Cvrčovice – zajímavosti
- prvním kronikářem ve Cvrčovicích byl Augustin Hanák, řídící školy
kronika byla založena v r. 1922
- v roce 1771 měly Cvrčovice 170 duší, r. 1790 ve 32 domech žilo 177
duší, r. 1834 v 46 domech 288 lidí, r. 1890 v 50 domech 261 obyvatel
a v r. 1900 v 55 domech 282 obyvatel
- od r. 1775 se v obci udržely na gruntech tyto rody – Oborní /č. 3/,
Kochaníčci /č. 6 /, Zbořilovi /č. 25/ a Šafaříkovi /č. 18/
- za první světové války nebylo v obci rodiny, která by neměla někoho na
frontě
na ruském bojišti byli J. Kvasnička, J. Pluhař, L. Běhal, na italské frontě J.
Tesařík a J. Trávníček a na srbské frontě bojoval A. Skácel
- 2. dubna 1919 večer vnikli do domu občana Jakuba Zbořila č. 25, starosty
obce, ozbrojení lupiči. S lupem se zastavili na mlýně v Olšině, kde jeden
z nich byl zastřelen. Jedním z pachatelů byl R. Tvrdý, zedník ze Cvrčovic,
odsouzený k tříletému žaláři
- prvním starostou obce byl zvolen v r. 1919 Vincenc Ševčík, náměstkem
F. Šafařík
1926
– vyplnilo se mírou vrchovatou pořekadlo „Medardovo kápě čtyřicet dní
kape“
1927
- 20. 12. ukazoval teploměr – 27 stupňů Celsia
1929
- opět krutá zima, -32 stupňů, mrazy trvaly až do března a měly neblahý
účinek na ptactvo a zvěř
- v noci z 15. na 16. květen zničil silný mráz okurky, fazole a brambory,
velmi špatná úroda
- nesmírně horké léto, v červenci 42 stupňů Celsia
1935
- provedeno sčítání ovocných stromů v obci – 821 jabloní, 281 hrušní, 976
třešní, 27 višní, 1493 švestek, celkem 3842 stromů
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1939
28. července - silné krupobití – kroupy jak holubí vejce
v srpnu silná vichřice, která převracela fůry s obilím, vyvracela a lámala
stromy, odnášela snopy
na začátku okupace byly zavedeny odvody koní pro Říši. Ve Zdounkách
byla sice provedena klasifikace koní, ale majitelé koní ve Cvrčovicích měli
velkou radost, protože Cvrčovice byly nedopatřením opomenuty. Koně
jim sebrali až Rumuni a Rusové v r. 1945
1941
silné mrazy a mnoho sněhu, ještě v květnu velmi chladné počasí,
napadla šedesáticentimetrová vrstva sněhu
v letech 1939 – 1942 bylo mnoho obyvatel Cvrčovic zaměstnáno na
stavbě dálnice, která vedla od Střílek na Bunč a Kostelany
byl gestapem zatčen Jan Adámek z č. 51, který zahynul v Mauthausenu
v r. 1942
byla nařízena sbírka teplého oděvu pro německé vojsko
v listopadu 1943 byl uzavřen mlýn a obec byla přidělena do Zdounek
k panu Vávrovi
1945
začátkem roku se v obci několikrát ukrývali partyzáni z partyzánského
oddílu Olga
od února do začátku března se usadili v dědině zubožení Maďaři,
velitelství měli u pana Koutského v č. 62
25. dubna přišlo do obce německé vojsko, ráno odešli na frontu
1. května odpoledne se přibližovala od Divok přes Světlou fronta k obci,
boj trval 19. hod. večer - Rumuni použili dělostřelectva, které v obci
nadělalo škody - na domech 13 a 16 rozbily granáty střechy chlévů,
v č. 57 poškodil granát omítku a vysypal sklo z oken - nejvíce byl
poškozen dům č. 8 pana Loučky
od 1. 5. do 9. 5. projíždělo téměř nepřetržitě vesnicí rumunské a ruské
vojsko - občané museli poskytnout přesunující se armádě pro koně seno,
slámu a vojáci jim sklidili veškerou vojtěšku a nakonec posbírali ve
Cvrčovicích všechny koně

- 3. května večer vyhořela polovina domu č. 9 a v témže domě neznámý
pachatel zastřelil Aloise Kochaníčka a jeho manželku postřelil
- po válce byl prvním předsedou revolučního národního výboru zvolen pan
řídící Josef Láník
- v noci z 27. na 28. 11 vyhořel dům J. Andrýska, dům zapálil sám
majitel, který uprchl z ústavu choromyslných
- do pohraničí se po válce odstěhovali tito občané: A. Chalupa, A. Sedláček,
Kl. Galatíková a Palíšek a J. Prokeš. Ředitel školy Josef Láník se
přestěhoval do Těšňovic a Josef Kráčina do Bařic
- v listopadu se přistěhoval do Cvrčovic nový ředitel školy s rodinou
Ladislav Klem s rodinou
- v únoru 1946 se obcí přehnala divoká vichřice a vyvrátila dřevěnou
stodolu u J. Šafaříka a na farním kostele ve Zdounkách srazila kříž i báni
s věže
- na počest prvního výročí konce druhé světové války bylo vysazeno 50 ks
švestek za Koutem, 800 smrkových sazenic, 400 jasanů, 250 olší,
2 kaštany a několik lip za Koutem, v Mořidle a ve Zmole
konaly se pravidelné poutě do Pustiměře a na Velehrad
1947
- velká vedra, 35 stupňů ve stínu, nebývalé horko a sucho
- byla založena místní skupina Svazu brannosti, předsedou byl Vl. Vítek,
mimo jiné hrála i divadla, např. Cestu přes hranice – divadelní hru
z období heydrichiády, v r. 1949 Drama v myslivně a jiné. Pořádali též
mnoho různých přednášek. Vystřídali se tu téměř všichni učitelé ZŠ ze
Zdounek - B. Zbořil, O. Březina, E. Frydecký, V. Mikulík
- hody - na den patrona Cvrčovic sv. Prokopa chodilo procesí s hudbou
ze Cvrčovic do kostela ve Zdounkách - odpoledne a večer se konala
hodová veselice
1948
- ve věku 23 let tragicky zahynul Alois Pohl /při ukládání zbraně vyšla rána,
která ho trefila přímo do hlavy/
- byl zřízen místní rozhlas, zařídil ho p Fr. Ševčík z Luhačovic, syn V. Ševčíka
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1950
byl likvidován soukromý obchod K. Zdražilové a zřízena Jednota
již v r. 1950 se konala v místním hostinci veřejná schůze zemědělců o
založení JZD, pro malou účast k založení nedošlo
1952
založení JZD, předseda - Fr. Klapil, místopředseda - Fr. Šafařík ml.,
agronom B. Koutský a zootechnik - A. Šafařík
1953
pro velmi špatné hospodaření vystoupilo mnoho členů z JZD, zůstalo
menšinové družstvo
1954
V. Kupec ze Zdounek vyprávěl o svém pobytu v Jižní Americe
1955
konaly se závody motocyklů a aut. Obcí projelo směrem od Milovic do
Zdounek více než 50 motorek a 10 aut. Závod pořádal Svazarm Kroměříž
1956
vystavěna požární zbrojnice vedle obecního domu, nejlepšími brigádníky
byli Ant. Závidčák a Jar. Kochaníček
1957
tropická vedra
v květnu zapůjčil Pal Magneton obci televizor, který byl umístěn
v knihovně, největší návštěvnost byla na Lucernu A. Jiráska
v srpnu 1957 měli být likvidováni tito neplniči J. Tesařík, J. Šafařík,
A. Šafařík, J. Pohl a L. Kochaníček - vstupem do JZD byla 4 zemědělcům
likvidace prominuta, jen u L. Kochaníčka provedena – vzniklo většinové
družstvo o počtu 42 členů a začalo hospodařit od 1. 1. 1958
začala stavba kravína – svépomocí se náklad na výstavbu snížil z jednoho
miliónu na 290 000 a byl dostaven v lednu 1958
desetiletý Rudolf Kochaníček, který dojížděl do školy v Kroměříži vlakem
ze Zdounek, v zatáčce u Olšiny vypadl z vlaku a zabil se
začalo se s budováním kanalizace
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1958
od 1. 6. 1958 bylo zavedeno pravidelné autobusové spojení
linka Divoky, Milovice, Kroměříž, s řidiči Jar. Zbránkem z Divok
a Drah. Apolenářem z Drahlova
1959
MNV zakoupil obecní televizor, byl umístěn v knihovně
poslední výroční schůze JZD Cvrčovice byla 29. ledna 1961,
pak se Cvrčovice, Divoky, Těšánky a Zdounky sloučily v JZD Jaro
ve Zdounkách, předsedou byl zvolen ing. Vl. Zakravač
po těžkém úraze v cukrovaru zemřel padesátiletý František Štěbra, který
byl velmi oblíben pro svou přátelskou a veselou povahu
1961
k 1. 3. 1961 bylo provedeno sčítání lidu – 69 domovních čísel,
65 obydlených domů, 255 obyvatel
1962
2. 10. došlo k tragické nehodě na silnici u kříže ke Zdounkám, kde mladý
motocyklista z Vrbky, který dojížděl do mlékárny ve Zdounkách, se srazil
s autem uhelných skladů
1963
v zimě tuhé mrazy – 23 stupňů a v létě 30-35 stupňů ve stínu
v prosinci proběhla beseda se spisovatelem Jindřichem Spáčilem
dokončení kanalizace, díky brigádnické činnosti byl celkový náklad
180 000, celková hodnota díla činila 800 000 Kčs

1964
- na veřejné schůzi občanů se jednalo o sloučení se Zdounkami,
pro sloučení nikdo nehlasoval
1965
- v květnu nestačila kanalizace pojmout velké množství vody, zatopené
sklepy, v domě č. 51 zatopený nábytek
1966
- provedena sbírka na opravu zvonice, byla upravena obecní studna před
domem č. 44
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1967
10. duben nejteplejším dnem za 200 let, 23 stupňů Celsia
v srpnu uhodil blesk do stohu u kravína, ten byl
v krátkém čase v plamenech, hasičské sbory se musely
omezit jen na ochranu objektů JZD
1968
obcí projelo přes sto vozidel se sovětskými vojáky
na návsi před domem L. Kochaníčka byl zasazen strom svobody - lípa
zemřel Fr. Bajer, původně zedník, který byl velmi oblíben pro svou
dobrou povahu, kdekomu pomáhal a pro obec odvedl hodně práce
1969
15. 3. pršelo po celý den i noc, déšť přimrzal na střechy domů a stromy
tvořily silnou ledovou námrazu, místy 3 – 6 cm silnou, zledovatělá krajina
se na slunci leskla jako by byla z křišťálu, vypadalo to jako v pohádce,
ovšem pod tíhou ledu se polámalo mnoho stromů
zrušení školy / od 1. 9. 1969 / k nelibosti starších občanů
zemřel nejstarší občan Cvrčovic Čeněk Vítek ve věku 95 let, bývalý
mlynář, který bydlel ve mlýně, patřícím rodičům pí Ireny Svobodové
1970
sněhová přikrývka dosáhla místy až 50 cm, v létě časté bouřky
sčítání lidu – 199 obyvatel, 102 mužů a 97 žen, 66 domácností – 47 el.
praček, 25 chladniček, 1 kuchařský robot, 18 vysavačů, 48 televizorů,
11 motocyklů, 5 osobních aut, počet domů 67 – neobydlených 11,
rod. domků 33, zem. usedlostí 22, 6 domů s ústředním topením
– tragicky zemřel pětačtyřicetiletý Ladislav Loučka, který byl
v podnapilém stavu přejet v Milovicích nákladním autem
1971
MNV zaslal dopis pí I. Svobodové, choti prezidenta k jejím 70.
narozeninám, Irena Svobodová odepsala, dopis se ale z kroniky ztratil
1973
JZD Jaro se sloučilo se sousedním JZD Máj Soběsuky – Farma Cvrčovice
zůstává součástí JZD Jaro, specializace na chov prasat – 90 prasnic
plemeno černostrakaté Přeštické
19.5 přijela bez ohlášení do vesnice choť prezidenta republiky Irena
Svobodová, která navštívila svůj rodný dům a pobesedovala s občany

- v novinách se objevila zpráva, že pro trestné činy trojnásobné vraždy,
dvojnásobné loupeže a další trestné činy byl občan Cvrčovic, toho času
voják základní služby odsouzen k trestu smrti a rozsudek byl vykonán 21.
12. 1973
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1979
malá Renatka Machová, po vystoupení z autobusu vběhla do jízdní dráhy,
kde projíždělo nákladní auto, úraz si vyžádal pět týdnů ošetření
v nemocnici
1984
v novinách uveřejněn snímek z farmy Cvrčovice, kde byli ovčáčtí mistři
Jan Macků a Miroslav Fuksa při bonitaci berana, v lednu byl v rozhlase
v relaci z Jihomoravského kraje vysílán rozhovor s A. Macků o tom, jak
pomáhá ovčácký pes při pasení ovcí
v květnu průtrž mračen, příval vody vyplavil brambory, kukuřici, dříví,
bahnitý nános přes celou vesnici
1985
výsledky přeměny vesnice od roku 1945 – kanalizace, osvětlení, rozhlas,
cesta přes vesnici zaasfaltovaná, betonové kolo, prodejna, místní
pohostinství, ovčín a JZD se třemi chlévy pro vepře a odchovna
plemenných prasniček, občané si opravili své domy, 8 se postavilo úplně
nových

„píle a pracovitost zdejších občanů je příkladná“
vybráno z kronik

