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aniž bychom se nadáli jsou tu Vánoce a konec kalendář-
ního roku. V posledním vydání  našeho zpravodaje jsem vy-
jádřil obavy z další vlny covidu a přání, aby se tak nestalo. 
Bohužel situace z minulého roku se opakuje a obec je opět 
nucena rušit oblíbené kulturní akce. Můžeme být potěšeni, 
že se nám před nařízenými vládními opatřeními podařilo 
uspořádat halloweenské  cvrčovické dýňování, které mělo 
kladnou odezvu a věřím, že ti, kdo se zúčastnili byli spoko-
jeni. Děkuji však všem místním, kteří ochotně dýně poskyt-
li, ale měl jsem obavy, že dýní bude málo a některým z nás 
bude možnost vyřezání si dýňáka znemožněna.  Tento ka-
ždoroční problém se sháněním dýní na vyřezávání jsem 
tentokrát vyřešil jejich nákupem u  soukromě hospodařící-
ho zemědělce v  Lednici, který nám za zanedbatelný peníz 
(20, - Kč/kus) dýně poskytl. Děkuji však všem místním, kteří 
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ochotně rovněž dýně poskytli, ale obavy, že dýní bude málo 
a na některé děti nezbydou byly větší. Celkově však mám za 
to, že akce byla povedená a snad byli všichni spokojeni. Vel-
ké poděkování patří především všem šikovným kuchařkám 
a kuchařům, kteří nám připravili dýňové pochutiny.

Vývoj covidu nám však udělal čáru přes naše plány a přes 
veškerou snahu a již provedené přípravné práce jsem musel 
přistoupit ke zrušení tradičního Mikuláše za naším hostin-
cem. Velmi mě to mrzelo a mrzí, protože naše improvizova-
ná část pekla s čerty, Luciferem a následně příchodem Miku-
láše s andělem bylo vždy pomyslným vyvrcholením našich 
kulturních akcí.  Samotné přípravy s vymýšlením vylepšení 
již tak dobrého aranžmá byly povzbuzující v tom, že akce má 
smysl a není pořádána zbytečně. V plánu bylo opět vypuš-
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tění svítících balónků s vánočním přá-
ním a  některá další vylepšení. Věřím 
tomu, že příští rok si to budeme moci 
vynahradit. Z důvodu vládních omeze-
ní byli obecní Mikuláš s čertem a svo-
jí obsáhlou družinou nakonec nuceni 
naši obec obejít a všechny zlobivé děti 
postrašit jednotlivě. Snad se nám tato 
náhrada rovněž aspoň částečně vyda-
řila. Upřímně děkuji všem, kteří i  přes 
nepřízeň počasí  obec v roli nadpřiroze-
ných bytostí prošli a  potěšili všechny, 
kteří se na jejich návštěvu těšili.

Když už jsem u kulturních akcí mu-
sím Vám bohužel sdělit, že obecní ples 
v měsíci lednu 2022 na naší myslivně 
byl rovněž zrušen. Kapela sice objedná-
na byla, ale tato samotná telefonovala, 
že všechny akce ruší, protože odmítá 
riskovat vysoké pokuty. Po zimním ob-
dobí však určitě zase dojde ke zlepšení 
situace a  naše letní akce opět uspořá-
dáme. 

Nyní k  ostatnímu dění v  naší obci. 
Měl jsem dotaz, proč obec dělá tohle 
a  nedělá třeba támhle to…….Vysvětluji, 
že to souvisí s  poskytováním finanč-
ních prostředků na konkrétní záměry, 
které preferuje stát a nikoliv naše obec. 
Bohužel to nefunguje tak, že starosta 
nebo zastupitelstvo obce se rozhodne, 
že uděláme třeba novou komunikaci 
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Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

a potom na ni dostaneme od někoho peníze. Je nutné sle-
dovat tyto konkrétní záměry a podle těchto plánovat rozvoj 
obce a čerpat finanční prostředky. Nelze vyčerpat obecní roz-
počet a doufat, že to nějak ustojíme. Mohli bychom se dostat 
do situace, že nám nebudou vyváženy odpadky, nebudeme 
mít peníze na veřejné osvětlení, úklid obce a další pravidel-
né výdaje. Zmiňuji se o  tomto systému  financování pouze 
na vysvětlenou, protože je potřeba, aby si každý uvědomil, že 
nejsme tak úplně vládci našich rozhodnutí.

Nyní k  již realizovaným a  budoucím stavebním pracím 
v  obci. V  současném období probíhá avizovaná revitaliza-
ce toku Potůček, především budováním obtočného ramene 
s Hauskrámem a slepého ramene. Stavební práce budou pro-
bíhat především v  zimním období z  důvodu ochrany živo-
čichů. Dokončení je plánováno za dva roky. Všiml jsem si, 
že mnoho z  Vás zabrousí procházkou na staveniště, které 
postupně mění tvář lokality. Věřím tomu, že po dokončení 

stavidel a mostů bude radost kolem vody procházet. Dřevní 
hmota je postupně navážena na obecní dvůr, kde je odebí-
rána podle vytvořeného pořadníku  v množství 3m3 na do-
mácnost. Prozatím bylo našimi občany odebráno 150 m3. 
Nepotřebná zemina je navážena na depon u  Uličky odkud 
bude následně umožněn odběr občanům. 

V příštím roce máme záměr provést zásadní opravu povr-
chů dvou místních komunikací. Jednou z nich je nový asfal-
tový povrch v Uličce a druhou komunikace k panu Plíškovi 
z  betonové dlažby. Snad se nám příslušnou dotaci podaří 
zajistit a opravy provést. V podzimních měsících bylo pro-
vedeno našimi pracovníky vydláždění povrchu pod obecní 
pergolou za OÚ. Stůl a lavice budou osazeny opět až v jarních 
měsících. 

Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a  šťastný 
Nový rok
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• Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru na 
pacht pozemku parc.č. 5492 o výměře 6630 m2 a po-
zemku parc.č.5437 a 5426 za účelem sekání trávy

• Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc.č. 
404/4

• Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
o komunálních odpadech s účinností od 1. ledna 
2022. Poplatek za vývoz komunálního odpadu zůstá-
vá stejný jako v minulých letech 500,-Kč za osobu na 
rok

• V tomto bodě se zastupitelstvo obce zabývalo pro-
jednáním a schválením změny č.1 územního plánu 
Cvrčovice

• Byl schválen předložený Program rozvoje obce Cvr-
čovice na roky 2021-2027

• Byl schválen nájem části pozemku parc.č. 237/1 
o výměře 190 m2

• Opakovaně jsme projednávali žádost o odkup po-
zemků parc.č.5264/26, 5272, 5273 v k.ú. Cvrčovice 
u Pohořelic. Projednání prodeje je odloženo do doby 
komplexního řešení přístupových komunikací na 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Listopad 2021

CVRČOVICKÉ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
se staly velice navštěvovanou a úspěšnou akcí. To se pro-

jevilo i 16. října tohoto roku, kdy jsme se sešli opět v rekord-
ním počtu na prostranství za hospodou. Kulturní komise 

pozemky a stanovení ceny za m2

• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti od 
MMR na opravu místních komunikací

• Byla jmenována a schválena inventarizační komi-
se pro rok 2021

• Také jsme schválili sociální příspěvek do solidár-
ního systému financování pro rok 2022 ve výši 44 
186,-Kč

• Krajský úřad JMK provedl v naší obci kontrolu ve-
řejné sbírky pro obce postižené tornádem a nebylo 
zjištěno žádné porušení právních předpisů

• Bylo rozhodnuto, že v naší obci nebude umístěn 
box pro vyzvedávání zásilek. Důvodem je poměrně 
velký počet ,,Zásilkoven“ v Pohořelicích

• Proběhlo vyúčtování dotace na kompostéry

• Opakovaně se s městem Pohořelice projednávala 
výše příspěvku na rozšíření čističky

• KORDIS JMK, a.s., který zajišťuje financování IDS 
JMK žádá o vyšší příspěvek na osobu na rok 2022

• Realizace akce ,,Potůček“ pokračuje zatím bez 
větších problémů

• Starosta obce poděkoval pořadatelům kulturní 
akce ,,Dýňování“, která se obzvláště vydařila.

obecního úřadu zajistila velmi pěkné prostředí ke kterému 
přispělo i odborné učiliště. Velké poděkování patří těm, kteří 
připravili pochoutky z dýní - ať už to byla dýňová polévka, 
dýňové zelí, dýňový chleba, dýňový tatarák,  hranolky, dý-
ňové mufíny,  košíčky, dort, kostky, sladké prstíky, dýňové 
pyré, džus, vdolečky a další dobroty – to jsme si zase jednou 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Čas plyne jako voda v řece a ten školkový snad ještě rych-

leji. Je to jen mžik, co jsme vítali nové dětské tváře plné 
očekávání, ale také obav z  neznámého. Ani jsme se však 
nenadáli a jsou z nich usměvaví parťáci, kteří se zapojují do 
tvořivého dění ve školce.

Ve třídě Cvrčků máme letos 17 předškoláků, kteří již po-
silují dovednosti potřebné pro vstup do první třídy. V  tom 
jim pomáhají edukativně stimulační skupinky, které navště-
vují v rámci mateřské školy i se svými rodiči.  Cílem tohoto 
programu je komplexní a systematický rozvoj předškolních 
dětí, který hravou formou podněcuje jejich schopnosti a po-
máhá jim postupně si zvykat na cílenou práci.

V září navštívilo naši školku divadlo, a tak si děti mohly 
užít krásné představení “Krtek a rytíři”, při kterém byly vta-
ženy do děje a  odvážně hájily dobro před zlem. Nechyběla 
ani každoroční Drakiáda, při které se slétlo nad fotbalovým 

ŠKOLIČKA SVĚTLUŠKY VE CVRČOVICÍCH

Za Světlušky Petra Světlíková

se staly velice navštěvovanou a úspěšnou akcí. To se pro-
jevilo i 16. října tohoto roku, kdy jsme se sešli opět v rekord-
ním počtu na prostranství za hospodou. Kulturní komise 
obecního úřadu zajistila velmi pěkné prostředí ke kterému 
přispělo i odborné učiliště. Velké poděkování patří těm, kteří 
připravili pochoutky z dýní - ať už to byla dýňová polévka, 
dýňové zelí, dýňový chleba, dýňový tatarák,  hranolky, dý-
ňové mufíny,  košíčky, dort, kostky, sladké prstíky, dýňové 
pyré, džus, vdolečky a další dobroty – to jsme si zase jednou 
pochutnali.

Různé aktivity byly připraveny i pro děti a rodiče – vyře-
závání dýní, omalovánky, vystřihovánky a hlavně oblíbený 
kouzelník se svými poutavými triky.

Nejdůležitější ze všeho bylo to, že jsme se zase jednou 
všichni sešli, pozdravili , popovídali si, poseděli nebo postáli 
v hloučku. Zkrátka bylo nám spolu dobře. A právě tato sku-
tečnost je odměnou všem těm, kteří dýňování připravovali.

Těšíme se i v příštím roce na setkání s vámi.

hřištěm velké hejno pestrobarevných draků. Děti, ale i jejich 
rodiče vesele pobíhali a snažili se dostat draky do vzduchu, 
a když už byli příliš unavení, šli načerpat energii k táboráku. 
Tam jsme si opekli špekáčky a užili si příjemného společné-
ho času, který je v těchto dobách tak vzácný.

Když se blížil svátek svatého Martina, rozvoněly se škol-
kou svatomartinské rohlíčky, na které si děti připravovaly 
těsto a které pak při vyprávění legendy soustředěně rolovaly. 
Rohlíčky však nesnědly samy, připravovaly je na svatomar-
tinskou slavnost, kde rodičům zazpívaly písničky a zahrály 
příběh o svatém Martinovi, který se rozdělil o svůj plášť se 
žebrákem.  I děti se pak o své malé pocukrované bohatství 
rozdělily se svými blízkými a vykouzlily tak úsměvy na je-
jich tvářích. Krásné odpoledne jsme zakončili lampionovým 
průvodem, který byl tak dlouhý, že nešlo skoro dohlédnout 
z jednoho konce k druhému.

Za kulturní komisi Šalandová Lenka

pochutnali. Různé aktivity byly připraveny i pro děti a rodi-
če – vyřezávání dýní, omalovánky, vystřihovánky a hlavně 
oblíbený kouzelník se svými poutavými triky.

Nejdůležitější ze všeho bylo to, že jsme se zase jednou 
všichni sešli, pozdravili , popovídali si, poseděli nebo postáli 

v hloučku. Zkrátka bylo nám spolu dobře. A právě tato sku-
tečnost je odměnou všem těm, kteří dýňování připravovali.

Těšíme se i v příštím roce na setkání s vámi.
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VÁNOČNÍ JARMARK NA ODBORNÉM 
UČILIŠTI VE CVRČOVICÍCH

S  prvními náznaky vánočních příprav je pevně spjata 
akce Vánočního jarmarku na našem Odborném učilišti ve 
Cvrčovicích. Tato tradiční akce se vrátila po roční „covidové“ 
pauze a již na začátek je nutno napsat, že se Vánoční jarmark 
vydařil nad očekávání. 

V neděli 21. 11. 2021 se v deset hodin dopoledne otevřely 
brány učiliště všem návštěvníkům, kteří měli zájem nasát 
vánoční atmosféru, při tom si zakoupit různé dekorace, po-
chutiny nebo jen tak posedět a vypít si šálek horkého nápoje 
při poslechu vánočních koled. 

Díky koronavirovým opatřením byla však i  tato tradiční 
akce lehce netradiční, a  to tím, že se konala především ve 

Za OU Cvrčovice Mgr. Miloš Špinar

venkovních prostorách naší školy za dodržení všech plat-
ných nařízení. 

Navzdory tomuto si návštěvníci mohli zakoupit výrobky 
a zhodnotit práci našich žáků, zejména od aranžéru, zahrad-
níků, cukrářů, kuchařů a  oboru šití oděvů. Mimo jiné zde 
prodávali různí prodejci i své vlastní výrobky. Sortiment byl 
velmi široký, a to od vánočních dekorací, sladkostí, oblečení 
až po hračky, které potěší i ty nejmenší. 

Tradiční byla i  spolupráce s  panem Rybeckým, který se 
postaral o občerstvení v podobě různých zabíjačkových dob-
rot jeho vlastní výroby. Návštěvníci tak mohli posedět, za-
kousnout něco dobrého a nasát vánoční atmosféru.

Doufejme, že příští rok se opět setkáme, snad již bez růz-
ných opatření, v klidu, pohodě a bez shonu předvánočních 
příprav.

Příjemné prožití vánočních svátku Vám přejí zaměstnan-
ci Odborného učiliště Cvrčovice.

Sněhové vločky, které s  sebou svatý Martin přináší na 
sebe letos nenechaly dlouho čekat. V pátek 26. listopadu děti 
od samého rána mluvily o tom, že bude sněžit a ono opravdu 
sněžit začalo.  Radost v dětských očích a jásot u okna byly 
tak velké, že jsme oblékli bundy a čepice a šli jsme se kou-
lovat a chytat první sníh do pusy. Jaká ale byla radost, když 
sníh neroztál a děti v dalších dnech mohly stavět iglú a sně-
huláky velké jako ony samy.

Než se však listopadové počasí ukázalo ve své síle, stihli 
jsme ještě vyrazit na výlet do nedalekých Petrovic do doško-
vé chalupy, kde byl pro děti připraven bohatý program. Děti 
si v autentickém prostředí poslechly vyprávění o vánočních 
zvycích, vyrobily si dřevěné panenky, upekly perníčky a sva-
tá Lucie jim přišla pomoučnit tvářičky, na znamení pořádku 
v uklizené chaloupce. Pak jsme se ještě vypravili na prohlíd-
ku minizoo, kde děti mohly vidět různé druhy kachen, ale 
také mohly stát blízko lam alpak, klokanů či pštrosů. Děti si 
z výletu odvážely nejen své výrobky, ale také mnoho krás-
ných zážitků.

A  již je tu zase krásný předvánoční čas provoněný upe-
čenými perníčky a jehličím. Pro nás dospělé je mnohdy toto 
období plné shonu, ale pro děti je to čas velkého těšení, ra-
dosti a  očekávání. V  naší mateřské škole je to znát každý 
den, děti již napsaly dopisy pro Ježíška, zapálily první svíč-
ky na adventním věnci, který si vyrobily, učí se koledy, ale 
především neustále projevují radost z blížícího se příchodu 
Ježíška. A jak to vypadá? Vypadá to tak, že dětské pusinky 
šveholí a někdy nejsou k zastavení, protože musí vypovědět 
vše, co leží na srdíčku. A že je toho spoustu, ví určitě i jejich 
maminky a tatínkové. A tak zapomeňme aspoň na chvíli na 
všechen spěch a stres a naslouchejme našim dětem a nech-
me se pohltit jejich radostí, která je tak opravdová a upřímná, 
a která dokáže probudit vánoční atmosféru i v nás.

Celý kolektiv mateřské školy vám ze srdce přeje poklidný 
advent a šťastné a veselé Vánoce.

Elena Danková, řed. MŠ Cvrčovice
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VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU,

blíží se konec roku a my bilancujeme naši závodní sezónu. 
I přes velká omezení se nám podařilo zúčastnit Mistrov-

ství Evropy ve Šternberku, několika závodů Mistrovství Čes-
ké republiky a  dalších pěti závodů pod seriálem Maverick 
Hill Climb Czech. 

V letošním roce se závodů zúčastnily pouze 3 vozy - Fabia 
S2000, Škoda Felicia Pick-UP Freestyle a Ford Puma. Musí-
me říct, že s výsledky jsme nadmíru spokojeni. Naše Fabia 
získala několik pódiových umístění a  celkově s  ní Martin 
skončil na 1. místě ve své kategorii v  České trofeji. Karel 
a  jeho Pick-UP Freestyle se pravidelně umisťovali od 4. do 
8. místa ve své kategorii a rovněž Ford Puma se mezi velmi 
silnou konkurencí neztratila. 

Do příští sezóny v roce 2022 bude startovat dle možností 
i naše Felicie, kterou opět osedlá Martina a nahradí tak For-
da Pumu. Chtěli bychom pokračovat v účasti závodů v České 

trofeji v  rámci Mistrovství ČR, zúčastnit se, jako každoroč-
ně Mistrovství Evropy na slavné Ecce Homo a dle možností 
i několika závodů Maverick Hill Climb Czech.

Rádi budeme prezentovat naše vozidla při obecních ak-
cích a opět, jako v letošním roce, pomoci při organizaci Cvr-
čovické neckyády.

Tímto bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, OÚ 
Cvrčovice, našim rodinám a všem, co nás v našem závodění 
podporují.

Milí spoluobčané, chtěli bychom Vám popřát krásné 
a  klidné prožití Vánočních svátků, mnoho štěstí, zdaru 
a zdraví v novém roce 2022 a doufejme, že se v tom novém 
roce opět všichni shledáme na některé ze tradičních cvrčo-
vických akcí.

Karel a Martina Zoufalí
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