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Skončily nám teplé letní měsíce 
a začíná topná sezóna. Léto má rád asi 
každý, ale musím říci, že jsem byl rád, 
že ta vedra konečně skončila. V  naší 
obci se v  tomto období udála spousta 
věcí. Pokusím se jednotlivé události 
chronologicky uspořádat a připomenout. 

Ve dnech 19.7–21.7. 2019 se usku-
tečnily naše cvrčovické hody. Po dlou-
hých letech to byly zase hody mladé, 
a  přesto, že zkušenosti mladých stár-
ků byly malé, můžeme říci, že se hody 
vydařily a  účast na obou hodových 
zábavách byla hojná. Poděkování pa-
tří především hlavním stárkům, Petře 
Kovacsové a  Lukáši Galbavému, kteří 
se této odpovědné funkce ujali a cvrčo-
vickou chasu dobře vedli. Bez poděko-
vání však nemohou zůstat také všichni 
ostatní,  ženáči jako  bývalí stárci, kteří 
se rovněž podíleli na přípravách, a  to 
dobrou radou a osobně tím, že poskytli 
vlastní pomoc a techniku. Za hodovou 
máju děkuji Mysliveckému spolku Po-
hořelice, který opět umožnil skácení 
jednoho ze smrků u  naší cvrčovic-
ké myslivny. Velké poděkování patří 
Mgr. Kláře Endlicherové, která mladou 
chasu naučila tancovat a  nacvičila se 
stárky slavnostní nástup. Věřím tomu, 
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že některý ze stárků se příští rok zhos-
tí tohoto úkolu a podaří se mu zúročit 
zkušenosti nasbírané na hodech 2019.

Hned po zahájení školních prázd-
nin bylo započato s plánovanou rekon-
strukcí kuchyně MŠ. Stará kuchyně 
už nevyhovovala dlouhodobě hygie-
nickým předpisům, vybavení kuchyně 
bylo staré a rovněž kapacitně nemohla 
zvládnout nárůst počtu dětí v nové MŠ. 
Rekonstrukce probíhala po celou dobu 
letních prázdnin doslova od podlahy 
ke stropu. V  rámci rekonstrukce byly 
zhotoveny nové odpady, dlažby, obkla-
dy, rozvody elektřiny, vzduchotechni-
ka, bylo kompletně vyměněno veškeré 
gastro zařízení, byly dodány nerezové 
pulty a  skříňky, regály, varné nádoby, 
konvektomat atd. Kuchyně včetně zá-
zemí a  skladovacích prostor byla pře-
dána do užívání MŠ v řádném termínu 
a po zaučení personálu již funguje. 

Kuchařky samotné a vedení naší MŠ 
je s  výsledkem spokojeno a  můžeme 
konstatovat, že školní kuchyně je při-
pravena na dalších 20 let provozu bez 
nutnosti dalších investic. Jednalo se 
o velkou investici, která však byla nut-

ná a do budoucna by naše MŠ nemohla 
bez této investice dále fungovat.

 V  rámci stávající právní úpravy 
školských obvodů byl zřízen školský 
obvod naší MŠ pro obec Cvrčovice 
a obec Odrovice. 

V tomto období byla rovněž zahájena 
dlouho očekávaná a plánovaná výstav-
ba chodníku a  osvětlení na náš míst-
ní hřbitov. Musím říci, že v  současné 
době nedostatku pracovních sil a  vy-
tíženosti všech stavebních fi rem není 
jednoduché v  plánovaných termínech 
zajistit vše potřebné. Dílo se nakonec 
podařilo a  obci přibyl další úsek na 
sekání trávy kolem chodníku. Vzhle-
dem k předpokladu pohybu především 
starších osob byla instalace veřejného 
osvětlení chodníku opakovaně kon-
zultována a nakonec bylo přistoupeno 
k  vybudování osvětlení, které splňuje 
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normu ČSN 13201- 1 až 4 „Osvětlení pozemních komunika-
cí“. Norma obsahuje návod pro výběr tříd osvětlení na zákla-
dě posouzení geometrického uspořádání, využití prostoru, 
vlivu okolí a dalších parametrů, např. na základě intenzity 
provozu, náročnosti navigace, složitosti zorného pole, rizi-
ka kriminality, převažujícího počasí, pohybu starších osob, 
zrakové vedení  apod.  Norma určuje 
na základě fotometrických požadavků 
třídy osvětlení pro pozemní komuni-
kace s  ohledem na zrakové potřeby 
uživatelů komunikace. Po projednání 
na zastupitelstvu obce bude tato část 
veřejného osvětlení v  době od 23:00 
hod do 05:00 hod. vypínána a v tomto 
čase nebude v  rámci úspor chodník 
osvětlen. V  dané části obce nejsou 
žádné rodinné domy a  kdo by taky 
konec konců chodil v noci na hřbitov. 
V  jarních měsících budou doplněny 
ještě lavičky pro možnost odpočinku. 
Rovněž k  našemu hřbitovu bude ale-
spoň jedna lavička umístěna.   Pokud 
píši o stavebních činnostech a zámě-
rech obce v  této oblasti nemohu se 
nezmínit o  probíhajících událostech 
a  záměrech, které jsou stále v  jedná-
ní a  přípravách. Prioritní záležitostí 
je multifunkční hřiště. Předpokláda-
ná výstavba byla rovněž plánována pro tento kalendářní 
rok, ale jak již jistě víte naše žádost o dotaci na MMR nebyla 
úspěšná a pro tento záměr bohužel dotaci naše obec neob-
držela. K tomuto uvádím, že obec je na výstavbu připravena, 
veškerá projektová dokumentace již prošla stavebním úřa-
dem a výstavba hřiště je povolena tzn. obec má k dispozici 
pravomocné koordinované závazné stanovisko, které po-
voluje výstavbu víceúčelového hřiště. Naše obec již třetím 
nebo čtvrtým rokem opakovaně žádá o  poskytnutí dotace, 
v letošním roce jsme tuto žádost po přepracování opět poda-
li. Pokud nám nebude dotace zase poskytnuta přistoupíme 
k výstavbě z vlastních  zdrojů.  

Dalším probíhajícím projektem je revitalizace potůčku, 
kdy podání žádosti je podmíněno souhlasem všech dotče-
ných orgánů, především stavebního úřadu. Na věci nadále 
pracuji a  termín do konce 03/2020 pro podání žádosti ur-

REVITALIZACE POTŮČKU

čitě stihneme. V minulých číslech zpravodaje jsem Vás již  
informoval a mohu pouze konstatovat, že spis revitalizace 
potůčku je v současné době už značně obsáhlý. Potřebných 
dokumentů je neuvěřitelné množství. V  jednání a řízení je 
stále projektová dokumentace na vybudování komunikace 
a  IS k  domu pana Plíška, nadále se pracuje na projektové 
dokumentaci k výstavbě IS na pozemku p.č. 5257. Jakýkoliv 
záměr obce výstavby je nutné nejdříve zprojektovat, docílit 
povolení stavebního úřadu popř. minimálně podat žádost 
a teprve následně lze žádat o poskytnutí dotace na konkrét-
ní záměr.
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Mimo výše uvedené bylo v  nové zástavbě instalováno 
nové dětské hřiště, pracovníci obce budou ještě dodatečně 
umísťovat dětské pískoviště a  dvě lavičky se stolečkem. 
K začátku nového školního roku byly instalovány dvě nové 
autobusové zastávky. Děti jedoucí do školy v Loděnicích již 

nebudou muset přebíhat silnici a rovněž tak všichni v na-
stávajícím sychravém období jistě ocení úkryt před nepřízní 
počasí. Koncem měsíce října bude přistoupeno k výstavbě 
betonového plotu za místním hostincem, který oddělí sou-
sední pozemek od prostoru za hostincem, kde probíhají naše 
kulturní akce a prostor bude dále zkulturňován pro možnost 
dalšího využití. V měsíci říjmu by mělo být rovněž započa-
to s další opravou střechy našeho kostela. V průběhu tohoto 
období byly dále řešeny a odstraňovány různé běžné záva-
dy, prováděny opravy, jako například oprava komunikace 
v Uličce, oprava měřiče rychlosti vozidel ve směru od Odro-
vic,  opravy naší komunální techniky, která v letošním roce 
prošla zatěžkávací zkouškou. Lávka přes potůček za fotba-
lovým hřištěm se rozpadá, v podzimních měsících bude při-

NOVÉ PRVKY

CVRČOVICKÉ UČILIŠTĚ

HISTORICKÁ PEČEŤ

stoupeno k její opravě. V roce 2018 uběhlo 100 let od vzniku 
Československa. K  tomuto výročí jsme se rozhodli umístit 
k  lípě , která stojí u  kostela za vozovkou pamětní tabulku, 
která informuje o tom, že tato lípa byla vysazena k 50. vý-
ročí vzniku naší republiky. Při chůzi po chodníku jste tuto 
informační cedulku jistě zaznamenali. Musím bohužel říci, 
že týden po instalaci hned tuto někdo vyvrátil a museli jsme 
přistoupit k  opravě.  OÚ rovněž v  současné době řeší ne-
bezpečnou propadlinu v komunikaci na místní splav. Bude 
nutné část vozovky odstranit, zhotovit nový podklad a vyas-
faltovat. Na místo byly umístěny kužely, tyto však na místě 
samém vydržely pouze jeden den a následně hned zmizely. 
Když už zmiňuji komunikaci ke splavu, nemohu ponechat 
stranou nepříjemný vývoj vzájemných vztahů mezi vodác-
kým klubem a nájemcem občerstvení na splavě. Po dlouhou 
dobu spolu tyto dva subjekty bez problémů spolupracovaly, 
ale v posledních dvou letech se vzájemné vztahy natolik vy-
hrotily, že je nutné ze strany obce tuto situaci řešit. Mám za 
to, že je zájmem nejen obce, ale i všech občanů naší obce, 
zcela jistě zachovat jak vodácký klub, tak i občerstvení na 
splavě. V  současné době je však situace velmi negativní. 
Obec tuto situaci nepřehlíží a dělá vše pro to, aby se vzájem-
né vztahy urovnaly a byl zachován vodácký klub i občerst-
vení na splavě. 

Přestože je můj příspěvek už velmi obsáhlý, musím se 
zmínit rovněž o  současné situaci ve cvrčovickém učilišti. 
Prvotní velký tlak Krajského úřadu na sloučení našeho uči-
liště s  Gymnáziem a  střední odbornou školou v  Mikulově 
byl neúspěšný. Myšlenka sloučení však nezanikla a Krajský 
úřad nadále záměr prosazuje a snaží se v likvidaci pokračo-
vat formou různých kontrol, které by mohly vyznít negativ-
ně, a tak dopomoci v prosazení záměru. Jménem naší obce 
a za příslibu ostatních starostů včetně města Pohořelic udě-
láme vše pro to, aby učiliště zůstalo zachováno. Naše aktivi-
ty v tomto směru zaručují v současné době existenci učiliště 
už tím, že do nových ročníků nastoupili noví žáci s předpo-
kladem dokončení ve stávajícím prostředí. Do dalších kraj-
ských voleb však bude situace nadále napjatá.

Obci se podařilo zakoupit od pana Kratochvíla ( nejedná 
se o  pana Kratochvíla ze Cvrčovic – shoda jmen ), největ-
šího sběratele pečetí šlechtických rodů v ČR, originální pe-
čeť Jana Pavla Leopolda hraběte z Walderode, majitele obce 
Cvrčovice z roku 1682, máme rovněž přislíbenu pečeť rodu 
Ditrichsteinů, vlastníků obce Cvrčovice. Originály obou pe-
četí budou odborně zarámovány a vystaveny s příslušným 
výkladem v kulturní místnosti na OÚ Cvrčovice. 
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CVRČOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ KULTURA V OBCI

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Závěrem zvu všechny občany naší obce na již tradiční 
akci Cvrčovické halloweenské dýňování, které se uskuteční 
19. října v 16 hodin za hostincem. Obec pro letošní rok zajis-
tila dostatečné množství dýní k vydlabání. Přijďte si s dětmi 
vydlabat svého dýňáka, pojmenovat ho a  vystavit. Dlabací 
nářadí s sebou. K ochutnání budou zdarma různé pochutiny 
připravené z dýní jako dýňové zelí, dýňové buchty, koláče, 
kompoty, dýňový džus, dýňový punč, dýňové chipsy, dýňové 
muffi ny, dýňové polévky a mnoho dalšího.

Přeji Vám příjemné prožití podzimních měsíců roku 2019.

Žádáme občany, kteří mají před svý-
mi domy u  chodníku vysázené stromy 
a keře, aby odstranili větve, které zasa-
hují nad chodník. Žádost uveřejňujeme 
na základě stížnosti občanů, kterým se 
po chodníku špatně prochází.

Zveme vás všechny na tradiční akci ,,Cvrčovické 
Halloweenské dýňování“, která se uskuteční v sobotu 19. říj-
na od 16,00hod. za hospodou ve Cvrčovicích. Příjďte ochut-
nat dobroty z  dýní a  cukín – vítaná je   i  vaše případná 
ochutnávka. Hlavní náplní této slavnosti bude výroba dý-
ňáčků – dýně jsou zajištěny / ale můžete si přinést i svoje/,  
je zapotřebí přinést si pracovní a jiné nástroje   / nožík, dláto, 
dekorativní doplňky jako jsou různé podzimní přírodniny/. 
Nejdůležitější je však dobrá nálada. Na společné zážitky se 
těší kulturní komise obecního úřadu.

Další akcí na kterou se můžete těšit je zahájení adventu 
,,Mikulášskou nadílkou“, kterou připravujeme na 30.11. 2019 
rovněž za hospodou ve Cvrčovicích. Těšíte se na Lucifera 
a  jeho čeládku ? Nenechte si ujít ani Mikuláše s  andělěm 
a všechnu tu atmosféru kolem.

Kulturní komise obecního úřadu rozhodla, že se v  tomto 
roce nebude konat vánoční koncert. Účast je  rok od roku men-
ší a tak se domníváme, že o tuto akci nemáte zájem. Nevyluču-
jeme možnost se některý rok k těmto koncertům vrátit.

Naše mateřská škola zahájila nový školní rok 2019/2020 
se zcela naplněnou kapacitou. Celkem 44 dětí je rozděleno 
do dvou tříd, z nichž na vstup do základní školy se připra-
vuje 13 nejstarších. Děti 3 až 4 leté navštěvují třídu Brouč-
ků a děti 4 až 6ti leté třídu Cvrčků. Přivítali jsme mezi námi 
hodně nových dětí a moc si přejeme, aby se dětem i rodičům 
v naší mateřské škole líbilo.

Školka je místo, kde by děti měly zažívat první dětská 
přátelství, radost z každého dne a také se připravovat na dal-
ší kroky jejich školní docházky. S celým kolektivem zaměst-
nanců mateřské školy věříme, že se nám podaří vytvořit pří-
jemné a podnětné prostředí, kam děti budou přicházet vždy 
s radostí. Během dne v naší mateřské škole děti čeká tvoře-
ní, pohybové hry, divadla, zpěv s klavírem a také spontán-
ní činnosti dle zájmu dětí, během kterých budeme rozvíjet 
přirozeně jejich osobnost, kreativitu a přirozenou zvídavost. 
Do nového školního roku bych přála mateřské škole spoustu 
spokojených dětí a rodičů s úsměvem na tváři. Všem ostat-
ním bychom popřáli potěšení z našich veřejných vystoupe-
ní, které nás s dětmi čekají.

Tento školní rok byl ve znamení personálních změn. Malý 
kolektiv čtyř pracovnic se rozšířil o tři pracovnice-dvě paní 
učitelky a jednu provozní zaměstnankyni.

 Mateřská škola se po více než 30 letech svého provozu, 
dočkala kompletní modernizace školní jídelny. Většina za-
řízení kuchyně byla ještě původní a postupně dosluhovala. 
Rekonstrukcí si neprošla jen samotná kuchyně, ale také 
ostatní prostory školní jídelny.

Nová školní jídelna je vybavena moderním zařízením 
a  technologiemi, které umožňují držet krok s  moderním 
trendem ve stravování. Významným pomocníkem a  srd-
cem naší kuchyně se stal konvektomat nové generace, kte-
rý nám umožní vaření v  páře, pečení horkým vzduchem 
nebo kombinaci pečení a  vaření. K  vaření patří také úklid 
a k tomu máme novou profesionální myčku. Veškeré zaří-
zení je přizpůsobeno provozu pro přípravu stravy dětem dle 
požadovaných hygienických předpisů a norem.

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

• změna a doplnění vyhlášky č. 1/2019 o nočním kli-
du – rodinné akce lze pořádat i  bez ohlášení na 
obecní úřad s povinností dodržování nočního klidu

• schválení obecně závazné vyhlášky o  stanovení 
společných obvodů mateřské a základní školy

• schválení smlouvy o nájmu části  pozemku p.č. 237/1

• zastupitelstvo obce neschválilo fi nanční příspěvek 
na opravu mostu přes řeku Jihlavu ,,U mlýna” měs-
tysu Medlov

• o  prázdninách proběhla plánovaná rekonstrukce 
kuchyně mateřské školy a  již je v provozu pro obě 
třídy mateřské školy

• byly realizovány nové zastávky autobusů a zvažuje 
se rekonstrukce ostrůvků

• montáž dětského hřiště v nové zástavbě bude pro-
vedena v měsíci září

• byla zakoupena originální pečeť rodu Walderode 
a máme možnost zakoupit i pečeť rodu Ditrichsteinů 
rovněž vlastníků obce Cvrčovice

• byl vybudován chodník ke hřbitovu

• v současné době probíhá jednání se statkem Poho-
řelice ohledně studny, která je na pozemku, kde se 
plánuje nová výstavba

• v letošním roce jsou vysoké náklady na sekání trávy 
jak v obci, tak i na interakčních prvcích v intravilánu

•  byla podána žádost na Místní akční skupinu Podbr-
něnsko o dotaci na dosázení lip v obci

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
září 2019
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Zahájení nového školního roku proběhlo na našem uči-
lišti 2. září 2019, stejně jako v předešlých letech, slavnostně 
v kulturní místnosti. Ředitelka školy RNDr. Milada Kussak 
Höklová přivítala jak rodiče a  žáky prvních ročníků, tak 
i  žáky vyšších ročníků a  celý pedagogický sbor. Všechny 
zúčastněné pozdravil a povzbudil do nového školního roku 
také starosta obce Cvrčovice Mgr. Pavel Endlicher.   

V letošním školním roce nabízíme uchazečům, kteří mají 
zájem o řemeslo, možnost odborné profesní přípravy v ná-
sledujících studijních oborech: Kuchařské práce, Cukrářské 
práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, 
Provozní služby, Malířské a natěračské práce. 

Jako jediné učiliště v Jihomoravském kraji se dnes mů-
žeme pochlubit také stoupajícím zájmem o inovovaný obor 
Šití oděvů – Módní dekoratér, který má na škole mnohaletou 
tradici. Tak jako škola prošla mnohými změnami, tak i tento 
obor celorepublikově procházel vývojem a v současnosti se 
opět zvyšují počty uchazečů o obor, ale i zájem odborníků 
z oděvní výroby o absolventy, čímž se jim nabízí snadnější 
uplatnění v oboru na trhu práce. Pro zvýšení zájmu o obor se 
každoročně realizuje na škole v rámci výuky odborného vý-
cviku oboru Šití oděvů – Módní dekoratér módní přehlídka, 
na které žáci se svými vyučujícími pracují. To jim umožňuje 
seznámit se s  aktuální nabídkou módních trendů, širokou 
škálou oděvních materiálů a  současnými technologiemi 
zpracování jednotlivých výrobků.  Žáci nejenom modely re-
alizují, ale sami je na módní přehlídce, pořádané školou na 
konci školního roku, předvádějí. 

Výuka jednotlivých oborů je realizována ve specializova-
ných učebnách s možností využití ICT. Vedení výuky je za-
jištěno kvalifikovaným pedagogickým sborem, který se sna-
ží předat své odborné znalosti a zkušenosti žákům. Škola se 
také účastní projektů, kterými si žáci rozšiřují své poznatky, 
odborné znalosti a vědomosti – stáží v zahraničí, odborných 
exkurzí, celorepublikových i mezinárodních oborových sou-
těží. Snahou vzdělávací instituce je nabídnout trhu práce 
plně kvalifikované vzdělané pracovníky v oboru, kteří doká-
žou samostatně pracovat a tvořit.

Do nového školního roku přišli po letním odpočinku 
s nadšením učitelé i žáci. Věříme, že škola bude nadále pod-
statnou součástí regionu a  těšíme se na spolupráci s  naší 
domovskou obcí Cvrčovice.

Děkujeme ředitelce  mateřské školy, která nám umožnila 
prohlídku zrekonstruované školičky.

Líbily se nám velké prostory nově přistavěné třídy, mo-
derně vybavená kuchyně a  vůbec, líbilo se nám napros-
to všechno. Byli jsme překvapeni , jaké mají děti moderní 
a netradiční hřiště s pryžovým povrchem. To jsme koukali. 
Paní ředitelka se nám plně věnovala a tak jsme s ní poseděli 
u opékání špekáčků, kde nás seznámila s obsazením školy. 
Potěšilo nás, jak se obec o naši pěknou vesničku stará a stále 
ji zlepšuje, přejeme představitelům obce hodně zdraví a elá-
nu pro další práci.

Již III.ročník Letního cvrčovického biatlonu proběhl prv-
ní srpnovou sobotu. Počasí oproti prvním  dvěma ročníkům 
tak přívětivé nebylo. Silný déšť odsouval začátek závodu 
po podvečerních hodin. Po 17 hodině ale vykouklo sluníčko 
a  z  uplakaného odpoledne se vyklubal příjemný podvečer 
s ještě lepší zábavou. 

Závodní trať si nejdříve vyzkoušely více než dvě desítky 
dětí, které se pokusily trasu zdolat běhěm a střelbou se vzdu-
chovky. 

Poté již přišel na řadu samotný závod dospělých. Již od 
prvního ročníku jsme si zvykli, že závod je velmi populární 
na Slovensku a na startu se opět objevilo několik závodní-
ků z této sousední země, ale že se o Cvrčovickém biatlonu 
ví i v daleké Ugandě překvapilo nejen pořadatele. Zástupce 
této africké země se o závodu dočetl v The Uganda Times 
a  do Cvrčovic přicestoval v  podvozku kamionu, bohužel 
skončil hluboko v poli poražených, zejména kvůli nepřesné 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA ODBORNÉM 
UČILIŠTI CVRČOVICE

DÁMSKÝ KLUB V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

LETNÍ CVRČOVICKÝ BIATLON

Elena Danková, ředitelka školy

Jsme rádi, že nová moderní kuchyně přispěje k dalšímu 
rozvoji ve zdravém způsobu stravování. Školní jídelna je 
povinna připravovat pokrmy z  čerstvých a  zdravotně ne-
závadných surovin a dbát přitom na dodržování správných 
technologických postupů při jejich přípravě. Jídlo ve škol-
ní jídelně je vydáváno neprodleně po uvaření. Díky novým 
moderním technologiím, dodržováním hygienických před-
pisů a správné výrobní praxi, je ve školní jídelně zajištěna 
naprostá bezpečnost přípravy pokrmů.

Správně realizované školní stravování významně přispí-
vá ke kladnému formování správných stravovacích návyků, 
zdravému životnímu stylu, osvojování a  upevňování hygi-
enických a společenských norem, pravidel stolování apod.

Děkujeme rodičům za ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky.

Za dámský klub Pavlevová Emílie

Bc. Irena Kořínková, učitelka OU Cvrčovice



CVRČOVICKÉ LISTY6

střelbě, šípy z jeho luku nelétaly příliš přesně a tak na 
Uganďana čekalo několik trestných okruhů. 

O  stupně vítězů se tentokráte bojovalo opravdu 
tvrdě, v kategorii mužů i žen se objevilo několik no-
vých vyzyvatelů, kteří nabourali „zavedené“ pořádky. 
V  kategorii žen zvítězila Markéta Litrbacká ze Cvr-
čovic, která startovala ve slušivém dresu připomí-
najícím berušku. Druhé místo obsadila dvojnásobná 
vítězka Martina Pánková a  místo třetí pak Daniela 
Kulháneková. 

Velmi dramatický průběh měl závod mužů. Na 
trůn se po roční odmlce vrátil Radim Zourek. Až 
dodatečný běh musel rozhodnout o  místu druhém 
a  třetím. Místo druhé nakonec těsně urval Robert 
Štrbík, třetí místo obsadil Luboš Plíva.

Po setmění byl již čas na vyhlášení výsledků a  předání 
pohárů. Nechyběla samozřejmě ani tombola, ve které díky 
sponzorů bylo více než 120 cen včetně LED televize. Vyhrál 
každý kdo si tombolu zakoupil. Poté již následovala zábava 
jak pro diváky tak pro samotné závodníky. I přes počáteč-
ní nevlídné počasí se nakonec celá akce náramně povedla 
a všichni se budeme těšit na další ročník Letního cvrčovic-
kého biatlonu. Fotografie ze závodu můžete najít na cvrčo-
vických webových stránkách nebo si naši stránku Cvrčo-
vický biatlon přidejte na facebooku a budete vědět o všech 
připravovaných novinkách.

Dne 8. 6. 2019 se zúčastnilo 
naše závodní družstvo mužů 
a žen závodů v požárním útoku, 
který se konal ve vinařské obci 
Šakvice. Naše družstvo obsadilo 
3. místo.

Další den 9. 6. 2019 jsme s na-
šími dětmi mladšími žáky vyra-
zili celkem do vzdálené Poštor-
né. Soutěžilo se ve štafetě CTIF 
a  v  požárním útoku. Po sečtení 
obou disciplin se naše družstvo 
umístilo na vynikajícím 2. místě. 
Byl to náročný víkend.

Dne 22. 6. 2019 jsme závodili 
v obci Sedlec. Trošku nás zasko-
čili pořadatelé – všechny pokusy 
v požárním útoku se uskutečnily 
na jednu požární stříkačku PS-12, 
kterou dodal pořadatel. Naše děti 
se s touhle novou zkušeností vy-
pořádaly skvěle. Mladší žáci byli 
až do posledního pokusu na 1. 
místě, ale posledním pokusem se 
před naše družstvo dostali mlad-
ší žáci z Poštorné. Mladší žáci 2. 
místo a starší žáci 5. místo.

Obec Bulhary 29. 6. 2019. Bo-
hužel pořadatelé zrušili dopolední závody mladších a star-
ších žáků, konaly se pouze závody dospělých v odpoledních 
hodinách. Byla tam i mezinárodní účast – dvě závodní druž-
stva ze slovenska. Celkem závodilo 7. závodních družstev

Soutěžilo se na dva pokusy, hned prvním pokusem časem 
24,60sec. Jsme si vybojovali 1. místo. Vzhledem k tomu, že 
naše družstvo mužů a žen působí zatím jenom krátce, tak 
dosáhlo vynikajícího výsledku. Gratuluji – jen tak dál !

Po dvouměsíčním odpočinku přes prázdniny jsme dne 
7. 9. 2019 zavítali do spřátelené obce Vlastice. Počasí bylo 
příšerné, celou noc pršelo a  terén byl podmáčený.Ráno to 
vypadalo všelijak, ale nakonec se závody uskutečnily. Po 
prvních pokusech mladších žáků začalo pršet, chvíli jsme 
vyčkávali jestli se počasí umoudř, ale nestalo se. Takže po-
kusy starších žáků se uskutečnily v pořádném lijáku. Děti 
se s  tím vypořádaly výborně. Mladší žáci se umístili na 3. 
místě a starší na 2. místě. Domů jsme jeli totálně zmáčeni, 
ale výsledek stál za to.

14. 9. 2019 závody ve Cvrčovicích ,,O pohár cvrčovického 
splavu“. Byl to náhradní termín z původního konání, které 
mělo být 5. 5. 2019, ale bylo zrušeno pro špatné počasí. Účast 
družstev nebyla moc velká, ale to nevadí, alespoň nám to 
odsýpalo. Byl to už 6. ročník závodů, které pořádáme u nás 
ve Cvrčovicích. Naše děti bojovaly statečně – mladší žáci 3. 
místo a starší žáci 4. místo.

Chtěl bych poděkovat členům SDH, kteří se podíleli na 
organizaci závodů, také panu Rybeckému za občerstvení, 
našemu starostovi Mgr. Pavlu Endlicherovi za účast na zá-
vodech. Trochu nás mrzí nezájem našich občanů, akce byla 
vyhlášena rozhlasem a psal jsem o ní v minulých Cvrčovic-
kých listech. Závěrem bych chtěl poděkovat našim dětem 
za bezvadnou reprezentaci jak sboru, tak i obce. Díky patří 

Libor Vašíček

HASIČI : SEZÓNA PO-
KRAČOVALA DALŠÍMI 
SOUTĚŽEMI.
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Starosta SDH Roman Křivánek

AQUA  ALLE  FUNNI!
Ing. Jaroslav Šalanda, předseda klubu

VODÁCKÝ KLUB INFORMUJE

i rodičům dětí, kteří s námi jezdí na všechny závody. A v ne-
poslední řadě patří poděkování naší vedoucí Karolíně Vancové.

Dne 3. srpna 2019 se uskutečnil XX. ročník Cvrčovického 
džbánku. Závodu se účastnilo 13 lodí. Ze 7 kategorií členové 
klubu jeli ve 3 kategoriích, kde obsadili první místa. Závo-
du se zúčastnila též jedna posádka žen ze Cvrčovic, která 
skončila na 2. místě.  Nedostatkem celého závodu byla vel-
mi slabá účast, která byla způsobena arogantním jednáním 
majitele občerstvení na splavě v loňském roce a závodníci 
se  s ním nechtěli dostat do konfliktu. V letošním roce před 
závodem probíhaly přípravy a  postupně do pátku 2.8.2019 
bylo vše navezeno do vodácké klubovny, která je na splavě. 
Tato je celá majetkem vodáckého klubu, nikoliv p. Rybec-
kého. V sobotu ráno před konáním závodů bylo zjištěno, že 
neznámý pachatel poškodil visací zámky, u kterých kladi-
vem, nebo sekerou zarazil dříky do zámku a tyto zalil vteři-
novým lepidlem. Po odstranění zámků bylo zjištěno, že též 
bylo poškozeno bezpečnostní kování u dveří, které pachatel 
poškodil a tím poškodil vložku FAB  u dveří, takže byl zne-
možněn přístup do klubovny, kde byly připraveny věci jak 
pro rozhodčí, tak i pro závodníky. Pachatel se domníval, že 
z největší pravděpodobností se závody konat nebudou. Díky 
pochopení závodníků a  úsilí organizátorů a  rozhodčích se 
však závody konaly. Bohužel po výměně visacích zámkům 
opět došlo k poškození těchto zámků, kdy pachatel do zám-
ků nacpal nezjištěné předměty. Vzniká zde otázka, chodí 
tento člověk s kladivem nebo sekyrkou a vteřinovým lepi-
dlem v kapse do hospody?

Tak jako loni, tak i letos se arogantnost p. Rybeckého opět 
projevila a to tím způsobem, že v době, kdy byl otevřený stá-

nek s občerstvením si jedna paní chtěla koupit kávu. Na to 
ji Rybecký sdělil, že kávu nedostane a odůvodnil to tím, že 
on rozhoduje o tom, koho obslouží a koho ne. Když se s ním 
chtěla děvčata domluvit na použití WC požadoval od nich 
částku 60,- Kč za osobu a  den, když chtěli použít sprchy, 
kdy na ceníku má částku 20,- Kč za žeton, chtěl po každé 
100,- Kč. Tak jako loni, tak i  letost před konáním závodů p. 
Rybecky vypnul do klubovny elektriku. Při tom bez jakéko-
liv smlouvy zadarmo využívá 2/5 naší klubovny jako sklad. 
Dohoda  v minulosti byla, že část této místnosti se může po-
užívat pro disjockeye, nikoliv jako sklad. Každý z občanů ať 
si udělá obrázek sám. K tomu bych chtěl uvést, že již několik 
let p. Rybecký usiluje o  vodáckou klubovnu a  o  celý poze-
mek na splavě. Pro Vaši informovanost v  majetku obce je 
celý pozemek, záchody, sklep a vodovodní přípojka. Problém 
je dále v tom, že obec pronajala p. Rybeckému pozemky, na 
kterých stojí klubovna a sklad. Před více jak rokem jsme za-
stupitelstvo na tuto skutečnost upozornili, předali rozměry 
klubovny a skladu a žádali, abychom byli přítomni při podpi-
su smlouvy o pronájmu. Jelikož  i přes tuto skutečnost byly 
pozemky pronajaty p. Rybeckému, podali jsme písemnou 
žádost o revokaci zastupitelům obce (revokace – odvolání,  
zrušení dřívějšího rozhodnutí). Do dnešní doby  nebylo do-
posud o  ničem rozhodnuto. Zákon o  obcí jasně stanovuje 
práva a povinnosti zastupitelů obce. Mezi nezákladnější po-
vinnost zastupitelů patří chránit zájmy obce a jejich občanů. 
Čí zájmy jsou v tomto případě chráněny?

Dne 22. září 2019 se uskutečnilo 5. kolo sitontopů v Pís-
tovicích. Rodiče omluvili 3 závodníky. Závodu se zúčastnili 
2 členové klubu, třetí ze zdravotních důvodů, na doporuče-
ní lékaře, se k závodům nepřihlásil. V daném případě jsme 
obsadili kategorii mladších a  starších žáků. Kdy v  obou 
případech by členové klubu druzí. Současně byly vyhláše-
ny celkové výsledky kdy  v mladších žácích jsme obsadili 
2. místo, ve starších žácích 2. a 5. místo, v juniorech 2. a 3. 
místo a  v  kategorii starší veteránů 1. místo a  tím i  vyhráli 
další sitontop pro potřeby klubu. Chtěl bych poděkovat všem 
členům, kteří nejen reprezentovali klub, ale i obec. Současně 
bych chtěl poděkovat všem organizátorům,  trenérům a roz-
hodčím, kteří se podílejí na organizování závodů  a za svoji 
práci nedostávají odměnu, neboť práce v  klubu a  Svazu je 
dobrovolná a zadarmo. 

Vzhledem k vzniklé situaci je pozastavena činnost klubu, 
neboť si klub nemůže dovolit před každým tréninkem vymě-
ňovat zámky.
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Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
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Sazba a Tisk: NetWings s.r.o.
www.net-wings.eu
Neprošlo jazykovou úpravou

ZAČÍNÁ TOPNÁ SEZÓNA: BEZPEČNOST-
NÍ DESATERO / AKTUÁLNÍ SE ZAHÁJE-
NÍM TOPNÉ SEZÓNY
•  1. Čtěte návody

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

•  2. Hlídejte otevřený oheň
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporá-
ku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

•  3. Pozor na cigarety
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

•  4. Kontrola komínů
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

•  5. Topte, jak se má
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

•  6. Poučte své děti
Dejte z obsahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

•  7. Vybavte svoji domácnost
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnosti hasícími 
spreji a přenosnými hasícími přístroji.

•  8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a ply-
nu musejí být řádně označené a přístupné.

•  9. Kontrolujte elektrická zařízení
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vede-
ní.

• 10. Udržujte průchodné schody a schodiště
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
                     generální ředitel HZS ČR


