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CVRČOVICKÉ LISTY

konečně jsme se dočkali teplých letních měsíců 
a můžeme se těšit na dovolenou. Za uplynulé období mohu 
s potěšením konstatovat, že v naší obci nedošlo k žádné 
zásadní negativní situaci, která by ovlivnila očekávanou 
prázdninovou pohodu. Úřední záležitosti a úklid s údržbou 
obce však na počasí nehledí. Naše obec nadále drží udržitel-
ný stupeň rozvoje, kdy jsme v očekávání, zda-li nám budou 
poskytnuty dotace, o které jsme požádali. Bohužel již 
k dnešnímu dni jsem byl informován o tom, že dotace na 
opravu asfaltu v Uličce a nová cesta k panu Plíškovi  nám 
v prvním kole poskytnuta nebyla a byly jsme přesunuti do 
pozice náhradníků. Za této situace bude zvažováno, zda-li 
provedeme alespoň jednu z těchto investic výlučně z vlast-
ních zdrojů. Nadále pokračuje revitalizace toku Potůček 
s přerušením prací na vodním toku z důvodu rozmnožování 
ptactva a obojživelníků. V příštím roce však bude hotovo 
a jsem sám zvědav jakým způsobem vzdouvací zařízení, 
které bude vybudováno na podzim,  ovlivní hladinu obtoč-
ného ramene. Prozatím nadále spoléhám na výpočty 
vodohospodářských inženýrů, kteří přislíbili dostatečné 
zvedmutí hladiny. 

Vlastně jako každým rokem udržují naši dva pracovníci 
travní porost v obci na udržitelné úrovni. Není to snadné, 
než dokončí z jižní strany, už to na severní přerůstá. K tomu 
se přidávají čím dál častější poruchy obecní techniky. 
Odchází řemeny, spojky, ložiska a motory ztrácejí původní 
výkon, náklady na palivo rostou neuvěřitelně rychle.

Vznikne důstojné prostředí nejen pro hasiče samotné, 
ale především pro hasičskou mládež, která se bude mít 
kde scházet i v zimních měsících. Stavba samotná bude 
zahájena v příštím roce. Je nutné si uvědomit, že všechny 
procesy spojené s poskytnutím dotace, stavebním úřadem 
a všemi dotčenými orgány jsou časově nesmírně náročné. 

Foto hasičky

V jarních měsících proběhl v naší 
obci sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu. Společnost AVE, 
která nám tuto službu zajišťuje však 
není schopná odebrat vše, co 
bychom potřebovali ekologicky 
zlikvidovat. Proto byla oslovena 
společnost ASEKOL a.s. , která pro 
naši obec bezplatně zajistí umístění 
kontejneru (u OÚ) na drobné 

CVRČOVICKÉ LISTY 1

V příštím roce, resp. na 
podzim tohoto roku nás 
bohužel nemine nákup 
nejméně dvou dalších 
sekacích strojů a generální 
oprava Goliathe, který 
zvládal nejvíc práce na 
travních plochách. Bez 
kvalitní techniky nebude-
me schopni udržovat 
obecní pozemky v přijatel-
ném stavu. 

   Za důležitou považuji informaci vztahující se k našemu 
SDH. Po dlouhém přešlapování a různých variantách 
jsme konečně přistoupili k rekonstrukci a rozšíření naší 
hasičské zbrojnice. Byla vyhlášena dotační výzva, která 
pokryje 50% nákladů, a především se vztahuje i na naše 
hasiče JPO5. Stávající hasičská zbrojnice bude opravena 
a především rozšířena o zasedací – společenskou 
místnost, budou vybudovány veškeré přípojky na IS. 
Vjezd bude situován směrem k silnici na fotbalové hřiště. 

použité elektrospotřebiče do velikosti domácího PC a dále 
zabezpečí odvoz velkých elektrospotřebičů ( pračky, lednič-
ky … ). Sběr těchto spotřebičů proběhne v nejbližší době tak, 
že sběrné místo bude na obecním dvoře po dobu dvou dní 
a následně bude proveden odvoz uvedenou firmou. Podstat-
né je, že tato služba nám bude skutečně poskytována zdarma.

Zaznamenal jsem opakované dotazy ve věci prodeje 
pozemků a  možné výstavby RD v lokalitě ke hřbitovu.  Celý 
projekt a jeho realizace musela být odložena z důvodu nedo-
statečné kapacity ČOV Pohořelice a zcela nepřijatelného 
požadavku města Pohořelice na příspěvek od naší obce na 
navýšení kapacity ČOV. Vzhledem k nárustu cen stavebních 
prací a materiálů, a s připočtením příspěvku na navýšení 
kapacity ČOV, by cena pozemků byla tak vysoká, že by se 
staly neprodejnými nejen pro nás. Za této situace bude lepší 
vyčkat na další vývoj a tomuto přizpůsobit další postup. 



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Nyní už jen krátce ke kulturním akcím naší obce. V uply-
nulém období proběhlo na našem OÚ slavnostní vítání 
nových občánků naší obce a posezení s jubilanty. V rámci 
těchto akcí proběhlo i vystoupení našich „ pěvanek“  a vítání 
i posezení proběhlo velmi příjemně. Dne 4.6.2022 se usku-
tečnil na našem splavě Den dětí, kterého se zúčastnilo přes 
100 dětí. Akce byla úspěšná a podařilo se vyhnout následné 
bouřce. Poděkování patří všem organizátorům, naší MŠ 
a sponzorům. Děti už se těší na příští rok a opakovanou 
projížďku na koních.   Důležitá informace je, že v termínu 
22-23.7.2022 se uskuteční naše tradiční Svatojakubské 
cvrčovické hody. Organizace se ujala jako hlavní stárka

sl. Nicole Světlíková. Stárky a stárci již nacvičují a připravují 
vše tak, aby se hody vydařily. V naší obci se však uskuteční 
mnoho dalších společenských akcí, které organizují buď 
naše zájmové spolky , cvrčovické učiliště, obec nebo 
p. Vavřík s kapelami. Nerad bych některou akci vynechal, 
ale pouze pro připomenutí Memorial Oskara Dvořáka, 
Cvrčovický biatlon, Cvrčovická neckyáda, Revival fest 
a další. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. 

Přeji všem cvrčovickým občanům příjemné prožití 
letních měsíců a co nejméně nepříjemných bouřek .  

Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

BŘEZEN 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
•  smlouvu o zemědělském pachtu na části pozemku 

parc.č. 5437,5425 a 5492 na dobu neurčitou a to od 1. 4. 
2022

•  smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. Brno na 
pozemek parc.č. 213/1,213/3 a 237/1. Jedná se o přípojku 
k zámečku

•  smlouvu o smlouvě budoucí s EG.D,a.s.Brno o zřízení 
věcného břemene na pozemek parc.č. 251/1

•  smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 2037/1 o výměře 
190 m2

•  dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Českou republikou- 
Státní pozemkový úřad Praha o nájmu pozemku parc.č. 
164 o výměře 400 m2

•  rozpočet obce na rok 2022 podle předloženého návrhu
•  poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Pohořelice ve 

výši 250 000,-Kč na rekonstrukci myslivny ve Cvrčovi-
cích

•  ukončení nájemní smlouvy na kabiny TJ Dynamo 
Cvrčovice a uzavření smlouvy o výpůjčce a to od 1. 4. 
2022

Proběhla kontrola zásahové jednotky. Bylo zjištěno, že ji 
podle současných předpisů nelze udržet a to z důvodů nedo-
statku členů, školení, výstroje a kontrol techniky. Bude 
uzavřena smlouva na zabezpečení zásahu s profesionální-
mi hasiči v Pohořelicích.

Proběhla kontrola JML na vidimaci, legalizaci a evidenci 
voličských průkazů – bez závad.

ČERVEN 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
•  vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č. 237/1 

o výměře 75m2 za účelem užívání jako zahrada
•  smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s. Brno na 

pozemku p.č. 87/1 a na p.č. 5218 za jednorázovou úhradu
•  smlouvy o využití obecního systému odpadového 

hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozaříze-
ní- jedná se o odvoz velkých spotřebičů a také stacionál-
ní kontejnery pro malá elektrozařízení

•  účetní uzávěrku obce Cvrčovice za rok 2021
•  závěrečný účet obce za rok 2021 se souhlasem s celoroč-

ním hospodařením, a to bez výhrad
•  účetní uzávěrku Mateřské školy Cvrčovice

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Mgr. Pavla Endli-
chera, aby se zúčastnil řádné valné hromady akcionářů 
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. dne 14. 6. 
2022 v Břeclavi.

Požadované dotace pro letošní rok
•  oprava komunikace 85%
•  oprava soch 70  %
•  oprava Zámečku z regenerace brownfieldů z Národního 

fondu obnovy 80%
•  rekonstrukce hasičky 50%

Budeme aplikovat postřik Bora proti vrtuli ořechové – 
postřik se provede v tomto období na zem.

V MLK se uskutečnila revize knihovního fondu bez závad.

Od 1. 8. 2022 by měl do naší farnosti nastoupit nový farář Ing. 
Martin Kohoutek (41 let).
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Řešíme připomínky
•  stížnost na umístění nepotřebných strojů a aut kolem domu č.p. 61,  řeší starosta
•  uhnilá prkna přes řeku, řeší starosta
•  špatnou srozumitelnost při hlášení rozhlasem, bude přizván technik na seřízení
•  u splavu chybí část retardéru, je v řešení
•  u domu č.popisné 84  zasahuje ořešák do drátů el. vedení, vyřeší starosta

Akce, které nás čekají:
•  25. 6.2022 Memorial Oskara 

Dvořáka
•  22. a 23. 7 Jakubské hody
•  6. 8. 2022 Biatlon a Cvrčovický 

džbánek
•  13. 8. 2022 Neckyáda



ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OKÉNKO Z KULTURY

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ A SETKÁNÍ S JUBILANTY

21.5.2022 Proběhla oprava oplocení interakčních prvků na 
loděnické směrem ke kapli. Opravovali jsme spadlé oplocení 
cca 50 sloupků. Této akce se zúčastnilo 7 dobrovolníků. 
V měsíci lednu za účastni Mysliveckého spolku Pohořelice 
proběhla výměna 66 sloupků za železné profily, které splnily 
svůj účel. Dřevěné sloupky, které jsou na plotě osazeny z velké 
části uhnily tak byly vyjmuty a osazeny jinými snad pár let 
zase vydrží. Tahle akce je potřeba udělat v jarních měsících, 
aby nedocházelo k poškozování nové výsadby srnčí zvěří 
(vytloukání paroží srnců). Všem zúčastněným bych chtěl 
poděkovat.

Roman Křivánek, předseda životního prostředí

I v letošním roce v měsíci dubnu 
jsme Upálili čarodějnici. Pro děti byla 
připravena řada atrakcí a dobrot, které 
zabezpečila kulturní komise. S velkým 
zájmem dětí se setkalo tzv. pískování 
na tabulky s předlohou. Děkujeme 
všem, kteří se akce zúčastnili a hlavně 
našim milým, rozmilým čarodějnicím.

Lenka Šalandová

V sobotu dopoledne 28. května 2022 jsme na obecním úřadě přivítali šest 
nově narozených dětí, hudební produkci zajistila již tradičně Anička Šardová 
a recitaci mateřská škola. 

DEN DĚTÍ VE CVRČOVICÍCH

V odpoledních hodinách se uskuteč-
nilo ,,Posezení s jubilanty“. V letošním 
roce bylo pozváno 22 jubilantů, kterým 
jsme nabídli pohoštění, kulturní 
program, kytičku a malý dárek. Je 
příjemné pohovořit si s našimi 
seniory, kteří již něco pamatují a také 
si mezi sebou navzájem popovídají. 
Děkujeme jim za to, že se této akce 
zúčastnili.

 Přivítali jsme také nejstaršího 
občana naší obce, kterým je pan Beneš 
František, který v letošní roce oslaví 
99 roků – blahopřejeme a přejeme do 
dalších roků hodně zdraví a lásky těch 
nejbližších.

Lenka Šalandová
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Bylo připraveno několik stanovišť, na 
kterých děti plnily různé sportovní 
úkoly a kde také musely prokázat 
znalosti přírody. Po splnění úkolů si 
lepily na připravené kartičky obrázky 
živočichů, které řadily do přírodních 

společenstev. Po vyplnění celé kartičky 
se vracely na start, kde jim byly 
předány věcné dárky (taška s vos-
kovkami, klíčenkou, balonek, poukázka 
na pití a zmrzlinu) od sponzorů celé 
akce. 

V sobotu 4.6.2022 se konala na cvrčo-
vickém splavu oslava Dne dětí. Obecní 
úřad celou akci zaštítil a ve spolupráci 
s kulturní komisí vytvořil pro děti 
zábavné odpoledne. 



ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Doufáme, že si děti odnesly nejen 
tyto dárky, ale také příjemné zážitky. 

Touto cestou velmi děkujeme všem 
sponzorům za dárky a všem zúčast-
něným pořádajícím, kteří se obětavě 
dětem věnovali ve svém volném 
čase a pomohli tak vytvořit program, 
který zabavil mnoho dětí a poskytl v 
neposlední řadě i prostor pro setkání 
a příjemné odreagování i jejich 
rodičů a prarodičů.

S přáním prožití příjemné a klidné 
dovolené se budeme těšit, pokud 
nám to všechny okolnosti a zdraví 
dovolí, na další společenské události 
naší obce, které by mohly udělat 
radost i širší veřejnosti. 

Za kulturní komisi
Mgr. Klára Endlicherová

Konec školního roku se blíží, rádi bychom se tedy podělili 
o akce, které proběhly u nás v Mateřské škole Cvrčovice. 
V dubnu se uskutečnili zápisy do základní školy. Děti si tak 
prohlédly prostředí školy, kterou příští rok budou navštěvo-
vat. Abychom zahnali strach z neznámého prostředí, tak 
jsme navštívili Základní školu Pohořelice, kde si děti 
prohlédly jak probíhá výuka v 1. třídě. Vyzkoušeli jsme si 
i různé úkoly pro děti předškolního věku a ověřili si tak 
dovednosti potřebné pro nástup do základní školy. Navštívi-
ly nás také Pohádkové Tetiny se kterými jsme se vydali na 
dobrodružnou cestu kolem světa. V květnu jsme přijali 
pozvání Středního odborného učiliště Cvrčovice, kde nás 
provedli svojí rozkvetlou zahradou a předali dárky pro děti 
do školky. V červnu jsme se vydali na výlet s rodiči do Zoo 
Vyškov, kde si děti mohly zvířátka a dinosaury užít samy za 
doprovodu rodiče. Na školní zahradě se také uskutečnil den 
dětí, kde byly nachystané aktivity pro děti mezi kterými si 
mohly vybrat dle jejich zájmů. Děti si z dětského dne odnes-
ly vyrobené tričko metodou savování. V naší školce se také 
uskutečnil zápis, kde jsme přivítali nové kamarády, kteří 
budou navštěvovat naši školku.

                                   
Barbora Hrstková, učitelka

JAHODOVÝ PIKNIK NA ODBORNÉM UČILIŠTI CVRČOVICE
Již několik let připravujeme na  naší 

škole malou degustaci jahodových 
dezertů. V minulosti to bylo vedeno 
myšlenkou vylepšit jídelníček našim 
žákům. Letos jsme tento „Jahodový 
piknik“ propracovali a uspořádali ho 
v rámci projektu „Odborné učiliště 
a Domov mládeže Cvrčovice - zkvalit-
nění odborného vzdělávání“, a tak se 
dostala k degustaci tentokrát i veřej-
nost.

Projekt byl určen pro žáky oboru 
Kuchařské práce a Cukrářské práce. 
Žáci  si samostatně vybrali pokrmy 
a dezerty z jahod, pomocí internetu si 
našli recepty a vytvořili prezentaci, 
jmenovky na výrobky, naplánovali 
propagaci a prezentaci. Na odborném 

výcviku vyráběli jahodový koktejl, 
smoothie s chia semínky, zmrzlinu, 
domácí jahodovou marmeládu, 
tvarohové knedlíky, pannacottu, řezy, 
puding s jahodami…Ve venkovním 
areálu školy jsme připravili stánek 
s našimi dezerty a bylo jen na žácích, 
aby si prezentaci a propagaci řídili 
samostatně. 

V odpoledních hodinách se začali 
scházet občané Cvrčovic, navštívili 
nás zastupitelé obce, maminky se 
svými ratolestmi i kolemjedoucí. 
Počasí se umoudřilo a všem návštěv-
níkům byla umožněna výborná 
ochutnávka v krásném prostřední 
školního areálu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Dne 4. května 2022 proběhl zápis dětí do MŠ Cvrčovice. 
Obdržela jsem 24 žádostí. Pro školní rok 2022/2023 bylo 
volných 13 míst, které jsem obsadila dle stanovených krité-
rií, které vycházejí ze školského zákona.

Elena Danková, ředitelka MŠ
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DÁMSKÝ KLUB - NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY POHOŘELICE

zdaleka jejich poslední návštěva na 
naší škole. 
   Červen je nejen měsíc jahod, ale také 
konce školního roku. Na učilišti vrcho-
lí Závěrečné zkoušky, s ČZS jsme 
připravovali Zahradní slavnost, kde 
prezentovali naši žáci své výrobky, 
především na módní přehlídce. 
V úplném závěru školního roku se 
loučíme s našimi absolventy při 

     Vzhledem k tomu, že většina nás 
doposud nenavštívila nově 
zrekonstruovanou  Městskou 
knihovnu v Pohořelicích,  domluvila  
nám p. Lenka Šalandová s vedoucí 
knihovny její návštěvu. V měsíci 
květnu jsme tedy absolvovaly její 
prohlídku. Pracovnice  nás mile 
přivítaly a připravily dokonce 
i pohoštění, během kterého nás 
podrobně seznámila vedoucí 
s provozem knihovny.  Knihovna je 
rozdělena na oddíly dle žánru na 
beletrie, detektivní,  cestopisné, 
naučná literatura, velký oddíl dětské 
literatury, časopisy atd. Je možné si 
také provést rezervaci knih, v případě 
zájmu a možností knihy i dokoupí. 
Nachází se zde i pohodlný a pěkný 
koutek , kde je možné si v klidu 
posedět, knihy si prohlédnout, 
případně i něco přečíst. Celá knihovna 
působí moc hezky a hlavně klidným 
a pohodovým dojmem. 

     Na naši žádost nás paní knihovnice 
provedla celou nově 
zrekonstruovanou radniční budovou. 
V 1. poschodí jsme si prohlédly 
obřadní síň , přednáškový sál, 
kanceláře, sociální zařízení 
s kuchyňkou. Po celém schodišti 
a chodbě jsou zavěšeny historické 
fotografie města Pohořelic. Celá 
budova je vkusně a za jistě nemalé 
náklady opravena. Většina z nás jsme 
tam byla poprvé. Obě pracovnice se 
nám mile a ochotně věnovaly. 
    Protože bylo teplé a krásné 
odpoledne, zakončily jsme naši 
procházku v místní restauraci 
u zmrzlinového poháru. 

  Za Dámský klub Pavlevová Emilie

ŽELEZNÁ SOBOTA
Dne 30. 4. 2022 proběhl naší obcí sběr železného šrotu. 

Tentokrát jsme si nechali přistavit do naší obce 
2 kontejnery na železný šrot. Oba dva se nám podařilo 
zaplnit (4,5t železa). Chtěl bych všem poděkovat těm 
kteří přispěli. Dále bych chtěl poděkovat všem zúčastně-
ným hasičům.
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   Celkově hodnotíme projektový den 
jako velmi vydařený. Žáci se naučili 
samostatnému řešení úkolů, vzájemné 
spolupráci, respektu, odpovědnosti, 
rozvíjeli také komunikační schopnosti 
při prezentaci, rozvíjeli tvořivost, 
aktivitu a fantazii.
   Věříme, že všem zúčastněným jsme 
příjemně naladili chuťové pohárky, 
cítili se u nás příjemně a nebyla to 

Slavnostním předávání výučních listů.
   Vážení občané Cvrčovic, děkujeme 
Vám za Vaši přízeň a účast na 
našich akcích. Přejeme Vám 
pohodové léto a těšíme se na 
setkání s vámi v příštím školním roce.

Za žáky a zaměstnance
Bc. Vladimíra Sládková



ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané chtěl bych informovat o dění hasičů 

obce Cvrčovice v roce 2022. V měsíci březnu jsme se s mla-
dými hasiči účastnili Bořetického uzlování. V kategorie 
jednotlivců mladších žáků jsme obsadily krásné 2 místo. 
Další závody proběhly v obci Perná, kde jsme vybojovali dvě 
třetí místa v kategorii jednotlivců mladších a starších žáků. 
Mladým hasičům bych chtěl poděkovat za krásnou repre-
zentaci naší obce. 

7.5. 2022 proběhl už 7. ročník závodů mladých hasičů 
o pohár Cvrčovického splavu. Tentokrát nám počasí moc 
nepřálo celý den nám pršelo, proto i účast soutěžících 
družstev nebyla tak veliká celkem 12 týmů. Naši mladší žáci 
se umístily na 5. místě a starší žáci na krásném druhém 
místě. Chtěl bych poděkovat všem kteří se podíleli na průbě-
hu akce z řad hasičů. Velký dík patří i panu Rybeckému 
který nám poskytl zázemí na splavě.

28.5.2022 se naše družstva zúčastnila závodů v Novosed-
lích. Starším žákům se moc nedařilo obsadili 7. místo. Za to 
mladší žáci zabojovali a s velkou konkurencí získali 1. místo. 

4.6. 2022 proběhly závody v obci Ladná. Obě naše soutěžní 
družstva mladších i starších žáků obsadili shodně 5. místa. 
Účast na soutěži byla enormní zúčastnilo se 24 posádek 
z různých obcí okresu Břeclav.

11.6.2022 se konaly závody ve Velkých Bílovicích. Za 
velkého horka a velké účasti soutěžních týmů (16 mladších 
a 11 starších) se naše týmy umístili mladší žáci na 4. místě 
a starší žáci na 7. místě. Temito závody jsme uzavřeli jarní 
část soutěžní sezóny.

ZAVODNÍ DRUŽSTVO MUŽŮ

13.5.2022 se naše družstvo mužů zúčastnilo okrskového 
kola požárního sportu. Naši chlapi zabojovali a vyhráli tuto 
soutěž za což jim náleží vřelé pochvaly. S tímto vítězstvím 
jsme postoupili do okresního kola. Závodu se zúčastnilo 
celkem 7 družstev z okrsku č.3 Mikulov.

12.6.2022 Za krásného počasí proběhlo okresní kolo v PS 
v obci Kobylí kde naší muži získali 3. místo.

Za SDH Cvrčovice starosta Roman Křivánek
velitel Petr Křivánek

VODÁCKÝ KLUB ICHTIANDR CVRČOVICE,
POBOČNÝ SPOLEK SVMS INFORMUJE

Vodácký klub Ichtiandr Cvrčovice, i přes problémy nezaviněné 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 disciplíny a to slalom, sprint a sjezd spojený 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

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)

Kategorie pro SIT ON TOP CUP 2022
     Závody o „Cvrčovický džbánek“ se jedou na prami-

cích. V kategoriích mimo rodič s dítětem se jedná 
o součet let dvou závodníků tvořících posádku na lodi. 
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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.

RACING TEAM CVRČOVICE

Jak jistě víte, naše vrchařská sezóna je v plném proudu 
a my Vám přinášíme čerstvé informace o tom, jak se nám 
doposud dařilo.

Začneme květnovou Náměští nad Oslavou. Tento podnik 
je nám velice blízký, trať je profilově spíše technického typu, 
krátká, ale divácky velice atraktivní a tento závod je v širo-
kém okolí vyhlášený již déle, než 40 let. Atmosféra na 
Zámeckém vrchu, jak se tomuto podniku přezdívá, je oprav-
du nepopsatelná, jelikož vždy, při hromadném svozu všech 
závodních vozidel po odjetých jízdách, máte co dělat, abyste 
nepřejeli někomu z diváků, natahujících se po závodnících 
a jejich autech, nohy a tato atmosféra přivodí nejednomu 
jezdci mrazení po celém těle.

Pojďme už ale k výsledkům. Po roce a půl usedla za volant 
konečně i Martina, které se velice dařilo a se svými výsledky 
byla velice spokojena. Zdolala spoustu konkurentů a v oba 
dva dny dokonce vybojovala 2x třetí místo v Dámské trofeji. 

Karel, který na tento závod vsadil na novou techniku 
v podobě nové šestistupňové převodovky, která mimocho-
dem původně do jeho Freestylu patřila, si po oba dva dny 
vybojoval krásné čtvrté místo v divizi E1H-1600ccm a upev-
nil si tak umístění na přeních příčkách v celkovém hodno-
cení v jeho skupině.

Martin, který má Náměšť také moc rád a vlastně tady se 
před dvěma lety rozhodl, když se přijel na závody pouze 
podívat, že by se jim chtěl věnovat naplno, se tentokrát 
Zámeckého vrchu nezúčastnil. I on totiž chystal novou 
techniku a tento termín, bohužel, neměl šanci stihnout. 

    Dalším závodem, který náš team přijel zdolat, bylo známé 
ECCE HOMO Šternberk, jedná se o mistrovství Evropy. 
Zkrátka velice prestižní záležitost, kterou si každoročně už 
od roku 2017 nesmíme nechat ujít. Tohoto závodu se však 
zúčastnili pouze Karel s Martinem, jelikož Martina si pro 
letošek nedělala, vzhledem k jejímu postupnému návratu, 
jezdeckou licenci, která je k tomuto závodu potřebná. I přes 
obrovskou konkurenci, která čítala něco málo přes 210 

závodních aut, jak je na „Eccáku“ zvykem, se naši kluci 
neztratili. Auta fungovala a i přes drobné opravy, které byly 
na místě nutné se oba naši borci umístili v TOP 10 ve skupi-
ně E1-H1600 a E1H-2000 4x4. Skvělý úspěch!

Zatím posledním podnikem byla pro náš team Ústecká 21, 
technicky velice náročná trať, mezi jezdci velice oblíbená 
a na tento podnik se dostali pouze jezdci, kteří měli odjeté 
víc, jak dva závody. Martina se tedy, bohužel, opět na tomto 
závodě neobjevila kvůli odjetému pouze jednomu závodu. 
Karel a Martin ale opět bodovali. I přes menší problémy 
Karla s převodovkou, si po oba dva dny vybojoval čtvrté 
místo ve svojí skupině a Martin si ukořistil 1x třetí místo a 1x 
místo čtvrté. Jen tak dál!

Dalšími závody jsou Vírské serpentiny, Vrbno pod Pradě-
dem a Lanškroun. Doufáme, že i tam se náš team ukáže ve 
vší parádě a potrápí konkurenci. Přátelé, držte nám pěsti, 
děkujeme všem za neskutečnou podporu, protože spousta z 
Vás se na závodech ukáže a nám to vždy udělá neskutečnou 
radost. Děkujeme také našim sponzorům a rodinám za 
podporu a péči, které se nám na závodech i mimo ně dostává.

Sportu zdar a motorsportu obzvlášť!
 Za Racing Team Cvrčovice, Martina Zoufalá

MAS PODBRNĚNSKO

Vážení občané Cvrčovic, rádi bychom Vám představili 
činnost neziskové organizace Místní akční skupina Podbr-
něnsko, jejímž členem je i vaše obec. 

Co je MAS Podbrněnsko?
Místní akční skupina, zkráceně MAS Podbrněnsko, je spolek 
působící na území 35 obcí jižně od Brna. Spojuje aktivní 
občany do komunity, která se snaží rozvíjet život na venko-

vě. Tvoří síť partnerů, kterými jsou obce, školy, spolky, 
podnikatele i široká veřejnost. Díky finanční podpoře Evrop-
ské unie vytváří nové příležitosti pro venkovské oblasti 
v podobě rekonstrukce infrastruktury (nové či opravené 
chodníky, cyklostezky nebo například odborné učebny ve 
školách), pomáhá růst drobným podnikatelům nákupem 
potřebného vybavení a myslí i na spolky a podporu jejich 
činnosti pomocí opravy kluboven pro možnost setkávání 
místních apod.). To vše s ohledem na ochranu přírody a udr-
žení hodnot a tradic v obcích jižní Moravy.

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

Ing. Bc. Jaroslav Šalanda
  předseda pobočného spolku
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    Co se povedlo v Cvrčovicích?
  V loňském roce se díky financím z Programu rozvoje 
venkova, které MAS zprostředkovala, podařilo zakoupit 
nové prvky na zahradu mateřské školy. Pítko, mlžítko 
a zahradní altán zpříjemní pobyt venku a rozšíří možnost 
výuky během teplých letních dnů.  

V spolupráci s vedením obce jsme vytvořili strategický 
dokument Program rozvoje obce Cvrčovice. Jedná se o plá-
novací dokument, který nastoluje rozvojové priority a rozvr-
huje jednotlivé obecní činnosti na nejbližších pět let. Sehrává 
klíčovou roli při získávání dotací - mnoho dotačních titulů 
vyžaduje platný Program rozvoje obce, jakožto nedílnou 
součást žádosti o dotaci.

 
Jakým výzvám čelíme?

   V současnosti se snažíme blíže se seznámit s místními 
občany a podnikateli aby podpora ze strany Evropské unie 
mohla směrovat k široké veřejnosti. Pomoct by mohla 
i nově vzniklá Regionální značka Brněnsko, originální 
produkt®,která je udělována místním výrobkům, službám či 

zážitkům zaručujícími lokální výrobu. Držitelé značky 
budou prezentováni na společném webu, Facebooku 
a Instagramu, získají pozvánky na akce v jiných regionech 
či možnost prodávat své výrobky na celodenním trhu regio-
nálních produktů v Praze.

Jste šikovný producent, zemědělec, řemeslník nebo 
znáte ve svém okolí někoho, komu by regionální značka 
Brněnsko mohla pomoct ve zviditelnění své činnosti? 
Napište nám! Všechny naše aktivity spojené nejen s regio-
nální značkou naleznete na webových stránkách 
www.podbrnensko.cz nebo na Facebooku MAS Podbrněn-
sko. Novinkou je otevření sdílené kanceláře v budově Staré 
radnice v Pohořelicích, kterou si za symbolický poplatek 
může pronajmout každý, kdo hledá nerušené útočiště pro 
svou práci. Klidně jen na hodinu, dvě, nebo i na celý týden. 

Také vám neuniknou informace o připravovaných dotač-
ních možnostech - do 15. dubna je otevřena výzva na 
předkládání projektů z Programu rozvoje venkova v celko-
vém objemu více než 9 milionů Kč. Máte nápad na zlepšení 
kvality života v obci nebo regionu a nevíte kde začít? Nevá-
hejte se na nás obrátit, uvítáme vaše náměty a pomůžeme 
s realizací vašich představ. 

Kancelář MAS Podbrněnsko

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

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

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

Neprošlo jazykovou úpravou

CVRČOVICKÉ LISTY8


