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máme za sebou covidový rok 2020 a těšíme se na Vánoce 
a  oslavy Nového roku. Z  tohoto pohledu byl rok 2020 sku-
tečně specifický. Jarní a  podzimní vlna nemoci Covid 19 
zkomplikovala život nám všem.  Museli jsme se obejít bez 
mnoha našich oblíbených kulturních akcí a dodržovat přís-
ná protiepidemická opatření. V  některých případech kom-
binace roušky, čepice a brýlí znamenala, že jsme vůbec ne 
koho jsme to vlastně potkali. I v této těžké době jsme však 
nezaháleli, obec a obecní úřad fungovali nadále bez nutnosti 
výrazných omezení a můžeme tak bilancovat úspěchy a ne-
úspěchy roku 2020. 

Z pohledu získávání dotací pro 
naši obec byl tento rok  rokem 
úspěšným. Podařilo se nám pře-
devším konečně získat dotaci na 
rekonstrukci zámečku na infor-
mační, kulturní a vzdělávací cen-
trum ve výši 6.154.180,- Kč. Vybu-
dování zázemí pro naše spolky 
a  kulturní sál společně s  galerií 
nám umožní a usnadní  pořádání 
našich kulturních akcí. V  rámci 
uvedené rekonstrukce bude vybu-
dován i vstup ze strany hostince. 
Do budoucna budeme mít kom-
plexní propojený areál, který nám 
budou jisto jistě všechny okolní 
obce a města jen závidět.   

S  takto poskytnutými finanč-
ními prostředky budeme moci 
zahájit rekonstrukci a  těšit se na 
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nové prostory. Čekáme, zda-li se nám ještě podaří získat fi-
nanční prostředky z Norských fondů, které poskytují vyšší 
finanční podíl dotace. Dalším úspěchem je získání dotace 
společně s  obcí Ivaň na kompostéry a  štěpkovač ve výši 
1.960.169,- Kč. Kompostéry budou k dispozici všem, kteří si 
požádali v  provedené anketě, a  to v  jarních měsících roku 
2021, štěpkovač bude umístěn na obci s možností zapůjčení 
občanům. Z dotačních prostředků bylo v roce 2020 vybudo-
váno multifunkční sportovní hřiště, na které jsme obdrželi 
dotaci ve výši 1.110.634,- Kč. Získáváním dotací se nám daří 
udržovat obecní rozpočet v dobré kondici a přitom budovat 
a zajišťovat potřeby občanů obce. 

  V roce 2020 se nám podařilo:opravit silnici ke splavu, in-
stalovat nové autobusové zastávky, vybudovat nové zázemí 

pro vodácký klub, ve spolupráci s Morav-
ským rybářským svazem vybagrovat za-
nešené spojení Rajčuli a splavu. 

Na dobré cestě je poskytnutí dotace 
na revitalizaci potůčku, kdy je již téměř 
jisté, vzhledem k  bodovému ohodnocení, 
že tuto dotaci obdržíme.  V letošním roce 
jsme ještě požádali o  dotaci na opravu 
cesty ke hřbitovu – spojnice od Loděnic-
ké ke hřbitovu k vydláždění,  ale bohužel 
je tato dotace určena pouze pro místní, 
nikoli účelové komunikace. Projektovou 
dokumentaci a  stavební povolení však 
máme k dispozici, oprava bude provedena 
nejpozději v jarních měsících roku 2021. 

Přestože můžeme rok 2020 označit jako 
covidový naše obec byla a je plně funkční. 
Obec je udržována v  čistotě, opakovaně 
bylo investováno do údržby interakčních 
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prvků na Loděnické, byly vysáze-
ny ovocné a další stromy, lípy ko-
lem našeho učiliště. K multifunkč-
nímu hřišti byla vybudována nová 
pergola, která bude na jaře doplně-
na o posezení, herní prvky byly ob-
noveny, byly doplněny lavičky na 
splav.  V  zimních měsících dojde 
k  ořezu topolů v  okolí obou spor-
tovních hřišť. Na počátku příští-
ho roku bude provedeno rozšíření 
obecního rozhlasu do nové zástav-
by a doplněny kontejnery na plast 
a papír. 

Jak jsem již uváděl výše, byli 
jsme bohužel výrazně ochuze-
ni o  naše oblíbené kulturní akce. 
Začalo to hned na jaře, čarodějni-
ce, Den matek a  pokračovalo dál,  
hody, Cvrčovické helloweenské 
dyňování, obecní zabíjačka ... až 
Mikuláš se částečně podařil po-
chůzkou s Luciferem po obci a roz-
dáním balíčků pro děti. Co zůstalo 
bylo předáno do naší MŠ. Jak to dopadne s plesovou sezonou 
se nedá odhadnout. 

Aktuálně probíhá z  iniciativy povodí Moravy ořezávání 
a kácení nebezpečných stromů kolem náhonu ve směru na 
Pohořelice. Provádějící firma nabídla k odběru občanům naší 

obce odběr štěpky z větví, OÚ nechal udělat depon za Obec-
ním úřadem a v případě zájmu občanů je možné si odebrat. 
Tato firma nabízela i přímo dovoz do domu, zájem byl však 
zanedbatelný. Nemohu se nezmínit o  rozpočtové situaci 
pro příští rok, kdy nelze v současné době určit příjmy obce 



CVRČOVICKÉ LISTY 3

ze státního rozpočtu. V této situaci 
je sestavování obecního rozpočtu 
více než obtížné a  je nutné spíše 
šetřit a  nepočítat se stejnými pří-
jmy minulých let. Tato situace nás 
bohužel potkává v období, kdy jsme 
úspěšně získali jiné finanční pro-
středky, ale je nutné počítat s dofi-
nancováním ze strany obce. Je 
nepochybné, že obce, kraje a města 
budou ve svých rozpočtech kráce-
ny. Navrhované náhrady za chybě-
jící prostředky rozpočtů nemohou 
nahradit standartní každoroční 
příjmy obce.

Rok 2021 bude pro naši obec ro-
kem náročným. Budou zahájeny 
všechny výše zmiňované akce, re-
konstrukce zámečku, revitalizace 
potůčku, kompostéry a  štěpkovač, 
oprava cesty ke hřbitovu. Nadále 
zůstávají nevyřešeny, a  to přede-
vším z technických důvodů a mož-
né proveditelnosti otázky  od-
vodnění dvora u  bytovky v  uličce 
a odvodnění u silnice ve směru na 
Odrovice. K tomuto se samozřejmě 
přidává běžná agenda obce, údržba techniky, úklid obce, se-
kání travin, údržba komunikací a spousta dalších neviditel-
ných činností, kterých si málokdo   všimne a bere na vědomí. 
Nadále se pracuje na projektové dokumentaci a stavebním 
povolení pro možnost nové výstavby rodinných domů na 

pozemcích po levé straně od silnice ke hřbitovu. V roce 2021 
bychom rádi dosáhli stavebního povolení pro vybudování 
inženýrských sítí a přistoupili k výběrovému řízení. Největ-
ší problém je v současné době kapacita čističky odpadních 
vod, která je údajně nedostatečná a  VAK Břeclav společně 
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s  městem Pohořelice 
pro povolení požaduje 
po naší obci příspěvek 
na rozšíření kapacity 
ČOV. Tímto by se zvý-
šila cena pozemků asi 
o 160,- Kč/m2. Celá zá-
ležitost je nadále v jed-
nání. 

Velmi rádi bychom 
přistoupily k  vybudo-
vání nové komunikace 
za zahradami ve směru 
od domu pana Plíška 
ke spojnici cesty ke 
hřbitovu. Součástí nově 
budované komunikace 
by bylo i  vybudování 
části od hlavní silnice 
k  panu Plíškovi, a  to 
i za cenu v části zúžené 
komunikace. Pokud bude vyhlášen odpovídající dotační titul 
pokusíme se finanční prostředky opět získat a záměr v dal-
ším roce uskutečnit. Většina z Vás si jistě všimla, že v dané 
lokalitě probíhá živá stavební činnost.

Nadále věřím tomu, že naše obec se bude v  roce 2021 
úspěšně a v rozumné míře rozvíjet, že naše sousedské vzta-

hy budou přátelské a příjemné. Nám všem přeji do Nového 
roku především hodně zdraví a štěstí, které přijde, když se 
o to všichni společně  alespoň trošku zasloužíme. 
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Hana Cirhanová

debních nástrojů, jako ukulele, dudy, nebo harmonika a zpě-
vem koled, se děti seznámily s příběhem o narození Ježíš-
ka.  Divadlo bylo výborně zpracované a  děti byly nadšené. 
Během celého programu byla zachována veškerá hygienická 
opatření.  Dne 3.12. přijelo do školky mobilní planetárium se 
vzdělávacím programem o vesmíru, během kterého se děti 
seznámily s jednotlivými planetami sluneční soustavy. I bě-
hem tohoto programu byla zachována všechna opatření. 
V pondělí 7. prosince se za dětmi přišel podívat Mikuláš se 
svým týmem. Děti z obou tříd se sešly ve třídě Broučků, kde 
čekaly na příchod trojice návštěvníků. Svatý Mikuláš nejdří-
ve přečetl z knihy hříchů, potom mu děti zazpívaly písničky 
a za odměnu dostal každý nadílku. Nyní si již plnými doušky 
užíváme předvánoční čas. S dětmi plníme úkoly z advent-
ního kalendáře, zpíváme koledy, tvoříme. Společně jsme si 
i umíchali perníkové těsto a napekli perníčky. Před Vánoce-
mi ještě chystáme pro děti den vánočních her a soutěží, děti 
z obou tříd si také vzájemně předvedou krátká vystoupení, 
která se naučily a zazpívají si společně koledy.

• zastupitelstvo obce schválilo podepsání smlouvy 
s Odborným učilištěm Cvrčovice na pronájem budovy 
č.p. 19 na dobu 5 let

• dále schválilo uzavření pachtovní smlouvy se Stat-
kem Pohořelice na pozemek p.č. 5257 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou 1 rok

• odsouhlasilo odpuštění nájemného za budovu č.p. 54 
v  období od 14.10.2020 do 2.12.2020 / covidové opat-
ření/

• schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene sítí pro 
E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 251/1 a 237/1

• také byl schválen jednorázový příspěvek na údržbu 
Moravských vinařských stezek v naší obci

• zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Sdru-
žení obcí Čistá Jihlava za r. 2019

• byl schválen střednědobý výhled obce na rok 2021 – 
2023

• byla navržena a schválena inventarizační komise pro 
rok 2020

• dalším důležitým bodem bylo schválení rozpočtové-
ho provizoria obce na rok 2021 a to do doby schvále-
ní rozpočtu obce s tím, že hospodaření obce se bude 
řídit posledním upraveným rozpočtem předchozího 
roku. V  rámci rozpočtového provizoria bude obec fi-
nancovat pouze akce schválené kompetentními or-
gány obce a hradit závazky z uzavřených smluv. Nad 
rámec schvaluje úhradu faktury za opravu cesty ke 
hřbitovu a za opravu označení pro vinařskou stezku.

• Z informací starosty:

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

prosinec 2020

• v souvislosti s covidem byly omezeny všechny kul-
turní akce. Kapela na obecní ples je objednaná, ale 
uvidíme podle aktuální situace

• obec obdržela dotaci na revitalizaci Potůčku ve výši 
32mil. Kč

• starosta Města Pohořelice nám zaslal požadavek na 
příspěvek rozšíření čistírny odpadních vod v Poho-
řelicích, na kterou je naše obec napojena. Požadu-
jí částku ve výši 5. 350.636,-Kč bez DPH. Týká se to 
nové zástavby RD tzv. Sedmičtvrť. Tato částka by 
nám výrazně navýšila ceny pozemků. Kolem tohoto 
požadavku proběhnou ještě další jednání.

• došlo k přesunu buňky vodáckého klubu na obecní 
pozemek za obchodem Jednoty, kam byla zřízena 
elektrická přípojka. Jsou sepsána pravidla spoluprá-
ce vodáckého klubu a provozovatele tábořiště u spla-
vu

• užívání dočasné stavby ,,Tábořiště u  splavu“ bylo 
prodlouženo do 21.12.2028

• byly zakoupeny fošny na zpevnění plotů v dolní čás-
ti multifunkčního hřiště a  v  současné době je naši 
pracovníci moří teakem

• byla vybudována pergola u  multifunkčního hřiště, 
zpevněná ploch ke vstupu na hřiště. Lavičky a stolek 
dodáme na jaře.

• byl proveden prořez stromů mezi Cvrčovicemi a Po-
hořelicemi, štěpka byla nabídnuta občanů – na obec-
ním dvoře je k dispozici její skládka

• zastupitelstvo obce neodsouhlasilo žádost s výstav-
bou dvojdomku na parcele č.5270 a požaduje dodržet 
stanovená regulativa

• senior taxi funguje ke spokojenosti občanů – proza-
tím je využilo 10 lidí

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátek školního roku je bohužel stále provázen korona-

virovými opatřeními  a společným akcím s rodiči příliš ne-
přeje. Přesto se ale snažíme o pestrost programu a zachování 
akcí alespoň v  rámci školky. Koncem září proběhla jediná 
akce, které se účastnili i rodiče. Tou byla již tradičně Draki-
áda. Ve školce se sešlo třicet dětí se svými rodiči, byl teplý 
podzimní den a vítr foukal přiměřeně. Pouštění draků probí-
halo na fotbalovém hřišti a následně se opékaly špekáčky na 
školním dvorku. S organizací vypomohly provozní zaměst-
nankyně a celou akci si všichni užili. Příští akce, Martinská 
slavnost již proběhla bez přítomnosti rodičů. Děti nazdobily 
plášť pro sv. Martina a  napekly rohlíčky. Potom čekaly na 
příjezd sv. Martina. Ten přijel na bílém koni aby dovezl dě-
tem rohlíčky i  vyrobený plášť. Děti se dozvěděly legendu 
o sv. Martinovi a co vše s ní souvisí- husa, rohlíčky, aj. Za-
zpívali jsme si písně o Martinovi a rozloučili se. Celý týden 
se nesl v duchu legendy, děti psaly husím perem, vyráběly, 
malovaly, zpívaly a dramatizovaly příběh o sv. Martinovi. Na 
poslední listopadový den se nám podařilo pro děti zajistit di-
vadelní přestavení s názvem Slyšte, slyšte, ve kterém hrály 
samy děti. Tímto představením, provázeném spoustou hu-
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ROK S COVIDEM
Když jsme se v OU Cvrčovice loučili s rokem 2019 tradič-

ní Vánoční akademií a přáli si co nejlepší rok následující, 
těžko jsme mohli očekávat změny, které zasáhly vše, co 
jsme považovali za neměnné v  osobním či společenském 
životě, i v učitelské profesi, že jediný virus otřese našimi 
prioritami, tradicemi a zažitými postupy.  Jací jsme dnes, 
po roce – co nám „Covid“ dal a vzal?

V  lednu jsme ještě rozdali pololetní vysvědčení, užili si 
školní ples a vyrazili na jarní prázdniny. I když se množily 
zprávy o podivném viru kdesi v Itálii a pak nečekaně i u nás, 
březnové vyhlášení nouzového stavu a  překotné odeslání 
žáků domů jsme ještě nevnímali jako poslední den školního 
roku, v němž se vidíme se dvěma třetinami žáků tváří v tvář. 
A že se do tříd s žáky třetích ročníků  vrátíme za dlouhé dva 
měsíce. Zahradníci a aranžéři tehdy ze dne na den opusti-
li skleníky plné právě vysévaných semínek, cukráři odešli 
uprostřed rozpečených dortů a cukroví a na místa nastoupili 
vyučující odborného výcviku, asistentky i  nepedagogický 
personál školy, aby udrželi vše potřebné v chodu do chvíle, 
kdy se žáci vrátí. Vyučující oboru šití oděvů vyměnily střihy 
modelů plánované pro tradiční módní přehlídku za usilovné 
šití roušek, stejně jako mnohé jejich žákyně doma. Učitelé 
všeobecných předmětů zatím usilovně zprovozňovali tech-
nické prostředky potřebné pro distanční výuku a navázání 
forem komunikace s žáky, které by ještě včera byly nemysli-
telné. Večerní telefonáty s rodiči i žáky, vzkazy přes messen-
ger, skype, What´sApp, školní mail, osobní mail…. Málokdo 
byl ideálně technicky vybaven a bylo potřeba postavit hodně 
mostů přes nepříznivé podmínky, abychom se co nejefektiv-
něji spojili k výuce. Vyplatilo se, že jsme ve škole v minulých 
letech investovali do technického vybavení – ale museli 
jsme brát ohled i na možnosti žáků, kteří žijí v různých soci-
álních poměrech, často v mnohačetných rodinách. 

Po úspěšně zvládnutých červnových závěrečných zkouš-
kách našimi třeťáky a po prázdninovém odpočinku jsme na-

stoupili do nového školního roku s nadějí, že se vše v dobré 
obrací. Asi nikdy dřív se žáci netěšili do školních lavic tak, 
jako v  září 2020, bez ohledu na roušky a  všudypřítomnou 
dezinfekci. Ministr školství však radil neponechat nic náho-
dě. Čekalo nás vytvoření databáze elektronických kontaktů 
na žáky i rodiče. Vytvoření google účtů, zasvěcení žáků do 
nezbytných i užitečných funkcí elektronické žákovské kníž-
ky Edupage. A  než jsme se nadáli, zase jsme pracovali na 
dálku. Tři týdny? Dva měsíce…a možná déle. Slovo flexibilita 
nabylo pro pedagogy i žáky, stejně jako pro celou společnost, 
zcela nových rozměrů. A najednou jsou přede dveřmi opět 
Vánoce a čas – tentokrát bez Vánoční akademie – bilanco-
vat. 

Co nám Covid vzal? Zažitou představu o  podobě školy 
a vyučování. Fungující a přehledný stereotyp školního roku. 
Uctivý odstup žáků od pedagogů a autoritu pedagogů založe-
nou na osobní přítomnosti. A co jsme naopak získali? Roz-
hodně jsme si zvýšili počítačovou gramotnost. Na cestě od 
emailu k  on-line výuce jsme se vybavili externími datovými 
úložišti, kamerami a mikrofony a novými poznatky z online 
webinářů a vzájemných konzultací.  Zadruhé – nejen vyuču-
jící, ale především žáci se osmělili komunikovat za hranicí 
běžného školního dne a třídy.  Zpočátku jsme byli stále k dis-
pozici, abychom je udrželi bdělé přes mnohé demotivační 
faktory v  podobě kolísajícího signálu, kolabujícího note-
booku, chybějícího pc programu v  domácím počítači. Učili 
jsme je psát e-maily, vyřizovat si své záležitosti, domlouvat 
se, žádat, psát bez chyb – a najednou se úkoly z pracovního 
listu staly skutečností. U některých dříve zakřiknutých žáků 
radost ze samostatně napsaného dotazu učiteli mnohdy pře-
vážila nad radostí ze splněného úkolu. A do třetice – zhod-
notili jsme individuální přístup k  žákům, který naši školu 
charakterizuje. Stali jsme se mnohem víc pomocníky, prů-
vodci a rádci na jejich samostatné cestě ke vzdělání. Vedle 
svého předmětu jsme se učili na dálku motivovat a povzbu-
zovat. To vše si z distanční výuky přenášíme i do prezenční. 
Snad už v roce 2021 zase nastálo!   

Za OÚ Cvrčovice Mgr. Jana Petlachová
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Racing Team Cvrčovice 

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli krásné 
prožití svátků vánočních a aby měl Váš rok, nový rok 2021 
úspěšný start. Přejeme Vám spoustu zdraví, štěstí a lásky. 

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU, 

Kateřina Toužínová

I když by se mohlo zdát, že zde vane mírný vánek, opak je 
pravdou. Rychlost místních řemeslníků na sebe nenechala 
dlouho čekat a novostavby už zde tvoří lukrativní zázemí. 

Skvělá lokalita, dostupnost, milí starousedlíci i  čerstvě 
vznikající generace přistěhovalých, to všechno nabízí nová 
zástavba hned za listnatým předělem od Pohořelic. 

Místo, pro mladé rodiny, které chtějí hnízdit a ukázat klid-
nější svět svým dětem, či naopak pro starší páry, co chtějí 
při západu slunce se sklenicí moravského vína poslouchat 
“vodopád” Jihlavy. 

Ulice plná smíchu a ratolestí, na které se myslelo ihned od 
začátku výstavbou malého hřiště, lavičkami pro jejich odda-
né ochránce, a navíc je to spojka mezi pohořelickým sateli-
tem a centrem Cvrčovic. Ale i tato D1 se v okamžiku změní 

ŽIVOT ZA VĚTROLAMEM v naprosté soukromí ve vlastních zahradách s nadstandard-
ní rozlohou. 

Rovina, která nabádá sportovce nasadit tenisky, vytáhne 
maminky s kočárky do přilehlých polních cest, ale také díky 
ní je zde Don Quijotské zápolení s přírodními podmínkami, 
které občas “voní” puncem venkova.
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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 prosinci 2020
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 220 ks výtisků.

Sazba a Tisk: NetWings, s. r. o.
www.net ‑wings.eu
Neprošlo jazykovou úpravou

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 
přeje zastupitelstvo obce Cvrčovice

PF 2021


