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Vážení spoluobčané,
se začátkem roku 2019 jsme byli nuceni se potýkat se sněhovou nadílkou,
kterou jsme se snažili ihned likvidovat
a udržovat chodníky v pochůzném stavu. Poděkování patří občanům, kteří
rovněž prováděli očistu před vlastní
nemovitostí a tím významně pomáhali
obci a našemu jedinému pracovníkovi. Odklízení sněhu působí problémy
především v uličce, která neumožňuje
uložení sněhu tak, aby nepřekážel na
silnici nebo chodcům. Pokud provedeme úklid z vozovky bude sníh na

chodnících a obráceně. V případě větší nadílky bylo rozhodnuto o navýšení
nákladů a za pomoci techniky řešit odvozem. Takto krizová situace však nastává pouze výjimečně a doba jejího trvání je v našich zeměpisných šířkách
krátká.
V současné době se již naše obecní
technika připravuje na jarní měsíce,
jarní úklid a především na sekání trávy. Obecních ploch zeleně, které obec
udržuje je čím dál více a náklady spojené s údržbou těchto ploch a s údržbou naší techniky každoročně rostou.
Většina z Vás si jistě všimla uschlých

bříz kolem chodníku u učiliště, tyto již
byly vykáceny a v jarních měsících
bude uskutečněna výsadba lipové aleje, která již část chodníku lemuje. Od
1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 bude na obecním dvoře opět přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. V případě
ukládání odpadů do tohoto kontejneru
žádám občany, aby ořezané větve byly
nakráceny na menší kusy neboť dojde
k zaplnění kontejneru, který je vlastně
poloprázdný. Je nutné připomenout, že
obec je nucena hradit nájem kontejneru a odvoz a dovoz.

Od ledna do března se v naší obci
uskutečnilo několik povedených kulturních akcí, které organizovala obec
nebo naše spolky. Mezi nejvýznamnější v uskutečněném pořadí patřila
především tříkrálová sbírka – na obci
se vybralo 18 018 Kč (převzala Charita
Břeclav), tradiční obecní ples, ples fotbalistů, maškarní bál pro děti a ostatková zábava. Poslední akcí prvního
kalendářního čtvrtletí bude rovněž
opakovaná akce Noc s Andersenem,
kterou organizuje paní Alena Lahodová. V průběhu následujících tří měsíců
připravujeme tradiční akce – pálení
čarodějnic, dámské odpoledne ke Dni

matek a Den dětí. Na OÚ Cvrčovice
se dostavila Petra Kovacsová mladší
a přislíbila organizaci našich Svatojakubských hodů, které budou v letošním
roce v plném obsazení pořádat mladí, kteří se již v loňském roce zapojili
a vědí jak k hodům přistoupit a zachovat naši tradici. Obec bude organizaci
hodů a jejich zajištění plně podporovat.
Mimořádnou péči věnujeme naší
MŠ. V měsíci únoru se nám podařilo
konečně dotáhnout do konce dotaci
na rekonstrukci. Celkové náklady na
rekonstrukci činily 9 188 793 Kč, dotaci obec obdržela ve výši 7 968 665 Kč.
Rozdíl ve výši 1 220 128 Kč obec zaplati-

la z rozpočtu obce. Přínos pro naše děti
má však podle mého názoru hodnotu
mnohonásobně vyšší. Důležité je, co
plánujeme pro letošní rok a jaké dotace můžeme obdržet. Na prvních místech letošních plánů je opět naše MŠ
a rekonstrukce školní kuchyně. Předpokládaný náklad včetně stavebních
úprav a nových technologií je 1 500 000
Kč, dotace je v tomto případě bohužel
nízká do částky 250 000 Kč, o tuto jsme
však požádali a rekonstrukce kuchyně
je více než nutná. Stávající vybavení je
zastaralé, kuchyň nevyhovuje ani po
hygienické stránce.
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Jménem obce jsem se snažil v posledních letech opakovaně zajistit dotaci na vybudování multifunkčního hřiště.
Tato moje snaha narážela na vyhlášené dotační tituly, které
byly vždy spojovány se základní popř. střední školou. V letošním roce se mi konečně podařilo zajistit dotaci MMR na
výstavbu tohoto hřiště, která by měla pokrýt 70 % nákladů.
Předpokládaná částka na vybudování multifunkčního hřiště, které by mělo být směrem ke splavu u fotbalového hřiště je 3 mil. Kč. Projektová dokumentace již byla zpracována
a byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Naše
žádost o dotaci bude snad schválena a již v letošním roce by
mohla být zahájena výstavba.
Další a velkou dotační výzvou je revitalizace našeho potůčku za protipovodňovou hrází. Dotačním titulem je v tomto
případě zadržování vody v krajině. V rámci této akce by mělo
dojít k vyčištění a prohloubení koryta potůčku, vybudování
tří za sebou jdoucích hrází, navýšení hladiny potůčku cca
o 1-1,5 m a zavodnění míst v loukách, které dříve vodu skutečně měly. Uskutečněním a výsledkem tohoto záměru by
mělo být především navýšení spodní hladiny vod, obnovení
původního biotopu, zlepšení přístupu zvěře k vodnímu zdroji a obnova historického zavodnění. Náklady na celý záměr
činí cca. 22 mil. Kč a jsou kryty ze 100 % z dotace. Předpokládaný termín realizace je 2019 – 2021. V současné době je
zpracovávána projektová dokumentace a dochází k zaměření spolu se žádostí o příslušnou dotaci.

Již v minulém roce, po novelizaci školského zákona, byla
obec nucena řešit otázku zabezpečení základního vzdělávání. Naše děti vždy navštěvovaly ZŠ v Pohořelicích popř.
v Loděnicích. Podle z.č. 561/2004 Sb. v pozdějším úplném
znění, o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je obci uložena povinnost zabezpečit školní docházku. Obci, která není sama
zřizovatelem základní školy nebo mateřské školy, umožňuje
školský zákon uzavřít dohodu s jednou nebo více okolními
obcemi či svazkem obcí o vytvoření tzv. společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných
některou z těchto obcí. Společný školský obvod základní
školy se vytváří dohodou obcí, z nichž jedna je zřizovatelem této školy. Dohoda obcí o vytvoření společného školského obvodu podle ust. § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona je smlouva veřejnoprávní podle ust. § 160 odst. 6 z.č.
500/2004 Sb., správní řád, která je uzavřena mezi územními
samosprávnými celky, obcemi v oblasti plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci. Dohoda musí mít písemnou formu (§ 164 odst.
1 z.č. 500/2004 Sb.). Dohoda o společném školském obvodu
ukládá každé ze smluvních stran stanovit příslušnou část
společného školského obvodu obecně závaznou vyhláškou.
Z příslušné dikce školského zákona lze dovodit, že tuto povinnost má i obec, která je zřizovatelem příslušné základní
školy, i když se jedná o jedinou jí zřizovanou základní školu
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Vedení obce již delší dobu řeší tristní stav parkování vozidel v uličce. Nejen na zastupitelstvu obce se tato otázka
opakovaně řešila. Jednou z možností řešení bylo vybudování parkoviště na volném prostoru u Loděnické. Náklad
na vybudování parkoviště je však značný – zpevněná plocha, osvětlení (cca. 1,5 mil. Kč) a přínos pro občany uličky
zanedbatelný. Tato situace byla zjištěna dotazy u obyvatel,
kteří konstatovali, že na novém parkovišti stejně parkovat
nebudou, protože je to daleko a hrozí nebezpečí vykradení
vozidel. Prostřednictvím předsedy stavební komise obce se
podařila dojednat možnost využití prostoru u transformátoru a zřídit v tomto místě případně asi 10 parkovacích míst.
Finanční náklad by byl za této situace nižší a přínos mnohem efektivnější. Obec v současné době jedná s nájemcem
pozemku, pronajímatelem a dotčenými státními orgány ve
věci možnosti vynětí ze ZPF a zřízení parkoviště. Snad se
nám podaří věc úspěšně vyřešit.
na území obce. Od měsíce května roku 2018 obec Cvrčovice
jedná s městem Pohořelice, které je zřizovatelem ZŠ o uzavření dohody o společném školském obvodu. Město Pohořelice bylo a je ochotno uzavřít s obcí Cvrčovice uvedenou dohodu s podmínkou investičního příspěvku na další dostavbu
ZŠ Pohořelice ve výši 2 949 878,99 Kč. Vzhledem k velikosti
a rozpočtu obce Cvrčovice s takto nadsazeným příspěvkem
nelze souhlasit a naše obec usnesením zastupitelstva obce
takto vysoký požadavek odmítla a navrhla příspěvek ve výši
2 miliony Kč, a to formou splátek rozložených do tří let. Tento
návrh nebyl městem Pohořelice akceptován a jednání uvízla na mrtvém bodě. Vzhledem k povinnosti stanovené obci
(zabezpečit základní vzdělávání) a této situaci, byl sepsán
za účasti rodičů dětí předškolního věku návrh směřovaný
na Krajský úřad Jihomoravského kraje na vydání opatření
obecné povahy, který by městu Pohořelice stanovil povinnost uzavřít s obcí Cvrčovice dohodu o společném školském
obvodu neboť ZŠ Pohořelice je spádovou školou obce Cvrčovice. Tento návrh je podepsán a připraven k podání na OÚ
Cvrčovice. V mezičase probíhala další jednání s městem
Pohořelice, ze kterých vyplynul poslední návrh řešení, a to
uzavření příslušné dohody o společném školském obvodu
tak, že by obec Cvrčovice přispívala na neinvestiční náklady
žáků ze Cvrčovic roční částkou ve výši 290 000 Kč po dobu
10let a tímto by byla po tuto dobu zajištěna školní docházka do ZŠ Pohořelice. Na nejbližším zasedání zastupitelstva
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obce Cvrčovice bude tato otázka opakovaně řešena a bude
přijato usnesení o schválení takové dohody nebo bude
uplatněn návrh na vydání opatření obecné povahy, který by
zaručoval školní docházku našim dětem po dobu max. 2 let.
S otázkou školství rovněž souvisí otázka další existence Odborného učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace.
Zřizovatelem tohoto učiliště je JmK a tento má v záměru
sloučit „naše učiliště“ s učilištěm v Mikulově. Tato informace se k obecní samosprávě nedostala oﬁciální cestou, ale
zprostředkovaně přes vedení učiliště, které rovněž nebylo
oﬁciálně informováno. Tímto by došlo k zániku Odborného
učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace. Je s podivem, že
JmK takto zásadní otázky neprojednává s obcí, ve které má
učiliště své sídlo a je s obcí provázáno a podílí se na aktivitách obce a okolí. V souvislosti s tímto zjištěním iniciovala
paní místostarostka všechny starosty okolních obcí a každý samostatně zaslal na Jmk oﬁciální protest proti sloučení a zrušení učiliště. Na základě našeho protestu a protestů
ostatních starostů bylo svoláno Jmk jednání v sídle úřadu
JmK a věc byla se starosty obcí za naší účasti projednávána.
Bylo potvrzeno, že tento záměr je zde skutečně dán, ale věc
je nadále v řízení. Bylo argumentováno nevyhovující ubyV současné době se opět snažíme o zajištěné dotace na
pracovníky obce. Ideálním a nejmenším počtem, se kterým
se dá zabezpečit stávající údržba obce jsou nejméně tři pracovníci. Podmínky pro přijetí a poskytnutí dotace jsou však
čím dál tím přísnější a stávají se téměř nesplnitelnými.
Příslušná dotace není poskytována jako pomoc obcím, ale
snahou pracovního úřadu je, aby obec zaměstnávala osoby,
které jinou práci nemohou sehnat. Osoby, které mají zájem
pod obcí pracovat nesplňují podmínky a nelze na tyto dotaci
získat.
Na posledním zasedaní zastupitelstva obce byl zastupitelstvu předložen první návrh geometrického zaměření pozemků umístěných po levé straně silnice směrem ke
hřbitovu. Tyto pozemky byly obci v minulosti převedeny
Pozemkovým úřadem pod podmínkou budoucí zástavby rodinnými domy. Vzhledem k velikosti pozemků by se jednalo
o nejméně 35–40 parcel o výměře cca 1 000 m2, které by byly
určeny k zástavbě, šířka pozemku 20 m, hloubka 49-55 m.
Prozatím se jednalo o prvotní návrh, který byl a bude podroben dalším připomínkám. Případná zástavba a realizace
IS bude v budoucnu provedena nejméně ve dvou etapách po
schválení veškeré projektové dokumentace.

Jsem si vědom, že můj příspěvek byl tentokrát poněkud
rozsáhlejší, ale považuji za nutné občany informovat o všem
co se na OÚ projednává a jaké jsou naše úmysly pro rozvoj
obce do budoucna. Snad se nám vše podaří a v příštím čísle
našeho zpravodaje Vás budu moci informovat o dalších pokrocích v naší obci.
Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce
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tovací kapacitou cvrčovického učiliště a malým množstvím
absolventů s nutností velkých investic. Všichni starostové
vyjádřili nesouhlas s navrhovaným řešením a byla dohodnuta exkurze všech starostů jak u nás ve Cvrčovicích, tak
i v Mikulově pro možnost posouzení. Prozatím bylo řešení
odsunuto, ale je nepochybné, že JmK má v úmyslu učiliště zrušit. Příslušní úředníci a členové rady JmK nedokázali
odpovědět na otázku dalšího využití budovy a areálu učiliště. V příštím čísle našeho zpravodaje Vás budu informovat
o dalším vývoji situace.

NOVÉ INTERNETOVÉ
STRÁNKY OBCE

Po mnoha letech došlo ke změně designu, modernizaci a rozšíření poskytovaných informací na webových
stránkách obce. Na původní adrese www.cvrcovice.cz
najdete přehledněji nejdůležitější informace z naší obce,
úřední desku dle zákona, informace o hospodaření obce.
Dále zde naleznete kontakty na obecní úřad, vyhlášení
a nařízení obce, informace o kulturních a sportovních
akcích, bohatou fotogalerii a další důležité informace
pro občany Cvrčovic. Pro aktuální informace můžete
také využít facebookové stránky Obec Cvrčovice nebo
nás najdete i na Instagramu. Věříme, že nové stránky,
které budeme do budoucna vylepšovat a upravovat, pro
vás budou přínosné.
Libor Vašíček, Předseda informační komise
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DĚTSKÝ KARNEVAL
2. BŘEZNA 2019
Uspořádali jsme pro děti karneval na
myslivně. Přišlo mnoho krásných maskovaných dětí. Od princezen, Avengers,
zvířátek, strašidel a skřítků, až pro mě
nejzvláštnější, krásnou masku Zla.
Zahráli jsme si soutěže, zatancovali
si a všichni, i rodiče a prarodiče, tvořili
kreace z balónkových nudlí. S Martinem Vágnerem jsme vyrobili barevné
Kolo štěstí, které se vůbec nezastavilo.
Děti si vytočily úkol a za splnění úkolu
dostaly odměnu. Pohyb byl i u stolečku kde všichni, i pan starosta, namalovali společný obraz s podpisy, který vystavíme příští rok na karnevale,
kde si vytvoříme obraz nový – číslo 2.
Rozdalo se mnoho klaunských frňáků.
Rozházela se spousta konfet a serpentýn. Před očima mám stále pohled na
konfety krásných bílých motýlků, jak
si poletovaly myslivnou mezi úsměvy
a rozzářenýma očima dětí. Všechny
kousky se nakonec posbíraly a vytvořily se z nich barvičky na předlohu lepícího motýla. Udělali jsme si společné
foto. To i ostatní fotky najdete na Facebookových a Cvrčovických stránkach.
Jsem ráda, že ve Cvrčovicích nemáme problém s tím, sehnat akční lidičky
na šaškování. Spousta skvělých duší,
které se zapojily. Tímto bych jim chtěla
ještě jednou moc poděkovat. Jste úžasní. Marek Sládek – showman DJ. Pat
a Mat (Lukáš Klimeš a Karel Zoufalý),
Teta Vosa (Vlaďka Sládková) co upekla
i odměnu mufﬁnky. Křemílek a Vochomůrka (Markéta Křivánková a Irena
Pirožková), Marek Zpěvák – balónkový
kroutitel. Teta Beruška (Radka Valová).
Opičák (Šimon Žoch).Teta u malování
obrazu (Lenka Šalandová) a Eva Benešová u vstupu s pitíčkem a kobližkami,
co nám upekla Renča Kratochvilová.
A také velké díky dětem z naší Mateřské školičky, které pomalovaly a vybarvily vlaječky na výzdobu myslivny.
I Vám Všem, kteří jste si přišli Dětský
karneval užít.
Příští další ahoj a nashledanou bude
30. dubna 2019 na Sletu čarodějnic…
Těšíme se na Vás.

zené třídy, která bude v provozu od
září 2019. Podívat se přišly zejména
maminky s dětmi, které brzy do mateřské školy nastoupí, ale také děti starší,
které do mateřské školy ve Cvrčovicích chodívaly dříve.
O tři týdny později se mateřská škola zahalila do výzdoby z balónků a girland pestrých barev. Společně s veselou hudbou a drobným občerstvením
pak propukl ve středu 27. 2. dětský
Karneval. Mezi maskami se objevila
spousta princezen, rytířů a draků. Dále
však také piráti, různá zvířátka a statečná policistka.
Březen pak přinesl do mateřské školy kromě teplejšího počasí také začátek kurzu plavání pro děti. Každé úterý nyní jezdí děti z mateřské školy do
Vranovic na bazén a věnují se společně
s instruktorkou vodním aktivitám.

Dne 1. 2. 2019 proběhl v mateřské
škole ve Cvrčovicích Den otevřených
dveří. Návštěvníci měli možnost, kromě stávající třídy a školního dvora, si
prohlédnout také prostory nově zří-
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Libuše Hojsáková, vychovatelka OU Cvrčovice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ
CVRČOVICE POŘÁDÁ

TRADIČNÍ PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
10. DUBNA 2019
od 8.00 do 17.00 hod
za mateřskou školu Mgr. Kateřina Burgetová

MISS DOMOVA MLÁDEŽE

HASIČI INFORMUJÍ
Začátkem měsíce ledna jsme začali přípravu našich mladých hasičů na
závody v uzlování. Scházeli jsme se
každou neděli v 16,00hod., za což bych
chtěl poděkovat panu Vavříkovi, že
nám umožnil využívat k těmto účelům
sál vedle hospody.
19. 1. 2019 mělo naše SDH Cvrčovice výroční schůzi také v sále vedle hospody.
Hodnotili jsme rok 2018.
9. 2. 2019 se uskutečnila v naší obci valná hromada SDH okrsku č. 3 – Mikulov.

Jiřina Plíšková, Předsedkyně kulturní komise

ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

pěkná máme děvčata mohla porota
a přihlížející posoudit při promenádě
v krásných společenských šatech. Že
nejsou jen pěkná, ale i důvtipná prokázaly v odpovědích na otázky, které si
nemohly předem připravit. Porota složená z žen z dámského klubu, žáků OU
a vychovatelky měla těžké rozhodování. Výsledků jsme se přece jen dočkali.
Třetí místo obsadila Daniela Zmrzlá,
druhé Kateřina Dufková a Miss domova mládeže se stala od 27. 2. 2019 pro
celý další rok Sára Kňazovčíková.

Letošní volba Miss domova mládeže
proběhla v příjemné uvolněné atmosféře za účasti dámského klubu Cvrčovice. Pět nominovaných dívek si připravilo kulturní program. Jejich volba
padla především na dramatickou tvorbu, jedna dívka volila taneční vystoupení a jedna pěveckou disciplínu. Jak

23. 2. 2019 jsme se zúčastnili závodů
v uzlování ve Starovicích. Závodu se
zúčastnilo 1 družstvo mladších žáků,
3 jednotlivci mladší žáci a 3 jednotlivci starší žáci. Družstvo mladších žáků
zde vybojovalo 2. místo – je to krásné
umístění vzhledem k tomu, že polovina družstva jsou noví členové. Ostatní
naše děti bojovali statečně – většina
jich byla na závodě poprvé. Družstvo
mladších žáků ve složení :¨Dudová Tereza, Křivánek Jaroslav, Adéla Schönbaunová, Nikola Robeová.
CVRČOVICKÉ LISTY

V sobotu 9. 3. 2019 jsme se zúčastnili závodů v uzlování
v Bořeticích. Naše družstvo, které zastupovalo Cvrčovice obsadilo 3. místo.
Dne 2. března proběhla v naší obci ostatková sobota. Děkujeme všem občanům, kteří nám touto formou přispěli na činnost mladých hasičů a také těm, kteří se přímo na této akci
podíleli a sponzorům za ceny do tomboly.

lová, proběhly prozatím dvě kontroly hospodaření mateřské
školy za rok 2018, ty proběhly bez sebemenších problémů na
výbornou. Dále proběhl návrh ﬁnančního výboru na zveřejňování hospodaření obce formou zápisu na stránkách obce
Cvrčovic.
Závěrem bychom Vám ještě jednou poděkovali za vaši
projevenou důvěru a budeme se snažit hájit zájmy občanů
Cvrčovice v tomto volebním období.
Bc. Miloš Špinar, Radka Valová,
Ing. Václav Doležal, Martin Sládek
Roman Křivánek

A kdy připravujeme tzv. železnou sobotu? V letošním roce
13. dubna.
Také vás chci informovat, že 5. 5. 2019 proběhne na našem
splavě soutěž v požárním útoku mladších a starších hasičů.

MEMORIÁL
OSKARA DVOŘÁKA
Na sklonku roku nás opustil vážený pan Oskar Dvořák,
první cvrčovický starosta po osamostatnění obce. Fotbalisty Dynama vždy podporoval nejen jako starosta ale také jako
věrný fanoušek. Na většinu utkání vždy dorazil na svém
kole a sedával několik let s kamarády na stejném místě.
Proto, že jsme si jeho podpory vážili, jsme se rozhodli, že
se pokusíme zorganizovat vzpomínkový fotbalový turnaj
Memoriál Oskara Dvořáka. Turnaje se zúčastní 4 týmy starých pánů, které v prvním ročníku zabojují o vítězný pohár.
Termín turnaje je naplánován na sobotu 22. června od 14
hodin. Již nyní zveme všechny bývalé, ale i současné hráče Dynama, příznivce kopané a všechny občany Cvrčovic
a okolí, aby přišli za námi do areálu cvrčovického hřiště,
dobře se pobavili a také třeba trochu zavzpomínali na pana
Oskara Dvořáka. Budeme se na vás na všechny těšit.

FOTBALOVÉ JARO
VE CVRČOVICÍCH
Co nevidět začne jarní část sezony pro společný tým Dynama Cvrčovice/Pohořelice B. Stejně jako na podzim se odehrají
utkání na našem hřišti ve Cvrčovicích.

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
rádi bychom Vám touto cestou, i když s mírným zpožděním, poděkovali za vaši účast a podporu při podzimních
volbách do zastupitelstva obce Cvrčovice. Vámi zvolení zastupitelé se snaží a do budoucna budou ve své snaze pokračovat, aby splnili cíle, která vám před volbami slíbili.
V uplynulých měsících jsme nezaháleli a snažili se najít řešení zejména problému parkovacích míst a parkování
všeobecně v „Kozí uličce“. Tento problém spočívá zejména
v nedostatku parkovacích míst a s tím spojené parkování
u krajnice, kdy v krajních případech není možné, aby automobil vůbec komunikací projel. O řešení tohoto problému se
zasloužil hlavně zastupitel Martin Sládek, předseda stavební komise. Mezi jeho další zásluhy patří také zpevnění polní
cesty na konci obce Cvrčovice (směrem na Odrovice po levé
straně), aby měli občané bezproblémový přístup k zadním
částem svých domů. Realizace je naplánována na léto 2019.
V rámci ﬁnančního výboru, kterému předsedá Radka VaCVRČOVICKÉ LISTY

Rozpis utkání jarní části:
DATUM

HODINA

ne 7. 4.
so 13. 4.
ne 21. 4.
so 27. 4.
ne 5. 5.
st. 8. 5.
ne 12. 5.
ne 19. 5.
ne 26. 5.
so 1. 6.
ne 9. 6.

10.00
13.15
10.00
16.00
10.00
16.00
17.00
10.00
17.00
15.00
17.00

DOMÁCÍ

HOSTÉ

Cvrčovice / Poho B
Rakvice B
Cvrčovice / Poho B
Zaječí B
Cvrčovice / Poho B
Cvrčovice / Poho B
V. Hostěrádky
Cvrčovice / Poho B
Diváky
Cvrčovice / Poho B
Šitbořice B

Kurdějov
Cvrčovice / Poho B
V. Pavlovice C
Cvrčovice / Poho B
H. Boj. / Hustop. B
Přibice B
Cvrčovice / Poho B
V. Němčice B
Cvrčovice / Poho B
Brumovice
Cvrčovice / Poho B

Libor Vašíček, Dynamo Cvrčovice
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DĚKUJEME RYBÁŘŮM

DÁMSKÝ KLUB CVRČOVICE

Dne 3. 3. 2019 proběhl úklid kolem řeky Jihlavy a na,Rajčule“ cvrčovickými rybáři. Tuto akci organizoval a zajišťoval
pan Aleš Kovacs.

Co s letošním rokem? Už jsme začali a s Marcelkou Cirhanovou se nám dařilo vyrábět,lapače snů“ pro klidný a nerušený spánek. Také jsme rádi přijali pozvání z odborného
učiliště na volbu Miss domova mládeže. Děvčata byla velice
šikovná a všichni jsme se dobře bavili.
Již tradičně proběhla oslava mezinárodního dne žen, kde
jsme se všichni pobavili a zasmáli.

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

Lenka Šalandrová, Dámský klub Cvrčovice

PODAŘÍ SE OBNOVIT NECKIÁDU VE CVRČOVICÍCH?
Je tomu již 43 let co proběhla na řece Jihlavě první Cvrčovická neckiáda. Tehdy se parta mladých lidí domluvila
a tuto akci zorganizovala spolu s mládeží z Odrovic, Malešovic a Loděnic. A že se tato akce povedla o tom svědčí dochované zažloutlé fotograﬁe. Proto se sportovní komise obecního zastupitelstva rozhodla pokusit se tuto akci znovu oživit
i když odteklo už mnoho vody.
Akci chystáme na příští rok 2020 v letních měsících, ale
již nyní chceme oslovit organizace, skupiny dětí a mládeže
i dospěláky, aby si postupně mohli vyrobit veselé plavidlo,
které by se udrželo na hladině nebo i pod ní. Meze se nekladou na velikost a tvar plavidel a hodnotit se bude i stylové
oblečení plavců. Akci by provázela řada doprovodných programů a večerní disco na splavě.

Oslovíme i okolní obce a jejich organizace a budeme doufat, že se neckiáda vydaří
a stane se pravidlem stejně jako jedinečný
Cvrčovický letní biatlon.
Veškeré informace lze zjistit na tel. čísle
602 842 813 a budeme pravidelně informovat na stránkách obce a ve Cvrčovických
listech, jak probíhají přípravy.
Karel Zoufalý, Předseda pro mládež a sport
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MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Občané k ukládání odpadu využijí mobilní sběrnu a její obsluhu.
Tato bude přistavena na prostranství u místního kostela
Sv. Jakuba v následující den a čas:

V SOBOTU 6. DUBNA 2019

od 10.00 hod do 12.00 hod

Budou odebírané následující odpady:
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla,
ﬁltrační materiály (včetně olejových ﬁltrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Brzdové kapaliny, Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
Olověné akumulátory
Rozpouštědla, Kyseliny, Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin) Barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, Nepoužitelná léčiva (a léky)
Zpětné odběry dle jednotlivých skupin
Jedná se např. o televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky,
ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče.
Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek
komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti
bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy
zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.
Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního
odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech
nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu,
může být ohroženo nejen životní prostředí,
ale i zdraví spoluobčanů.

CVRČOVICKÉ LISTY
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MOBILNÍ SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu budou
přistavené na těchto místech v následující den a čas:

PROSTRANSTVÍ U MÍSTNÍHO KOSTELA SV. JAKUBA
VYDLÁŽDĚNÁ PLOCHA U HNÍZDA PLAST A PAPÍR ULIČKA

od Pátku 12. 4. 2019

do Pondělí 15. 4. 2019

/ PŘISTAVENÍ V 7 HOD /

/ ODVOZ BĚHEM DOPOLEDNE /

DO OBJEMNÉHO ODPADU PATŘÍ

DO OBJEMNÉHO ODPADU NEPATŘÍ

Části vybavení bytu

Stavební suť

Části nábytku

Výkopová zemina

Koberce

Autovraky

Židle

Nebezpečný odpad např. autobaterie, oleje,
barvy, ředidla

Matrace
Odpad větších rozměrů, který nelze uložit
do běžně používaných nádob na směsný
komunální odpad

Elektrická a elektronická zařízení
Pneumatiky
Kovové předměty
Nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím
Rámy oken vč. Skel, plastová okna a dveře
s kovovým příslušenstvím

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