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BŘEZEN 2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

CVRČOVICKÉ LISTY

další tři měsíce utekly jako voda a máme tu jaro 2022. 
Větrné a slunečné dny střídají mrazivé noci. Od začátku 
roku 2022 došlo k mnoha světovým událostem, které mají 
a budou mít vliv na náš další život. Z pohledu těchto událostí 
se mohou zdát naše místní záležitosti poněkud méně 
důležité. Začněme však přesto u nás doma ve Cvrčovicích. 

Nadále úspěšně pokračuje akce revitalizace toku Potůček 
a budování obtočného ramene. Provádějící firma Ekostavby 
Brno, a.s. bude moci aktivně pracovat na vodním toku do 
konce měsíce března. Od počátku měsíce dubna do konce 
měsíce srpna musejí být práce na toku přerušeny z důvodu 
rozmnožování obojživelníků a ptáků.V rámci poskytnutí 
dotace bylo toto přerušení prací ze strany ochránců přírody 
podmínkou. Ostatní práce na obtočném rameni a budování 
nových mostů však bude moci pokračovat. Původní plán 
zhotovení byl stanoven na měsíc listopad 2023, podle sděle-
ní provádějící firmy jsme však v předstihu a příští jaro/léto 
by již mohlo být hotovo. Okolí vodních toků se bude rovněž 
nově zatravňovat a dojde i k výsadbě nových dřevin. Výsad-
ba bude provedena v kombinaci rychle rostoucích dřevin 
jako topolů, osik, líp, vrb a pomalejších dubů a buků. 
Z důvodu obnovení a zachování hmyzu nám byla stanovena 
povinnost vytvořit tzv. broukoviště, jedná se o hromady 
pařezů a různých kmenů stromů, které by měly vytvořit 
zázemí pro hmyz a různé menší živočichy. Z tohoto poža-
davku nejsem zrovna nadšen, uvedené zázemí spíš vypadá 
jako hromada nepořádku, kterou tam po sobě někdo nechal, 
ale podmínky dotace jsou neoblomné. Uvidíme do budouc-
na, zda se tato metoda osvědčí. Na místo budou rovněž 
vráceny velké špalky, které jsou prozatím umístěny za OÚ. 

V letošním roce naše obec požádala o další tři dotace. 
První z nich je dotace na opravu soch Sv. Jana Nepomucké-
ho u našeho kostela a Sv. Urbana u našeho hřbitova. Obě 
tyto sochy jsou ve vlastnictví naší obce. Dotace by měla být 
poskytnuta Ministerstvem zemědělství ve výši 85% nákla-
dů. Náklady na restaurování soch bez dotace by měly činit 
celkem 289.430,- Kč ( dotace 246.016,-Kč). Dalším dotací je 
dotace na opravu místních komunikací ve výši 80% nákla-
dů. Jedná se o opravu komunikace v Uličce – odfrézování 
a položení nového asfaltového koberce včetně opravy kaná-
lových vpustí a opravu komunikace vedoucí k panu Plíško-
vi, kde by mělo dojít k úplné výměně povrchu za zámkovou 
dlažbu. Pro tyto dvě akce je rozpočet podstatně vyšší, ale 
jedná se o rozpočtové ceny, které výběrovým řízením 
půjdou určitě níže. Celkové náklady na tyto dvě opravy činí 
6.248.385,- Kč včetně DPH ( 4.998.708,- Kč dotace  ). 

Dalším dotačním titulem je druhý pokus zámeček. Tento-
krát z Fondu národní obnovy, regenerace brownfieldů, kde 
by měl být dotační titul ve výši 100%. Po přepočítání rozpo-
čtů a nákladů na rekonstrukci činí rozpočtová cena 
32.157.452,- Kč. Pokud by se vše podařilo, zařadili bychom se 
mezi  nejlepší obce v ČR v čerpání dotací EU a Národních 
fondů.

Dalším záměrem obce je v roce 2022 konečně přistoupit 
k opravě místnosti vpravo za vchodem do našeho hostince. 
Místnost je ve velmi špatném stavu a de facto nelze řádně 
užívat. Po opravě by mohla tato místnost i s předpokláda-
ným samostatným zázemím sloužit pro různé malé spole-
čenské akce zhruba do 30 osob. 

 



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Pracovníci obce provádějí v současné době přípravu naší 
obecní techniky na sezonu. V mezičase došlo k výrobě 
dalších laviček pro umístění do obce a  stažení starších 
betonových sedátek za OÚ, kde jsou použity k improvizova-
nému malému ohništi k možnosti posezení a setkávání 
např. dámského klubu. 

Musím se krátce vrátit k tomu, co jsem uváděl na začátku. 
Současná situace s válkou na Ukrajině ve mně vzbuzuje 
značné obavy. Nejen z pohledu ekonomického, kdy všechny 
suroviny a zboží výrazně podraží, ale i geopolitického, 
protože Rusko vtahuje Evropu do válečného konfliktu. 
Důsledky by pro nás všechny byly nedozírné. Doufejme, že 
vše dobře dopadne a nebudeme se muset bát i o vlastní 
životy a majetek. 

     I přes tuto situaci Vám přeji všem krásné prožití jarních 
měsíců a těším se na naše setkání u bohatých kulturních 
akcí naší obce. 

Mgr. Pavel Endlicher, starosta

PROSINEC 2021
•  zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na 

rok 2022 do doby než bude schválen řádný rozpočet
•  dále byl schválen střednědobý výhled obce Cvrčovice na 

rok 2022-2024
•  z důvodů covidových opatření se neuskutečnila kulturní 

akce ,,Mikuláš“ za hospodou, ale skupina Mikuláš, anděl, 
Lucifer a čerti obešli celou vesnici, byl zrušen také 
obecní ples

•  při revitalizaci Potůčku se řešilo bláto na silnici 
a uskladnění dřeva z pokácených stromů

•  stále se řeší umístění boxu Zásilkovny
•  starosta informoval o tom, že došlo k pokusu o vloupání 

do hospody 

ÚNOR 2022
•  byla schválena darovací smlouva s firmou CZ Immobilie-

nverwaltung s.r.o. na převod splaškové kanalizace 
v délce 174,70 m

•  zastupitelstvo schválilo smlouvu o příspěvku ve věci 
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice 
pro rok 2022 -jedná se o příspěvek ve výši 44 186,-Kč

•  zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru  pachtu 
na část pozemku parc.č. 5425

•  byl schválen dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financová-
ní systému IDS JMK s příspěvkem na rok 2022 ve výši 
64 600,-Kč tj. 100,-Kč/osobu/rok

•  dále byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2022 
o nočním klidu

•  schválení aktualizace stanov DSO Sdružení obcí Čistá 
Jihlava

•  schválení žádosti o dotaci na opravu soch a to sv. Urbana 
a sv. J. Nepomuckého

•  zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku 
p.č. 5273 a to z důvodu nevyřešení přístupu na pozemek 
z veřejné komunikace a nedostatečné specifikaci žádosti 
samotné

•  s TJ Dynamo bude uzavřena smlouva o výpůjčce na 
užívání hřiště

•  proběhla oprava střechy na Zámečku i na budově č.p.19
•  byla podána žádost o dotaci na opravu komunikace 

v uličce a k panu Plíškovi
•  od měsíce března budou myslivci opravovat myslivnu 

a budou žádat obec o dotaci 200 000,-Kč
•  z naší obce bylo odvezeno v roce 2021  2 335 kg textilu
•  je nutné provést opravu rozvaděče v hospodě
•  byly staženy betonové lavičky rozmístěné po obci – 

nutná oprava povrchového dřeva
•  probíhá revitalizace toku Potůček – přes léto bude stavba 

přerušena / podmíněno životním prostředím/
•  z důvodů úmrtí pana děkana je oprava kostela pozasta-

vena. Uvažujeme o nasvícení kostela z rozpočtu obce
•  stále probíhá pasportizace pozemků a staveb obce – 

revize katastrálního úřadu
•  připravujeme žádost o dotaci z Národního fondu obnovy 

na regeneraci brownfieldů ve výši 100% na opravu 
Zámečku

•  byla zahájena výstavba nového sběrného dvora 
v Pohořelicích. Prozatím nejsou známy podmínky pro 
Cvrčovice

•  byl projednán návrh na kulturní akce v r. 2022
•  v měsíci lednu 2022 proběhla v naší obci Tříkrálová 

sbírka a bylo vybráno 19 978,-Kč
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 Mnozí z  Cvrčováků, ani možná nevědí, že máme mimo 
naší krásné mateřské školy u nás v obci ještě jednu školič-
ku. Školičku u Světlušek.

Je docela malá, ale o to víc malebná a barevná. Světlušky 
najdete ve Cvrčovicích na č. p.122, kde kdysi před lety bydle-
la rodina Plíškových a jistě by byli rádi, kdyby věděli, že 
právě z jejich domečku se zase po letech, kdy zde vychovali 
svoje děti,  ozývá dětský smích.

Světlušky vznikli v roce 2017 a dochází do nich každý 
školní rok asi 20 dětí ze širokého okolí. Přichází k nám 
docela maličké, mnohdy s plenkami a až u nás si také 
poprvé zkusí být delší dobu bez maminky. Naučí se , jaké to 
je hrát si s kamarády, chodit na nočník a pak na záchod 
a také, že si nejen před jídlem umývají ruce a spoustu jiných 
dovedností. Mimo to společně tvoříme a učíme se poznávat 
svět a okolí kolem nás a v naší obci. O pohodlí a pohodu dětí  
se starají tři šikovné a starostlivé tety, které utřou nejen 
slzičku při stesku po mamince, ale také společně připravují 
děti na pohodový start do opravdové a „veliké školky“.

1)  Pálení čarodejnic 30.04.2022 za hostincem ( sobota )
     kulturní komise  
2) Den matek 7.5.2022 za hostincem ( sobota )
     kulturní komise
3) Vítání občánků na OÚ a posezení s jubilanty 28.5.2022  
     ( sobota )
     obecní úřad
4) Den dětí 4.6.2022 cvrčovický splav ( sobota )
     kulturní komise

5) Cvrčovické svatojakubské hody 22.-23.7.2022 ( pátek – 
     sobota )
     stárci a stárky
6) Memoriál Oskara Dvořáka 25.06.2022 ( sobota ) 
     Dynamo Cvrčovice

7)   Cvrčovický biatlon 06.08.2022 ( sobota ) 
       Cvrčovický džbánek – vodáci 
       Dynamo Cvrčovice
       Ichtiandr 
8)   Cvrčovická neckyáda 27.8.2022 ( sobota )
       sportovní komise 
9)   Pohodová zábava  3.9. 2022  
       stárci a stárky   
10) Cvrčovické dýňování 22.10.2022 ( sobota )
       kulturní komise  
11)  Mikuláš 3.12.2022 ( sobota )
       kulturní komise 
12) Obecní ples 2023 leden
       kulturní komise

Děti od nás odcházejí připravené na větší kolektiv dětí 
a rádi se k nám vracejí, třeba jen pozdravit nás a povědět 
nám, třeba jen maličkosti a zážitky co zažili.

Svou práci děláme rádi, protože pracovat s dětmi, 
obzvlášť malými je radost. Obzvlášť když má smysl a má 
budoucnost pro nás pro všechny. O to víc v tak krásné obci 
jakou jsou naše Cvrčovice.

Za Světlušky Petra Světlíková
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Omlouváme se naší soukromé školičce ,,Světlušky“ za to, že se jejich příspěvek do prosincových listů nedopatřením nedostal:
ŠKOLIČKA SVĚTLUŠKY VE CVRČOVICÍCH

V adventním čase se uskutečnila vánoční besídka pouze 
v rámci mateřské školy bez účasti rodičů z důvodu epide-
miologických nařízení KHS. Na besídce se sešly obě třídy 
naší školky, zazpívali jsme si společně koledy, přednesli pár 
básniček a předškoláci nám zahráli krátkou divadelní 
scénku: „O narození Ježíška v Betlémě“. Potom jsme si 
s dětmi povídali o tom, co by je nejvíce potěšilo jako dárek 
pod stromečkem. Všichni jsme se těšili na vánoční svátky 
klidu a rodinné pohody.

Po vánočních prázdninách, čekalo na děti pod stromeč-
kem hned několik dárků se kterými si mohou děti ve školce 
hrát např. kuličkodráha, magnetické stavebnice, ozvučné 

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2022

DĚNÍ V NAŠÍ KRÁSNÉ CVRČOVICKÉ ŠKOLIČCE
trubky, zdravotní záchranářský batoh, kreativní stavebnice, 
polytechnický ponk, kuchyňku na dvorek aj.

Nadále pokračujeme ve skupinkách předškoláků za 
účasti rodičů, kde se paní učitelky snaží, co nejlépe připravit 
naše předškolní děti na první ročník základní školy.

Začátkem března se uskutečnil dětský maškarní karne-
val. Všechny děti i paní učitelky přišli v tento výjimečný den 
v maskách. Dokonce nás poctily svou návštěvou i tety 
kuchařky a uklízečky také v přestrojení. Zpočátku jsme si 
představily všechny zúčastněné masky a potom jsme 
soutěžili a tančili. Také nás čekalo občerstvení a odměny za 
účast v soutěžení. Moc hezky jsme si všichni tento den užili.



ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE OPĚT V PLNÉ PRÁCI
Se začátkem jara, po omezeních z důvodu protiepidemic-

kých opatřeních, se opět vrací naplno veškerá činnost v naší 
škole. Žáci i pedagogové se vrátili po nemoci, karanténě 
nebo izolaci a opět se zapojili do běžného chodu.

V rámci Národního plánu obnovy, se škola již v podzim-
ních měsících zapojila do programu návratu žáků do škol 
skupinovými socializačními aktivitami – žáci posledních 
ročníků se zúčastnili besedy na téma Prevence kyberšikany 
a vyjeli ne dvoudenní vzdělávací program do hlavního 
města Prahy. Nyní probíhá další část tohoto projektu – 
Doučování žáků škol, který reaguje na potřebu podpory 
vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. 
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I na našem školkovém dvorečku máme spoustu nového. 
Máme zde novou pergolu kde se můžeme v letních měsících 
schovat před sluncem a je tu také umístěno dřevěné pexeso. 
Dále tu máme zbudované pítko pro děti, které je využíváno 
převážně v letních měsících. A poslední novinkou na 
dvorku je mlhoviště ve tvaru tří kytiček na osvěžení v hor-
kých dnech.

Závěrem bych chtěla i za děti říct, že už se moc těšíme na 
slunečné dny, abychom naplno mohli využívat všeho co na 
dvorečku máme…

                                                             Lucie Martínková, učitelka MŠ 
Cvrčovice

Vážení občané a fanoušci motoristického sportu. Jako 
každý rok, tak i v letošním roce se zapojí náš Racing team do 
seriálů závodů do vrchu.

Loňská sezóna byla pro nás celkem úspěšná a vždy jsme 
byli hodnoceni mezi špičkou ve své kategorii.

V nadcházejícím roce se opět zúčastníme seriálu České 
trofeje v rámci Mistrovství České republiky a vybraných 
závodů Maverick Růžička s Fabii S2000 se kterou v loňské 
sezóně obsadil celkově 1. místo ve své kategorii.

Ve slabší kategorii budou bojovat o přední příčky v kuba-

tuře E1 do 1600cm3 Karel Zoufalý se Škodou Pick-up 
Freestyle a ve vybraných závodech  Martina Zoufalá  se 
Škodou Felicii.

Z finančních a dalších důvodů nenasadíme závodní vůz 
Ford Puma, která bude sloužit jako náhradní vozidlo v kate-
gorii E1 do 2000cm3.

Letošní seriál závodů začínáme na Autodromu v Brně 3. 4.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit a třeba i navštívit 

v depu, kde budeme parkovat v boxu číslo 13.

Těšíme se na závodech – Karel Zoufalý 

RACING TEAM CVRČOVICE
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Naše předškolní děti čeká také v polovině března 10. lekcí 
plavání, které se uskuteční v krytém plaveckém bazénu 
vzdělávacího centra obce Vranovice.

Dále nás v měsíci březnu čeká návštěva místní knihovny 
v rámci výuky k tématu MOJE KNIHA. Také nás navštíví 
paní Sádlíková s muzikoterapii Malá hvězda, při kterém 
budou děti nejen relaxovat, ale i se seznámí s netradičními 
hudebními relaxačními nástroji. Zanedlouho vyneseme ke 
splavu Morenu a rozloučíme se tak s dětmi s paní zimou.

Pro relaxaci a odpočinek našich děti jsme do naší školky 
pořídily specifické hudební nástroje např. kalimbu, koshi - 
zvonkohru, gukofon – buben štěstí, bino – zvukový bubínek aj.
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Aktuálně žije škola přípra-
vou na třítýdenní zahraniční 
stáž žáků gastrooborů. V mi-
nulých letech již naši kuchaři, 
zahradníci a květináři absol-
vovali obdobné stáže v rámci 
projektů Erasmus+ ve Vídni. 
Letos čeká naše žáky a peda-
gogy Budapešť, kde se mají 
možnost zdokonalit na 
pracovní stáži a poznat 
krásné hlavní město Maďar-
ska.

VODÁCKÝ KLUB ICHTIANDR CVRČOVICE,
POBOČNÝ SPOLEK SVMS INFORMUJE

Vodácký klub Ichtiandr Cvrčovice, i přes problémy neza-
viněné klubem, bude v letošním roce pořádat následující 
závody:

29.05.2022 – 3. kolo SIT ON TOP CUP 2022 (SOT)– Cvrčovice

06.08.2022 – Cvrčovický džbánek XXII. ročník – Cvrčovice

Závody SOT  jedou jednotlivci na sit on topech, které jsou 
podobné kajaku, pádluje se dvojpádlem. Ve Cvrčovicích se 
v jeden den jedou discíplíny a to slalom, sprint a sjezd spoje-
ný se střelbou ze vzduchovky na sklopné terče Časy se sčítají.

věk

do 8 let
9 – 12 let
9  - 12 let

13 – 15 let
13 – 15 let
16 – 18 let
16 - 18 let

19 – 40 let
19 – 40 let
41 – 60 let
41 – 60 let

od 61 let
od 61 let

kategorie

nejmladší žactvo
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
juniorky
junioři
ženy
muži
veteránky mladší
veteráni mladší
veteránky starší
veteráni starší

Závody o „Cvrčovický džbánek“ se jedou na pramicích. 
V kategoriích mimo rodič s dítětem se jedná o součet let 
dvou závodníků tvořících posádku na lodi. 

Kategorie „Cvrčovický džbánek“ – XXII. ročník

rodič s dítětem (dítě do  9 let)
do 30 let – žákovská kategorie  (do 15 let)

do 36 let – juniorská kategorie (16 – 18 let)
nad 36 let – ženy (od 19 let)
nad 36 let – muži (od 19 let)

od 90 let – mladší  veteráni (závodníci 40 a více let)
od 120 let – starší veteráni  (závodníci 60 a více let)

Oba závody jsou otevřené pro všechny, kdo mají zájem si 
zasoutěžit Jedinou podmínkou je být dobrý plavec. Děti do 
15 let nutné plovací vesty. Veškerou  výzbroj a výstroj dodá 
pořadatel.

     Propozice k jednotlivým závodům budou včas vyvěše-
ny na nástěnce, která se nachází u obchodu s potravinami 
ve Cvrčovicích.

Ing. Bc. Jaroslav Šalanda
 předseda pobočného spolku

Kategorie pro SIT ON TOP CUP 2022

 
 
 

                  
                 ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE 
 

                                pořádá tradiční 
 

            VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 
                                                          

                                        6. dubna 2022  
                                                                       
               

                                                                                     Prodej výrobků žáků školy 8:00 – 16:00 hod 

                 

Kromě přípravy žáků na budoucí povolání a končících 
ročníků na vykonání státních závěrečných zkoušek, probí-
hají ve všech učebních oborech ukázkové hodiny, hotovení 
osnovních výrobků a školní oborové soutěže, kde mohou 
žáci předvést své dovednosti.

Do konce školního roku škola připravuje řadu akcí, na 
kterých Vás rádi uvidíme. Tou nejbližší je Velikonoční 
výstava. Přijďte se potěšit jarními dekoracemi a zakoupit 
výrobky našich žáků. Těšíme se na Vás.                             

Zaměstnanci a žáci školy OU Cvrčovice
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Vážení občané, kamarádi a fanoušci všech obecních akcí. 
Stejně jako loni, tak i v letošním roce bychom chtěli zorgani-
zovat Cvrčovickou neckyádu na řece Jihlavě.

Loňský první ročník proběhl za krásného počasí a i přes 
některé nedostatky to byla akce vydařená a lze ji hodnotit 
kladně.

Z několika nedostatků bychom se chtěli poučit a letos se 
jich vyvarovat. Tímto bych chtěl apelovat na vás, abyjste 
nám jednak pomohli s organizací, ale i svou účastí buď jako 
diváci nebo přímo soutěžící. Nezalekněte se této akce 
a zúčastněte se. Zajímají nás také vaše postřehy, nové 
náměty a připomínky co vylepšit, co změnit atd. Tyto připo-
mínky můžete volat na číslo 602 842 813 nebo se přímo 
obrátit na obecní úřad. My je pak budeme projednávat 
a případně akceptovat. Letošní Cvrčovická neckyáda 
proběhne 27. 8.2022 a její součástí bude rovněž soutěž 
,,Lávka“ jako doprovodný program. Ta se rovněž těšila 
zvláštní oblibě. Jen již teď chceme připomenout, že letošní 
lávka bude na překonání mnohem náročnější. Proto se 
obracím na všechny, kterým se akce líbila, aby již touto 

dobou začali s přípravami a třeba si postavili svoje plavidlo 
a aby bylo slavnostně spuštěno na hladinu řeky Jihlavy 
a zdárně dorazilo před zraky mnoha diváků do cíle.

O přípravách a podrobnostech této akce budeme pravidel-
ně informovat v listech, ale i na sociálních sítích a obecních 
stránkách. Budeme se těšit.

Za organizační skupinu Karel Zoufalý

MLADÍ HASIČI

Od ledna se opět scházíme každou neděli. Do soutěže, 
Požární ochrana očima dětí a mládeže, malují děti obrázky 
na téma živelné pohromy. Trénujeme uzlování na závody 
na které vyrazíme 19.3. do Bořetic a 26.3. do Perné už se moc 
těšíme. Od dubna, když nám to počasí dovolí začneme 
trénovat požární útok a připravovat se na závody 7.5.2022 
pořádané naším sborem na které vás srdečně zveme.

S pozdravem vedoucí mládeže Karolína Vancová 

CVRČOVICKÉ LISTY6
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V sobotu dne 22.1.2022 členové Mysliveckého spolku 
Pohořelice provedli opravu oplocení interaktivních prvků 
v katastru obce Cvrčovice na vlastní náklady. 

V uvedený den členové prošli všechny oplocené ploch, 
provedly jejich kontrolu a uhnilé kůly, které již nebylo 
možno opravit nahradily novými sloupky. Nové sloupky 
jsou vyrobeny z ocelového „L“ profilu, 100 x 100 x 3 mm 
a délce 2000 mm. Samotný sloupek je zaražen do zeminy 
minimálně 500 mm hluboko. Stávající oplocení je přivázáno 
k ocelovému sloupku pozinkovaným drátem o průměru 
2 mm. Povrchová úprava sloupku je provedena zinkováním. 
Z toho vyplývá, že jejich životnost je mnohanásobně delší 
než stávající dřevěné sloupky. Celkem bylo vyměněno 66 
sloupků. 

V příštích letech budeme pokračovat v postupné výměně 
sloupků, tak jak bude potřeba. Tímto způsobem jsme schop-
ni prodloužit dobu, po kterou je nutno ponechat oplocené 

plochy funkční tak, abychom zabránili srnčí zvěři v okusu 
vysázené zeleně a vytloukání paroží o tuto zelenou vegetaci.

Zpracoval: Ing Jaroslav Rod
 předseda Mysliveckého spolku Pohořelice

ZPRÁVA O OPRAVĚ INTERAKTIVNÍCH PRVKŮ

Myslivecký spolek Pohořelice v letošním roce přistoupil 
k celkové rekonstrukci své myslivecké chaty ve Cvrčovi-
cích. Ještě na začátku roku 2021 vlastnil i druhou chatu, a to 
v Pohořelicích. Jelikož udržení dvou chat v provozuschop-
ném stavu bylo velmi náročné, přistoupil myslivecký spolek 
k prodeji jedné z chat. Chata ve Cvrčovicích je podstatně 
větší, na vlastním pozemku a nachází se zde veškeré 
zázemí pro provoz myslivosti a ostatní spolkové činnosti. 
Takže na prodej byla určena chata v Pohořelicích. 

 Prodejem získal myslivecký spolek finance na provedení 
celkové opravy chaty ve Cvrčovicích. 

Při opravě chaty budou zachovány obvodové zdi. První 
změnou bude přesunutí hlavního vchodu do prostoru dneš-
ních záchodů. Vstupovat do chaty se tedy bude za rohem. 
Rozloha kuchyně se zvětší na 28 m2. V místnosti, která 
sloužila jako sklad se vybudují záchody. Tím se velikost 
záchodů zvětší. 

Další změnou bude odstranění stávající šatny. Nová šatna 
vznikne v přísálí, které výhledově plánujeme vybavit šatní-
mi skříněmi, nebo velikou věšákovou stěnou s policí po celé 
délce přísálí. V prostoru stávajících záchodů pro muže bude 
úklidová místnost.  

  Nově plánujeme instalovat plynový kotel pro ústřední 
topení, neboť centrální vytápění je mnohem výhodnější než 
jednotlivá plynová kamna, které v současné době jsou na 
chatě. Na sále bude mírně snížen a zateplen strop, nově 

osazen stropními kazetami. Také osvětlení bude nově ve 
světelných kazetách. Veškeré osvětlení sálu plánujeme 
s LED svítilnami. 

Velké finance si vyžádá dokončení opravy elektrické 
energie, kterou jsme již začali v roce 2020. A nejenom 
opravu, ale i nové rozvody v kuchyni, nová úklidová 
místnost a sociální zařízení. 

Nově se také musí vybudovat rozvody vody a odpady, 
včetně napojení na stávající kanalizaci. Dlažba v kuchyni, 
přísálí, úklidové místnosti a sociálních zařízeních bude 
nová. Veškeré vnitřní a venkovní dveře budou nové. 
V kuchyni přibude jedno okno a místo stávajících luxfer 
budou dána nová okna. 

Součástí nového vchodu bude i terasa, dva metry široká 
a propojená se stávající rampou u skladu.

                 Část opravy provedou naši členové brigádnickou 
činností, část bude zadaná odborným firmám. Plánovaná 
částka bez vybavení nové kuchyně by neměla přesáhnout 
1 600 000,- Kč. 

                 Věřím, že vynaložení financí zlepší kvalitu služeb, 
které můžeme poskytnout pro svoji činnost a pro zájemce 
z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o kulturní využití 
naší chaty.

Zpracoval: Ing Jaroslav Rod
předseda Mysliveckého spolku Pohořelice

CVRČOVICKÁ MYSLIVNA SE DOČKÁ REKONSTRUKCE
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Občasník Cvrčovické listy
vydává Obecní úřad ve Cvrčovicích
Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice
tel: 519 425 132
www.cvrcovice.cz

Vyšlo v březnu 2022
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 250 ks výtisků.

Sazba a Tisk: NetWings, s. r. o.
ue.sgniw- ten.www

Neprošlo jazykovou úpravou

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 9.dubna 2022 
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 olejo-
vých filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Brzdové kapaliny

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
(např. Fridex)

Rozpouštědla

Kyseliny

Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky

Do objemného odpadu 
PATŘÍ:
Části vybavení bytu

Části nábytku

Koberce

Židle

Matrace

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

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez 
přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťu-
jící 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.   

Kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu budou 
přistavené na těchto místech v následující den a čas: 

8. dubna 2022
- Prostranství u místního kostela Sv. Jakuba

- Vydlážděná plocha u hnízda plast a papír Ulička
Od pátku 8. dubna 2022 do pondělí 11. dubna 2022

 (odvoz během dopoledne)

reklama

MOBILNÍ SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Do mobilního svozu 
objemného odpadu 
NEPATŘÍ:
Stavební suť

Výkopová zemina

Autovraky

Nebezpečný odpad 
např. autobaterie, oleje, 
barvy, ředidla

Elektrická a elektronic-
ká zařízení

Pneumatiky

Kovové předměty

Nábytek s kovovými 
rámy nebo příslušen-
stvím 

Rámy oken vč. skel, 
plastová okna a dveře 
s kovovým příslušen-
stvím


