázdným stolem a 2
židlemi, musí být hrdým občanem Cvrčovic při pohledu na
to, co vše se za tu dobu zvládlo vybudovat a děkovat všem
kdo se o to přičinili.
Bylo by krásné, pokud by se podařilo k tomuto výročí opravit i fasádu kostela. Tento úkol je už ale jen na nás,
protože na její dokončení nejsou žádné dotační tituly. Chci
proto touto formou vyzvat a poprosit všechny spoluobčany,
Obecní úřad a všechny místní podnikatele, řemeslníky a firmy o pomoc, jak finanční tak i materiální či fyzickou, aby
i ten poslední krok, který už ani zdaleka není tak finančně
náročný /cca 300 tis.Kč/, byl učiněn.
A tak až budete o Vánočních svátcích procházet naší
krásnou vesnici se svými blízkými, anebo jen tak sami meditovat o smyslu Adventu a Vánoc může Vás naplňovat radost, mimo jiné, i z toho, že žijete v místě a mezi lidmi, kde se
i nelehké projekty a plány daří dotáhnout až do konce.
Ještě jednou všem díky, krásné a požehnané Vánoce
a úspěšný rok 2020.
Břetislav Beneš
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Vyšlo v prosinci 2019
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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