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letní měsíce a teplo nám bohužel již končí a vzhledem 
k cenám energií nás čeká nevypočitatelná situace v zim-
ních měsících. Podle tvrzení našich vládních představitelů 
se nemusíme obávat zásadních nedostatků, ale byl bych 
rozhodně připraven i na zhoršení současné situace. Ale 
zpátky k letním měsícům v naší obci, které byly plné kultur-
ních a společenských akcí. První, dalo by se říci letní akcí, 
byla oslava 65. výročí založení Zahrádkářského svazu na 
cvrčovickém učilišti. Celá akce byla zaštítěna učilištěm za 
hojné účasti hostů, stánků a módní přehlídky.
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Následující akce se už týkaly nás 
všech. Úspěšnou akcí byl MDD na 
cvrčovickém splavu. MDD se zúčastni-
lo přes 100 dětí a největší oblibu slavila 
Paní Alena Lahodová a její projížďky na 
koních. Akce se vydařila a děti se určitě 
těší na příští rok opět na cvrčovickém 
splavu.

Další akcí, která získává velmi na oblibě je „Cvrčovický 
biatlon„ organizovaný naším fotbalovým klubem. Této akci 
je věnován samostatný článek v našem zpravodaji, musím 
však poděkovat všem, kteří se na zajištění akce podíleli, 
protože sám moc dobře vím, kolik času a práce stojí zajiště-
ní všeho potřebného pro zdárný průběh celé akce a poté 
následný úklid.

Ve stejný den, kdy Miroslav Vavřík, nájemce našeho 
hostince, pořádal jeden ze svých „Rock festů„ se konal 
druhý ročník „Cvrčovické neckyády„. Jedná se opět o akci, 
u které je zvyšující se obliba a zájem diváků. Hlavním orga-
nizátorem akce je pan Karel Zoufalý. Rovněž této akci je 
věnován samostatný článek našeho zpravodaje. Nelze však 
opomenout stejné poděkování všem organizátorům této 
akce včetně pana Petra Rybeckého a popřát hodně úspěchů 
do dalšího ročníku. 

Cvrčovické hody v letošním roce organizovala Nicole 
Světlíková, která se této role ujala velmi úspěšně a nejde říci 
nic jiného, než to, že hody se vydařily, účast byla hojná 
a program samotné hodové zábavy a kácení máje byl dobře 
zajištěn. Od těchto mladých stárků již byla vznesena žádost 
o organizaci hodů v příštím roce. Je více než skvělé, že se 
konání hodů chopila mladá generace a předává a učí se 
naše zvyky i pro další nastupující generaci. Ještě jednou 
všem stárkům děkuji a přeji jim další úspěšné hody v naší 
obci. 

Nyní již zpět k naší obci a plánovaným akcím. Nejvý-
znamnější akcí je příprava výstavby nové hasičky resp. 
oprava staré a rozšíření o zasedací místnost a zázemí. Byla 
vypracována projektová dokumentace a požádáno o dotaci, 
která je poskytována ve výši 50% nákladů. Za posledních asi 
8 let se jedná o první dotační titul, který pokrývá i hasičské 
jednotky JPO5. 

V pondělí 12. září nastoupila opět k pokračování stavby 
„Revitalizace toku Potůček„ firma Ekostavby, a.s.. V podzim-
ních měsících by měly být vybudovány vzdouvací zařízení 
a voda by měla proudit již i obtočným ramenem do 
„Hauskrámu„. Nemohu se nezmínit, z mého pohledu, 
o poněkud nelogickém přístupu ochránců přírody, kteří si 
v rámci stavebního povolení vymohli zastavení prací 
v letních měsících, kdy bylo nejméně vody a práce by byly 
mnohem snazší a efektivnější. Nyní v tom blátě a bahně 



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

bude vše mnohem těžší. Od pondělí 19. září by rovněž 
mělo dojít k částečné opravě polní cesty k potůčku. Uvedení 
do původního stavu bude provedeno po dokončení staveb-
ních prací. V rámci frézování komunikace mezi Cvrčovice-
mi a Pohořelicemi se mi podařilo dohodnout s prováděcí 
firmou dodání ofrézovaného recyklátu, který použijeme na 
opravu některých našich místních a účelových komunika-
cí.  

Dalším naším úkolem v jarních měsících bude přistoupe-
ní k rekonstrukci vedlejší místnosti v našem hostinci. Měla 
by vzniknout společenská místnost, samostatné WC a malá 
kuchyňka se skladem pro přípravu občerstvení na akce, 
které by se v těchto prostorách mohly konat. Využívání této 
oddělené části zůstane plně v kompetenci naší obce. Proza-
tím nevyřešenou otázkou zůstává, zda-li pan Mirek Vavřík, 
který hostinství provozuje bude nadále nájemcem. Podle 
jeho sdělení tento uvažuje o ukončení nájmu. Obec by 
v tomto případě musela, pokud by měl zůstat hostinec 
funkční, vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce. 
Prozatím však pan Mirek Vavřík setrvává a pevně věřím, že 
i zůstane.   

Z důvodu navyšování cen energií jsme jako obec přistou-
pily k prozatím drobným opatřením, které spočívají ve 
vypnutí části osvětlení vedoucího k místnímu hřbitovu 
a zkrácení doby osvitu z 23 hodiny na 21 hodinu. V průběhu 
roku 2023 bych rád provedl výměnu lamp veřejného osvět-
lení na led světla, jejichž spotřeba je o téměř 2/3 nižší než 
stávající osvětlení. Výměna by měla probíhat průběžně, 
vždy po 20 ks lamp. 

Opakovaně se objevují dotazy na plánovanou výstavbu 
RD a prodej pozemků v lokalitě směrem ke hřbitovu. Pro 
vybudování IS a rozparcelování pozemku byla zpracována  
projektová dokumentace a rozpočet. Vzhledem k cenám 
stavebních materiálů a požadavku příspěvku města Pohoře-
lice na modernizaci ČOV by v současné době vyšel m2

pozemku na částku přesahující 5000,- Kč a to za situace, kdy 
obec prodává m2 za 500,- Kč, ostatní částky jsou investice 
do IS.  Za této situace a s těmito náklady nepovažuji za 
rozumné v přípravách pokračovat a celá záležitost je 
odložena na příznivější období.  

Závěrem mého příspěvku jen stručně ke komunálním 
volbám. Pro další volební období byla v naší obci sestavena 
pouze jedna kandidátka. Podle zjištění Českého statistické-
ho úřadu je stejná situace v ¼ všech obcí v ČR. Je to dáno 
tím, že vykonávat tyto veřejné funkce na malých obcích je 
více než nevděčné a čím dál tím složitější z důvodu nárůstu 
byrokracie a nutnosti orientace v souvisejících právních 
předpisech upravujících fungování obcí. Věřím však, že 
zvolené zastupitelstvo bude jednotné a ve svém volebním 
období bude naši obec dobře a kvalitně  reprezentovat.  

Přeji Vám v začínajících podzimních měsících přede-
vším hodně klidu a pohody v teple domova.  

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

Zastupitelstvo dne 5. září 2022
•  zastupitelstvo schválilo smlouvu o nájmu části pozemku 

p.č. 237/1 o výměře 75m2

•  dále schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 
ÚZSVM parcely č. 207 do majetku obce

•  smlouvu o smlouvě budoucí  s EG.D a.s. o zřízení věcné-
ho břemene na pozemku p.č. 5218 a na pozemku p.č. 80

•  zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet 
Sdružení obcí Čistá Jihlava za r. 2021

Informace starosty
•  dotaci na opravu komunikací jsme neobdrželi, byli jsme 

zařazeni mezi náhradníky
•  oprava soch, které jsou již odvezeny bude hrazena ze 

70% z dotace
•  na dotaci na opravu Zámečku stále čekáme – měla by 

být hrazena 100%
•  byla podána žádost na dotaci na opravu a rozšíření 

hasičky, kde je 50% dotace
•  starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na kulturních 

akcích v letním období
•  pomnoha intervencích na stav státní komunikace v obci 

bude v době od 15. do 30. 9.2022 uzavřena komunikace od 
Pohořelic po kostel a to z důvodů opravy

•  3. 10. 2022 bude přerušena dodávka elektrické energie 
téměř v celé obci

•  plánujeme vybudovat propustek pod silnicí  u zahrady 
pana Kovácse tak, aby dešťová voda nevyplavovala jeho 
zahradu

•  byla provedena výměna uhnilých prken na mostě přes 
řeku Jihlavu

•  řešíme parkování a nelegální využívání pozemku za 
stodolou pana Zpěváka u cvrčovického splavu

•  na rodinný dům č.p. 203 se přistěhovalo 14 občanů 
z Bulharska, kteří pracují v drůbežárně v Modřicích. 
S majitelem domu se řešila povinnost slušného chování 
v obci

•  v nové zástavbě byly odcizeny zpomalovací čočky na 
silnici a lavička u dětského hřiště

•  10. 8. 2022 proběhla dílčí kontrola hospodaření obce 
auditorkami z JMK – nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky

•  starosta poděkoval ZO za spolupráci v uplynulém 
volebním období a dále jménem celého zastupitelstva 
poděkoval místostarostce obce paní Lence Šalandové za 
16-ti leté období ve funkci starostky a místostarostky 
obce Cvrčovice
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ODBORNÉM UČILIŠTI VE CVRČOVICÍCH

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Je čtvrtek 1. září 2022, členové pedagogického sboru 
připravili třídy teorie a vyzdobili učebny pro odborný výcvik 
dle tematického zaměření jednotlivých oborů. Očekáváme 
nástup žáků. Jací po prázdninách budou? Sejdeme se všich-
ni? Učitelé čekají na své svěřence ve třídách. A už je to tady. 
Hlasitý smích ostřílených žáků z vyšších ročníků se rozléhá 
po škole, zatím co stydlivé pohledy žáčků nastupujících do 
prvních ročníků se seznamují s novým prostředím školy. 

Školní rok 2022/23 na Odborném učilišti byl zahájen 
tradičně ve stylově zařízené kulturní místnosti. Toto 
prostředí dodává slavnostní ráz mnoha akcím po celý školní 
rok. 

Ředitelka školy RNDr. Milada Kussak Hӧklová vítá žáky 
a jejich zákonné zástupce a zahajuje nový školní rok.  
Nekonvenčním proslovem starosty Cvrčovic pana Mgr. 
Pavla Endlichera  jsou rodiče i žáci potěšeni a ubezpečují se, 
že si školu pro vyšší vzdělávání zvolili správně.

Letos školu čeká velká stavební akce. Po náročném 
uhájení existence školy se konečně podařilo sehnat finanč-
ní zajištění a povolení na výstavbu budovy nového domova 
mládeže. Stavba bude umístěna v prostředí zahradního 
areálu a svým rozsahem a zařízením zpříjemní pobyt žáků 
na této škole. Bude to náročný rok pro všechny zaměstnan-
ce a žáky školy, ale i pro obyvatele Cvrčovic, kteří budou 
omezováni zvýšeným průjezdem nákladních aut obcí na 
staveniště ve škole.
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Prázdniny utekly jako voda a ve ztichlé školce se opět 
rozezněly hlásky dětí a radostný smích. Došlo však i na 
slzičky našich nových kamarádů. Odloučení od maminek 
a vstup do mateřské školy jsou významným milníkem 
v životě dětí a tak není divu, že je někdy obtížné zvládnout 
vše s úsměvem na rtech. Našim cílem je však vytváření 
prostředí tvořivé pohody a bezpečí, a tak slziček postupně 
ubývá a v očích dětí se objevuje zájem a touha objevovat 
a poznávat vše nové.

V letošním školním roce máme opět dvě třídy a to třídu 
Broučků, kterou navštěvují mladší děti a třídu Cvrčků tvoře-
nou především předškoláky. Těch máme letos 19, což je 
dokonce o jednoho více než loni. Už teď se těšíme na vše, co 
nás čeká a doufáme, že nám naše plány nic nepřekazí. 
Koncem října opět zahájíme edukativně stimulační skupiny 
a zaměříme se na posilování dovedností potřebných pro 
snazší vstup do základní školy. Ještě před tím nás ale čekají 
podzimní radovánky s pouštěním draků a táborákem 
s rodiči.

Přestože jsme teprve v polovině září, měly již děti 
možnost shlédnout milé loutkové představení divadla 
z Hodonína, které se jim líbilo a nadšeně pomáhaly krtečko-
vi hledat bylinky pro nemocnou myšku. Ve třídách se děti 
postupně seznamují s pravidly a objevují hračky, ale také už 
se učí nové písničky a malují první tahy štětcem na papír.

Ráda bych ještě za nás za všechny pozdravila všechny 
prvňáčky a děti v přípravné třídě, kterým přejeme krásný 
a šťastný start do jejich školního života. Stále na ně myslí-
me a vzpomínáme na ten krásný rok, který jsme s nimi ve 
školce prožily.

 Anna Engliš, DiS., učitelka

Pokud se vše podaří postavit ve stanovených termínech, 
příští 50. výročí vzniku školy v podzimních měsících 
umožní přivítat žáky, rodiče, veřejnost i návštěvníky 
v novém prostředí zahrady s novou budovou domova 
mládeže.

Věříme, že s námi obyvatelé obce překonají vzniklé 
problémy a že se s námi rádi setkají na akcích pořádaných 
školou jako je Vánoční jarmark, Velikonoční výstava, Módní 
přehlídka a Dny otevřených dveří.

 Marie Osičková



CVRČOVICKÝ BIATLON 2022

CVRČOVICKÉ LISTY4

INFORMACE Z NAŠEHO DÁMSKÉHO KLUBU
Stále nás  baví se scházet, popovídat si, plánovat různé 

aktivity a výlety. Je to pro nás velice důležité v době, kdy 
mezi lidmi vázne komunikace a sousedská posezení. 

V měsíci červnu jsme si domluvili prohlídku komunitního 
centra Pfann v Pohořelicích. Chtěla bych touto cestou podě-
kovat Dominice Zapalačové, která je vedoucí Kulturního 
a informačního centra, za to, jak se nám věnovala. Byla to 
moc zajímavá exkurze. 

Další činnost, kterou jsme si naplánovali, je cvičení jógy. 
Je o to velký zájem a již po prvním cvičení s perfektní cviči-
telkou Sandrou Selinger, jsou všichni nadšeni. Snad nám to 
vydrží.

Na podzimní měsíce plánujeme spolupráci s Odborným 
učilištěm ve Cvrčovicích, kde domlouváme práci s kerami-
kou.

Za Dámský klub Šalandová Lenka

 První srpnová sobota už pět let patří Cvrčovickému 
biatlonu. Letos se tak uskutečnil již VI.ročník dnes už tak 
oblíbeného a zábavného závodu. 

 Letos čekalo na soutěžící několik změn. Nejvýraznější 
byla nová zbraň, vzduchová puška se zaměřovacím hledím. 
Druhou novinkou byl druhý můstek, na který museli soutě-
žící v lyžích nastoupat a poté absolvovat sjezd dolů. Změna 
proběhla i na trati, která byla o něco technicky více nároč-
nější. Bylo také zkráceno trestné kolo. Všechny tyto změny 
nabraly na dramatičnosti samotného závodu. 

 O závod byl letos mimořádný zájem, ve startovní listině 
se objevili zástupci ze Slovenska, Norska i Saúdské Arábie. 
Mezi ženami se nejlépe s nástrahami trati vypořádala 
vítězka dnes již tří ročníků,  Markéta Litrbacká, pro 2. místo 
si doběhla Lenka Lukášová a místo třetí vybojovala Julie 
Netušilová. V kategorii mužů si vítězný pohár a zlatou 
medaili vyběhal a vystřílel Pavel Efenberger, 2. místo a stří-
brnou medaili obsadil Tomáš Rudolecký. 3. místo a bronzo-
vou placku obsadil Karel Křivánek, který ale po závodě 
oznámil ukončení aktivní kariéry letního cvrčovického 
biatlonisty a o další medaile se již rvát nebude. 

 Cvrčovický biatlon ale není jen závod. Po celé odpoledne 
probíhal i program pro děti, skákací hrad, malování na 
obličej a pak samotný běh po trati i se střelbou  ze vzduchov-
ky přilákal velké množství z řad mládeže. Na všechny děti, 
které zdolaly trať, pak čekala malá odměna.

 Během podvečera se představil i cvrčovický tenisový 
tým, který hodlá bojovat o nejvyšší příčky v soutěži 
družstev. Rafael Vynadal, Novak,  Djurkovič a Ivan Lempl si 
okamžitě získali srdce nejen tenisových fanoušků. 

 Vrcholem večera pak byla bohatá tombola. Pořadatelé 
připravili více než 230 atraktivních cen, každá obálka byla 
opravdu výherní. Ty nejatraktivnější ceny jako chytré 
hodinky, poukazy do zlatnictví, dva televizory a další elekt-
ronika byly vylosovány až na závěr. K překvapení všech 
přijel hlavní výhru, TV JVC,  za zvuku prezidentských fanfár 
vylosovat sám prezident republiky s hradní stráží. 

 Po jeho odjezdu se už všichni mohli věnovat zpěvu 
a tanci, o dobrou náladu se postaral tradičně Zbyněk Hroud-
ný. Zábava na cvrčovickém hřišti pokračovala do pozdních 
nočních hodin. Letní cvrčovický biatlon 2022 se opravdu 
povedl. 

za pořadatele  Libor Vašíček



VODÁCKÝ KLUB ICHTIANDR CVRČOVICE,
POBOČNÝ SPOLEK SVMS INFORMUJE

Dne 28. května 2022 se uskutečnilo ve Cvrčovicích 3. kolo 
vodáckého víceboje na Sit on topech. Jednalo se o závod 
jednotlivců. Z 13 kategorií bylo závodníky obsazeno 10 
kategorií.  V nejmladších kategoriích se zúčastnil vždy 
jeden závodník.

Závodů se zúčastnilo celkem 20 lodí. Závod byl zahájen 
v 10,00 hod. a to první disciplínou slalomem. Slalom se jel 
na 6 branek, kde tři branky byly protivodní a tři povodní. Po 
slalomu se jel sprint. Po polední přestávce se jel klasický 
sjezd, kdy v polovině sjezdu byla střelnice, kde se střílelo ze 
vzduchovky na sklopné  terče. Žactvo na sestřelení jednoho 
terče mělo 4 diabolky. Juniorské a vyšší kategorie měli 
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CVRČOVICKÁ NECKYÁDA
Vážení občané, ve svém příspěvku bych rád zhodnotil 

2. ročník Cvrčovické neckyády.

Akce proběhl stejně jako loni týden po Biatlonu. Počasí 
vyšlo znamenitě a tak se mohlo 9 přihlášených a  zaregis-
trovaných plavidel vydat po řece Jihlavě k cíli, kde na ně 
čekal místní vodník sedící v neckách. Tam se nakonec 
dostala všechna plavidla, i když v důsledku nízké hladiny to 
byl pro některá plavidla trochu problém. Všechna plavidla 
byla originální a jedinečná. Ke každému zazněla příslušná 
hudba nebo i dialog. Posádkám děkuji za vynaložené úsilí 
při stavění plavidel, kde strávili mnoho hodin a volného 
času.

Nakonec byla oceněna všechna plavidla nápaditými 
,,Cvrčovickými neckami“ a ty nejoriginálnější plavidla 
vyhodnotila komise určená pro tento účel – za účast 
v komisi děkujeme i panu Robertu Šlachtovi. Komise určila 
jako vítěze plavidlo ,,Bílá labuť“ pana Oskara Dvořáka. Na 
druhém místě doplula ,,Ježibaba“ z pohádky Dívka na koště-
ti Dušana Janičaty  a třetí místo obsadili piráti s plavidlem 
,,Černá perla“.

Jako souběžná akce proběhla Cvrčovická lávka. Tam 
jsme po loňské zkušenosti slíbili, že letošní překonání bude 
mnohem složitější. A bylo. A asi tak trochu moc, takže další 
možná změna na příští rok není vyloučena. K překonání 
letošní lávky se přihlásilo přes 20 statečných a téměř větši-
na skončila několikrát ve vodě. Dětská lávka byla o něco 
málo pevnější, přesto se některé děti také vykoupaly. Lávky 
se zúčastnilo přes 50 dětí, což svědčí o velké oblibě této 
akce. Nakonec byli vyhodnocen 3. účastníci z každé lávky 
a odměněni krásným pohárem.

Závěrem bych chtěl poděkovat celému organizačnímu 
výboru, který tuto akci připravil, všem sponzorům, kteří se 
podíleli na věcných cenách pro soutěžící, vodáckému klubu 
za zapůjčení lodě a plaveckých vest pro děti, Petru Rybecké-
mu za občerstvení pro pořadatele a propůjčení prostorů pro 
vyhlášení výsledků. Dále chci poděkovat profesionálním 
hasičům z Pohořelic, záchranné službě Červeného kříže, 
hasičům ze Cvrčovic, Petru Míškovi s kolegyní za dokumen-
taci a rovněž pracovníkům obecního úřadu za přípravu 
a úklid po skončení akce.

Jako každá akce i ta naše měla malé mezery a nedostat-
ky. O některých víme a budeme se snažit se jich vyvarovat. 
Dále jsme rádi za vaše připomínky a návrhy, abychom je 
mohli příští rok na 3. Cvrčovické neckyádě 2023 realizovat.

za sportovní komisi Karel Zoufalý

6 diabolek a museli sestřelit 4 terče.  Do celkového hodno-
cení se časy  z jednotlivých disciplín sčítají. Rovněž tak do 
bodového hodnocení se za každou disciplínu připočítával 
k základnímu hodnocení 1 bod, tj nejlepší závodník získal 
celkem 8 bodů (5+3)..

Dne 6. srpna 2022 se uskutečnil XXII. ročník Cvrčovické-
ho džbánku, který se jezdí od roku 2000, jenž navázal na 
Hodonínský koštýř. V minulosti závod pořádali vodáci 
z Hodonína, jejichž činnost byla ukončena v roce 1999 tím, 
že jim město Hodonín odebralo pozemek, který dříve využí-
vali jako členové SVAZARMU několik desítek let.  Na tomto 
pozemku měli vybudovanou velkou vodáckou základnu, 
kterou bez náhrady museli zrušit.



MAS PODBRNĚNSKO

Vážení občané Cvrčovic, rádi bychom s Vámi sdíleli 
nejnovější zajímavosti, které se v letních měsících udály 
v MAS Podbrněnsko.

MAP III

V létě tohoto roku se rozběhly navazující projekty 
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání SO ORP Pohoře-
lice a Židlochovice, kde MAS Podbrněnsko spolu s městem 
Židlochovice plánuje vzdělávací aktivity a celkový rozvoj 
vzdělávací politiky na území Pohořelicka a Židlochovicka. 
V rámci navazujících projektů Místních akčních plánů 
vzdělávání III vznikne v nadcházejících letech na základě 
zhodnocení současné situace územní akční plán v oblasti 
vzdělávání, kterým bude rozvíjen systém sdílení a předává-
ní aktivit mezi vzdělávacími institucemi. Naplánují se 
i akce na další roky, jako jsou například vzdělávací konfe-
rence, semináře, exkurze za novými metodami výuky nebo 
vzdělávání pedagogů. 

ZALOŽENÍ ENERKOMU

V červnu jsme na naší MAS společně s osmi starosty 
z našeho území odhlasovali vznik spolku ENERKOM Podbr-
něnsko zabývajícího se komunitní energetikou. Naše 
činnost je zatím pouze v plenkách, chceme se však zasadit 
o energeticky soběstačnější, ekonomicky silnější a ekolo-
gicky šetrnější region. Naší činnost bude prozatím tvořit 
především informační a technická podpora pro členy 
spolku ohledně tématu energetiky, mapování energetic-
kých úspor a podpora vzniku obnovitelných zdrojů energie 
a sdílení zdrojů a energií mezi členy. Výhodou vzniklého 
spolku bude možnost společně překonávat překážky a efek-
tivně čerpat dostupnou dotační podporu.

PRV

V letošním roce jsme vyhlašovali z Programu rozvoje 
venkova Výzvu č. 6. Vyhlášená byla od 15. března do 15. 
dubna a bylo přijato 28 žádostí o dotaci ve 4 otevřených 
Fichích (oblastech). Do výzvy se tak přihlásil rekordní počet 
žadatelů. Z celkového počtu 28 žádostí jich 19 přišlo z SO 
ORP Pohořelice. Žádostí bude nakonec podpořeno 24.

Program rozvoje venkova podporuje projekty z různých 
oblastí. Největší oblibě se těší oblast na podporu zemědělců, 
po ní následuje podpora nezemědělských subjektů, podpora 
zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 
a nakonec i podpora rozvoje vesnice a základních služeb na 
venkově. 

V příštím roce se chystáme vyhlašovat poslední výzvu 
z Programu rozvoje venkova vztahující se k evropskému 
programovému období 2014 – 2021. Potom nás čeká již nové 
programové období a podpora lokálních zemědělců v rámci 
programu Společné zemědělské politiky. Doufáme, že se 
nám tímto způsobem podaří podpořit i někoho z Vás, 
občanů Cvrčovic. Informace o nejnovějších výzvách 
průběžně zveřejnujeme jak na webu MAS Podbrněnsko 
(podbrnensko.cz), tak na facebookové stránce naší MAS. 
Pokud se Vám v hlavě rodí nápad, který byste chtěli podpo-
řit, nebojte se na nás obrátit! V minulosti jsme již z Progra-
mu rozvoje venkova podpořili projekt na rozvoj cvrčovické 
mateřské školy.

Za kancelář MAS Anna Kalandrová

CVRČOVICKÉ LISTY6

Cvrčovického džbánku se zúčastnilo celkem 13 posádek 
v 5-ti kategoriích ze 7. Závod byl zahájen v 11,00 hod. poté 
co přestalo pršet. Součástí závodu byl slalom na 6 branek 
a poprojetí  se jel klasický sjezd spojený se střelbou ze 
vzduchovky na sklopné terče, hodem záchranných kruhem 
a hodem záchranným prostředkem. V kategrii rodič s dítě-
tem disciplíny plnilo dítě. V ostatních kategoriích plnil dis-
ciplínu vždy jeden člen posádky. Nejmladšímu účastníkovi 
byli 4 roky.

     V letošním roce se ještě uskuteční 5. kolo vodáckého 
víceboje na Sit on topech a  to v Pístovicích, kde budou 
vyhlášeni celkoví vítězové za rok 2022.

                        Ing. Bc. Jaroslav Šalanda, předseda pobočného spolku
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NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V POHOŘELICÍCH
Vážení občané, 

dne 02.08.2022 bude v našem městě otevřen nově vybu-
dovaný a moderně zařízený sběrný dvůr, který přinese 
významné zlepšení služeb v oblasti nakládání s odpady. 
Tento sběrný dvůr je umístěn na ulici Loděnická  č. p. 1079, 
parc. č. 800/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou (nedaleko 
původního sběrného místa). Pro provoz sběrného dvora byla 
vydána již všechna potřebná povolení. Sběrný dvůr byl 
navržen s takovou kapacitou, aby mohl sloužit občanům 
Pohořelic včetně městských částí Nová Ves, Smolín a Velký 
Dvůr a také občanům obcí Malešovice, Odrovice, Loděnice, 
Cvrčovice, a to u veškerých komunálních odpadů bezplatně, 
na základě předložení občanského průkazu. Na sběrném 
dvoře bude možné bezplatně odkládat papír, plast, sklo, 
kovy, nebezpečné odpady, bioodpad, objemný odpad, dřevo, 
vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky, baterie, použitý textil, 
pneumatiky a jedlé oleje, vše v běžném množství produko-
vaném v domácnostech. Dále zde bude možné odevzdat 
i stavební suť za poplatek, platit lze pouze platební kartou. 

Otevírací doba sběrného dvora byla zvolena tak, aby bylo 
možné předat odpady jak v pracovní dny, tak i o víkendu, 
a to v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 

Zvažujete fotovoltaickou 
elektrárnu na Váš dům?

Je to velmi individuální a záleží na několika faktorech:
   - průběžná spotřeba elektřiny v jednotlivých měsících  
   - celková roční energetická náročnost domu
   - výkupní cena elektřiny, kterou nespotřebujete
    - cena, za kterou fotovoltaiku pořizujete
   - dlouhodobý vývoj ceny za elektřinu

Chcete-li vědět více informací, 
neváhejte mě kontaktovat.

Konzultace proběhne ZDARMA.

Zbyšek Mrkvica
Technický konzultant, Alpha Solar

tel.: +420 774 580 771
email: zbysek.mrkvica@alphasolar.cz

Většinou se dočtete, že úspora nákladů za 
elektřinu po instalaci fotovoltaiky je 80% 
s návratností investice do 5 let.

Platí to pro každý dům?

www.alphasolar.cz

reklama

16 hodin. Odpady z tohoto sběrného dvora budou předá-
vány v souladu s principy současného odpadového hospo-
dářství přednostně k recyklaci nebo jiným druhům využití, 
nevyužitelné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu 
určených.    

Na vybudování sběrného dvora získalo město Pohořelice 
dotaci z Operačního programu životní prostředí - 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012003 - Sběrný dvůr Pohořelice, 
ve výši 7 046 335,81 Kč.

Věříme, že nový sběrný dvůr přinese našim občanům 
další zlepšení služeb poskytovaných městem a přispěje 
také ke zlepšení životního prostředí v Pohořelicích a okolí.    

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí Městského úřadu Pohořelice
ivana.galiova@pohorelice.cz



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

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

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

Neprošlo jazykovou úpravou
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