Šestý ročník slavností města a okolí proměnil střed královského města v centrum plné kultury,
atrakcí a stánků. Počasí nás, jak je v letošním roce zvykem, trochu potrápilo. Program
probíhal podle plánu, pouze taneční skupina Funny angels nemohla v bouřce vystoupit.
V sobotním programu jsme našli trochu prostoru a předvedla se alespoň část tanečníků Funny
angels s tancem, s nímž soutěžili v USA na mistrovství světa, z něhož si přivezli stříbrné
medaile. I přes nepříznivé počasí byla účast diváků na koncertech P. Spáleného a skupiny
Turbo vysoká. Vytvořili báječnou atmosféru a diváci se bavili až do nočních hodin.
Sobotní odpoledne zahájila průvod městem královna Kunhuta na koni. Doprovázela ji družina
šermířů, bubeníků, divadelní ansámbl Pohoda, děti z MŠ a ZŠ Pohořelice. Po slavnostním
zahájení vedením města představilo SVČ Pohořelice módní přehlídku historických
překrásných kostýmů. Po programu ZŠ Pohořelice jsme si s dětmi zazpívali pohádkové hity
s p. Uhlířem. Při vystoupení Těžkého Pokondru si fanoušci těchto dvou pánů i zatančili.
Následovala další vystoupení, např. Jiřího Zonygy, skupiny Merllin, orchestru ZUŠ
Pohořelice, při kterých se tančilo až do pozdních nočních hodin. Stará obec se stala po dobu
slavností středověkým ležením, program zde byl zajímavý jak pro malé diváky, tak i pro
dospělé. I zde byly večer hudební produkce. V pátek zahrála skupina Trajekt a v sobotu
skupina Máš Čas Band, která má již velké množství fanoušků.
Neděli zahájila MŠ Pohořelice. Další program byl laděn, jak je již tradicí, v duchu lidovějšího
tónu. V krásných krojích se předvedli Rozmarýnek ze SVČ Pohořelice a cimbálová muzika
Šatava ze ZUŠ Pohořelice, Mužáci z Pohořelic a okolí a Horňácká cimbálová muzika.
Zatančily taneční kroužky ZUŠ Pohořelice a Novočeská štístka ze SVČ Pohořelice. Nedělní
velmi chladné odpoledne zakončila Velkopopovická kozlovka. Na prostranství bývalé tržnice
si děti užívaly jízdy na koníčcích, motokárách a jiných atrakcích.
Na Radnici byly otevřeny výstavy. V sobotu u zdravotního střediska a v neděli na vojenském
hřišti probíhaly ukázky výcviku psů místních kynologických klubů. V rámci doprovodného
programu byl otevřen kostel, věž a v neděli i židovský hřbitov. Také se již několik ročníků
pořádají dny otevřených dveří v MŠ pohořelice. Dále den otevřených dveří s prohlídkou
celého areálu a s možností jízdy na koních pořádalo Sdružení pěstounských rodin, pracoviště
Dům na půli cesty Pohořelice – Velký Dvůr.
Za organizační tým Alena Bilavčíková

Poděkování
Slavnosti by se nemohly konat bez pomoci organizátorů, pořadatelů, účinkujících, sponzorů
a dalších spolupracujících subjektů. Přípravu a realizaci letošních Slavností zajišťoval
organizační tým ve složení Alena Bilavčíková – vedoucí týmu, Bc. Bronislava Mlíková, Mgr.
Pavel Šotnar, Bc. Ondřej Veselý s divadelním ansámblem Pohoda a dalšími studenty, Marta
Šťastná, Ing. Zdenek Blecha, Ing. Miroslav Šár, Ing. Hana Mlýnková a Martina Kuželová.
Na zajištění akce se podílela také městská policie, státní policie a Pohořelická o.p.s., jejichž
zaměstnanci zajišťují zázemí pro účinkující a pořadatele na sportovní hale. Velký podíl práce
připadá pracovníkům útvaru údržby a čistoty města. Tyto pořadatele návštěvník akce moc
nevidí, ale oni jsou ti, kdo musí zajistit pořádek, čistotu a hladký průběh celé akce. Bez jejich
pomoci by akce v takovém rozsahu nemohla fungovat. Za dobrou práci všem děkujeme.
Děkujeme i zahradnictví REA Ivaň s.r.o. za květinovou výzdobu ve městě a paní Lence
Welterové – Rouzkové za květinovou výzdobu u pódia. Poděkování patří také MŠ, ZŠ, SVČ,
ZUŠ Pohořelice a skautům za vystoupení, dále všem, kteří se zúčastnili průvodu,
a divadelnímu spolku Pohoda za vytvoření historických postav a scénky. Za přípravy výstav
patří poděkování Muzejnímu spolku a občanskému sdružení AmisArt. Děkujeme místní
farnosti za zpřístupnění věže a kostela. Kynologickým, klubům děkujeme za jejich prezentaci.
Třídenní Slavnosti města by se nemohly uskutečnit v tak širokém rozsahu bez podpory
sponzorů (v letošním roce přispěli celkovou částkou 525.000 Kč). Všem sponzorům za
podporu Slavností děkujeme.
Děkuji všem dalším nejmenovaným, kteří se na pořádání Slavností jakkoliv podíleli.
RNDr. Štěpánka Rudolfová, místostarostka města

