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BŘEZEN
Dny ubíhají a začíná nám již třetí měsíc roku 2018. Zima
nás ještě neopustila. Při této příležitosti můžeme poděkovat občanům i organizacím, kteří pomohli při sněhu
či náledí s udržováním schůdnosti chodníků či místních
komunikací. Poděkování také patří pracovníkům údržby města za odvedenou práci.
Zatímco zahrádky odpočívají (nebo alespoň nevyžadují soustavnou péči), můžeme se věnovat svým zálibám
a kultuře.
Plesy Města, ZŠ a MŠ Pohořelice i Odborného učiliště
Cvrčovice se již uskutečnily.
Dne 3. 2. mohli účastníci 16. ročníku Zelofestu ochutnat
133 vzorků zelí a zazpívat si společně s cimbálkou Ponava. Premiérou na Zelofestu byla soutěž v pojídání plněných bramborových knedlíků se zelím. Vítěz v pojídání
byl Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky. Nejlepší vzorek
zelí z místních občanů do soutěže dal pan Miroslav Vaněk, obsadil 3. místo.
Z březnových akcí si občany dovolujeme pozvat ve středu dne 7. 3. na představení „Slzy smíchu“, kde nás v kině
pobaví Zdeněk Troška a Yvetta Blanarovičová.

Malí čtenáři se mohou zúčastnit tradiční akce – Noc
s Andersenem. Uskuteční se z pátku na sobotu 23. – 24. 3.
V pondělí 26. 3. uspořádá ZUŠ Velikonoční dílny.
Ve středu 28. 3. pořádá SVČ pro děti ze školní družiny
velikonoční tvoření – Velikonočního zajíčka.
28.3. vzpomeneme narození Jana Amose Komenského.
Při této příležitosti blahopřejeme našim učitelům ke Dni
učitelů. Děkujeme pedagogům za práci s dětmi. Musíme ale mít na paměti, že k výchově a osvojení znalostí
nestačí jen škola, že děti potřebují i přípravu, důsledné
vedení a dobré příklady v rodině.
V průběhu března proběhne ve městě svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Bližší informace najdete na následujících stranách. Využijte možnosti úklidu
před Velikonocemi, které letos připadají na 1. – 2. 4.
Z investičních akcí:

8. 3. oslavíme Mezinárodní den žen. Všem ženám gratulujeme a přejeme vše nejlepší k svátku.

Pracovníci firmy Syner VHS Vysočina pokračují v pracech na protipovodňové ochraně (PPO) Pohořelic.
V průběhu března by měli provést u zahrádkářské kolonie „Stará“ – u Staré řeky – štětování (zarážení kovových
larsenů) a betonování zídek. Podle harmonogramu by
práce na PPO měly být hotovy do konce roku.

V sobotu dne 10. 3. od 14 hod. mohou zájemci v sále
Radnice shlédnout již 10. ročník Setkání harmonikářů.

Zaměstnanci firmy Tlak Smolík z Břeclavi postupně dokončují práce na zdravotním středisku.

V úterý 20. 3. se od 18 do 20 hod. uskuteční „Den otevřených dveří“ na nově opraveném zdravotním středisku. V dubnu se budou lékaři stěhovat zpět a postupně
bude obnoven provoz. Všichni občané jsou srdečně zváni. Termíny stěhování najdete na straně 9 tohoto vydání.

Společnost Kaláb z Brna zahájila v lednu opravu tzv.
Paarova zámečku, objektu za I. stupněm základní školy
na ul. Lidické. Týdně jsou uskutečňovány kontrolní dny,
firma práce zvládá velmi dobře. Objekt je památkově
chráněný, práce budou trvat ještě do poloviny příštího
roku.
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Během jara budou zahájeny práce na dalších investičních akcích, budeme vás o nich průběžně informovat.
Přejeme všem, aby nám jarní sluníčko dalo dostatek síly
k tomu, abychom si doma i v okolí uklidili. Děkujeme
ženám za jejich péči, učitelům za jejich práci.
Přejeme všem pěkné jaro.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY MĚSTA
100. schůze rady města konaná dne 17. 1. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila nájemné zubních ordinací na zdravotním
středisku dle návrhu – prvních 6 měsíců od podpisu smlouvy nájemní prázdniny, následně 27 měsíců
poloviční výše řádného nájemného, příspěvek 750
tis. na vybavení jedné ordinace, na dobu nájmu nejméně 5 let. V případě ukončení zubařské praxe dříve
bude vrácena poměrná část poskytnutého příspěvku.
Nájemné v ordinacích ostatních lékařů bude ve stejné
výši jako dosud, bude uplatněna inflační doložka,
• schválila nápis na budově Brněnská 1 „Zdravotní středisko“ napsáno pod sebou v modré barvě, levá část
štítové zdi, směrem do ul. Brněnská,
• schválila zastavení projektových prací – rekonstrukce
Brněnská 120 a 121 z finančních důvodů,
• schválila zahájit přípravu k podání žádosti o dotaci
na opravu chodníků na ul. Znojemská,
• schválila finanční dar pro spolek zdravotně postižených Pohořelice ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města,
• schválila poskytnutí finančního daru na ples ZŠ a MŠ
Pohořelice dne 17. 2. 2018 v celkové výši 5.000,- Kč
na dva dárkové koše,
• schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007196/001 s E.ON Distribuce,
a.s. pro akci „Pohořelice, Dlouhá, Pšeničná, obn. NN“
za jednorázovou náhradu 198.000,- Kč. Tímto revokovala usnesení č. 6/11/15.
101. schůze rady města konaná dne 24. 1. 2018
byla usnesením rady města konané dne
21. 2. 2018 zrušena.
102. schůze rady města konaná dne 7. 2. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila zapojení města Pohořelice k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2018,
• vzala na vědomí informaci MUDr. Kadlecové o přerušení poskytování zdravotních služeb - stomatologie
ke dni 1. 4. 2018,

2

• schválila podání žádosti o dotaci v rámci dotačního
programu ITI brněnská metropolitní oblast - výzva č.
20 „INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ)
II (MIMO BRNO) ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 66
„Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty
ITI“ a ve vazbě na výzvu nositele Integrované strategie
Brněnské metropolitní oblasti č. 24 „Infrastruktura
pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno), a to na projekt
PŘÍSTAVBA ZŠ POHOŘELICE, DLOUHÁ 35. Max.
výše dotace je ve výši 90% způsobilých výdajů, které
činí 15 000 000 Kč s DPH. Předpokládané výdaje stavby činí 95,5 mil Kč s DPH,
• pověřila starostu města, aby zajistil zpracování studie
zasíťování lokality před kasárnami v rámci podnikatelského záměru, tj. dešťová a splašková kanalizace,
plyn, elektřina, voda, potřebné koridory pro vedení
těchto sítí. Poté bude dále jednáno se zájemci o odkup
tohoto pozemku.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

REGULACE HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
VE MĚSTĚ

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 11. 2017
přijalo obecně závaznou vyhlášku, která napomůže
zlepšení pohody a úrovně bydlení v zastavěném území
města Pohořelice.
V neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 6 - 10 hod. a v době od 12 - 22 hod. je každý
povinen zdržet se činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Například sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, štěpkovačů, stavebních míchaček, bouracích kladiv
apod.
Obecně závazná vyhláška platí od prosince 2017.
Ing. Josef Svoboda, starosta

AKCE KNIHOVNY V BŘEZNU
• 14. 3. 2018 v 17 hod. | Poetický čaj o páté
• 23. 3. 2018 | Noc s Andersenem
Vzhledem k tomu, že březen je měsícem čtenářů, čeká
nás spousta dalších akcí.
Besedy pro družinu, besedy pro 1. třídy, dílničky pro
děti a dospělé a burza vyřazených časopisů.
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LUKÁŠ HEJLÍK KMOTREM

TROJBOJAŘI

Ve středu 31. 1. 2018 proběhlo na Radnici LiSTOVáNí
s Lukášem Hejlíkem. Nebylo ovšem stejné jako na jiných místech. U nás se začínalo křtem knihy. Pan Hejlík
se stal kmotrem již třetí knihy našeho mladého autora
Ivana Stuchlíka. Jednalo se o knihu ze série Příběhy hrůzy, s názvem Život v plamenech. Jak vtipně Lukáš poznamenal, nejvíce se mu na knize líbil začátek. Na první straně název Příběhy hrůzy - Život v plamenech
a na straně druhé: Tuto knihu věnuji rodičům.

Dne 20. ledna se konalo ve městě Krnov 23. Mistrovství Moravy v silovém trojboji mužů a žen. Soutěže se
zúčastnili dva sportovci z našeho Pohořelického oddílu.

KNIHY IVANA STUCHLÍKA

Po křtu knihy, jak jinak než s dětským šampusem, jsme
Ivanovi popřáli spoustu dalších úspěchů a LiSTOVáNí
mohlo začít. Tentokrát to byla one man show. Známý
herec nám představil knihu Federika Backmana s názvem Co by můj syn měl vědět o světě. Jak poznamenal,
je mu kniha blízká tím, že je stejně starý jako autor knihy a má také stejně starého syna. A od tohoto okamžiku
se všichni smáli, neboť Lukáš je opravdu výborný herec.
Vše, o čem četl, doplňoval svými jedinečnými gesty a tak
nemohlo jedno oko zůstat suché. Plakali jsme samozřejmě smíchy. To, že v průběhu vystoupení seděl, či klečel
na stole, předčilo snad jen to, že na konci na něm rovnou
stál. Vystoupení bylo plné humoru, elánu, energie a života. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři a ptali se,
kdy přijede zase. Snad se nám další LiSTOVáNí podaří
uskutečnit ještě letos.
Život v plamenech – Ivan Stuchlík
Již třetí kniha našeho mladého spisovatele je opět hororový příběh. Plna očekávání jsem knihu začala číst
s tím, co Ivan vymyslel tentokrát. Z počátku se příběh
jevil jako sci-fi a připomínal mi první knihu. Najednou
se však děj zvrhl v horor. Hlavní hrdina skončil v pekle.
Odtud tedy ten název. A věřte, že se nejednalo o peklo, jaké známe z pohádek. Jak jsem nikdy nepřemýšlela,
jaké by to v pekle bylo, kdyby existovalo, tak jsem najednou začala. Nešlo jen o jeho popis místa jako takového.
Hlavně šlo o princip, jak to tam funguje. To mne naprosto uchvátilo. Věřte mi, nebo ne, ale kniha opravdu změnila můj pohled na peklo. Protože kdyby peklo opravdu
bylo, fungovalo by určitě tak, jak napsal Ivan. Nevím,
kam ten chlapec na nápady chodí, ale jen tak dále. Knihu nám opět Ivan do knihovny daroval a od nás dostal
společenskou hru. Ivanovi tímto ještě jednou děkujeme.
Martina Minaříková
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NA MISTROVSTVÍ MORAVY

Bronislav Tvrdoň, který soutěžil v kategorii do 59 kg
a Jan Strouhal, který soutěžil v kategorii do 83 kg.

Broňa s výkony- dřep 160 kg, benčpres 110 kg a mrtvý
tah 160 kg získal první místo ve své kategorii a v absolutním pořadí skončil na šestém místě.
Honza s výkony- dřep 255 kg, benčpres 145 kg a mrtvý tah 250 kg získal také první místo ve své kategorii
a v absolutním pořadí z šestnácti soutěžících se umístil
na druhém místě.
Kluci se také nominovali na Mistrovství České republiky, kterého se chtějí rovněž zúčastnit.

DOROSTENEC TROJBOJAŘ
ZABOJOVAL NA REPUBLICE

Ve městě Frýdlant se dne 3. února konalo 26. Otevřené Mistrovství ČR v silovém trojboji dorostu, juniorů
a masters.
Této soutěže se zúčastnil Vojtěch Haker, nová nadaná
posila oddílu silového trojboje.
Závodil v kategorii do 74 kg a byly to jeho druhé závody,
kterých se zúčastnil.
Vojta byl připraven podat na této soutěži co nejlepší výkon, a to také splnil.
S výkony- dřep 180 kg, benčpres 92,5 kg a mrtvý tah
180 kg získal Vojta druhé místo ve své kategorii. V absolutním pořadí skončil z třinácti dorostenců na sedmém
místě.
Jan Strouhal ml.
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
POHOŘELICE ZA ROK 2017

Městská policie Pohořelice vykonávala činnost v průběhu roku 2017 podle Zákona o obecní policii č. 553/1991
Sbírky. Velitelem byl starosta města Ing. Josef Svoboda.
Výkon služby zajišťovali strážníci Štěpán Pirnus, Jana
Škrabalová a Jaroslav Lukáč.
Tak jako v loňském roce, byla pro Městskou policii důležitá bezpečnost dětí, žáků I. stupně základní školy, při
jejich příchodu a odchodu. Zajišťování této činnosti
však bylo časově stále náročnější. V průběhu roku 2017
totiž museli strážníci řešit nárůst přestupků v rámci veřejného pořádku, občanského soužití a stále častější součinnost s ostatními orgány státní správy i samosprávy,
jako i další nárůst administrativy s tím spojené. K tomu
se přidal i nárůst zpracování přestupků spáchaných překročením dovolené rychlosti a jejich postoupení k dalšímu zpracování na odbor dopravy – měření pomocí radarů (nárůst o víc jak 6 000 případů). V neposlední řadě
Městská policie dohlížela na parkování vozidel v centru
města a všeobecně se podílela na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Během roku také plnila úkoly v součinnosti se všemi
složkami integrovaného systému (PČR, HZS, ZZS).
Strážnici se rovněž podíleli jako vždy na akcích pořádaných základní školou nebo domečkem. (Den s IZS,
MDD, Týden sporu a preventivní činnost). Tradičně se
celý rok Městská policie potýkala s volně pohybujícími
a toulavými psy, přičemž v několika případech je musela umístit do útulku v Bulharech. Při odchytu, ustájení
a péči o ně, byla neocenitelným přínosem spolupráce
s Kynologickým klubem Pohořelice vedeným panem
Vladimírem Procházkou.

• 105 x Úřední záznamy o přijatém oznámení a ostatní
úřední záznamy, přičemž ve většině případů bylo prováděno MP Pohořelice místní šetření.
• 69 x Zjištěné nálezy (doklady, peněženky, jízdní kola
aj..) a následné řízení.
• 37 x Součinnost s orgány státní správy a samosprávy
(PČR, soudy, exekutorské úřady, odbory MěÚ)
• 6 x Nedovolené skládky odpadu
• 26 x Odchycení zvířat (ve většině případů psů)
Ing. Štěpán Pirnus, Městská policie Pohořelice

komerční inzerce

Vzhledem k nárůstu přestupků, jejich řešení a administrativnímu zpracování, informoval starosta města
v prosincových Pohořelických listech o tom, že město
hledá brigádníky na výpomoc městské policii, kteří by
dohlíželi na bezpečnost dětí na přechodech (časově cca
3 hodiny denně). Jednalo by se o dohodu o provedení
práce s finanční odměnou 80 Kč/hod. Zájemci se mohou přihlásit na personálním odd. MěÚ Pohořelice, tel.
č. 519 301 384, kde získají i bližší informace ohledně
zmíněné brigády.
Konkrétně v roce 2017 Městská policie Pohořelice řešila:
• 141 x Přestupky řešeny blokovou pokutou v celkové
částce 22 900,- Kč.
• 74 x Přestupky řešeny vyslovením domluvy nebo napomenutím.
• 46 x Výběr poplatků za zábor veřejného prostranství
v celkové částce 15 878,- Kč.
• 7 770 x Dopravní přestupky spáchané překročením
dovolené rychlosti a postoupení k dalšímu řešení
na odbor dopravy – měření rychlosti pomocí radarů.
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OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, to vše jsou cíle,
které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) a představuje
nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Nové silnice a modernizované železniční tratě
v Jihomoravském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů,
postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I.
třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihomoravském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1
realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž
prostřednictvím bylo zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě TEN-T. Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.opd.cz/opd1.

Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském regionu
k elektrizaci a modernizaci vybraných tratí. Bude
se jednat o úseky Brno-Zastávka u Brna, Hrušovany
u Brna-Židlochovice, Šakvice-Hustopeče u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem staveb je zkvalitnění
příměstské železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti,
zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Mezi další významné dopravní projekty v Jihomoravském kraji bezesporu patří modernizace D1, konkrétně se jedná o úseky 25 (EXIT 178 Ostrovačice - EXIT
182 Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT
168 Devět křížů).

			
D1 Modernizace - úsek 22
EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět Křížů
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/
jiznimorava nebo můžete navštívit Eurocentrum, které
má pobočku také v Brně.

Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno
- Havlíčkův Brod
Díky elektrizaci traťového úseku Šatov-Znojmo došlo k přímému železničnímu spojení Wien-Znojmo bez
nutnosti přestupu v železniční stanici Retz. Bylo dosaženo vyšších rychlostních parametrů trati a s tím spojené
zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Kromě zvýšení
rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem
stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu
a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo.
V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Došlo tak ke kompletní rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno – Břeclav.
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Blahopřání
Na svět koukej vesele, ať se
co chce semele. Naše přání
shrne věta. „Lásku, štěstí,
dlouhá léta“.
Dne 21. března oslaví pan
BENEDIKT VESKERNA
své 95. narozeniny.
K významnému životnímu jubileu mu srdečně
blahopřejí a zdraví do dalších let přejí synové Petr
a Jiří s rodinami. Pravnoučata Lucie, Jiří a Kateřina
posílají pradědečkovi velikou pusu.
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2. 3. pátek - Kurz drátkování pro dospělé
• Seznámení se s drátenickým řemeslem, drátované
šperky, náušnice, dekorační předměty. Cena jedné
lekce 180,-Kč.
4. 3. neděle - AVL - amatérská volejbalová liga
• Turnaj ve volejbale pro juniory a juniorky z oddílu
SVČ Pohořelice.
10 - 11. 3. sobota – neděle - Dračí líheň
• Organizování soutěže v Ultimate friesbee na turnaji
v Pohořelicích.
16. 3. pátek - Klub mládeže „Oáza” - Lanové
aktivity v parku
• Zveme všechny klubáky na dobrodružství na lanových
překážkách v místním parku a další klubový program.
16. 3. pátek - Kurz drátkování pro dospělé
• Seznámení se s drátenickým řemeslem, drátované
šperky, náušnice, dekorační předměty. Cena jedné
lekce 180,-Kč.
17. 3. sobota - Dětský karneval Unkovice
• Zajištění karnevalového programu v Unkovicích.
17. 3. sobota - Florbalová liga mezi městy
• 5. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým SVČ Rosice.
19. 3. pondělí - Zdravá škola - jarní tvoření
• Jarní tvoření pro nejmladší děti a rodiče z Mateřského centra Motýlci a Cvičení rodičů s dětmi. Od 9:00
do 11:00 hod.
23 – 24. 3. pátek - sobota - Noc s Andersenem
• Tradiční přespání na SVČ Tyršova s Andersenovským
programem v knihovně a na SVČ. Určeno pro všechny
školáky.

28 – 29. 3. středa – čtvrtek - Nerf turnaj
• Místní kolo turnaje Nerf ligy pro zájemce o Nerf souboje spojená s přespáním na Tyršovce.
29. 3. čtvrtek - Návštěva zábavního parku
Bruno Slatina
• Prázdninový výlet do zábavního parku Bruno. Sraz
na Tyršovce 8:30 hod.
30. 3. pátek - Klub mládeže „Oáza” Velikonoční párty
• Zveme všechny klubáky na Velikonočníé párty a další
klubový program.
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.

Táborová činnost 2018
Upozorňujeme, že kvůli velkému zájmu, je nutné si vybrat vhodný tábor co nejdříve a přijít se přihlásit. Věříme, že si vyberete. 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.
Noc s Andersenem
Zveme vás na letošní nocování s knihami a příběhy
v rámci Noci s Andersenem, která je letos věnovaná
Čapkově Pejskovi a kočičce a Foglarovým Rychlým šípům. Pojďte si připomenout pohádky raného dětství
i dobrodružné příběhy pěti chlapců, které doprovázely zase dětství vašich tatínků a dědečků. Noc s Andersenem se koná 23. a 24. března 2018, přihlášky na akci
budou k dispozici ve Středisku volného času a v Městské
knihovně.

24. 3. sobota - Dětský bazárek
• Bazárek použitého dětského oblečení a vybavení.
28. 3. středa - Velikonoční zajíček
• Tradiční velikonoční tvoření pro žáky školní družiny
ZŠ a veřejnost.
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soustředění, plné nasazení a všechny zápasy probíhaly
v duchu fair play.
Pro naše hráče se jednalo o první zkušenost s Nerf turnaji, takže postup do užšího semifinále musíme brát
za skvělý výsledek a cennou zkušenost při konfrontaci
s ostatními hráči, kteří se Nerf soubojům věnují již několik let.

Nerf turnaj

Všichni hráči, trenéři i fanoušci měli po celý den možnost zajít do stánku Nerf Arény nebo se setkat s youtuberem Richardem z kanálu SPEKTRUM. O polední pauze
se za námi přijel podívat dokonce televizní štáb Primy
společně s Michalem Kavalčíkem a Tomášem Krausem.
Reportáž máte možnost shlédnout v TOP STARu, ze
dne 12. 2. Na fotky ale můžete kouknout v naší fotogalerii na stránkách www.svcpohorelice.cz.

Všechny zájemce o Nerf souboje zveme na místní turnaj
spojený s přespáním na Tyršovce, který se bude konat
v době velikonočních prázdnin 28.-29. března. Turnaj
proběhne v budově místní Sokolovny a je určen pro členy i nečleny kroužku Nerf i pro dospělé.
Velikonoční zajíček
Ve středu 28. března vás zveme na tradiční velikonoční
tvoření pro žáky školní družiny ZŠ a veřejnost. Velikonoční program, tvůrčí dílničky proběhnou na SVČ Tyršova, od 14:00 – 16:00 hod. pro družinu ZŠ a od 16:00
– 18:00 hod. pro veřejnost.
Velikonoční výtvarná soutěž
Středisko volného času Pohořelice vyhlašuje výtvarnou
soutěž pro jednotlivce či třídní kolektivy OBRÁZEK VE
TVARU VAJÍČKA S LADOVSKÝM MOTIVEM. Obrázky odevzdávejte od 1.3. do 31.3. 2018 na SVČ Dlouhá. Výkresy doplňte celým jménem, věkem a třídou ZŠ.
Vítěze čekají pěkné odměny.
10.2. se uskutečnilo druhé celostátní finále
NERFLigy!
Rychlost, strategie, legrace, fanoušci, dva týmy s Nerfkami na jednom kolbišti a atmosféra plná fair play, tohle
všechno se odehrávalo 10.2. ve sportovní hale v Ivančicích. Konalo se tu totiž druhé celostátní finále NERFLigy, kterého se zúčastnili členové Nerf kroužku SVČ
Pohořelice. Kromě naší výpravy z Pohořelic na klání dorazilo 15 tříčlenných týmů. Jedenáct jich bylo z mladší
kategorie a čtyři pak z kategorie starší.
V 10:00 proběhlo slavnostní zahájení a hned na to odstartovaly první zápasy. Ve starší kategorii se hrálo formou každý s každým, mladší kategorie byla rozlosována
do dvou skupin, ze kterých vždy 4 nejlepší týmy postupovaly do semifinále a nakonec pak 4 týmy do posledních finálových zápasů. Na všech bylo vidět naprosté
POHOŘELICKÉ LISTY | BŘEZEN 2018

Jak se v Pohořelicích „vylíhnul“ tým Létající
Kapři
Je to asi 5 let zpátky, kdy mě napadlo na Středisku volného času Pohořelice otevřít kroužek Ultimate frisbee.
Hru jsem znal pouze z dob mých studií, ale velmi mě
zaujala, zejména díky krásného pocitu z pěkně letícího
disku a díky faktu že, přestože je hra velmi akční, se hraje i na nejvyšší úrovni bez rozhodčích. Vyžaduje od hráčů nejen důkladné znalosti pravidel, ale i dodržování
pravidel fair-play. K tomu složí nejdůležitější pravidlo
Ultimate „Spirit of the game“ (duch hry).
První rok se přihlásilo celkem deset dětí, možná i kvůli
zajímavému dobrovolníkovi z Francie (Geoffrey), který
mi s kroužkem pomáhal. Díky tomu, že jsem Ultimate
nikdy nehrál závodně, jsem kontaktoval brněnský tým
Velká Morava (dnešní LeftOvers) a začal i s Žofrém chodit na tréninky. První rok jsme pouze trénovali (většinou
na půlce haly) a já společně s Žofrém jsem se zúčastnil
prvního začátečnického turnaje Dračí líheň v Adamově.
Začali jsme také s deseti dětmi (z nichž 5 stále hraje)
vymýšlet jméno pro náš tým. Nakonec byl vybrán název
Létající Kapři, kvůli jeho spojitosti s Pohořelicemi.
7
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Druhý rok se Létající Kapři i díky náborům na táborech
SVČ rozrostli na více než 20 dětí a 2 dospělé a na jaře
roku 2014 jsme již pořádali první Dračí líheň v Pohořelicích (přesunutou z Adamova), kterou pořádáme dodnes. Na podzim téhož roku jsme se poprvé zúčastnili
Juniorského Mistrovství České republiky s nejmladším týmem ze všech. První dva roky nám v rozvoji dost
pomohli hráči z Brněnského týmu LeftOvers, kteří občas přišli na trénink a vysvětlili nové taktické varianty
hry.
Velmi nás také jako tým posunula účast některých hráčů
na akcích juniorské reprezentace. V roce 2016 otevřel
pro kapry cestu do reprezentace Matěj Kurka, kterému
se podařilo si zahrát za juniorský výběr do 20 let ČR
na Mistrovství světa v polské Wroclavi. V roce 2017 se
zúčastnilo tentokrát Mistrovství Evropy v holandském
Veenendaalu již 5 hráčů (Matěj Kurka a Dominik Řezáč
ve výběru U20 a Aleš Minařík, Filip Šútovský a Marek
Bohuslav ve výběru U17).
Letos se jedná o první rok, kdy se týmu Létajích Kaprů
z Pohořelic podařilo sestavit konkurenceschopný tým
i do ligových (dospělých) halových soutěží. Účastníme
se kategorie MIX (smíšené družstvo) a OPEN (muži).
Že do těchto soutěží po právu patříme, jsme prokázali
již v kvalifikaci o 2. ligu, kdy nám chyběl krůček (jeden
chycený disk) k účasti v semifinále a tím pádem ke čtvrtému postupovému místu. Cestovali jsme proto do Plzně, kde jsme se zúčastnili finálového turnaje 3. ligy
a v konkurenci 12 týmů jsme skončili na krásném, ale
poněkud hořkém 4. místě.
Náš tým však není aktivní pouze po sportovní, ale
i po organizační stránce. V průběhu pěti let se nám
podařilo zorganizovat pod hlavičkou Střediska volného času Pohořelice již sedmý začátečnický turnaj Dračí líheň (8 týmů) a Finálový turnaj 2. ligy OPEN 2017
(16 týmů, 142 hráčů a 52 ligových zápasů v průběhu 3
dní). V letošním roce nám Česká asociace létajícího disku (ČALD) udělila pořadatelství Juniorské Mistrovství
ČR 2018 (kategorie OPEN i WOMAN, které proběhne v termínu 2. - 3. června 2018 na fotbalovém hřišti
ve Cvrčovicích.
Členové našeho týmu se také zapojili do dalšího dění
v Pohořelicích. Napsali projekt Smart Up Nadace
O2 na stavbu discgolfového hřiště v městském parku
a úspěšně ho i zrealizovali. Do stavby hřiště se zapojila
velká část kaprů a přispěla tak k jeho realizaci. V současné době se pracuje na druhé fázi projektu, ve které získáme dost finančních prostředků na dokončení hřiště.
Město i občané Pohořelic tak získají další možnost jak
aktivně trávit volný čas.
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Naše největší úspěchy:
2014
• účast Létajích Kaprů na prvním turnaji
• 12. místo na Halovém MČR Juniorů
2015
• 8. místo na Halovém MČR Juniorů
• Cena „Spirit of the Game“ na mezinárodním turnaji
Rainbow Winter v Bohumíně
2016
• 1. místo na turnaji Dračí líheň
• 5. místo v kategorii WOMAN na mezinárodním turnaji Rainbow Winter v Bohumíně
• 2. místo na Brněnské amatérské lize Ultimate
• 10. místo na Halovém MČR Juniorů
• 1 hráč reprezentoval ČR na MS juniorů v polské
Wroclavi ve výběru U20
2017
• organizace finálového turnaje 2. ligy kategorie OPEN
• 2 hráči reprezentoval i ČR na ME juniorů v holandském Veenendaalu ve výběru U20 a 3 hráči ve výběru
U17
• 8. místo na Halovém MČR Juniorů
• úspěšná realizace projektu „Discgolfem pro lepší
park“ programu Smart Up Nadace O2
2018
• 4. místo ve 3. lize MČR kategorie MIX v Plzni
• úspěšná žádost o projekt „Zdravý pohyb s létajícím
diskem“ v druhé úrovni programu Smart Up Nadace
O2
• udělení pořadatelství od ČALD venkovního MČR juniorů 2018
Od začátku roku 2012 již prošlo týmem více než 70 osob,
a i když přirozeně museli někteří skončit kvůli změně
školy či časovým důvodům, zůstává v týmu přibližně 30
aktivních hráčů, kteří se účastní různých turnajů a akcí.
Věřím, že díky Létajícím Kaprům ze SVČ Pohořelice zažije spousta dětí i starších hráčů mnoho skvělých zážitků
a úspěchů.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice
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TŘÍDĚNÍ ODPADU V POHOŘELICÍCH
OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2017

V roce 2017, konkrétně od 1. 3. 2017, byl spuštěn nový
systém nakládání s odpadem. Do jednotlivých domácností, které projevily zájem, byly rozdány nádoby na tříděný odpad (papír, plast a bioodpad). Nádoby byly pořízeny z dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Po téměř roce fungování je zapojených 95 % domácností
v bytových domech a 80 % domácností v rodinných domech. Domácnosti byly motivovány nejen zlepšením
životního prostředí, ale i slevou na poplatku za odpad
podle stanoveného „Motivačního programu“ (OZV č.
2/2017). V roce 2017 se tak podařilo snížit množství
směsného komunálního odpadu o téměř 500 t. Z výsledků je zřejmé, že velkou část směsného komunálního odpadu tvořil bioopad, ale nezanedbatelné množství
také papír a plast.
V Pohořelicích se v roce 2017 nově začaly třídit kovové odpady, byly pořízeny kontejnery na kovy na veřejná
sběrná místa. Dále se zintenzivnil sběr vyřazeného textilu a drobných elektrozařízení přidáním dalších kontejnerů na tyto komodity. Od září 2017 se sbírají i použité
jedlé oleje. Sběrné nádoby na tento druh odpadu byly
umístěny na všechna veřejná sběrná místa.
Poplatek za odpad pro rok 2018 - slevy
za třídění odpadu
Občané, kteří se v roce 2017 zapojili do nového systému třídění odpadu, mají v letošním roce nárok na slevu
z poplatku za odpad podle stanoveného „Motivačního
programu“.
Poplatek bez slevy pro rok 2018 činí 500 Kč na osobu.
Domácnosti, které vytřídí 10-30 % odpadu mají nárok
na slevu ve výši 100 Kč na osobu, v případě vytřídění 3050% odpadu mají nárok na slevu ve výši 150 Kč na osobu a při úrovni třídění nad 50 % mají nárok na slevu
ve výši 200 Kč. Například čtyřčlenná domácnost, která
vytřídila 63 % odpadu, zaplatí poplatek za odpad na rok
2018 ve výši 1 200 Kč (tj. ušetří 800 Kč).
Téměř všechny domácnosti, které se do systému třídění
zapojily, získaly nárok na slevu z poplatku za odpad.
Sleva snižuje výši poplatku za odpad. U ročního poplatku je sleva zohledněna jednorázově, při platbě přes
SIPO (2x ročně) se sleva dělí na každé pololetí.
Poplatníci, kteří v loňském roce neuhradili poplatek
za odpad včas a ve správné výši, nárok na slevu nemají.
Poplatek je účtován stejným způsobem jako v předchozích letech a je splatný do 30. 9. 2018.
Stále je možné se přihlásit do systému třídění odpadu.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plast a bioodpad) je
možné vyzvedávat na Městském úřadě. Nárok na slePOHOŘELICKÉ LISTY | BŘEZEN 2018

vu z poplatku za odpad pro nově zapojené domácnosti
vznikne v následujícím kalendářním roce. Navíc Město
Pohořelice poskytne jednorázové finanční zvýhodnění
těm účastníkům, kteří si převezmou odpadové nádoby
na papír, plast a bioodpad, tedy všechny nádoby určené ke třídění současně, a to ve výši 100,- Kč na každého
účastníka a také tašky na třídění odpadů (modrá-papír, zelená-sklo a žlutá-plast). Tuto motivační odměnu
je možné vyzvednout na pokladně Městského úřadu
ve dnech pondělí a středa 8-17 hod.
Platby za odpad se přijímají od 1. 2. 2018 podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
Město Pohořelice získává čtvrtletně od spol. Eko - kom,
a. s. odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, která se po spuštění nového systému třídění odpadu téměř zdvojnásobila (dříve průměrně 125
tis./čtvrtletí, nyní průměrně 210 tis./čtvrtletí).
Děkujeme, že třídíte odpad.
Termíny vývozu odpadu v březnu 2018:
• papír			
7. 3. 2018 (ST)
• plast			
21. 3. 2018 (ST)
• bioodpad		
22. 3. 2018 (ČT)
• směsný odpad		
28. 2./1. 3., 14. /15. 3.		
					
a 28./29. 3. 2018 (ST/ČT)
Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Termíny začátku ordinování lékařů zpět
na adrese Zdravotní středisko Brněnská 1
Jméno lékaře		
Termín
• MUDr. Jelínková
pátek		
6.4.
• MUDr. Kramolišová pondělí		
9.4.
• MUDr. Urbánková středa		
11.4.
• MUDr. Kůra		čtvrtek		12.4.
• MUDr. Danada
pátek		
13.4.
• MUDr. Kříž		pondělí		16.4.
• MUDr. Kosek		pondělí		23.4.
• Rehabilitace		pondělí		23.4.
• Sanitky Norek		
pondělí		
9.4.
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Olympiáda v anglickém jazyce 2018

Konec I. pololetí je pro školáky i učitele vždy náročný, protože mnohdy až v závěru se žáci snaží napravit
známky a dohnat to, co ještě nestihli. Všem se nakonec
podařilo pololetí ukončit a hned v pátek nastaly pololetní prázdniny, na které navazovaly letos jarní prázdniny.

Své jazykové schopnosti se letos v Olympiádě z anglického jazyka rozhodlo obhájit celkem 15 žáků. Na náročnou soutěž skládající se z poslechu a konverzace se
připravili svědomitě, proto byla porota svědkem velmi
zdařilých výkonů.

Ještě před ukončením pololetí proběhlo školní kolo
olympiády v anglickém jazyce a některá okresní kola
dalších soutěží (viz následující články s fotografiemi).
Mnohé soutěže pokračují okresními koly, na něž se nyní
vítězové poctivě připravují. Můžeme se společně těšit
na výsledky zeměpisné olympiády i již zmíněné olympiády v Aj, dále probíhají postupně recitační soutěže napříč ročníky a ti nejlepší nás pak budou reprezentovat
ve vyšších kolech.
Dne 14. února 2018 škola ve spolupráci s MÚ Pohořelice
uspořádala přednášku Dr. Lidmily Pekařové v kongresovém sále. Téma „Limity a rituály ve výchově a proč je
nastavujeme“ podala paní Dr. Pekařová zábavnou formou se spoustou příkladů ze života a z její dlouholeté
praxe. Poučit se přišli nejen vyučující z naší školy, ale
i široká veřejnost. Podle účasti a ohlasů lze říct, že akce
se líbila. Dle zcela zaplněného diáře vysoce fundované
odbornice je vidět, že témata, kterými se paní doktorka
zabývá, jsou stále aktuální a žádaná. Kdo z vás má zájem,
může se podívat na její webové stránky, kde je seznam
veřejně přístupných akcí po celé ČR a také ukázky na videu z jejích přednášek. Odkaz: www.drpek.cz

I. kategorii 6. a 7. tříd ovládli chlapci – 3. místo obsadil
Milan Šobr, 2. místo zaujal Tomáš Lukosz, svým přirozeným projevem však porotu přesvědčil Gabriel Odvářka
a získal 1. místo. Ve II. kategorii 8. – 9. tříd měla porota
velmi těžké rozhodování. 3. místo vybojoval Boris Vondruška, 2. místa se zhostil Dominik Vild a vítězkou se
stala Tereza Dreslerová. Gabrielovi a Tereze budeme držet palce v okresní soutěži v Modřicích 27. 2. 2018. Poděkování však patří všem zúčastněným, kteří věnovali
přípravě na soutěž svůj čas a připravili porotě příjemnou
konverzační atmosféru.
Radka Horníčková, Monika Ježová, Hana Konečná,
Martina Kozderová
Žákovské prezidentské volby
26. a 27. ledna 2018 proběhlo druhé kolo prezidentských
voleb. Žáci 4. a 5. ročníku a především pak žáci 2. stupně
pohořelické školy si však vyzkoušeli prezidentské volby
nanečisto již s týdenním předstihem. V pátek 19. ledna 2018 žáci dle svého uvážení označili kandidáta, který
je podle nich vhodný. V rámci občanské výuky, dějepisu a společenskovědního semináře jsme se zaměřili
na téma voleb a důležitost volebního práva, které tvoří
základní stavební kámen demokracie. Myslíme, že pro
žáky naší školy to byla dobrá zkušenost, jelikož za několik let dovrší plnoletosti a budou volit, tentokrát již
reálně.
S nápadem uspořádat volby přišel Školní parlament, jehož členové se postarali také o organizaci a hladký průběh voleb.

Žáci také dokončují kurz plavání, ale na jaře ještě proběhnou závody, kam vyšleme nejlepší plavce. Letos byla
výuka podpořena i dotací z MŠMT, i když finance nepokryly celou částku na dopravu. Nyní už víme, že v novém školním roce se rodiče budou muset opět finančně
podílet na této výuce.
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
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O školní prezidentské volby byl velký zájem, což dokazuje velký počet voličů. Z celkového počtu 245 voličů
byly pouze 2 hlasovací lístky neplatné.
Výsledky pro jednotlivé kandidáty:
• Jiří Drahoš – 136 hlasů
• Miloš Zeman – 107 hlasů
Tamara Novosáková
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PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE
Okresní kolo olympiády v Aj v Modřicích
• 27. 2. 2018

Jestliže dítě dosáhne věku 6 let až v době 1. 9. 2018 - 31.
12. 2018 či později, tzn. v době zahájení školního roku
2018/2019 bude mít 5 let, může nastoupit do školy pouze za předpokladu, že má doporučení z PPP. Pětileté děti
však nebudou moci nastoupit do přípravné třídy.

Jarní jarmark, setkání s rodiči žáků
4. a 5. ročníku
• 26. 3. 2018 od 15:00 do 17:00

Do přípravné třídy základní školy může být zařazeno
dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná
jeho vývoj.

Zápis k povinné školní docházce, školní
budova na Lidické ulici
• 20. 4. 2018 od 14:00 do 17:00

K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz, rodný list
dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny, žadatelé o odklad
také doporučení z PPP a vyjádření odborného lékaře
(viz výše).

Družba s Porají, polské děti v Pohořelicích
• 16. 5. 2018 - 19. 5. 2018
Expedice Jedovnice 2018, integrovaná terénní
výuka pro 8. ročník
• 3. 6. - 8. 6. 2018
Škola v přírodě, 5. ročník
• 18. - 22. 6. 2018
Jazykový pobyt v Anglii pro žáky 2. stupně
• 18. – 21. 6. 2018
Mgr. Lukáš Mertlík, ZŘŠ

INFORMACE K ZÁPISU
DO PRVNÍCH TŘÍD

V minulém vydání Pohořelických listů jsme již informovali o tom, že zápis k povinné školní docházce letos proběhne v pátek 20. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 v budově Lidická 12.
Dnes přinášíme podrobnější informace. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období 1. 9. 2011 - 31.
8. 2012 a také ty děti, které již měly odloženou povinnou
školní docházku o rok.

Jak poznat školní zralost a připravenost dítěte? Na internetu i v odborné literatuře naleznete spousty rad a různých dotazníků, které vám pomohou při rozhodnutí.
Naslouchejte svému dítěti, ale i učitelkám v mateřské
škole. Další tipy, jak lépe rozpoznat školní zralost a připravenost najdete na internetovém portále nakladatelství RAABE: https://pracovnisesity.raabe.cz/kdy-je-dite-zrale-a-kdy-je-pripravene-na-vstup-do-skoly
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
komerční inzerce

Pokud chce zákonný zástupce dítěte požádat o odklad,
musí tak učinit v době zápisu (později podaná žádost
není možná, formulář s vámi vyplníme na místě). Jestliže uvažujete o odkladu nebo byl dítěti doporučen, neodkládejte návštěvu pedagogicko-psychologické poradny (PPP). K žádosti o odklad je nutné přidat i zprávu
z PPP s doporučením a vyjádření dětského lékaře nebo
klinického psychologa.

POHOŘELICKÉ LISTY | BŘEZEN 2018
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JARNÍ NÁLADA NA OU CVRČOVICE

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE

Vánoční období je již za námi, dny se začínají postupně prodlužovat, předjaří je avizováno zpěvem sýkory
koňadry a žáci na OU Cvrčovice zahradnického oboru
mají plné ruce práce s přípravou sadby květin a zeleniny. Pěstební stoly se již začínají plnit truhlíky se vzcházejícím osivem. Přípravy probíhají v areálu zahrady
ve sklenících, pařeništích i v novém polykarbonátovém
skleníku a nabídka pro potencionální zákazníky a jejich
zahrádky bude určitě lákavá.

pořádá tradiční

VELIKONOČNÍ

Žáci oboru květinářské a aranžerské práce také nezahálí
a svědomitě se připravují na účast ve vazačské soutěži
Zámecké vázání v Kelči. I naše škola se může zařadit
mezi pořádající partnery. Již po několikáté se stane dějištěm klání mezi odbornými učilišti, a to ve vazačské soutěži Cvrčovická kopretina. Všechny soutěžní výrobky
pak mohou zájemci shlédnout na koštu vín o posledním
dubnovém víkendu v radničním sále v Pohořelicích.

VÝSTAVU






21. března 2018 od 8.00 do 17.00 hod.
Prodej výrobků žáků školy.


Všichni žáci a zaměstnanci školy spojí své síly na přípravě VELIKONOČNÍ VÝSTAVY, kde se budou prezentovat nejen zahradnické obory. Cukráři i kuchaři budou mít plné ruce práce s přípravou beránků, mazanců
a dalších výrobků, které k Velikonocům patří. Švadlenky prozáří vaše pokoje bytovými dekoracemi v jarních
barvách. Aranžéři připraví vazby nejen na sváteční stůl.
Proto jste srdečně zváni na tuto již tradiční akci, která se
bude konat 21. 3. 2018 prostorách naší školy, kde můžete
posoudit a ocenit snahu všech a vychutnat si blížící se
příchod jara.
Simona Procházková, Dis.
12
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Travesti skupina Techtle Mechtle a travesti
show Kočky v novém pořadu ,,Holky na tahu,,
Pro novou jarní sezónu 2018 travesti skupina Techtle
Mechtle přizvala ke spolupráci profesionální travesti
skupinu Kočky, která už 15 let vystupuje po celé České
republice. Slečny Dolores, Stacey, Cathrin, Gina a Kelly
přivážejí společně nový zábavný pořad, který nazvaly
„Holky na tahu“.

MESTO
POHORELICE
VÁS ZVE NA
¡
¡

ZÁBAVNOU TALKSHOW
IVANKY DEVÁTÉ

2018

12 5
.

17:00 hod.

Vstupné:
¡
Zeny
zdarma, Muzi
¡ 70,-Kè

Pøedprodej lístkù v KIC Pohoøelice
Tel.: 519 424 268, 602 284 324

.

SÁL RADNICE

¡
POHORELICE

Veselé vyprávìní, okoøenìné jedineèným stylem
humoru hereèky a spisovatelky Ivanky Deváté.
Poøad doplní harmonikáø Libor Šimùnek
Zazní øada známých písnièek.

komerční inzerce

Pořádně rozjetá párty už od samého začáku nabídne
řadu známých písniček, scének a zpěvaček i zpěváků.
Těšit se můžete na Hanku Zagorovou v podání slečny
Dolores, Cher jako opravdovou od slečny Stacey, nestárnoucí skupinu Abba v podání slečen Cathrin a Giny,
Bonnie Tyler slečny Kelly, Naďu Urbánkovou, Helenu
Vondráčkovou, Věru Bílou, Lucii Bílou a řadu dalších
dam, které rozhodně na správné párty nemohou chybět.
Více informací naleznete na:				
www.techtlemechtlerevue.cz, www.travestikocky.cz,
facebook Techtle Mechtle revue a Kočky
• DATUM: 4. 5. 2018 od 19:00
• VSTUPNÉ: 280,-Kč předprodej, v den akce + 20 Kč.
• MÍSTO KONÁNÍ: Sál Radnice Pohořelice
• Předprodej na KIC Pohořelice od 19.3.18
Lukáš Čepelák
POHOŘELICKÉ LISTY | BŘEZEN 2018
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Muzejní spolek Pohořelice Vás zve
na tématickou výstavu k svátkům
velikonočním v Konírně na ul. Pšeničné
Otevřeno bude pro Vás takto:
• 22. 3. a 23. 3. | 14-16 h
• 24. 3.		
| 14-18 h
• 25. 3.		
| 11-14
dále pak
• 30. 3.		
• 31. 3.		
• 1. 4.			
• 2. 4.			

| 14-16 h
| 14-18 h
| 11-14 h
| 14-16 h

Těšíme se na návštěvu.

POHOŘELICKÉ LISTY | BŘEZEN 2018
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN
• 7. 3. | Zdeněk Troška a Yvetta Blanarovičová		
			 v Talkshow „Slzy smíchu“ KINO 19 hod.
• 10. 3. | 10. ročník setkání harmonikářů - sál Radnice,
			 začátek ve 14. hod.
• 10. - 11. 3. | Dračí líheň II. SVČ Pohořelice
• 22. 3. | Žákovský koncert - ZUŠ Pohořelice
• 24. 3. | Bazárek - SVČ Pohořelice, sál Radnice
• 26. 3. | Velikonoční dílny na ZUŠ Pohořelice
• 28. - 29. 3. | Nerf turnaj - SVČ Pohořelice
• 28. 3. | Velikonoční zajíček - SVČ Pohořelice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
• Pohořelice | 13. 3. 2018 (úterý)
• Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr | 20. 3. 2018 (úterý)
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená
elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, apod.)
Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici
před dům (do 9:00 hod.).

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
• Pohořelice | 15. - 17. 3. 2018 (čtvrtek až sobota)
• Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr | 22. - 24. 3. 2018
(čtvrtek až sobota)
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
a budou vyváženy průběžně po naplnění.
Pohořelice: ulice Brněnská, Chaloupky, lokalita Polní,
ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody; Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr.
Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou
např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální
odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.
Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se
dále zpracovávat.
Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební
suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení
(pračky, ledničky, atd.), která je možné odevzdat v úterý při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 13. 3.
2018, Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr 20. 3. 2018).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR s.r.o.

komerční inzerce
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