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START ROKU 2018
Přejeme všem, aby rok 2018 prožili úspěšně a ve zdraví.
Vánoční svátky skončily, oslavili jsme příchod roku
2018. Začátkem roku již proběhly následující akce:

V průběhu ledna proběhne ještě několik akcí – Detektivní čaj o páté v knihovně, Novoroční koncert žáků ZUŠ
v kostele, Dětský karneval SVČ v sále Radnice, žákovský
a taneční koncert žáků ZUŠ.

Pan Lender se svým týmem uspořádal Silvestrovskou
zábavu, která se přítomným velice líbila.

V sobotu 3.2. bude tradiční ochutnávka kysaného zelí v pořadí již 16. ročník Zelofestu.

Pan děkan v průběhu Adventu vystavil v kostele část své
sbírky betlémů. Prohlídka byla umožněna veřejnosti až
do 21.1. Uspořádání výstavy si vyžádalo velké množství času a práce, panu děkanovi patří velké poděkování
a uznání.

Během vánočních svátků si děti neužily sněhu ani ledu.
Podle předpovědi počasí bychom se ještě nějakého sněhu i mrazu během zimy mohli dočkat. Děkujeme občanům, kteří po napadání sněhu pomohli udržovat chodníky ve schůdném stavu.

6.1. uspořádala v Pohořelicích, Nové Vsi a Smolíně břeclavská charita ve spolupráci se skauty Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek se dozvíme později. Během Tříkrálové
sbírky se v r. 2015 vybralo 55,6 tis. Kč, v r. 2016 sbírka
činila 66,4 tis. Kč, v r. 2017 to bylo již 83,5 tis.(sbírka
proběhla i v Nové Vsi a Smolíně). V letošním roce bylo
vybráno celkem 83,7 tis. Kč a to včetně Nové Vsi a Smolína. Všem dárcům patří velké poděkování. Výnos ze
sbírky je určen k dofinancování projektů Charity.

Nyní k investičním akcím ve městě. Jejich přípravou
a průběhem se zabývá rada i zastupitelstvo města a dále
se na nich podílí pracovníci útvaru investic a útvaru
regionálního rozvoje. Příprava akcí i jejich realizace
probíhá v širším okruhu lidí a je většinou spojena s poměrně náročnou administrativou. Proto je nutné počítat s dlouhou dobou přípravy, která předchází samotné
realizaci.

V sobotu 6.1. uspořádala pohořelická farnost ve spolupráci s městem v kostele sv. Jakuba Staršího koncert souboru Husak Quartet. Posluchači, kteří zaplnili prostor
kostela, vyslechli v úvodu Malou noční hudbu od Wolfganga Amadea Mozarta, dále jsme slyšeli i modernější
skladby a pobroukávali si koledy. Koncert se všem líbil.
V sobotu 13. ledna se uskutečnil 12. reprezentační ples
města. K tanci i poslechu hrála skupina Jiřího Helána.
Ples zahájili absolventi taneční školy STARLET Brno
tancem na hudbu z filmů o Jamesi Bondovi. Škoda, že se
na účasti podepsala začínající chřipková epidemie. Děkujeme všem sponzorům plesu za přízeň.

Z OBSAHU

Objekt tzv. Paarova zámečku, nacházející se v areálu I.
stupně základní školy na ul. Lidická, se dočká po dlouhých desetiletích oprav. Je zapsán v seznamu kulturních
památek, což komplikuje (a bude komplikovat) jeho
opravu či stavební úpravy. Ještě v závěru roku byla vyhlášena soutěž na výběr zhotovitele, kterou vyhrála brněnská firma Kaláb. Práce budou zahájeny v lednu t.r.
a měly by trvat do poloviny příštího roku. Výsledkem
bude opravený objekt, ve kterém najdou zázemí ke zlepšení podmínek výuky žáci nižších ročníků ZŠ. Oprava
vyjde na více než 31 milionů korun bez DPH. Oprava
je výsledkem dlouholetých příprav a čekání na vhodný
dotační titul. Podstatnou část financí bychom měli získat z dotace EU.

• UDÁLOSTI MĚSTA
• ZE ZÁPISŮ RADY MĚSTA
• SKAUTSKÝ ODDÍL POHOŘELICE
• SVČ POHOŘELICE - NABÍDKA TÁBORŮ
• ZŠ A MŠ POHOŘELICE
• AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

INFORMACE Z MĚSTA
Připravujeme výběrové řízení na stavební firmu, která provede opravy tzv. hotelu Pfann, nacházejícího se
na nám. Svobody. I zde je současný stav objektu neradostný. Po opravě bude areál sloužit jako komunitní
centrum – mimo jiné i zázemí pro občany od útlého
věku (mateřské centrum organizované SVČ), prezentaci práce učiliště ze Cvrčovic, klubovna skautů, prostory
pro činnost Klubu seniorů. Svou základnu by zde měli
mít i pečovatelky (pečovatelé) břeclavské charity. Výdaje
jsou odhadnuty na cca 65 mil. Kč včetně DPH. Stavba by
měla být zahájena v I. pololetí 2018 a počítáme s ukončením oprav v polovině roku 2020. Předpokládaná dotace na opravu je 40 mil. Kč.
Na podzim jsme vysoutěžili dodavatele stavby prodloužení dešťové kanalizace na ul. Brněnské. Inženýrské
stavby Hodonín by měly pokračovat od bývalých statkových bytovek na Brněnské až po začátek areálu autoservisu p. Kurimaie.
Na jaře by měla rovněž začít rekonstrukce ulice Dvorní,
při níž bude na jižní straně ulice zbudován rovný chodník, vzniknou zde podélná stání a obyvatelé řadových
domů budou mít parkovací místa před domem. Součástí
bude i oprava dešťové kanalizace v délce ulice.
Koncem I. čtvrtletí by měla být zahájena akce „Řešení
hromadné a pěší dopravy na ul. Znojemská“. Jedná se
zejména o přechod pro chodce na ul. Znojemské u kasáren. Protože nelze „jen“ vyznačit přechod, museli jsme
nechat vyprojektovat:
• zbudování ostrůvku uprostřed vozovky pro bezpečné
přecházení (přitom jsme respektovali i požadavky zemědělců na průjezd nadměrné techniky),
• posunutí zálivů autobusových zastávek,
• propojení chodníků ze strany ul. Znojemské a směr
do kasáren,
• úpravu veřejného osvětlení,
• úpravu přilehlého okolí u bytových domů 460 a 461
v jejichž blízkosti povedou chodníky,
• napojení nově vzniklých zastávek a chodníků na dešťovou kanalizaci v lokalitě Malý Vinohrad.
Stavbu bude provádět firma M-silnice a realizace proběhne od jara do podzimu 2018.
Začátkem ledna podala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., žádost o dotaci na stavbu splaškové
kanalizace ve Velkém a Mariánském Dvoře. Pokud bude
žádost o dotaci kladně vyřízena, dočká se i Velký Dvůr
doplnění tolik potřebné infrastruktury. I v kladném případě ale práce začnou nejdřív na podzim tohoto roku,
spíše však na jaře roku 2019.
Připravujeme další kroky vedoucí k rozšíření kapacity
mateřské školy, neboť podle platné legislativy bychom
od roku 2020 měli vyhovět i žádostem o přijetí do MŠ
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u rodičů dětí dvouletých a starších.
Rovněž je připravován projekt na zkvalitnění výuky základní školy v areálu II. stupně na ul. Dlouhá, a to v místech bývalého domečku školníka. Pokud naše plány vyjdou a získali bychom na tuto akci potřebné prostředky,
mělo by zde být ve čtyřpatrové budově 10 nových učeben pro zkvalitnění výuky.
Investice jak v MŠ, tak ZŠ budou realizovány při dobrém
průběhu postupně, nejdříve však v roce 2019.
Dále pokračují práce na projektování chodníků ve Smolíně a další akce, o nichž budeme postupně informovat.
Na jaře t.r. bude ukončena oprava zdravotního střediska
a v dubnu se budou postupně ordinace přemísťovat zpět.
V současné době intenzivně jednáme o získání stomatologů pro naše občany.
Pokračovat budou i práce na budování protipovodňových opatření města. Po dokončení prací by mělo být
město ochráněno před stoletou vodou (a ještě něco navíc).
Rok 2018 bude tedy plný budování. Všem občanům
(i zastupitelům a zaměstnancům města) přejeme, aby to
byl rok úspěšný, abychom i v tomto roce dokázali být
k sobě tolerantní.
Pěkné zimní dny přejí
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
95. schůze rady města konaná dne 22. 11.
2017 projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 410/2016
mezi městem Pohořelice a firmou TLAK SMOLÍK
s.r.o. Praha,
• schválila uzavření pojistné smlouvy se společností
Pojišťovna VZP, a.s. za cenu 240.768,- Kč s účinností
od 1. 1. 2018. Analýzu pojištění majetku města zpracovala firma Eurovalley s.r.o., Brno,
• schválila uzavření pojistné smlouvy se společností Pojišťovna VZP, a.s. ve variantě II za cenu 87.032,- Kč
na dobu od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020. Analýzu pojištění žáků mateřských škol zpracovala firma Eurovalley
s.r.o., Brno,
• schválila poskytnutí příspěvku na proplacení školního
stravování pro nezl. děti,
• schválila smlouvu o výpůjčce č. OS2011720000077
s firmou EKO-KOM, a.s. Praha,
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• schválila návrh odměn členům komisí RM za práci
v roce 2017
• schválila rozpočtové opatření města č. 10/2017 dle
předloženého návrhu.
96. schůze rady města konaná dne 6. 12. 2017
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila prominutí nájemného 39.524 Kč za IV. čtvrtletí za budovu Školní 462 ZUŠ Pohořelice,
• schválila Směrnice o organizaci a způsobu provedení
inventarizace majetku a závazků města na rok 2017,
• schválila finanční dar ve výši 18.000 Kč z rozpočtu
města na rok 2017 pro BILICULUM, z.ú. Mikulov,
• schválila zhotovení jámy pro upevnění máje na prostranství před sportovní halou při konání Jakubských
hodů,
• schválila cenovou nabídku ve výši PK OSSENDORF
s.r.o., Brno, ve výši 450.000 Kč bez DPH pro zakázku
„rekonstrukce Paarova zámečku – technický dozor
stavebníka.
97. schůze rady města konaná dne 13. 12.
2017 projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila rozpočtové opatření města č. 12/2017 dle návrhu,
• schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Praha a město Pohořelice pro akci VPIC Pohořelice, Brněnská 2, úprava
vstupu, za jednorázovou náhradu 200 Kč bez DPH,
• schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
město Pohořelice a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
a CTP Invest, spol. s r.o., Humpolec k pozemku p. č.
2546/83 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou – plynárenské
zařízení v celkové délce 5 m, za jednorázovou náhradu
1000 Kč bez DPH.
98. schůze rady města konaná dne 28. 12.
2017 projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila v rámci podlimitní veřejné zakázky - Rekonstrukce Paarova zámečku - jako nejvhodnější nabídku,
nabídku uchazeče KALÁB - stavební firma s.r.o., Brno,
nabídková cena bez DPH činí 31.255.923,00 Kč. Současně schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
• schválila přijetí daru pro ZŠ a MŠ Pohořelice od Sušárny Pohořelice ve výši 25.000,- Kč,
99. schůze rady města konaná dne 15. 1. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Smlouvu o převodu práv na stavbu „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“ s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
• schválila rozpočtové opatření města 1/2018.
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XXII. zasedání zastupitelstva konané dne
13. 12. 2017 projednalo mimo jiné tuto
problematiku:
• schválilo opravená pravidla pro provádění rozpočtových opatření pro rok 2018 dle návrhu,
• schválilo bezúplatný převod vodovodního řadu o délce 9,5 m umístěného na pozemcích p. č. 6506 a p. č.
2570 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a městem Pohořelice dle
Smlouvy o převodu vlastnictví,
• schválilo, aby žadatelem o dotaci a nositelem projektu
„Fotbalové hřiště s umělým trávníkem na ul. Sportovní“ a „Rekonstrukce a rozšíření tenisových kurtů pro
mládež“ bylo město Pohořelice. Pokud podmínky pro
přiznání dotace budou příznivější pro TJ Sokol, město akceptuje podání žádosti Tělovýchovnou jednotou
Sokol Pohořelice a spolufinancování projektu z rozpočtu města,
• souhlasilo s umístěním stavby – Dálnice D52, stavba
5204.1 Pohořelice – Nová Ves na pozemcích města dle
projektu pro ŘSD, zastoupené společností HBH projekt spol. s r.o., Brno,
• schválilo Dotační program pro dotace poskytnuté
dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb
na území ORP Pohořelice v roce 2018“ včetně příloh
a uložilo uveřejnit program na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup 14. 12. 2017,
• schválilo Rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích o doplnění podmínek uzavírání
swapových obchodů (úrokového zajištění), které pro
město zajišťuje Česká spořitelna, a.s. dle předložených
dokumentů a pověřilo starostu města podpisem,
• schválilo odměny členům výborů ZM za činnost
v roce 2017,
• schválilo výši odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města platné od 1. 1. 2018 dle § 72 zákona o obcích dle návrhu,
• schválilo zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nových učeben v areálu SVČ
Pohořelice, Dlouhá 35 a přípravu projektové žádosti
o dotaci z výzvy MAS PODBRNĚNSKO – infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
V ÚNORU 2017
•
•
•
•

papír			
plast			
bioodpad		
směsný odpad
					

7. 2. 2018 (ST)
21. 2. 2018 (ST)
22. 2. 2018 (ČT)
31. 1./1. 2., 14. /15. 2.		
a 28. 2./1. 3. 2018 (ST/ČT)
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ASTROLOGICKÁ PSYCHOLOGIE
Ve středu 22. 11. 2017 se v učebně na Radnici uskutečnila beseda s astroložkou paní Evou Matulovou, která
u nás byla již podruhé. Tentokrát byla tématem Astrologická psychologie. Jednalo se o to, jak naše datum
narození ovlivňuje naše chování a jaké postavení měly
planety při našem narození. Velmi zajímavé bylo, když
nám řekla, že ženy jsou jen z 30% ve znamení, ve kterém stálo slunce při jejich narození a ze 70% ve znamení, ve kterém stála luna. Kdo měl zájem, tomu tuto
informaci paní Matulová po ukončení besedy sdělila.
Jak jsem později zjistila, informace, kde luna stála, se dá
zjistit na internetu.

Atmosféra byla uvolněná a veselá. Všichni jsme si počítali a malovali mřížky sebe a svých nejbližších. Z reakcí
žen, které odcházely, bylo znát, že se jim beseda velmi líbila. Paní Matulové tímto za příjemné setkání děkujeme
a těšíme se na další.

Po autorském čtení totiž následovala debata a bylo vidět,
že děti kniha zaujala. Nakonec proběhlo nakupování záložek, odznáčků a knih a s tím spojená i autogramiáda.
Tímto panu Opatřilovi děkujeme za krásné besedy
a přejeme spoustu inspirace pro další příběhy kapříka
Metlíka a jeho kamarádů.
Martina Minaříková, knihovnice

VÝSTAVA STRAŠIDEL V KNIHOVNĚ
Od 10. do 23. 11. 2017 byla ve sklepení knihovny kočovná výstava strašidel. Byla tajemná, strašidelná a krásná
zároveň. Nedávali jsme celou dobu nikam fotky a dětem
jsme kladli na srdce, aby nikomu neříkaly, co ve sklepení viděly. Snad právě díky tomu se nám povedlo, že
nikdo nevěděl, co ho tam čeká. V okamžiku překvapení
totiž bylo to kouzlo. Další tajnou věcí byl tajemný kufr
se spoustou děr a nejasným obsahem. Překvapilo mne,
že většinou byly odvážnější dívky. Byly to ony, které jako
první překonaly strach a do kufru daly ruku. A my jsme
tam přitom měli jen nasypané bonbóny. Což ovšem nikdo nevěděl. Zajímavé také bylo, že i když jedno dítě
strach překonalo a vytáhlo si sladkost, další se přesto
bály. Vždy jsem tam byla jen s malou skupinkou, aby to
kouzlo nebylo ztraceno v davu.

Martina Minaříková, knihovnice

KAPŘÍK METLÍK
Ptáte se kdo to je? Děti z druhých a třetích tříd už to
vědí. V pátek 2. 11. 2017 jsme pro ně na Radnici uspořádali besedy s panem Janem Opatřilem, který knihy o kapříkovi Metlíkovi napsal. Povídal dětem také o tom, kdo
je autor, ilustrátor a spoustu dalších věcí o knihách jako
takových. Potom nám představil hlavního hrdinu a jeho
dva kamarády lysce Šupinku a kapříka Břéťu. Koho napadlo, že přijel s kádí plnou vody, tak ten je na omylu.
Představil nám je z vlastních namalovaných obrázků.
Pan Opatřil totiž nejen že knihy napsal, ale také je všechny i sám ilustroval. A jak nám prozradil, každá kniha je
malována jinou technikou. Prozatím jsou čtyři příběhy
těchto hrdinů. Spisovatel však plánuje knih osm. Máme
se tedy ještě na co těšit.

Ostatní děti měly doprovodný program na různých
stanovištích v knihovně. Navštívily nás totiž děti z celého okolí. A chodily nejen děti se školou, školkou či
družinou. Dovedly sem i rodiče, sourozence, kamarády,
babičky a dědečky. Zkrátka v tyto dny knihovna opravdu žila. Bylo pěkné vidět zde celé rodiny. A věřte tomu,
nebo ne, za dobu výstavy přišlo téměř 700 návštěvníků
všeho věku.
Martina Minaříková, knihovnice

AKCE KNIHOVNY V ÚNORU
• 13. 2. 2018 v 17 hod. | Beseda s legionářem
• 14. 2. 2018 v 17 hod. | Valentýnský čaj o páté
• 28. 2. 2018 v 17 hod. | Beseda jak předcházet		
nemocem s gospelovými písněmi
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MUŽÁCI STÁLE MŮŽOU
Skončil rok, který byl pro pěvecký sbor „Mužáci z Pohořelic a okolí“ velmi plodný. Kromě pravidelných vystoupení, která soubor absolvuje každoročně, mezi které
patří účast na květnových slavnostech v Dolních Kounicích, zpívání ve Vinařství Sádek, Noc kostelů v Pohořelicích, Pohořelické slavnosti, hody ve Cvrčovicích
a zpívání v předvečer Pálavského vinobraní na náměstí
v Mikulově, se objevili mužáci také jinde. V měsíci červnu přijali pozvání do Mutěnic na setkání sborů a zpívali
také při dnu otevřených dveří firmy Mikulík ve Vranovicích nebo při srazu rodáků v Podolí u Brna. Velmi zdařilé bylo vystoupení při Pohořelických hodech v měsíci
červenci, kde sbor instrumentálně podpořila cimbálová
muzika Ponava. V tomto nedělním podvečeru se podařilo něco, co Pohořelice asi už dlouho nezažily. Podařilo
se krásně skloubit vystoupení těchto souborů s vystoupením pohořelické chasy. Velkou zásluhu na tom měl
umělecký vedoucí mužáků a primáš Ponavy Ivo Farkaš,
který vymyslel dramaturgii, která vyšla, chytila za srdíčko posluchačů a strhla k nadšenému výkonu i pohořelickou chasu. Ten, kdo u toho v neděli 30. července byl,
měl jistě krásný a nezapomenutelný zážitek. Poslední
hody, kde mužáci přispěli svým dílem k hudební produkci, byly Svatováclavské hody v Troskotovicích v neděli 24. září.

cimbálová muzika Kasanica z Mikulova. Hostem programu byla známá folklorní zpěvačka Ludmila Malhocká. Průvodním slovem provázel program umělecký
vedoucí mužáků Ivo Farkaš. Milým překvapením nejen
pro posluchače ale také pro účinkující byla nečekaná
návštěva ženského i mužského sboru z Březí u Mikulova. Tyto soubory mají s pohořelickým souborem již léta
družbu. Posledními vystoupeními mužáků bylo tradiční
předvánoční zpívání při svíčkách v sále radnice, při kterém byli hosty koncertu mikulovské Kasanice a také při
tradiční salátové soutěži. Mužáci nechyběli ani při akci
„Česko zpívá koledy“, která se uskutečnila ve středu 13.
prosince.
Zbývá dodat, že motorem souboru jsou stále jeho umělecký vedoucí Ivo Farkaš a organizační vedoucí Roman
Šlancar. Bez těchto tahounů by se parta chlapů, z nichž
už několik přesáhlo věk 80 let a sedmdesátka není mezi
nimi ničím výjimečným, neobešla. Zkrátka mužáci stále ještě můžou. A tak právě především kvůli tomu věku
mezi sebou rádi uvítají mladou krev, chlapy o něco
mladší, chlapy, kteří si rádi zazpívají moravské písničky
a potěší tím nejen posluchače ale také sami sebe.
Bohumil Bubeník, člen souboru

PODĚKOVÁNÍ RYBÁŘŮM
ZA ÚKLID V OKOLÍ ŘEKY JIHLAVY

Pro úplnost je třeba uvést, že se letos po mnoha letech
záměrně neuskutečnilo začátkem září tradiční setkání
sborů. Místo toho proběhla již 28. května v sále na Staré
radnici nová akce – „Beseda u cimbálu“, při které došlo k působivé symbióze mužáků s cimbálovou muzikou Ponava. Byla to tehdy zdařilá akce, také vymyšlená
a zrežírovaná Ivo Farkašem.
Dominantní záležitostí letošního roku však bylo pro
mužáky natáčení nového CD, které proběhlo v předposledním červnovém týdnu v kulturním domě v Loděnicích. Při této činnosti, probíhající po dobu celkem
čtyř odpolední, se všichni chlapi pořádně zapotili.A
nebylo to způsobeno jenom úporným vedrem, které
v té době panovalo. Nejen Ivo Farkaš, ale také zvukový
mistr Viktor Lender, zpěvákům neodpustili sebemenší
chybičku a nahrávky některých písní se tak rodily velmi
zdlouhavě. Na CD se podařilo umístit celkem 16 písní,
z nichž polovina byla nahrána tzv. „na sucho“ a polovina s doprovodem cimbálové muziky Ponava. Toto CD
bylo slavnostně pokřtěno v sále pohořelické radnice
v sobotu 28. října. Zpěv mužáků tentokrát doprovodila
POHOŘELICKÉ LISTY | ÚNOR 2018

Moravský rybářský svaz, místní organizace Pohořelice
zorganizovala v loňském roce dvě brigády - úklid odpadků v okolí řeky Jihlavy (revír Jihlava 2). Jarní brigáda
proběhla dne 9. 4. 2017 v místě od Cvrčovického splavu
po lesík. Akce probíhala pod vedením pana Aleše Kovácze a pana Leoše Kleina a sesbíralo se 21 vaků odpadu
(po levé straně řeky 12 vaků odpadu a po pravé straně
9 vaků). Podzimní brigáda se uskutečnila dne 26. 11.
2017 pod vedením pana Antonína Blahy v místě od valu
u Medlova po lesík. Sesbíralo se celkem 27 vaků odpadu. Podzimní brigády se zúčastnili Z. Říha, J. Mikula,
J. Kopčík, M. Hájek, D. Matoušek, J. Piatnica, A. Jadrníček, M. Pařil, J. Prokeš, Z. Barták a J. Kozumplík.

Moravský rybářský svaz děkuje všem rybářům za úklid
okolí řeky Jihlavy.
Jaroslav Klein, místopředseda místní organizace MRS
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BRAMBOROVÝ SALÁT
POHOŘELIC 2017

Dobrý den vážení přátelé a příznivci dobrého jídla
a bramborového salátu zvlášť. Tak se nám rok s rokem
sešel a už zase tady máme předvánoční čas. Letos, tak
jako rok minulý, jsme se rozhodli a udělali tuto soutěž
o něco dříve. Je to pro to, abychom i my kuchařky měly
dostatek času na pečení cukroví a na úklid a výzdobu
našeho domova.
Celá soutěž proběhla v sobotu 9. 12. 2017 a musíme říci,
že dopadla velice dobře. Tento rok tuto soutěž organizoval s námi Klub seniorů z Pohořelic. Celý večer se hrálo
a zpívalo, tančily a hrály zde děti z ZUŠ Pohořelice, zpívali nám naši báječní Mužáci pod vedením p. Farkaše
a také hrála skupina Máš Čas Band, která má pro nás
vždycky čas (děkujeme). Výzdobu jsme se snažili zvládnout sami a vcelku se nám to povedlo. Tento rok jsme se
rozhodli, že se budeme podílet nejen na salátu, ale také
jsme některé z nás přidaly ruce k dílu a napekly jsme
to, co každá ovládá nejlépe. Maruška Janičatová upekla
štrúdl, Zdenička Beránková z Cvrčovic přinesla 2kg tyčinek, další upekla bábovky. Se strachem jsme čekali, jak
to návštěvníci přijmou. No co vám budu povídat, dopadlo to na výbornou. Po sladkém se jen zaprášilo a tak
to má být. Sál nám zapůjčilo jako každý rok Město Pohořelice a to bezplatně. Je moc dobře, že drží ochrannou
ruku nad Klubem seniorů. Všem vám moc děkujeme
za vaši ochotu a pomoc. No a jak dopadla soutěž?
Třetí místo získala Šárka Horychová z Přibic, druhé
místo obsadil pan Rychlý Zdeněk a první místo získala
naše členka klubu, neúnavná pomocnice, paní Anička
Böhmová z Pohořelic. Všem co nejsrdečněji blahopřejeme k umístění a děkujeme jim, že si našli chvilku
a věnovali se výrobě bramborového salátu. Konkurence
byla veliká. Byly zde saláty z části s jogurtem, s vajíčky,
krásně zdobené a odborná porota měla co dělat při vyhodnocení těch nejlepších.

Protože se nám celá akce tak vydařila, už dnes prostřednictvím tisku, vás zveme na osmý ročník, který se bude
konat zase v sobotu 8. 12. 2018 v sále staré Radnice v Pohořelicích.
Krásné vánoce a Šťastný Nový rok 2018 vám všem co
nejsrdečněji přeje Klub seniorů z Pohořelic.
6

Poznámka: Omlouváme se stejně jako loňský rok panu
Rychlému, byl tak rychlý, že odešel před focením, tudíž
není na fotce. Pokud bude mít zájem o fotečku ať se o ni
přihlásí.
Za Klub seniorů Pohořelice

Marie Horychová

PLES MĚSTA POHOŘELICE
V sobotu 13. ledna se konal již 12. ročník Reprezentačního plesu Města Pohořelice. Předtančení - James Bond
zatančila skupina Starlet Brno. K tanci a poslechu hrála
skupina Jiřího Helána, která se postarala o příjemný večer.

Děkujeme také sponzorům za příspěvky do tomboly:
• DHL Supply Chain, s.r.o.
• Autodíly Kurimaj Milan
• CTP Invest, spol s.r.o., Humpolec
• České štěrkopísky spol. s.r.o., Praha
• Autoservis +AUTOCENTRUM Kurimai
• Stavebniny STAVOSPOL, s.r.o.
• SM Building s.r.o.
• Vavřík s.r.o.
• Sušárna Pohořelice s.r.o.
• Kosmetika, Jana Trnovszká
• CPI Moravia Books, s.r.o.
• ABK 99, s.r.o., Pohořelice
• Jednota Mikulov
• J. Šišovský
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STREKON A-Z, s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
Manuli Hydraulics Europe s.r.o.
L. Urbánková
Servis plynových zařízení Bc. P.Koňák
Hospoda u Kašpárků
Kosmetika Šmídová
EMVARO s.r.o.
Vašuta+ Rouzek
Rybníkářství Pohořelice a.s.
Stylpro Brno
MONTOP, spol. s. r.o.
TILIAARGENTEA s.r.o. – Weiterová
lékárna Cyrmex
OU Cvrčovice
Maso-uzeniny Bzduch
DB OIL Radovan Pařil
Restaurace Le Cafe Pohořelice
HULMAN - kovošrot s.r.o., Pohořelice
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

SKAUTSKÝ ODDÍL POHOŘELICE
Výpravy, výlety, akce, zážitky, kamarádi,
dobrodružství, hry – skautský rok v plném
proudu

Pár slov vůdkyně oddílu
Na začátek bych Vám chtěla popřát hodně štěstí, zdraví,
pohody a společných chvil s blízkými po celý rok 2018.
Věřím, že si také my ve skautském oddíle užijeme mnoho zábavy a radostí mezi svými kamarády skauty.

Tento rok si udržujeme stejně početnou členskou základnu jako před rokem, a to 56 členů. Pro zkvalitnění
našeho programu jsme vytvořili více družinek – malých
skupinek – po menším počtu dětí, ve kterých se pravidelně scházíme každý týden. Letos má náš oddíl 6 družin, dvě pro starší výchovnou kategorii pro děti od 5.
třídy do 9. třídy a čtyři pro děti prvního stupně základní
školy. Mimo pravidelné schůzky, které se pro každou
družinu konají jednou týdně, pořádáme i jednou za měsíc schůzku celého oddílu, pravidelné jednodenní i vícedenní výpravy, a také tradiční i netradiční akce, o kterých se více dočtete na našich webových stránkách, či
facebooku.
Tereza Černá

Pro děti v našem skautském oddíle je stále chystán bohatý program. Tento program je složen z množství akcí,
o kterých se dočtete na našich webových či facebookových stránkách, kde nás najdete jako 6. skautský oddíl
Ignis Pohořelice.

Tříkrálová sbírka 2018

Od září do ledna
Od září členové zažili hned několik akcí, počínaje zahajovacím táborákem, přes dvě víkendové výpravy, jednodenní výpravu, vánoční besídku, roznášku Betlémského světla, až po organizaci Tříkrálové sbírky. Akcí bylo
skutečně dost, a tak přikládáme i pár fotografií z nich,
abyste společně s námi mohli nasát atmosféru z nich
a podívat se alespoň kouskem oka do naší činnosti.
POHOŘELICKÉ LISTY | ÚNOR 2018

Dne 6. 1. 2018 jsme ve spolupráci s Oblastní charitou
Břeclav a dobrovolníky z řad dětí i rodičů našeho oddílu, a také široké veřejnosti, uspořádali charitativní akci
s názvem Tříkrálová sbírka. Letos jsme vytvořili rekordních 12 skupinek, které jsme vyslali do všech částí našeho. Od minulého roku částka opět narostla a my jsme se
dostaly na skvělých 83 699,-. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří přispěli a pomohli tak dobré věci. Zároveň
bych chtěl za sebe poděkovat všem koledníkům i vedoucím skupinek za jejich nadšení a zápal.
Za 6. skautský oddílu Ignis Pohořelice

Jan Kříž
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AKCE SVČ POHOŘELICE NA MĚSÍC ÚNOR 2018
Jarní prázdniny na SVČ Pohořelice, přinášíme nabídku programu na jarní prázdniny:
3.-9. 2. (sobota – pátek) - Lyžařský a snowboardový pobyt Jeseníky 2018
• Oblíbený lyžařský a snowboardový pobyt, opět do Jeseníků, na horskou chatu Ztracenka v Klepáčově.		
Kurz je již plně obsazen.
5. 2. (pondělí) - Návštěva kina Olympia
• Prázdninový výlet do kina v Olympii, cena 300,- Kč. Sraz na Tyršovce 12:00 hod.
6. 2. (úterý) - Plavání Kohoutovice
• Prázdninový výlet do bazénu v Kohoutovicích, cena 200,- Kč. Sraz na Tyršovce 8:40 hod.
7. 2. (středa) - Návštěva zábavního parku Bongo
• Prázdninový výlet do zábavního parku Bnongo, cena 300,- Kč. Sraz na Tyršovce 10:30 hod.
8. 2. (čtvrtek) - Bruslení za Olympií
• Prázdninový výlet za bruslením na kluziště u Olympie, cena 200,- Kč. Sraz na Tyršovce 8:40 hod.
Přihlášky a bližší informace u pracovníků, nebo na SVČ Pohořelice.
10. 2. (sobota) - Celostátní kolo Nerf ligy
• Účast našich hráčů Nerf ligy na celostátním turnaji v Ivančicích.
10. 2. (sobota) - Klub mládeže „Oáza” - Diskotéka
• Zveme všechny klubáky na „Srdíčkovou párty” k oslavě sv. Valentýna a na další klubový program.
17.2. (sobota) - Florbalová liga mezi městy
• 4. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Pitbulls Ivančice.
18. 2. (neděle) - Sousedská florbalová liga
• 5. kolo turnaje pro florbalisty z okolních měst ve Vranovicích.
23. 2. (pátek) - Klub mládeže „Oáza” - Diskotéka
• Zveme všechny klubáky do Casina Oáza a na další klubový program.
24. 2. (sobota) - Florbalová liga mezi městy
• 5. kolo florbalové ligy Mezi městy - mladších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Rebelss Oslavany.
Realizované projekty:
• Projekt Prevence, Projekt na zabezpečení činnosti ICM SVČ Pohořelice
Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci SVČ Pohořelice. Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat sdílený kalendář na našich webových stránkách.
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ANOTACE TÁBORY 2018
Každé dítě touží po dobrodružství, po kamarádech,
po navazování přátelství. Ideálním řešením je poslat dítě
na tábor. Je však nutné zvolit takový typ dětské rekreace, která bude odpovídat zájmům a věkovým zvláštnostem každého dítěte. Pomalu se blíží prázdniny a s nimi
i doba letních táborů. Nabízíme vám několik druhů letních táborů, ze kterých si můžete zvolit ten, který nejvíce odpovídá vašim představám. Upozorňujeme, že kvůli
velkému zájmu, je nutné si vybrat vhodný tábor co nejdříve a přijít se přihlásit. Věříme, že si vyberete.
Vodácký putovní tábor 6 – 18 let Vltava
• kdy: 30. 6. – 6. 7. 2018
• kde: řeka Vltava
• určeno: děti ve věku 8 - 24 let, cena: 3 100,- Kč
• kontakt: Mgr. Dušan Hauser, tel.: 601 327 079
• e-mail: hauser@svcpohorelice.cz
Připoj se i ty mezi nás ke splutí oblíbené řeky Vltavy
a nauč se rozdělávat oheň, stavět stan, vařit v přírodě a spoustu dalších věcí. Každý se může něco přiučit,
i zkušení vodáci zde poznají něco nového. Prázdniny
na vodě jsou plné zábavy a super zážitků. Zajišťujeme
veškerý materiál a ochranné pomůcky (přilby, vesty,
lodě, pádla). Do programu jsou zařazeny návštěvy historických památek: Rožmberk, Český Krumlov, Dívčí
kámen. Vhodné pro začínající i pokročilé vodáky.
-------------------------------------------------------------Vranov Podhradí 6 – 18 let - Superhrdinové –
Avengers 2018
• kdy: 7. 7. – 15. 7. 2018
• kde: Táborová základna Borovina Podhradí Vranov
• určeno: děti ve věku 6 - 18 let
• cena: 3 690,- Kč
• kontakt: Mgr. Monika Janičatová tel.: 604 282 953
• e-mail: janicatova@svcpohorelice.cz
Zveme všechny holky i kluky na dobrodružství s týmem
Avengers. Naučíte se spolupráci v týmu a díky super
schopnostem našich hrdinů zažijete nejedno dobrodružství, vyřešíte nejednu záhadu a posílíte své schopnosti a dovednosti. Vydejte se s námi do světa, který je
ohrožen nebezpečným protivníkem, ale kterého Avengers, kterého budete součástí, porazí. Nebude chybět zábava i poučení, dobrodružství i napětí ze hry. V rámci
tábora budou dále připraveny hry a soutěže, výtvarné
a sportovní disciplíny, koupání, slunění, zábava, výlety
a tradiční táborové aktivity.
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Příměstský tábor – keramický
• kdy: 9. 7. – 13. 7. 2018
• kde: SVČ Tyršova 587, Pohořelice
• určeno: děti ve věku 6 - 15 let cena: 1 250,- Kč
• kontakt: Marcela Cirhanová, tel.: 601 326 807
• e-mail: cirhanova@svcpohorelice.cz
Přeneseme se spolu do zákulisí keramické dílny a vyzkoušíme si práci s hlínou , výrobu nádobí, dekorací
a malých postaviček. Součástí tábora je jednodenní výlet, hry, soutěže, koupání a samozřejmě relaxace.
-------------------------------------------------------------Horolezecký tábor Jedovnice 6 – 18 let
• kdy: 11. 7. – 15. 7. 2018
• kde: Jedovnice
• určeno: děti ve věku 6 - 18 let, cena: 1 350,- Kč
• kontakt: Mgr. Dušan Hauser, tel.: 601 327 079
• e-mail: hauser@svcpohorelice.cz
Tábor je určen pro začínající i pokročilé lezce. Táborníky seznámíme se základními technikami lezení a jištění.
V blízkosti chaty budeme moci využít řadu lezeckých
cest ve skalním areálu Rudické propadání. Program
bude doplněn řadou her, soutěží a koupáním.
-------------------------------------------------------------Letní sportovní Camp 6 – 15 let
• kdy: 16. 7. – 20. 7. 2018
• kde: Dlouhá 39
• určeno: pro děti ve věku 6 - 15 let
• cena: 1250,- Kč
• kontakt: Bc. Antonín Tomeček, tel.: 605 710 850
• e-mail: tomecek@svcpohorelice.cz
Jsi kluk či holka, kterou baví sport? Nechceš sedět
o prázdninách doma, ale chceš si zasportovat s ostatními kamarády? Přihlas se na „Letní sportovní camp“.
Vyzkoušíme si florbal, kopanou, košíkovou, vybíjenou
a další sporty. Nebude chybět ani krátký výlet po okolí
a v případě tropických teplot ani koupání.
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Příměstský tábor Rozmarýnek
• kdy: 16. 7. – 20. 7. 2018
• kde: Tyršova 587, Pohořelice
• určeno: pro členy souboru Rozmarýnek
• cena: 1 250,-Kč,
• kontakt: Mgr. Monika Janičatová tel.: 604 282 953
• e-mail: janicatova@svcpohorelice.cz

Rybářský tábor
• kdy: 24. 7. – 27. 7. 2018
• kde: Božice
• určeno: děti ve věku 8 - 18 let
• cena: 1 300,- Kč
• kontakt: Mgr. Dušan Hauser, Jaroslav Strouhal
• tel.: 601 327 079, e-mail: hauser@svcpohorelice.cz

Tábor je určen pro děti a žáky navštěvující zájmový
kroužek Rozmarýnek. Je zaměřený na folklórní zpěv
tanec, dramatickou výchovu. Součástí programu budou
i relaxační, výtvarné a sportovní aktivity, podpora kolektivní spolupráce.

Letos poprvé nabízíme pobytový rybářský tábor pro
všechny zájemce o sportovní rybaření. Tábor je určen
pro začátečníky i pokročilé rybáře s vlastním vybavením. Program bude doplněn hrami a sportovními aktivitami.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Florbo Camp Přibice
• kdy: 21. 7. – 24. 7. 2018
• kde: ZŠ a MŠ Přibice
• určeno: děti ve věku 6 - 15 let
• cena: 1 550,- Kč
• kontakt: Bc. Antonín Tomeček, Filip Ramšák, tel.:
605 710 850,
• e-mail: tomecek@svcpohorelice.cz

Příměstský tábor – Galerie pod sluncem 6 – 15
let
• kdy: 30. 7. – 3. 8. 2018
• kde: SVČ Tyršova 587, Pohořelice,
• určeno: děti ve věku 6- 15 let
• cena: 1 250,- Kč
• kontakt: Marcela Cirhanová, tel.: 601 326 807
• e-mail: cirhanova@svcpohorelice.cz

Jsi kluk či holka, kterou baví sport? Nechceš sedět
o prázdninách doma, ale chceš si zahrát florbal s kamarády? Přihlas se na čtyřdenní, pobytový ”FlorboCAMP”
v Přibicích.

Přijďte na náš výtvarný tábor a vytvořte s námi galerii
výrobků, zhotovených z materiálů, které nemusíte kupovat. Kresba, práce s drátem, textilem, prostorové tvoření, přírodní i netradiční materiály. Výtvarné tvoření
bude doplněné o spoustu her, celodenní výlet, zajímavé
zážitky, odpočinek a relaxaci.

-------------------------------------------------------------Příměstský „Indiánské léto“
• kdy: 23. 7. – 27. 7. 2018
• kde: Dlouhá 39
• určeno: děti ve věku 6 - 15 let
• cena: 1 250,- Kč,
• kontakt: Simona Zapletalová, tel.: 774 676 059
• e-mail: zapletalova@svcpohorelice.cz
Tábor určen pro děti školního věku, zaměřený na sport,
hry v parku i v místnosti, poznávání přírody. Budeme
vyrábět z přírodního materiálu. Součástí tábora je jednodenní výlet, motivační hry, soutěže, zážitková pedagogika, koupání a samozřejmě relaxace.
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-------------------------------------------------------------Příměstský tábor – Trosečníci
• kdy: 6. 8. – 10. 8. 2018
• kde: SVČ Tyršovka 587, Pohořelice,
• určeno: děti ve věku 6 - 15 let,
• cena: 1 250,- Kč, kontakt: Marcela Cirhanová,
• tel.: 601 326 807, e-mail: cirhanova@svcpohorelice.cz
Přesuňte se s námi na pustý ostrov a seznamte se s životem domorodých obyvatel. Program zaměřený na tábornické dovednosti, přežití v přírodě, teamové hry, orientaci v terénu, vycházky a poznávání přírody.
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Taneční příměstský tábor – Shake-UP
• kdy: 13. 8. – 17. 8. 2018
• kde: Pohořelice, Tyršovka 581, Pohořelice
• určeno: děti ve věku 6 - 18 let
• cena: 1 250,-Kč
• kontakt: Erika Holešínská, tel.: 775 218 901
• e-mail: holesinska@svcpohorelice.cz
Program tábora se skládá z mnoha tanečních a pohybových aktivit a relaxace. Prohloubíme znalosti street
dance. Zaměříme na hip hop, old school, new style,
dancehall. Soustředění bude směřovat k přípravě dětí
na novou taneční sezónu. Součástí tábora je jednodenní
výlet, hry, soutěže a koupání.
-------------------------------------------------------------Příměstský tábor cirkusová škola
• kdy: 20. 8. – 24. 8. 2018
• kde: SVČ Tyršova 587
• Pohořelice, určeno: děti ve věku 6 - 15 let
• cena: 1 250,- Kč
• kontakt: Mgr. Jan Rozehnal, tel.: 724723020
• e-mail: rozehnal@svcpohorelice.cz
Tábor je určen pro všechny děti a žáky školního věku,
kteří mají rádi pohyb a hry. Do programu, který je sestaven všeobecně, budou zařazeny různé hry a soutěže
i tradičních a netradiční sporty. Pro zájemce z řad dětí
je připravena i výuka žonglování s míčky, šátky, poikami, základy chůze po laně a pro odvážnější základy jízdy
na jednokolce.
Zařazený výlet (program bude podrobněji upřesněn)
Přihlášky a bližší informace budou na SVČ Pohořelice od 1. března 2018. Příměstské tábory budou opět
podpořeny z projektu MPSV, který zajišťuje Město
Pohořelice. Podpora se týká pouze žáků 1.-5. ročníků,
ostatní děti budou za plnou cenu příměstského tábora.
-------------------------------------------------------------Kurz šití maminek pro děti
Srdečně zveme všechny maminky do kurzu šití. Společně se naučíme ušít dětské legíny, tepláky se sníženým sedem a šortky. Postupně zvládneme sestavit střih, vystřihnout ho z látky a ušít. S sebou: materiál (elastický úplet,
teplákovinu, náplet, možno šít ze starších mikin dospělých velikostí). Vlastní šicí stroj vítán. Termín je 22. 2.
2018 od 18:00 do 21:00 hod. na SVČ Tyršova. Cena:
300,--Kč. Bližší informace na tel. 601 326 807 u paní
Marcely Cirhanové.
POHOŘELICKÉ LISTY | ÚNOR 2018

Rok s Josefem Ladou
Tento rok, rok 2018, bude věnovat Středisko volného
času v Pohořelicích oblíbenému českému malíři a spisovateli Josefu Ladovi. S jeho knížkami a obrázky se budete
setkávat během celého roku v rámci našich akcí, výstav,
soutěží a dalších programů. Proto neváhejte a účastněte
se všech aktivit, které budou věnovány tomuto umělci.

Náš tým opět úspěšný v projektu Nadace O2
Smart Up
Po úspěšně zvládnuté první úrovni projektu, díky které se podařilo v městském parku postavit malé 4-jamkové discgolfové hřiště s přírodními výhozišti, se nám
naskytla možnost pokračovat v tomto projektu. Odborná komise i přes velkou konkurenci vybrala náš projekt
a získali jsme tak možnost rozšířit stávající hřiště o dalších 5 jamek a postavit profesionální výhoziště s umělou
trávou. Nové jamky se převážně plánují okolo bývalého vojenského hřiště. Po skončení druhé fáze předáme
kompletní 9-jamkové discgolfové hřiště městu, jehož
výstavba na klíč se pohybuje mezi 200 000 – 250 000 Kč.
Věříme, že toto hřiště bude mít větší potenciál přilákat více rekreačních i profesionálních hráčů. Začátkem
února nás čeká vzdělávací kurz Nadace O2, kde získáme potřebné informace a dovednosti k realizaci druhé
úrovně. Dále budou následovat přípravné fáze projektu, stavba hřiště a v červnu slavnostní otevření, turnaj
a workshop pro školu.
O2 SmartUp je program pro mladé lidi od 15 do 29 let,
kteří mají zajímavou myšlenku jak zlepšit svoje okolí.
Stačí jen přihlásit projekt a v případě úspěchu u hodnotící komise lze získat v první úrovni až 30 000 Kč
a v druhé úrovni až 60 000Kč na jeho realizaci.
Discgolf je hra velmi podobná klasickému golfu, akorát
se místo jamek používají speciální koše a místo golfových holí a míčků discgolfové disky. Díky tomu, že tento
sport není extrémně náročný na pohyb a disk si můžete
půjčit, nebo koupit za cca 250kč, může se mu věnovat
skoro každý. Samotná hra je pohodová, ideální pro skupinu přátel nebo rodinu.
Děkujeme Nadaci O2, SVČ Pohořelice i městu Pohořelice za důležitou podporu v naší snaze.
kolektiv zaměstnanců SVČ Pohořelice
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ZUŠ POHOŘELICE
Ohlédnutí za vybranými událostmi ZUŠ v závěru roku
Česko zpívá koledy
Ve středu 13. 12. 2017 jsme se podíleli na celostátní akci
s názvem Česko zpívá koledy. Po celé republice v 18:00
zazněly koledy, které natáčel a přímým přenosem přenášel Český rozhlas. V Deníku měli čtenáři možnost částečně ovlivnit, které koledy se nakonec budou rozléhat
večerními městy.
Chtěli jsme pro Vás i letos připravit nejen zpívání, ale
především krásný večer, jež Vás měl naladit na tu správnou vánoční notu. V minulých letech jsme přichystali vánoční dílny, letos jsme se však rozhodli pro jinou
formu. Spousta dětí již netuší, jak vlastně vánoce dříve
probíhaly a tak měla veřejnost možnost si vyzkoušet několik vánočních zvyků. Lili jsme olovo, krájeli jablíčka,
hledali šupiny u vánočně prostřeného stolu a pouštěli
skořápky se svíčkami. Nejdříve se samozřejmě hrnuly
děti, ale za chvíli se i dospělí nechali strhnout a u mísy
s lodičkami to chvílemi vypadalo jako na závodech plachetnic. Na zeď kostela bylo promítáno vysvětlení a původ vánočních zvyků a později texty zpívaných koled.
Atmosféru výborně doplňovali andělé nadživotní velikosti, z dílny našeho výtvarného oddělení, kteří na nás
dohlíželi u jednotlivých stanovišť.
V 18 hodin pak zazněly koledy: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí
zdraví, Pásli ovce valaši, Rolničky, rolničky, Vánoce přicházejí. Ještě dlouho po odeznění všech písní bylo kolem kostela veselo. Jsme moc rádi, že se návštěvníkům
nechtělo domů a přáli bychom si, aby si i příští rok přišli
s společně s námi připomenout pravý význam Vánoc rodina pospolu, žádný shon, rozzářené dětské oči.

A tak rádi bychom byli, kdyby si to naši svěřenci prožili,
jak jim talent, připravenost, zdravé sebevědomí nebo
naopak tréma dovolí. Kdyby odvedli to, do čeho jsme
spolu tolik investovali.
Zní to jako klišé, ale každá z těchto besídek má své kouzlo. Nezaměnitelnou atmosféru, kterou vytváříme všichni
společně svou účastí. Proto může být pokaždé jiná, originální. Je v ní prostor ke vzájemnému sdílení se, pocit
příjemné sounáležitosti v konkrétním čase, možnost se
zastavit a v klidu spolu promluvit. Děti se učí vystupovat
na veřejnosti a soustředit se. Zažívají nejrůznější pocity,
překonávají bariéry, vyhrávají své soukromé bitvy, poměřují se s ostatními a hodnotí. Někdy je nám líto, že
pro vás nemůžeme pokaždé aspoň na chvíli pootevřít ty
dveře, za kterými se vše připravuje, ty hodiny a hodiny
práce, která vyžaduje tolik trpělivosti a ukázněnosti nejen u nás, ale i u dětí. Ale vy, kteří na děti při cvičení dohlížíte, nebo s nimi dokonce cvičíte, jistě tušíte…, a tak
si vynaložené úsilí dokážete představit.
Ludmila Tesařová
Besídka houslového, cimbálového a klavírního
oddělení
20. 12. 2017 se konala besídka houslového, cimbálového a klavírního oddělení. Nesla se v pohodovém duchu.
Žáci se snažili, obecenstvo ochotně naslouchalo, paní
učitelka Černínová u klavíru spolehlivě doprovázela
a laskavým slovem uváděl celý večer pan učitel Farkaš.
V závěru jsme si popřáli „Šťastné a veselé“ a vše dobré
do nového roku. Přejme si ještě, ať si taková setkání dokážeme užít a uvědomovat si jejich cenu. Už kvůli dětem. Ony je totiž berou překvapivě vážně. Protože jim
JDE VŽDYCKY O VŠECHNO.
komerční inzerce

Zdeňka Šichová
K závěru roku patří i třídní besídky...
Podvečery všedních dnů. Něco, co jsme jako učitelé absolvovali nesčíslněkrát. Rodiče to už také znají - v určený čas se dostavit na určené místo, ti disciplinovaní
a starostliví včas, se slavnostně oděnými ratolestmi.
A žáčci? Někteří s troškou obavy a zamlklí, jiní zas rozjívení, zvlášť když je jich víc pohromadě a navzájem jsou
kamarádi. Pak se ta občas dotěrná tréma dobře zahání.
Všichni se nějak chystáme. Různě. Ale vždy s očekáváním dobrého výsledku. Sál se plní, štěbetá, my dolaďujeme (ne)doladitelné a udílíme poslední pokyny. Kamery
a mobily jsou přichystané. Jsme klidní? Navenek snad.
Jak často jsme už slyšeli, že O NIC NEJDE. Desítky,
možná stovky besídek, večírků, zkrátka interních vystoupení. Ale nenechte se mýlit, že o nic nejde, když se
hraje „jen“ ve škole. Pravda, nejsme tak sevření, na nějaký přehmat se nehledí. Jsme připraveni chválit i konejšit.
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Kosmetický salon v Loděnicích
nabízí kosmetiku, pedikúru,
manikúru, prodlužování řas.
Telefonní číslo 721100801.
www.lu-cosmetic.cz
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Základní umělecká škola Pohořelice pro vás připravuje v následujícím roce 2018 spoustu tradičních i nových kulturních akcí:
ÚNOR
• 13. 2. | Předsoutěžní koncert Židlochovice
• 14. 2. | Předsoutěžní koncert Modřice
• 15. 2. | Předsoutěžní koncert Pohořelice
• 19. 2. | Okresní kolo soutěže MŠMT - hra bicí, Ivančice
• 20. 2. | Okresní kolo soutěže MŠMT - zpěv, Modřice
• 21. 2. | Okresní kolo soutěže MŠMT - žestě, Kuřim
• 23.–24. 2. | Okresní kolo soutěže MŠMT - dechové
dřevěné, Oslavany

NOVOROČNÍ KONCERT V KOSTELE
V sobotu 6. ledna 2018 se konal v kostele sv. Jakuba Staršího již tradiční Novoroční koncert. V letošním roce
se nám představilo mladé hudební uskupení, které si
říká Husak Quartet , kde čtvrtým hráčem je posluchač.
Mladí pánové nám předvedli vystoupení nabité energií,
vtipem a virtuózní technikou. Hrají ve složení: Martin
Husák - housle, Matěj Kovanda – violoncello, Radek
Blahuš – housle a průvodní slovo.

BŘEZEN
• 1. 3. | Koncert učitelů
• 26. 3. | Velikonoční dílny
• 27. 3. | Velikonoční dílny pro školní družinu
DUBEN
• 23. až 26. 4. | Muzikál Šíleně smutná princezna
KVĚTEN
• 24. 5. | ZUŠ OPEN
• 25. 5. | Noc Kostelů
• 31. 5. | Miss úlet - radnice
ČERVEN
• 8. 6. | Slavnosti města Pohořelice
• 7. 6. | Absolventský koncert
• 20. 6. | Závěrečný koncert TO
• 21. 6. | Závěrečný koncert

V kostele bylo možné si prohlédnout unikátní výstavu
betlémů pana děkana a také od různých dárců, včetně
betlémů z cizích zemí. Koncert pořádalo Město Pohořelice ve spolupráci s místní farnosti, které tímto děkujeme.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
komerční inzerce

Mgr. Hana Celnarová
Vzpomínka
Dne 10.2.2018 uplyne 5 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Václava Fröhlicha z Pohořelic.
S láskou vzpomínají manželka Květoslava, synové, vnoučata
a pravnoučata.

POHOŘELICKÉ LISTY | ÚNOR 2018
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
Máma má Emu. Ema mele maso…
Žáčci prvních tříd již zvládli všechny úkoly v Živé abecedě, dokáží přečíst několik písmen a slabik, a proto jim
byl slavnostně předán Slabikář. V něm už budou číst slova a celé věty, aby se z nich stali zdatní čtenáři.

Starší dívky (7. - 9. tř.) vyhrály okrskové kolo v Ivančicích, úspěšně startovaly v okresním finále a v krajském
finále o jedinou vstřelenou branku těsně skončily před
branami postupu na kvalifikaci MR. V zahajovacím kole
Florbalové dívčí ligy získala děvčata pohár za 3. místo.

Mladší dívky (6. - 8. tř.) opět jen o jedinou branku nepostoupily na krajské finále a v okresním kole skončily
druhé.
Nejmladší adeptky (4. – 5. tř.) hry s bílým míčkem 4.
místo v okresním finále turnaje, pořádaného ČFBu.

Přejeme jim v tomto počínání mnoho úspěchů a hromadu trpělivosti.
Mgr. Jitka Králíková, Mgr. Jana Rudolfová,
Mgr. Simona Urbičová, tř. učitelky 1. tříd

Florbalová vichřice
Tradicí naší školy jsou dlouhodobé výborné výsledky
ve sportu a tělesné výchově. Naší žáci se věnují téměř
všem míčovým hrám, atletice, gymnastice, ale i netradičním sportům.

Nejmladší chlapci mají svou velkou základnu v kroužcích SVČ Pohořelice. Přesto někteří, především dojíždějící žáci, navštěvují florbalový kroužek ve škole (3. - 5.
tř.). 3. místo v okresním finále ČFBu.
Mladší žáci (6. - 8. tř.) úspěšně odehráli okrskové
a okresní kolo, do kraje se jim však postoupit nepodařilo.
Starší žáci (8. - 9. tř.) svá vystoupení v okrskovém
a okresním kole hráli se střídavými úspěchy, v krajském
finále však zabojovali a postup na kvalifikaci MR jim
unikl po samostatných nájezdech s družstvem Znojma.

Největší skupinou jsou však agilní florbalové kroužky,
které navštěvují děti od 2. do 9. třídy, chlapci i děvčata.
Jako jedna z mála škol v Jihomoravském kraji se věnujeme všem věkovým kategoriím. Pravidelná a dlouhodobá činnost kroužků každoročně v listopadu přináší své
„ovoce“.
Dlouhodobě nejúspěšnějším družstvem jsou děvčata.
Po čtyřnásobné účasti v kvalifikaci na MR, trojnásobné
účasti na MR a bronzových medailích z MR se nová generace neztratila.
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Pochválit musíme všechny zúčastněné hráčky i hráče,
kteří svými výkony výborně reprezentovali naši základní školu, město Pohořelice, ale i okres Brno - venkov
a JMK. Děkujeme kapitánům družstev Adamu Trupešovi z 9. A a Kristýně Strakové z 8. B -nejlepší střelkyni KF,
brankáři Martinu Procházkovi - výborný výkon v KF
a pomoc při přípravě brankářů družstev.

Díky podpoře vedení školy a pochopení vyučujících
jsme 10 z 12 akcí uspořádali v pohořelické sportovní
hale a jako každý rok jsme za organizaci turnajů získali
nesčetně ocenění a poděkování OR AŠSK, vedení zúčastněných škol, trenérů a učitelů.

O úspěchy knihy Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo
svědčí zcela vyprodané zásoby této knihy, které s sebou
herci přivezli. Žáci 1. – 3. ročníku knížku zcela vykoupili.

Stejný úspěch sklidila i následující kniha Ztraceni v čase
od Petry Braunové, která byla určena žákům 4. - 6. roč.
Velmi vtipné pak bylo představení knihy zahraničního
spisovatele M. Olliviera Život k sežrání, kde se řešily
vtipnou formou aktuální problémy dnešních dospívajících. Úspěch potvrdil neutuchající smích v hledišti
i závěrečná děkovačka, která byla odměnou pro herce,
stejně tak jako květiny, které obdrželi od našich děvčat.

O úspěchy se zasloužili Mgr. Iva Vaculíková - nejmladší
žactvo a Mgr. Lukáš Nápravník - organizace KF.

Ještě jednou děkujeme za Listování, snad se touto formou podařilo nalákat pár nových čtenářů a těšíme se
další setkání.

Mgr. Bohuslav Bajer, trenér a vedoucí

Mgr. Tamara Novosáková

Listování v ZŠ a MŠ Pohořelice

Lyžařský výcvikový kurz

Ve čtvrtek 23. 11. jsme v městském kině zhlédli putovní scénické čtení (propojení divadla s četbou) nazvané
Listování. Jedná se o projekt, jehož zakladatelem a tváří je herec Lukáš Hejlík. Již 15 let se snaží přibližovat
dospělým i dětem četbu a představovat aktuální knihy
od českých i světových autorů.

Jistě si většina absolventů nejrůznějších základních
škol vzpomene na zásadní společensko-sportovní akci
v tomto věkovém období. Na mysli mám „Lyžařský výcvikový kurz“. Tento kurz absolvovala většina letošních
sedmáků v termínu 7. – 12. 1. 2018 v Karlově pod Pradědem na chatě Zátiší.

Spolu s kolegyní Petrou Bučkovou a hercem Alanem
Novotným představili dětem postupně tři knihy ze současné literatury pro děti a mládež.

O velkém zájmu svědčí téměř 60 přihlášených žáků. Dva
autobusy, po mnoha letech změna ubytovacího zařízení, deset členů dospělého doprovodu a jiné organizační
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záležitosti, které se začínajícími dospívajícími musíte
na takové akci řešit. Z pohledu vedoucího kurzu fungovalo vše velice dobře.

Díky disciplinovanosti žáků jsme byli snad všude, kde
bylo třeba, včas a všichni. Sníh, byť převážně technický,
nám vydržel po celou dobu. Tradiční odpočinkový den
jsme strávili v aquaparku v Bruntále, což jistě mládež
ocenila více než klasickou procházku na čerstvém vzduchu. Chata nám naprosto vyhovovala nejen svou kapacitou, ale i celodenním občerstvením, malou tělocvičnou

Děkujeme základní škole v Pohořelicích za uspořádání
lyžařského výcviku pro žáky sedmých tříd.
Zvláště děkujeme za umožnění lyžařského výcviku i našemu postiženému synu Adamovi, neboť věříme, že při
jeho pohybovém postižení to bylo velmi náročné. Adamovi se celé hory velice líbily, přestože to pro něho bylo
určitě náročnější než pro ostatní děti. Obzvlášť si užíval
jízdu na monoski, za pomoci pěkné mladé lyžařské asistentky, které bychom touto cestou chtěli také poděkovat.

Poděkování patří i jeho asistentkám, paní Hanzlíkové
a paní Horákové, které se mu věnovaly přes celý den,
potažmo celý pobyt na horách.
Ještě jednou tedy děkujeme celému učitelskému sboru
a přejeme pevné zdraví, hodně trpělivosti se všemi žáky
a mnoho pracovních úspěchů.
rodiče Adama Kříže

a dalšími odpočinkovými prostory. Tam se také uchylovaly děti k vlastnímu večernímu programu.
I přes náročný a únavný celodenní program bylo večer těžké zahnat děti do postelí, ale ráno byla družstva
opět včas nastoupena ve štrúdlu pod vlekem a většinou
i ve svých lyžácích. Nic jiného jim nezbývalo. Velice rádi
jsme s MUDr. Srnou konstatovali, že díky štěstí a také
velmi dobré práci všech instruktorů jsme nemuseli řešit
žádný vážnější zdravotní problém. I díky tomu se celý
sedmý ročník za týden docela sblížil. Měli jsme radost
z pokroků, které udělali bez výjimky všichni, a zvláště
pak ti, co stáli na lyžích poprvé. Účastí handicapovaného žáka ve speciálním bobu pod vedením PhDr. Jany
Sklenaříkové se lyžařský kurz stal dostupným pro všechny a to je dobře. Doufám, že krom toho všeho přijeli
mládežníci i trochu samostatnější a odolnější. Hodit se
to jistě bude.
Mgr. Lukáš Nápravník, vedoucí LVK
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Fakulta tělesné kultury UP řeší od září 2017 projekt
s názvem Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. Jedná se o možnosti zapojení žáků základních
škol do tělesné výchovy, podpora ve formě metodických
materiálů, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
nebo zajištění instruktora lyžování na monoski pro integrované žáky s tělesným postižením. A právě tu třetí
možnost využila ZŠ a MŠ Pohořelice pro žáka 7. třídy
Adama Kříže. Instruktorka Jana Sklenaříková byla k dispozici Adamovi po celých 6 dní na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem. Tato škola byla podpořena jako jedna
z prvních škol v rámci 3letého projektu MŠMT.
„Jako konzultant Aplikovaných pohybových aktivit jsem
mohla umožnit Adamovi odcestovat spolu se svojí třídou na lyžařský kurz a účastnit se výcviku se spolužáky
na jednom kopci. Bylo pro mě velkým potěšením, že hned
od prvního dne Adama lyžování bavilo a byl rád součástí kolektivu. Taky mě velice těší, že se do povědomí lidí
dostávají informace ohledně možnosti sportovního vyžití
žáků s jakýmkoliv zdravotním postižením a zejména pochopení, že mají právo na stejné vzdělání i v pohybových
aktivitách.“
Mgr. Jana Sklenaříková, PhD., instruktorka monoski
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Chodbou do středověku
Pokud jste se v průběhu měsíce listopadu prošli po chodbě před třídou 7. B, ocitli jste se v období středověku.
Přivítal vás středověký hrad s padacím mostem, zdobený skleněnými vitrážemi, rodovými erby, hořícími loučemi i vlajícími korouhvemi.
Obdivovat jste mohli modely nejrůznějších středověkých hradů (Bezděz, Bouzov, Kokořín), Karlova mostu,
dokonce i nejslavnější románské památky u nás – rotundy sv. Kateřiny. Po odkrytí střechy modelu jste mohli
spatřit vzácné fresky, které tato stavba ukrývá, což bylo
výborné, protože naživo se nám to kvůli nepřízni počasí
nepodařilo.

Pokud jste chtěli, mohli jste si na hlavu nasadit model
svatováclavské koruny, vyzkoušet si středověké brnění,
potěžkat si meč a kopí nebo se rovnou stát rytířem, a vytvořit si tak nápaditou fotku.
A to vše díky šikovnosti a nápaditosti žáků 7. B, kteří
zpracovali již svůj třetí dějepisný projekt.
Na projekt jsme navázali skupinovou výukou. Žáci, rozdělení do skupin, hledali odpovědi na otázky v pracovním listu. Co naši předci jedli? Jak se oblékali? Jaký druh
zábavy patřil mezi nejoblíbenější? Jak vznikala první
města a jak se v nich žilo? Pomocí učebnice, tabletu
i vlastní dedukce si skládali mozaiku o životě ve vrcholném středověku.
Téma vrcholného středověku uzavřeme gotickým uměním. Navštívíme místní kostel, na jehož příkladu si ukážeme hlavní prvky gotické architektury.
Mgr. Tamara Novosáková

Pohyb v Pohořelicích
Jedním z kladů ZŠ a MŠ Pohořelice je nesporně vybavení školy. Při kontaktu s kolegy z jiných škol se setkáváme někdy až s obdivnými reakcemi na sportovní
POHOŘELICKÉ LISTY | ÚNOR 2018

halu či venkovní sportovní areál. Sám jsem prošel a viděl nemálo škol a možnosti na některých z nich spíše
od sportu odrazovaly. Sportovně jsem dospíval, asi jako
mnoho z rodičů, v prostředí staršího kulturáku, na tvrdých a často klouzajících parketách, kam jsme museli
přes část vesnice zdlouhavě docházet.
O to více by si měli žáci a žákyně vážit toho, co jim v rámci hodin TV může naše škola nabídnout. Samozřejmě
pokud sportovat chtějí… Nedílnou součástí je konkrétní vybavení a nářadí. Kdo má představu dvou míčů,
jednoho fotbalového a druhého pro holky na vybíjenou,
neseznámil se s možnostmi na naší škole. Toto pololetí
se díky vedení školy a zvláště panu řediteli Mgr. Stanislavu Polákovi, MBA podařilo doplnit stárnoucí vybavení a také nové, některé netradiční, pořídit. Bavíme se
zde o desítkách míčů na fotbal a házenou pro 1. stupeň.
Dále speciální tunely pro menší žáky a reakční žebříky
zvyšující obratnost dětí. Talíře na frisbee, tretry a bloky
pro ně, pásma na měření, žíněnky apod. Dostatečně hlasité píšťalky ocení spíše vyučující při organizaci hodiny.
V roce předchozím to byla kompletní výměna např. basketbalových míčů různých velikostí.
To vše je důležité, když chceme dělat výuku TV poctivě, když chceme děti přivést ke sportu, vštípit jim určité hodnoty a principy spolupráce v týmu, disciplíny,
odolnosti fyzické i psychické. Podstatný je samozřejmě
zdravotní účinek pohybu ve smyslu prevence nadváhy,
obezity. Ten už je při tříhodinové dotaci TV cítit i při
absenci dalšího sportovního kroužku. Je velmi příjemné
potkat bývalé žáky, které jsme se ze zdravotních důvodů snažili „nakopnout“ k jakémukoliv pohybu a ono se
to povedlo. Najednou vidím hocha nebo mladou dívku,
oba štíhlejší, lépe se cítící, oplývající zdravějším sebevědomím. To má smysl!
Díky pestré nabídce materiálního vybavení a chuti tělocvikářů objevují děti kouzlo mnoha sportů, které si často
vyzkouší i naostro při soutěžích. Například těší nedávno
získaný respekt ostatních házenkářských škol na turnaji
v Ivančicích či nespočet okresních florbalových a fotbalových turnajů pořádaných v naší hale, z nichž vyčnívají
dvě krajská finále starších žáků a žákyň nyní v listopadu. To už jsou významné akce, kde se daří potvrzovat
dobré sportovní jméno školy, hlavně díky buldočí vůli
Mgr. Bajera. Ale nejsou to jen nejpopulárnější fotbal
s florbalem či házená, ale i frisbee, basketbal, baseball,
volejbal, základy sportovní gymnastiky, zápasu, krom
skoku o tyči snad veškerá atletika, ragby a určitě jsem
ještě na něco zapomněl. Třeba na šplh…
Z výše napsaného vyplývá význam pohybu jako zdravotně psychosociálního faktoru, který se snažíme ctít
a s jehož podceňováním se nechceme smířit. Chuť
a podmínky k tomu máme, teď už jen získat na svou
stranu ty nejdůležitější…a nejlépe všechny!
Mgr. Lukáš Nápravník
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První republika očima 9. ročníku

Školní parlament v předvánočním období

Svůj dějepisný projekt o první republice zpracovali i žáci
9. ročníku. Předčasně jsme tak oslavili sté jubileum
od vzniku samostatné Československé republiky. Příští
rok, kdy uplyne již 100 let od této události, budou současní deváťáci na středních školách, proto jsme využili
už teď aktuálního tématu v hodinách dějepisu k tomu,
abychom si tuto významnou událost připomněli. Zároveň jsme si ukázali, že můžeme být hrdi na to, co pro nás
naši předci vybudovali.

Konec kalendářního roku se pro Školní parlament nesl
v pracovním duchu.

Zjistili jsme, že i přes spoustu problémů, které založení
nového státu s sebou přineslo, je toho mnoho, co můžeme obdivovat. Díky žákovským pracím jsme se dozvěděli, jaké domy si lidé stavěli, obdivovali jsme např.
slavnou vilu Tugenhadt, že svůj volný čas trávili třeba
v kavárnách, biografech, na Barrandovských terasách.
Seznámili jsme se s osudy prvorepublikových filmových hvězd, s úspěchy známých sportovců či továrníků.
Především chlapci se zajímali o automobilový průmysl,
děvčata zase o módu tehdejší doby.

Vše začalo již v listopadu, kdy se noví členové parlamentu, kteří byli zvoleni v říjnových volbách, poprvé sešli
na společné schůzi. Kromě rozdělení funkcí, zvolení
nového loga a prodiskutování způsobu fungování parlamentu, se zástupci tříd společně dohodli na tom, že
hlavním cílem pro letošní školní rok bude zvýšení aktivity činnosti parlamentu a především snaha o zapojení více žáků do akcí pořádaných parlamentem. A právě
předvánoční čas k takovým akcím vybízí.
Jako první zorganizovali žáci mikulášskou nadílku pro
spolužáky prvního stupně. Mikuláše a jeho mladšího
pomocníka doprovázela početná skupina zlobivých čertů a hodných andělů, kteří rozdávali sladkosti. Některé
děti se bály tak moc, že se schovávaly za své paní učitelky. Žádné z nich v pekle nakonec neskončilo. Spravedlivému Mikuláši stačil slib, že se děti polepší, a nějaká
pěkná básnička k tomu.

Nejlépe vše vystihuje úvaha žáka Rudolfa Cahy, který se
zamyslel nad tím, jak by vypadal jeho život, kdyby žil
v období první republiky:
„Jsem muž, který chodí šestkrát týdně do práce a každý
den zde stráví osm hodin, zbytek dne si zajdu lehnout
na barrandovské lehátko a budu relaxovat u zdejšího
bazénu. Když si budu šetřit, tak si koupím auto třeba
od Škody. Zajedu si do biografu na film, kde bude hrát
nějaký Čech např. Oldřich Nový nebo můj oblíbený herec
Charlie Chaplin, to co bude říkat, neuslyším, ale přečtu
si v titulcích. Na nohách budu mít nový model od Baťi.
Vydělané peníze si budu ukládat do Živnobanky a bydlet
budu v krásném činžovním domě.“
Mgr. Tamara Novosáková
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Zajímavým nápadem k vytvoření vánoční atmosféry
byl pokus o rekordní dopis Ježíškovi, na který si každý
žák naší školy mohl napsat své tajné, originální, vysněné
nebo opravdové přání. Žáci se zapojili opravdu ve velkém (dokonce své přání připsali i někteří naši bývalí
žáci, kteří nás přišli navštívit). Na dopise je celkem 129
přání, některá z nich jsou opravdu nápaditá. Již teď víme,
že příští rok se pokusíme rekord v počtu přání překonat.
Již tradičně pořádá také Školní parlament před Vánoci
soutěž o nejlepší vánoční výzdobu tříd. Letos byly téměř
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všechny třídy velmi aktivní. Žáci své třídy vyzdobili vánočními stromečky, řetězy, papírovými vločkami a jinými dekoracemi. I když to bylo velice těžké, vyhrát mohla
pouze jen jedna třída. Po společném hodnocení zástupců parlamentu zvítězila 9. B, která získala první místo
i v soutěži o nejhezčí stromeček. Žádná třída však nepřišla zkrátka, snaha žáků byla oceněna drobnou sladkostí.
Hlavní cenou pro vítěze byl vlastnoručně upečený dort
žákyní 9. ročníku Zuzanou Müllerovou, za což jí velmi
děkujeme.
Poslední den před prázdninami pak patří třídním besídkám, někteří žáci přišli svátečně vystrojeni v nějakém
vánočním oblečení nebo s vánoční pokrývkou hlavy,
což taktéž vzešlo z iniciativy Školního parlamentu.

plně etablovány. Prvním krokem, který plošné využití
těchto prvků umožnil, byla ovšem školní Wi-Fi síť, která je žákům, učitelům, ale i hostům již několik let plně
k dispozici.
V tomto školním roce bychom rádi dovybavili posledních několik tříd projekčními zařízeními s počítači
a kvalitním ozvučením. Interaktivní tabule a projektory
budou do budoucna zřejmě nahrazeny interaktivními
displeji, které nepotřebují projektor. Rádi bychom již
v tomto roce jedno takové zařízení pořídili.
Žáci se mohou těšit také na oživení hodin informatiky,
kde plánujeme nasazení ozobotů. Díky těmto jednoduchým robotům se žáci učí základy programování, což
je další dovednost, která je již běžným požadavkem zaměstnavatelů k zaměstnancům. (Bližší informace najdete na našich webových stránkách, kde je umístěn odkaz.)
Další připravovanou novinkou je jazyková laboratoř.
Jedná se o učebnu, kde se technologie využívají k výuce
cizích jazyků. Počítače uspořádané do „hnízd“, kvalitní
sluchátka a komunikace se spolužákem či učitelem v cizím jazyce to jsou základní pojmy v novém pojetí digitální výuky angličtiny a němčiny. Finance k realizaci
bychom rádi získali z výzvy č. 2 INVESTICE DO INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ, kterou vyhlásila MAS Podbrněnsko.
Projekt již prošel věcným hodnocením a byl vybrán. Vybudováním této učebny žáci získají možnost vzdělávat
se v opravdu moderních podmínkách, které jak doufáme, povedou k rozvoji jejich jazykových dovedností
(I k tomuto tématu je odkaz na stránku s podrobnějšími
informacemi umístěný na našem webu).

Práce nebylo málo, ale zájem spolužáků nás těší a již teď
se těšíme na další realizaci našich nápadů. Školní parlament přeje všem hodně energie, nápadů a úspěchů v novém roce 2018.
Za Školní parlament

Mgr. Tamara Novosáková

Technologie ve vzdělávání
Nové technologie a jejich smysluplné zapojení do výuky
jsou pro české školství v 21. století velkou výzvou. Pokud se podaří opravdu efektivně novinky zapojit a využít jejich potenciál, může se vzdělávání posunout o velký krok kupředu. Schopnost ovládat a využívat techniku
je jednou ze základních dovedností, kterou uchazeči
k uplatnění na trhu práce potřebují.
Na technické novinky klademe ve škole poměrně velký
důraz, a proto se v různé intenzitě v hodinách objevují.
Elektronické učebnice z nakladatelství Nová škola, tabletová učebna, počítačové učebny, interaktivní tabule,
elektronická žákovská knížka či Moodle jsou u nás již
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V následujících měsících se začne pracovat na rekonstrukci Paarova zámečku, jehož cílem je vybudovat další
školní budovu s moderním vybavením. I tady planujeme nasadit moderní technologie. Budova bude určena
žákům prvního stupně, kteří se tu budou moci setkat
s dotykovými a projekčními zařízeními v individuálním
režimu.
Na první pohled se může zdát, že nejtěžší je získat finanční prostředky na nákup nových zařízení do škol.
Podle mého názoru je daleko obtížnější moderní technologie smysluplně zapojit do výuky a využít naplno
jejich potenciál, který v sobě skrývají. Vždy bude ve výuce hlavní úloha učitele, který využívá nové dostupné
nástroje. V minulosti to byla křída, tabule, meotar či
obrázkové kartičky. Dnes se nástroje změnily, ale pořád
bude učitel hlavním organizátorem výuky.
Moderní technologie samy o sobě nejsou spásou českého školství, ale rozhodně mají potenciál při účelném
nasazení vzdělávání zkvalitnit.
Lukáš Mertlík, ZŘŠ
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Vycházka za historií
Třída 7. B se opět vydala poznávat historii přímo do terénu. Tentokrát jsme nemuseli jet příliš daleko, navštívili
jsme pohořelický kostel svatého Jakuba Staršího. Chtěli
jsme si na konkrétní stavbě ukázat nejdůležitější prvky
gotické architektury. Místní kostel je i přes mnohé přestavby a opravy jejich skvělým příkladem. Mohli jsme
pozorovat lomené oblouky, stará gotická okna a portál,
obdivovali jsme vzácné gotické fresky, navíc jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o samotné historii
kostela i jeho okolí. Vše jsme si pečlivě zapisovali a plnili
úkoly v pracovním listu. Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali panu faráři. Díky jeho ochotě jsme
měli kostel takřka celý pro sebe, a mohli ho tak pečlivě
prozkoumat.

Již teď se těšíme na další tematickou vycházku za poznáváním dějin našeho okolí, tentokrát se vydáme po stopách Napoleona.
Mgr. Tamara Novosáková

Shrnutí roku 2017 a co nás čeká v roce 2018
Na konci starého roku je zvykem bilancovat, čím jsme
prošli a jak se nám dařilo. Nový školní rok začíná vždy
v září a jeho konec nás čeká až v červnu, přesto se máme
za čím ohlédnout. Čtyři měsíce je dlouhá doba a především rodiče prvňáků vidí určitě velký pokrok, kdy z malého předškoláka roste hbitý čtenář, počtář a písař. Děti
si užily první slavnostnější akci, kterou bylo předávání
slabikářů, jak se blíže dočtete ve článku p. uč. Králíkové,
Urbičové a Rudolfové.
Ani ostatní žáci však nezahálejí. V podzimních měsících
se naučili spoustu nových věcí, na prvním stupni se baví
při různě zaměřených daltonských hodinách, některé
paní učitelky pojaly letos výuku tematicky a žáky provázejí učivem např. jako hrou na námořníky, na Harryho
Pottera, na vesmír apod.
Žáci z druhého stupně soutěží ve školních kolech olympiád a pomalu se chystají ti nejlepší do okresních kol.
První okresní kolo se týká olympiády z dějepisu a postupuje žák 9. C Jan Kříž. Další předmětové soutěže budou
pak následovat.
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V době před Vánocemi a vánočními prázdninami probíhaly ve škole dílničky na Lidické, kdy se rodiče mohli
zastavit v předvánočním shonu a společně se svými dětmi vyrobit nějaký zajímavý výrobek. Děkujeme všem,
kteří přišli a vytvořili příjemnou atmosféru. Paní učitelky připravily opravdu zajímavé a někdy i netradiční výrobky, jejichž výrobu si mohli všichni vyzkoušet. Některé maminky přispěly svými výtvory k občerstvení všech
přítomných. Zde postřeh a shrnutí p. uč. Králíkové:

Předvánoční čas si žáci některých tříd prvního stupně
zpříjemnili vánočním tvořením. Sešli jsme se v pátek
15. prosince. V jednotlivých třídách se děti spolu se svými rodiči pustili do práce a pod jejich rukama vznikaly
krásné vánoční výrobky. Při poslechu koled jsme se tak
mohli zastavit v předvánočním shonu a společně strávit
příjemné chvíle.
Jitka Králíková

Další dobrou věcí, co se nám podařila, je získání dotace na dopravu dětí na školní plavání. Rodiče tak na povinnou výuku v tomto školním roce nemuseli přispívat
žádnou finanční částkou. První etapa proběhla od 11. 9.
do 20. 11. 2017, druhá etapa ještě stále probíhá. Všichni
žáci letos dostávají v rámci podpory zdravé výživy ovoce
a mléko zdarma. Lyžařský kurz pro žáky sedmého ročníku se také vydařil (vice ve článku p. uč. Nápravníka).
Nyní však už pohleďme na to, co budeme realizovat
v novém kalendářním roce. Na žáky čeká několik přednášek na podporu prevence sociálně patologických jevů,
připravujeme výuku v terénu pro osmý ročník, tradiční
školu v přírodě pro pátý ročník a na závěr roku třídy
vyrazí na vlastivědné exkurze po vlastech českých.
V nejbližší době, a to už 17. února 2018 se uskuteční
tradiční ples, letos pojedenácté, tak si přijďte zatancovat
a pobavit se.
O výsledcích soutěží a dalších aktivit vás budeme informovat průběžně v dalších vydáních Pohořelických listů.
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
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Zápis v povinné školní docházce a přípravný
ročník

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE

Letos je to už podruhé, kdy zápis k povinné školní docházce proběhne během měsíce dubna. Naše škola si
stanovila termín na 20. duben 2018, v době od 14 do 17
hodin, Lidická 12. K zápisu přijdou děti narozené od 1.
9. 2011 do 31. 8. 2012. S sebou přineste rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte
tak učinit v den zápisu. Žádost vyplníme elektronicky
společně s vámi, je dobré přinést s sebou zprávu z PPP
a vyjádření lékaře.

Tvorba projektů, jako prostředku ke zkvalitnění a zpestření výuky, má na našem učilišti již dlouholetou tradici.
Řadu úspěšných projektů jsme vytvořili a zrealizovali
sami, v jiných projektech jsme se zapojili do práce jako
partnerská škola. Za všechny jmenujme projekt Škola
podporující zdraví, Pojďme se dotknout ICT, Šablony,
Erasmus+.

Rodiče dětí s odkladem bude určitě zajímat, jaké jsou
možnosti v přípravném ročníku. Tzv. nulté (přípravné)
třídy už u nás fungují dlouho a mají tedy tradici. Děti si
zde zvykají na jiný režim než v mateřské škole, pomalu se učí několik písmenek a také číslic. Všechno dělají
hravou formou, kreslí, cvičí, jezdí na plavání, mají možnost rozvíjet se i po stránce logopedické. Paní učitelka
Dagmar Bártová dokáže děti vždy zaujmout a získat pro
činnosti, které má na programu.

Pokud váháte, jestli je nultý ročník správná volba, přijďte se podívat do vyučování a budete mile překvapeni.
Uvidíte učení hrou, jak už před mnoha staletími propagoval Jan Amos Komenský.
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
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NESPÍ NA VAVŘÍNECH

Množství projektů je na svém začátku, jiné jsou teprve
v přípravě. Z právě probíhajících jmenujme projekty PolyGram – podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, Šablony – zkvalitnění odborného vzdělávání na OU
Cvrčovice, Erasmus+ - odborná stáž žáků zahradnických oborů ve Vídni.

Připomeňme, že projekty jsou cestou, která škole umožňuje nejen získat nemalé finanční prostředky na vybavení novými učebními pomůckami a novou didaktickou
technikou. Pomáhají také pedagogům v profesním růstu
a ve zkvalitnění práce, aby odpovídala novým trendům
výuky a aktuálním potřebám žáků.
Bc. Jan Mareš, zástupce ředitele
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
AUTOBUS - platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
X
=== >>>>
linka
108
105
104
108
105
104
108
108
108
105
104
108
105
108
104
105
108
105
104
108
104
108
105
108
104
108
104
105
108
105
108
104
108
105
108
104
108
105
104
108
105
108
105
104
105
108
108
105
104
108
108
108
105
104
104
108
105
108
104
108
105
104
108
104
108
105
108
105
108
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Miro.
M
Hevl.
Z
M
Hevl.
Z
Miro.
Z
M
Hevl.
Z
M
Miro.
Hr./J
MA
Z
M
Laa
Z
Hevl.
Z
M
Miro.
Laa

7.45 Laa
8.20 MA
8.12
8.20
9.12

M

9.45 Laa
10.12
10.10 M
11.12
11.45 Laa
12.12
12.10 M
13.10
13.12
13.10
14.12
14.10
13.53
14,40
14.42
15.12
15.10
14.53
15.42
16.17
16.12
16.10
15.53

jede v pracovní

POHOŘELICE

vyjíždí ze stanice
4.02
3.50
3.44
4.12
4.20
4.32
4.42
5.17
5.12
5.10
5.08
5.42
5.40
6.17
6.06
6.20
6.12
6.10
5.59
6.42
6.35
7.12
7.10
7.42
6.59
7.42

=

Hr./J
M
M
Laa
M

M
Laa
Miro.
M
Laa
Laa

16.45
17.12
17.10 M
17.47 Miro.
17.45 Laa
18.12
18.10 M
18.45 Laa
19.12
19.45 Laa
20.12
20.10 M
21.12 Z
22.20 M
23.12 ZH

odj.

POHORELICE

4.25
4.35
4.40
4.55
5.05
5.25
5.25
5.40
5.55
5.55
6.10
6.25
6.25
6.40
6.40
6.50
6.55
6.55
7.10
7.25
7.35
7.55
7.55
8.10
8.15
8.25
8.52 do
8.50
8.55
9.05
9.55
10.52 do
10.55
10.55
11.55
12.52 do
12.55
12.55
13.43 do
13.55
13.55
14.55
14.55
15.10
15,25 do
15.25
15.55
15.55
16.10
16.25
16.40
16.55
16.55
17.10
17.52 do
17.55
17.55
18.10
18.52 do
18.55
18.55
19.52 do
19.55
20.52 do
20.55
20.55
21.55
23.05 do
23.55

IDS jmk

Integrovaný dopravní systém

dny
BRNO === >>>

>> Brno
dojezd

4.55
5.14
5.10
5.25
5.44
5.55
5.55
6.10
6.25
6.34
6.40
6.55
7.04
7.10
7.10
7.20
7.25
7.34
7.40
7.55
8.05
8.25
8.34
8.40
8.45
8.55

Pohořelic

9.20
9.25
9.44
10.25

Pohořelic

11.25
11.34
12.25

Pohořelic

13.25
13.34

Pohořelic

14.25
14.34
15.25
15.34
15.40

Pohořelic

15.55
16.25
16.34
16.40
16.55
17.10
17.25
17.34
17.40

Pohořelic

18.25
18.34
18.40

Pohořelic

19.25
19.34

Pohořelic

20.25

Pohořelic

21.25
21.34
22.25

Pohořelic

* 0,25
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4.10

z Pohořelic

4.50
5.10
5.15
5.25
6.05
6.10
6.15
6.25
6.45
7.05
7.15
7.25
8.15
8.25

z Pohořelic

9.25

z Pohořelic

10.15
10.25
1025

z Pohořelic

11.25
12.15

z Pohořelic

12.25
12.55
13.10
13.15
13.25
13.40
13.45
13.55
14.10
14.15
14.25
14.40
14.55

z Pohořelic

15.10
15.15
15.25
15.40
15.45
15.55
16.10
16.15
16.25
16.40
16.55
17.10
17.15
17.25
17.55
18.15
18.15
18.25

z Pohořelic

18.55
19.15
19.25

z Pohořelic

20.15
20.30
21.30
22.30
22.35

z Pohořelic

POHOŘ.

4.30
4.40
4.50
5.28
5.40
5.45
5.55
6.35
6.40
6.55
6.55
7.25
7.35
7.55
7.55
8.55
8.55
9.00
9.55
11.00
10.55
10.55
11.00
12.00
11.55
12.55
13.00
12.55
13.25
13.40
13.55
13.55
14.10
14.14
14.25
14.40
14.55
14.55
15.10
15.25
15.30
15.40
15.55
15.55
16.10
16.14
16.25
16.40
16.55
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
17.55
18.25
18.45
18.55
18.55
19.30
19.25
19.55
19.55
21.00
20.55
20.55
21.55
23.05
23.05
23.05

LEGENDA
konečná stanice
Mikulov 5.14
Znojmo 5.25

Laa
M
Hevl.
Miro.

Z

Laa
Mr
M

Z

M
Laa
M
M
Laa
Laa

M

Laa

Hr./J.
M

Laa
Laa

Mvd
Miro.
MA

Laa
M
Miro.
M

Laa

M

Miro.
MA

Laa

M

Miro.

Laa

M

Hevl.
M
Hevl.
Miro.
M

Hevl.

M

M
Hevl.

5.59
6.14
6.33
6.08
6.40
7.42
6.55
7.39
7.40
8.09
8.55
8.39
8.40
9.39
9.40
10.06
10.40
12.06
11.39
11.40
12.06
12.31
12.40
13.39
14.16
13.40
14.10
14.55
14.43
14.40
14.33
14.47
15.10
15.55
15.39
15.40
15.33
16.10
16.14
16.55
16.39
16.40
16.33
16.47
17.10
18.06
17.39
17.40
17.33
18.10
18.55
18.39
18.40
19.10
19.48
19.39
19.40
20.23
19.48
20.39
20.40
21.53
21.39
21.40
22.37
23.49
23.47
23.58

5
6

v pátek - bus Zn. jede na Hlavní nádraží Brno,
vynechá ÚAN Zvonařka.; jede také 29.3.;30.4.;
7.5.;4.7.;27.9. Nejede 30.3.;6.7.;28.9.

jede sobota , není-li svátek

jede v neděli a ve státní svátek
X

jede v pracovní dny tj. 1. - 5. den

Linka
Laa an d.Thaya, Therme - Brno, a zpět
Laa - " - " -- Pohořelice a zpět
Hevl. jede z Hevlína
Hr./J. Hrušovany nad Jevišovkou
104

105
M
MA

Mikulov - Brno, zajíždí na Sobotovice a
Ledce,
- jede po staré silnici
Mikulov
Brno - Pohoř.- AQUALAND Moravia - Mikulov
expres linka i pro kemp Merkur - Mušov přeh.

.- jede po dálnici

Mvd Mikulov - jede přes Velký Dvůr
Poho. vyjíždí nebo končí - Pohořelice
108
Z
ZH

Znojmo - Brno
Znojmo
( také Zn. )

*

Znojmo - Hlavní nádraží Brno.; Nejede na
ÚAN Zvonařka.

Miro. jede (z- do) Miroslavi
Mr
Miroslav, rozc.

JÍZDNÉ
2zóny Pohořelice - AQUALAND = 20,-Kč
3zóny Pohořelice - Modřice = 27,-Kč
4zóny Pohořelice až Ústřední hřbitov = 34,-Kč
! zóna 101 MHD - přejít na 100 - platí 90'

4zóny Pohořelice - Mikulov = 34,-Kč

5zón až na Zvonařku + MHD zóna 100 a 101
cena 42,-Kč, platí 120 minut od nástupu
i zastávka Strážní

6zón Brno - Aqualand Moravia

= 49,-Kč

také kemp MERKUR - (Mušov)

6zón Pohořelice- Laa,;
10zón Brno - Laa ,;

Poho.-Znojmo = 49,-Kč

Brno - Znojmo

= 78,-Kč

4.12.2017 - Drška
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Autobus - 2.díl
linka
105
108
108
104
108
105
104
108
104
108
105
108
104
108
105
108
104
105
108
104
108
105
108
104
108
105
108
104
108
105
108
104
108
105
105
108

výjezd
4.10
4.12
5.12

5.45

6.12
6.10
7.06
7.12
7.45
8.12
8.10
912
9.45
10.12
10.10
11.12
11.45
12.10
13.12
13.45
14.12
14.10
15.12
15.45
16.12
16.10
17.12
17.45
18.12
18.10
19.12

jede

ze stanice

M
Z
Z
Laa
Z
M
Hevl.
Laa
M
Laa
M
Laa
M
Laa
M
Laa
M
Laa
M

19.45

Laa

22.20

M
M
ZH

20.12
20.10
23.12

platnost
sobota,

POHOŘELIC.

4.55
4.55
5.55
6.52 do
6.55
6.55
7.55
7.55
8.55
8.55
8.55
9.55
10.55
10.55
10.55
11.55
12.55
12.55
13.55
14.55
14.55
14.55
15.55
16.55
16.55
16.55
17.55
18.55
18.55
18.55
19.55
20.52 do
20.55
20.55
23.05 do
23.55

10. 12. 2017
neděle
Brno

5.34
5.25
6.25

Pohořelic

7.25
7.34
8.25
8.25
9.25
9.25
9.34
10.25
11.25
11.25
11.34
12.25
13.25
13.34
14.25
15.25
15.25
15.34
16.25
17.25
17.25
17.34
18.25
19.25
19.25
19.34
20.25

Pohořelic

21.25
21.34

Pohořelic

* 0.25
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a

den

6,+
n,6,+
n,6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
n,6,+
6,+
6,+
6,+
n,6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
6,+
,+,B
6,+
6,+
6,+
,+,B
6,+
6,+
6,+
,+,B
6,+
6,+
6,+
+,B
6,+
6
6,a

do

8. 12.2018

stát. svátek
den
BRNO
linka
6,+ 108
* 0.30
z Poho.
6 105
z Poho.
6,+ 104
n,6,+ 108
5.25
6,+ 105
6.15
n,6,+ 108
7.25
z Poho.
6,+ 104
6,+ 105
8.15
6,+ 104
8.25
6,+ 108
9.25
6,+ 105
10.15
6,+ 104
10.25
6,+ 108
11.25
6,+ 105
12.15
6,+ 104
12.25
6,+ 108
13.25
6,+ 105
14.15
6,+ 104
14.25
6,+ 108
15.25
6,+ 105
16.15
6,+ 104
16.25
B,+ 108
16.25
6,+ 108
17.25
6,+ 105
18.15
6,+ 104
18.25
6,+ 108
19.25
6,+ 105
20.15
6,+ 104
20.25
+,B 108
20.25
+,B 108
21.30
6,+ 105
22.30
6,+ 108
22.35

IDS
Pohořel.

0.57
4.55
6.05
5.55
6.55
7.55
7.55
8.55
8.55
9.55
10.55
10.55
11.55
12.55
12.55
13.55
14.55
14.55
17.55
16.55
16.55
16.55
17.55
18.55
18.55
19.55
20.55
20.55
20.55
21.55
23.05
23.05

jmk

konečná stanice

ZH

Mikulov
Laa
Z
M
Z
Laa
M

Laa

M

Laa

M

Laa

M

Laa

M

Laa

M

Hevl.

M
Hevl.

M
Z

Vysvětlivky

1.40

5.39
7.11
6.40
7.39

Silvestr tj. 31.12. jedou spoje jen do 19.oo hod

8.40
9.06

9.39
10.06
10.40
11.39
12.06
12.40
13.39
14.06
14.40
15.39
16.06
16.40
17.39
18.06
17.40
18.40
19.39
19,53
20.40
21.39
21.41
21.40
22.37
23.49
23.47

( den )

Štědrý den 24.12. jedou spoje jen do 16.00 hod.

6,+

jede v Sobotu,;

/

jede v Neděli a státní svátek

6

jede v sobotu

a

jede také 25.12.; 30.3.; 1.4.; 5.a 6. 7.; 28.9.; = ( ZH )

[ Z ]
[ ZH ]

Znojmo - Brno , - jezdí na ÚAN Zvonařka
* Jede jen Hlavní nádraží Brno, Nejede na ÚAN Zvonařka

B

nejede 24.a 25. 12.; 31.12.; 30.3.; 1.4.; 5.a 6.7.;
28.9.; 17.11. 2018

n

jede v

104
105
108

6, (sobota ) Jede také 30.3.; 5.7.; 28.9.;

nejede 31.3.; 7.7.; 29.9.;
jede v + , (neděle, svátek ) Jede také 31.3.; 7.7.;
29.9.; nejede 30.3.; 5.7.; 28.9.; 17.11.;

Laa an der Thaya
Mikulov
Znojmo

vyhotoveno 4.12, 2017 - Drška J.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. 2. | Zelofest - pořádají přátelé dobrého zelí Pohořelice, sál Radnice
16. 2. | Veselá trojka - koncert KINO, pořádá Agentura Lender
17. 2. | ples MŠ+ZŠ Pohořelice - sál Radnice
23. 2. | 2. ročník Absolventský ples OU Cvrčovice - sál Radnice
1. 3. | III. Koncert učitelů ZUŠ Pohořelice - LECAFE
2. 3. | oslava dne žen - sál Radnice, pořádá KSČM Pohořelice
7. 3. | Zdeněk Troška a Yvetta Blanarovičová v Talk show „ Slzy smíchu“ KINO Pohořelice
10. 3. | 10. ročník setkání harmonikářů - sál Radnice, začátek ve 14 hod.
14. 3. | Poetický čaj o páté, v 17 hod. - knihovna
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
komerční inzerce

Je čas změnit práci! Vyrábějte s námi ty nejlepší dveře
do vlaků, metra a tramvají, které jezdí po celém světě
Chcete se podílet na výrobě Ledovcového
expresu, který překonává překrásnou krajinu hornatého Švýcarska nebo Rudého
šípu, který zvládne až 400 km/h a spojuje
největší města v Itálii? Přidejte se k nám
a vyrábějte pro tyto krásné vlaky ty nejlepší
dveře na světě. U nás se rozhodně nebudete nudit, protože pracujete na rozdílných
zakázkách – někdy vyrábíte dveře pro
příměstské vlaky v Evropě, jindy pracujete
na dveřích pro metra do USA a občas se
vám pod ruce dostanou i konstrukčně
složitější dveře pro rychlovlaky, které brázdí
vysokorychlostní tratě na celém světě.

Do brněnského závodu IFE hledáme operátory, brusiče, lepiče, svářeče, expedienty, lakýrníky, skladníky, ale i technology nebo kvalitáře. Náš výrobní
závod sice leží v CTParku v Modřících
u Brna, ale poskytujeme svozovou dopravu z centra Brna, takže se k nám
každý jednoduše dostane. Pracují u
nás kolegové z Brněnska, Blanenska
i Vyškovska. V našich řadách rádi uvítáme
zkušené odborníky, ale i čerstvé absolventy z učilišť. Některé pozice jsou vhodné i pro ženy. Nabízíme také možnost
brigády.

Vaši práci umíme ocenit. Nastupující
operátor si u nás vydělá 23 180 Kč po
zkušební době. To není špatné na začátek.
Zajímají vás výdělky u dalších pozic?
Mrkněte na www.hrdinouvife.cz nebo
volejte 724 140 140. Ke mzdě nabízíme
velké množství benefitů – 25 dní dovolené, mnoho firemních společenských
a sportovních aktivit, dotované závodní
stravování, důkladný zaškolovací proces,
výhodné mobilní tarify pro naše zaměstnance a jejich rodiny, stabilní zázemí
německého koncernu, moderní a čisté
pracovní prostředí, finanční odměny při

pracovních a životních jubileích, pracovní
dobu 7,5 hodiny, stabilní výplatní termíny
v první polovině měsíce, pravidelné dobročinné aktivity, do kterých se můžete
zapojit, kvalitní pracovní pomůcky a bezpečné pracoviště. Za přesčasy dáváme
50% příplatek, za práci o víkendu 25%
příplatek a za noční směnu 20% příplatek.
Práce nás baví, snažíme se jeden
s druhým dobře vycházet a problémy
řešíme. Za angažovanost netrestáme,
ale odměňujeme. Jsme firma, kde se
dá žít.

Změňte práci a přidejte se k nám! Že pracujete jinde? Nevadí, rádi si na
vás počkáme. Kdo nic nezkusí, nic nezíská – www.hrdinouvife.cz
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