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KVĚTEN
je měsícem lásky, měsícem kdy skončila II. světová válka
i měsícem, kdy blahopřejeme maminkám ke Dni matek.
Den matek je svátek slavený v řadě zemí. U nás byl v širším měřítku slaven poprvé v roce 1923, o zavedení svátku se zasloužila Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Maminky si jistě zaslouží
uznání, dárek a zejména pěknou kytičku. Neměli bychom ale zapomínat na to, že pozornost a poděkování si
zaslouží po celý rok. Jako malé poděkování maminkám
dne 12. května od 17 hodin v sále Radnice vystoupí spisovatelka a herečka Ivanka Devátá se svou „Zábavnou
Talkshow“. Pořad doplní písničkami harmonikář Libor
Šimůnek. Zveme maminky i s doprovodem.
Ve dnech 16. - 19. května přijede na návštěvu Pohořelic 20 dětí ze školy v polské Poraji s doprovodem. S dětmi z naší základní školy prožijí společné chvíle, naváží
přátelství. Děkujeme pracovníkům ZŠ a MŠ Pohořelice
za udržování této dlouhodobé tradice. Jmenovitě děkujeme paním učitelkám Mgr. Janě Dudové a Mgr. Evě
Jamborové, které se výměnným pobytům dětí věnují
od začátku partnerství mezi oběma městy.
V plné práci je od ledna t.r. firma Kaláb při opravě tzv.
Paarova zámečku v areálu I. stupně základní školy. Pracovníci stihli za tu dobu objekt zčásti staticky zabezpečit, odkopat a odvozit cca 50 cm zásypu v místnostech
v přízemí - bude zde provětrávaná podlaha. Dále byly
ztuženy trámy na půdě a příprava na ztužení kleneb
v části objektu. Stavební práce budou trvat do června
příštího roku a věříme, že se občanům opravený objekt,
požívající památkovou ochranu, bude líbit.

korun vč. DPH provede společnost Eurovia. Součástí
je nejen chodník a pruh pro cyklisty, ale i obnova části
veřejného osvětlení a vybudování podélných stání pro
automobily.
Společnost Inženýrské stavby Hodonín pokračuje
ve stavebních pracích na ulici Dvorní.
Stejná společnost (IS Hodonín) bude provádět zpevnění části spojky mezi ulicemi Školní (mezi kostelem
a ZUŠ). Jedná se o malý rozsah prací, které budou o to
více náročné, neboť chceme dodržet historický ráz této
části města. Zpevnění bude provedeno z převážné části
kamennou dlažbou.
Společnost M – SILNICE a.s. staví na ulici Znojemské
přechod pro chodce a další navazující objekty.
Společnost Tlak Smolík zahájí práce na stavebních úpravách bytového domu Znojemská 546, 860. Cenová nabídka činí 6,1 mil. Kč bez DPH.
Kulturní referentka, paní Alena Bilavčíková, finišuje
s pracemi na přípravě 14. ročníku Slavností města Pohořelice a okolí. Věříme, že se zajištěným programem
budou návštěvníci spokojeni.
Přejeme všem pěkné májové dny. Maminkám přejeme
ke Dni matek pevné zdraví a rodinnou radost.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

Na jaře by se měly rozběhnout práce na výstavbě chodníků a pruhů pro cyklisty na části ulice Brněnské – od tzv.
Staré řeky po tiskárnu. Zakázku za cca 11,5 milionu
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INFORMACE Z MĚSTA

ZE ZÁPISŮ RADY MĚSTA
106. schůze rady města konaná dne 28. 3. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila smlouvu o poskytování služeb DPO s Midori
Lega s.r.o., Lidická 700, Brno,
• schválila přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt Dětské dopravní hřiště – 4. etapa, do dotačního
programu Jihomoravského kraje - Individuální dotace
JMK 2018,
• schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800084501_1/VB/P, pro akci „Přeložka STL plynovodu na ulici Brněnská v obci Pohořelice“ mezi spol.
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a město Pohořelice
za jednorázovou úplatu 605,- Kč včetně DPH.
107. schůze rady města konaná dne 4. 4. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila pořádání akce „Ahoj léto“ za finanční podpory města do výše 10.000 Kč u sportovní haly dne 1.
9. 2018, zajištění oplocení parkoviště, zapůjčení setů
a použití WC ve sportovní hale. Pořadatelé budou
upozorněni, že v případě akce pro děti nesmí být podáván alkohol,
• schválila předloženou studii parkoviště u zdravotního
střediska zpracovanou Ing. Bajerem jako podklad pro
zpracování dokumentace pro územní řízení,
• schválila rozpracování studie – rekonstrukce budovy Lidická 232, na jeden komerční prostor v přízemí
s tím, že prostor bude připraven na případné jeho rozdělení na dva komerční prostory. Byty zůstávají dle
návrhu. Ve dvorní části bude dopracován návrh na zázemí pro byty,
• vzala na vědomí oznámení MUDr. Černé o ukončení
poskytování zdravotních služeb oftalmologie k 31. 3.
2018, od 1. 4. 2018 bude poskytovat tyto služby Oftapoint s.r.o. prostřednictvím její osoby,
• doporučila schválit zařazení obecního bytového domu
Vídeňská 672, Pohořelice do V. vlny privatizace bytového fondu města a pověřila vedení města připravením bytového domu k jeho privatizaci,
• doporučila zveřejnění záměru odprodeje pozemku
p. č. 399/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 47
m2 za 200 Kč/m2,
• schválila nákup 3 kusů knih S Odvahou v srdcích – II.
díl včetně I. dílu v počtu 3 ks,
• schválila cenovou nabídku ve výši 1.267.608,10 Kč vč.
DHP firmy Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina
Benky 12, Hodonín, IČ 46983309 na provedení veřejné zakázky „Oprava povrchu části ul. Školní (Kostelní)
1. etapa – komunikace, dešťová kanalizace“,
• schválila použití znaku města na novou expozici pořádanou Knihovnou Východočeského muzea v Pardubicích. Expozice bude věnována Pernštejnům,
• souhlasila se zapojením mateřské školy do projektu
Šablony II dle žádosti MŠ Pohořelice.
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108. schůze rady města konaná dne 12. 4. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku
• Schválila cenovou nabídku společnosti EUROVIA CS,
a.s., na realizaci stavby chodníků a cyklostezky na ul.
Brněnské. Nabídka činila 9,508 mil. Kč bez DPH.
• Schválila jako nejvhodnější nabídku na opravu bytového domu na ul. Znojemská 546, 860 návrh společnosti Tlak Smolík – 6,087 mil. bez DPH.
• Schválila navýšení rozsahu prací při budování dešťové kanalizace na ul. Brněnské o částku 101 tis. Kč bez
DPH.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

UKLIĎME ČESKO 7. 4. 2018
Stejně jako v minulém roce se do akce „Ukliďme Česko“
zapojili členové Klubu seniorů a dále skauti. V sobotu
7. 4. 2018 se v 9 hod. v městském parku sešlo cca 15
seniorů a asi 30 skautů se svým vedením a některými
rodiči. Za údržbu města se akce zúčastnili 4 pracovníci
s Multikárou a Piagiem (tříkolka). Skauti uklízeli v parku, senioři se rozdělili. Část se vydala podél Mlýnského
náhonu směrem k Velkému Dvoru, druhá část sbírala
igelity a papíry na poli podél staré cesty od Brna (nad
Smolínem).

Počasí se vydařilo, a i když nad Smolínem foukal čerstvý
vítr, náladu to přítomným nezkazilo. Pytle se nalezeným
odpadem rychle plnily, za brigádníky zůstávaly čisté
plochy.

Kolem poledne jsme akci ukončili a na nádvoří Pfannu si brigádníci opekli párky a špekáčky. Kromě jarního protažení těla účastníci přispěli k lepšímu životnímu
prostředí ve městě i jeho okolí. Všem patří velký dík
za pomoc.
Ing. Josef Svoboda, starosta
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VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
Květen je měsícem, kdy před 73 lety skončila největší
válka v historii lidstva. Trvala necelých 6 let, dotkla se
však osudů desítek milionů lidí.
Naše republika byla osvobozena dvěma armádami –
západní část republiky osvobodila armáda Spojených
států, zbytek republiky osvobodila Rudá armáda podle
dohod, uzavřených mezi mocnostmi.
8. květen je nazýván Dnem vítězství, a to z důvodu, že 8.
května 1945 Německo podepsalo kapitulaci. Kapitulace vstoupila v platnost ve 23.01 hod. středoevropského
času, podle moskevského času to bylo v 00.01 hod. Proto se v naší republice i v tzv. „východním bloku“ dlouho
označoval jako Den vítězství (osvobození od fašismu) 9.
květen.
Je smutné, že i dnes války (i když je nazýváme lokální)
pokračují a v těchto konfliktech každodenně umírají
lidé.
Část Pohořelic, ležící na levém břehu řeky Jihlavy, byla
osvobozena Rudou armádou již 18. dubna 1945. Prioritou bylo osvobození Brna, levý břeh Jihlavy byl proto
pouze „střežen“ a útok byl veden směrem k Brnu. Po dobytí Brna se pozornost velení obrátila zpět k naší oblasti. Od 3. května začaly boje u Ivaně. Dne 7. května útokem od Velkého Dvora k Vlasaticím začalo osvobození
města. Současně severně od Pohořelic překročily řeku
Jihlavu vojska směrem na Odrovice a Cvrčovice. Němečtí vojáci byli nuceni ustoupit po silnici na Branišovice. Dne 7. května 1945 byly Pohořelice bez německých
vojsk.
Při bojích padlo 88 příslušníků Rudé armády. Z nichž 60
je pohřbeno na hřbitově v Hustopečích. V Hustopečích
je pohřbeno více než 1.800 padlých rudoarmějců, kteří
přišli o život na sklonku války v okolí Hustopečí, Mikulova a Pohořelic.
Dne 7. května budou položeny květiny k pomníku vojína na nám. Svobody, u pamětní desky mjr. Jaroslava
Hájka ve Staré Obci a na místním hřbitově u společného
pomníčku obětem válek a u hrobu pana Sitaře. Žádáme
občany města, aby si připomněli výročí konce II. světové války a vzdali tichou vzpomínku všem jejím obětem.
Čest jejich památce.
Přejeme všem občanům Pohořelic krásné májové dny
plné míru a lásky.
Ing. Josef Svoboda, starosta města
Bc. Miroslav Novák, místostarosta města
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PROČ SE V POHOŘELICÍCH KÁCÍ
STROMY?
Krásné počasí a svěží jarní vzduch láká k výletům
do rozvíjející se přírody. Přírodu však nenajdeme jen
v odlehlé krajině nedotčené člověkem. V současnosti už
můžeme najít v každém městě menší či větší parky, lesíky, zahrádky a další místa plná zeleně. Nedílnou součástí městských parků a zahrádek jsou stromy. Abychom si
však mohli plnými doušky užívat krásu a harmonii těchto „přírodních velikánů“ uprostřed našich měst, je nutné
jim věnovat dostatečnou péči. A protože péče o dřeviny
je povinností vlastníků pozemků, na nichž tyto dřeviny
rostou, mohli jste v minulých měsících zahlédnout v našem městě pracovníky na vysokozdvižných plošinách
provádějící ořez či kácení stromů. Pro kácení dřevin
rostoucích mimo les je nutné podat žádost, která musí
obsahovat zdůvodnění kácení dané dřeviny. O povolení kácení rozhoduje orgán ochrany přírody, kterým je
odbor životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích. Městský úřad v této věci rozhoduje pouze ve svém
správním území (Pohořelice, Smolín, Nová Ves a Velký
Dvůr). Toto povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Kácení se povoluje zpravidla v době vegetačního klidu,
tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku. V případě nutnosti
je možno povolit kácení dřeviny i mimo vegetační klid.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřevin. Mezi tyto důvody patří
zdravotní stav dřeviny (napadení dřevními houbami,
škůdci), dále proschnutí stromu, který hrozí svým pádem nebo pokud kořeny dřeviny poškozují stavbu. Stromy se také musí kácet v místech plánované výstavby.
Z tohoto důvodu byly pokáceny stromy na konci ulice
Znojemské (řešení pěší a hromadné dopravy), Brněnské
(dešťová kanalizace) nebo v areálu SVČ na ul. Dlouhé
(učebny zájmového a neformálního vzdělávání). Část
stromů musela být pokácena při stavbě protipovodňových opatření, které byly navrženy na tzv. stoletou vodu.
V takovém případě stanoví orgán ochrany přírody podmínky, za kterých se smí kácet. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin se ukládá náhradní
výsadba. Příkladem je výsadba nové lipové aleje směrem
na Přibice, třešňové aleje v lokalitě Polní, habrové aleje
u hřbitova, javorové aleje v kasárnách, ale i výsadba jednotlivých stromů v našem správním území. Náhradní
výsadbu není vždy možno uložit na místě kácení, ať už
z důvodu výstavby, existence ochranných pásem inženýrských sítí či nedostatku místa pro další růst stromů.
Proto orgán ochrany přírody pečlivě zvažuje každou žádost o kácení stromů.
Referentka orgánu ochrany přírody MÚ Pohořelice
Ing. Jitka Langová, Ph.D.
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NOC S ANDERSENEM 2018

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V pátek 23. 3. 2018 se konala již v pořadí 11. Noc s Andersenem. Pořádala ji opět naše knihovna a SVČ Pohořelice. Sešlo se nás 29 dětí a 4 dospělí. Začínalo se v 18
hodin v knihovně a končilo v 10 hodin na SVČ. Letošní
témata byla dvě. V knihovně jsme se věnovali Pejskovi
a kočičce Josefa Čapka a na SVČ Foglarovým Rychlým
šípům. Děti vytvořily 4 skupinky, ve kterých pracovaly
po celou dobu. Jako první jsme se podívali na pohádku,
jak pejsek a kočička myli podlahu. Potom si přečetli, jak
pekli dort. Děti si měly zapamatovat, co vše do něj dávaly. Následně vystřihovaly z letáků příslušné obrázky, které lepily na svůj dort. Ingredienci, kterou nenašly, musely namalovat. Když měly dort hotový, vyráběly si vlastní
odznáček. Jako zpestření jsme si vařili mýdlo. Každý si
vybral svou formičku, do ní nasypal ozdoby a vše se to
zalilo mýdlovou hmotou. Mýdla jsme nechali ztuhnout
v lednici. A protože čas utíkal, přišla na řadu večeře.
Po ní následovala pohádka, jak si pejsek roztrhl kalhoty.
Potom si každý vzal svá vyrobená mýdla na památku.
Nadešel čas přesunu městským parkem a cestou se plnily úkoly z Rychlých šípů. Po příchodu na SVČ si děti
nachystaly spaní a byla druhá večeře, po které zhlédly
film Rychlé šípy a po něm večerka.

Březen uplynul a v knihovně to opět žilo. Navštívily nás
děti z MŠ, pro které jsme si připravili besedy na téma
„Poprvé ve školce“. Pro děti ze školní družiny byly připraveny besedy na téma „Spolkla mě knihovna“. Mládež
ze Středního odborného učiliště Cvrčovice se seznámila s principem řazení knih v knihovně. Celý měsíc byly
dílničky, ve kterých si mohl každý návštěvník vytvořit
vlastní odznáček, přání k MDŽ, kraslici, či poskládat
květinu technikou origami.

K procvičení paměti sloužila znalostní soutěž Hádanky
s rýmem. Uspořádali jsme Poetický čaj o páté. Již tradičně proběhla burza vyřazených časopisů. Měsíc čtenářů
nám zakončila Noc s Andersenem.
Martina Minaříková, knihovnice

KULTURNÍ AKCE

Ráno úklid spacáků a snídaně. A na řadu přišel kvíz o sto
otázkách. Každá skupinka doplňovala písmenka, která
se dozvěděla za správné odpovědi na otázky. Po vyluštění se dozvěděly o umístění nápovědy, kde se ukrývá
hlavolam ježek v kleci. Když ho našly, musely ježka vytáhnout a vrátit zpět. Nakonec jsme předali pamětní
předměty a udělali společnou fotografii. V průběhu celé
noci si děti pochutnávaly na buchtách, které napekly
jejich maminky. Tímto maminkám moc děkujeme. Těšíme se na příští rok a doufáme, že počet chlapců bude
stejný jako letos. Zapomněla jsem se totiž zmínit, že jedna skupinka byli pouze chlapci.
Martina Minaříková, knihovnice

Květen
• 9. 5. | Hry bez hranic - SVČ Pohořelice
• 11. 5. | Taneční akademie, SVČ Pohořelice
• 12. 5. | Vítání ptačího zpěvu od 6.30 hod. Radnice
• 12. 5. | Den matek - sál Radnice
• 19. 5. | Bazárek dětského oblečení, SVČ Pohořelice
• 21.5. | Letní tvoření - Zdravá škola, SVČ Pohořelice
• 24. 5. | ZUŠ OPEN - sál Radnice
• 25. 5. | Koloběžkování - park, SVČ Pohořelice
• 25. 5. | Noc kostelů - ZUŠ Pohořelice
• 26. 5. | Koncert - Ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla sokolovna
• 31. 5. | Miss Úlet - ZUŠ Pohořelice - kino
Červen
• 2. 6. | Den dětí - SVČ Pohořelice + Město Pohořelice
• 3. 6. | Koncert - Ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla sokolovna
• 7. 6. | Absolventský koncert - ZUŠ Pohořelice
• 8. - 10. 6. | 14. ročník „Slavnosti města Pohořelice
a okolí“
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
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STOPY LUKOSTŘELBY POD
PÁLAVOU - DÍL DRUHÝ BRONZOVÉ HROTY
Z dějin vystupuje válečník, má štít, má meč, má kopí,
už to není lovec zahnaný přírodou do úzkých, který napadá druhého, aby se nasytil. Už je to válečník v pravém slova smyslu, vybavuje se nástroji a zbraněmi k boji
s nepřáteli. Už hledá technologickou výhodu a pracuje
s materiálem, tak aby byl tvrdší, průraznější a v případě
bronzu i opakovaně použitelný k výrobě zbraní. Kde je
hrot, tam je šíp a kde je šíp, tam jistě bude i luk a ruka
lukostřelcova.
V okolí Pálavy máme celou řadů významných bronzových nálezů kultur popelnicových polí z období 1300 až
800 let př. n. l., ať to jsou sídliště, pohřebiště či hradiska.
Například významná krajinná dominanta Výhon u Blučiny v tomto období podle archeologických nálezů hrála
roli jakéhosi „kultovního střediska“, což dokládají nálezy množství bronzových depotů či lidských obětí.
Řada hradisek byla nalezena také na Pavlovských vrších.
Součástí nálezů bronzových zbraní z těchto hradišť jsou
i hroty šípů datované do období 800 let před n. l.
Jakým způsobem byly vyráběny bronzové hroty nám
může přiblížit popis nálezu odlévací formy „Kadlubu“. Kadlub mohl sloužit k odlévání dvou nebo čtyř kusů
šipek. Dvě šipky v levé části kadlubu byly odlévány pomocí jednoho společného nálevného otvoru, zbylé dvě
měly samostatné nálevné otvory na opačné straně. Obě
samostatně stojící negativy šipek byly opatřeny vzduchovými kanálky. Na povrchu kadlubu jsou tři čepy, což
spolu s nálevními kanálky ukazuje, že šlo o dvoudílný
typ kadlubu, jeden čep se nachází uprostřed tulejky
jedné ze šipek. Šipky jsou pouze s tulejkami, bez zpětných háčků. Největší zahloubení negativů do pískovce
je 5 mm, a to v místě středového zesílení šipek. Délky
jednotlivých šipek jsou od 3,2 cm do 3,6 cm.

OSLAVA DNE DĚTÍ

2. 6. 2018 V POHOŘELICÍCH
Jako host se na letošní akci - Den dětí představí „DĚTIRÁJE SHOW“ s hity z nejpopulárnějšího muzikálu!
Show nabitá hity Michala Davida. (Decibely lásky, Léto,
Colu, pijeme Colu, Třetí galaxie, Non stop, Nenapovídej,
Šoumen, Děti ráje, Pár přátel a další hity v nové Show).
Účinkující: Michaela Sejnová (velkou popularitu ji přinesla jedna z hlavních rolí populárního seriálu TV Nova
„Doktoři z Počátků“. Hraje v Divadle Palace), Šárka
Marková (aktuálně natáčí pro TV Nova pořad „Soudy
Kláry Slámové“. Objevila se také v úspěšném pořadu TV
Nova „Chart Show“. Na pražské konzervatoři vystudovala obor populární zpěv. Hrála v Divadle Semafor, hlavní role v muzikálech Děti ráje, Pomáda, Bídníci a Miss
Saigon…), František Pytloun (vystudoval Konzervatoř
Jaroslava Ježka, obor zpěv, tanec a herectví. Bambini di
Praga. Filmy: Swingtime a Kvaska. Seriály: Zdivočelá
země, Ulice, Ordinace v růžové zahradě. Muzikály: Johanka z Arku, Miss Saigon, Carmen, Dracula, Kapka
medu pro Verunku, Evita a Čas růží), Petra Doležalová („Zasněžená romance“ s divadlem Pavla Trávníčka,
Divadle Na Prádle: muzikál Krysy, Edith Piaf, Chicago.
Objevuje se v seriálu Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna štěstí. Je redaktorkou TV Prima) a další.
Alena Bilavčíková, Kulturní a informační centrum

Zdroj: Moravské zemské muzeum
Dotýkáme se tedy již prvních hmatatelných důkazů,
vybavení s kterým naši předkové lovili a nebo se mohli
bránit. Pokud máte zájem se o lukostřelbě dozvědět více,
můžete navštívit některý z tréninků místního lukostřeleckého spolku 3D lukostřelnice pod Pálavou – kontaktní informace naleznete na Pohořelickém webu.
Marek Holzman
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AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
POHOŘELICE NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

1. 5. (ÚT) - Czech dance tour regiony
• Účast taneční skupiny Shake-UP SVČ Pohořelice
na taneční soutěži v Brně.
2. 5. (ST) - Dopravní den v Mateřském centru
• Dopravní výchova pro maminky s dětmi z Mateřského centra na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
5. 5. (SO) - Vystoupení folklórního souboru
Rozmarýnek
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek v Dolních Kounicích na Svatogothartských slavnostech.
6. 5. (NE) - Czech dance Masters Morava
• Účast taneční skupiny Shake-UP SVČ Pohořelice
na taneční soutěži v Prostějově.
6. 5. (NE) - Florbalová liga „Mezi městy”
• Závěrečný finálový turnaj pro mladší žáky v Pohořelicích
9. 5. (ST) - Hry bez hranic
• Soutěž pro žákovské týmy z okolních škol: ZŠ a MŠ
Pohořelice, ZŠ a MŠ Loděnice, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ
a MŠ Troskotovice, ZŠ a MŠ Přibice, ZŠ a MŠ Ivaň.
11. 5. (ÚT) - Akademie tanečních kroužků
• Přehlídka celoroční práce tanečního oddělení SVČ
Pohořelice. Začátek 17:00 hod. Sál místního kina.
12. 5. (SO) - Vystoupení Novoveských štístek
• Vystoupení country taneční skupiny Novoveská štístka SVČ Pohořelice na Dni matek v Loděnicích.
12. 5. (SO) - Miroslavská florbalka
• Účast florbalového týmu „Turbošneků SVČ Pohořelice” na florbalovém turnaji v Pohořelicích, který je určen pro hráče 1. - 6. tříd.
13. 5. (NE) - Florbalová liga „Mezi městy”
• Závěrečný finálový turnaj pro starší žáky v Ivančicích.

15. 5. (ÚT) - Turnaj základních škol v Ultimate
frisbee
• Soutěžní turnaj hráčů Ultimate frisbee v Pohořelicích.
18. - 20. 5. (PÁ-NE) - Vodácký sjezd řeky Jihlavy
• Zajištění vodáckého výukového kurzu na řece Jihlavě
pro SVČ Ostrava.
18. - 20. 5. (PÁ-NE) - Beat Street, Czech dance
masters
• Účast taneční skupiny Shake-UP SVČ Pohořelice
na mistrovství české republiky v tanci v Brně.
19. 5. (SO) - Dětský bazárek
• Bazárek použitého dětského oblečení a vybavení.
21. 5. (PO) - Zdravá škola - letní tvoření
• Originální tvoření pro maminky s dětmi. Začátek 9:30
hod. na SVČ Tyršova.
22. 5. (ÚT) - Dopravní soutěž mladých cyklistů
Oslavany
• Okresní kolo dopravní soutěže pro mladé cyklisty
v Oslavanech.
25. 5. (PÁ) - Koloběžkování
• Závody a soutěže v jízdě na koloběžce pro rodiny
s dětmi.
26. 5. (ST) - Czech dance tour
• Účast taneční skupiny Shake-UP SVČ Pohořelice
na mistrovství České republiky ve Street dance v Praze.
Realizované projekty:
Projekt Prevence, Projekt na zabezpečení činnosti ICM
SVČ Pohořelice, Mezinárodní projekt s názvem „meine
– deine Lebenswelt“
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.

15. 5. (ÚT) - Dopravní soutěž mladých cyklistů
• Oblastní kolo dopravní soutěže pro mladé cyklisty
v Pohořelicích.
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Kroužky 2018/2019

Upozorňujeme, že z důvodu velkého zájmu, máme již
všechny letní tábory plně obsazené. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme rodiče, že přihlašování do kroužků
na školní rok 2018/2019 bude probíhat od 1. června
2018. Přihlášky budou k dispozici na SVČ Dlouhá 39,
nebo u pracovníků SVČ. Přihlaste své děti do kroužků
co nejdříve.

Mezinárodní den dětí
Letošní svátek dětí oslavíme v sobotu 2. června 2018.
Akci zajišťujeme ve spolupráci s Městem Pohořelice.
Program je zajištěn v době od 14.00 do 18.00 hod. před
Městským úřadem na ulici Vídeňská. Na letošním ročníku vystoupí bublinář, těšit se můžete na hudební vystoupení Děti Ráje. Poprvé se můžete zúčastnit „Pohořelických rekordů“. Dále bude připravena řada soutěží,
ukázka hasičské techniky, nerf zóna, výtvarné dílny, horolezecká stěna a další podnětné a zážitkové disciplíny.

Juniorské mistrovství ČR v Ultimate frisbee
O víkendu 9. - 10. 6. 2018 se bude konat na hřišti ve Cvrčovicích Juniorské Mistrovství České republiky v Ultimate frisbee. Akce se zúčastní nejlepší juniorské týmy
z ČR ve dvou kategoriích – kategorie OPEN a WOMEN.
Přijďte podpořit domácí tým Létajících kaprů, který
sestaví týmy v obou dvou kategoriích. Poznejte jeden
z nejrychleji rostoucích sportů na světě a přesvědčte se,
že frisbee neznamená jen házení v parku a na pláži.
Slavnostní otevření discgolfového hřiště
v Pohořelicích
Dne 3. 6. 2018 ve 14:00 hod. se v pohořelickém parku
uskuteční slavnostní otevření nového a rozšířeného hřiště na discgolf. Na začátku proběhne slavnostní předání
hřiště zástupcům města od skupiny mladých lidí, kteří
získali na tento projekt podporu z programu Smart Up
Nadace O2 a celé hřiště zrealizovali. Můžete se také těšit
na zbrusu nové 9-jamkové hřiště, které se bude nacházet
v městském parku i v areálu bývalého vojenského hřiště. Všechny jamky si můžete projít se zkušenými hráči
discgolfu, kteří vás rádi uvedou do tajů tohoto krásného
sportu. Nejlepší výsledky budou v průběhu odpoledne
zaznamenány a vyhodnoceny v každé kategorii.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice

Vzpomínka
Dne 29. května uplyne dvacet let od úmrtí maminky, babičky a prababičky paní Františky Hladké.
Zámecká slavnost v parku
V sobotu 16. června od 16:00 hod. vás zveme na Zámeckou slavnost princů a princezen, která se koná v místním parku. Celý ples se ponese v duchu pohádkové atmosféry, včetně soutěžních disciplín. K tanci a poslechu
hraje živá hudba Baronet Štěpána Pirnuse, občerstvení
zajištěno.
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S láskou v srdci vzpomíná syn
Jiří, vnuk Jiří s manželkou, vnučka Marcela a pravnučky Lucie a
Lenka.
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ZUŠ POHOŘELICE

HUDEBNÍ ATELIÉR
MGR. PAVLA KRATOCHVÍLA

Koncert učitelů
5. dubna se konal třetí koncert učitelů Základní umělecké školy v Pohořelicích. Salonek restaurace Le Café
byl naplněn k prasknutí a probíhala šeptanda, zda bude
překonána laťka z minulého roku. V tomto roce jsme se
rozhodli zaútočit na posluchače poněkud jiným repertoárem, než jsou zvyklí. Také jsme přizvali na pódium
některé s našich žáků. Začali jsme pozvolna. V úvodu
zahrál Jiří Šváb na basovou trubku známou skladbu Teardrops. Následoval Koncert d moll pro dvoje housle
v podání Ivo Farkaše a jeho žáka Martina Otýpky. Učitelka zpěvu Zdeňka Šichová si přizvala na pomoc Ditu
Dufkovou, která bude příští rok absolvovat na druhém
stupni studia. Společně zazpívaly skladbu Tell him. Ivo
Farkaš nastínil svůj pohled na život muzikanta a poslání
učitele, který dle jeho slov nejlépe vystihuje skladba My
Way. Následovala jazzová část, které se chopili společně
Radek Zapadlo – saxofon, Ivo Farkaš – housle, Rostislav
Komosný – klavír. Zazněly evergeeny Mack The Knife
a Summertime. Koncert byl završen vystoupením kapely, složené jak z učitelů, tak i ze žáků školy, v obsazení
Zdeňka Šichová – zpěv, Rostislav Komosný – zpěv, kytara, Alena Vrbková – zpěv, klavír, Daniel Hlaďo – kytara,
Štěpán Pirnus – baskytara, Oliver Švec – bicí. Úžasnou
atmosféru, kterou diváci vytvořili ještě více rozjiskřily
skladby Sweet about me, What´s up, Black Velvet a klasika z dílny Beatles, Sgt. Pepper.
Jak už to bývá, když se člověk dobře baví, čas utekl nesmírně rychle a všem připadalo, že kdyby byl koncert
jednou tak dlouhý, nestačilo by to. Jsme velmi vděční
za ohromující účast, podporu a chválu ze strany diváků
a věřte, že se nesmírně těšíme na příští koncert.

V letošním školním roce se naši žáci opět zúčastnili soutěže, tentokrát ve hře na dechové nástroje. V okresním
kole ve hře na zobcovou flétnu získala Nela Robošová
1. místo a Eva Králová 2. místo. Ve hře na klarinet reprezentovaly Hudební ateliér také dvě žačky.
Lucie Selingerová získala 2. místo a Simona Valová
1. místo s postupem do krajského kola, kde se umístila
na krásném 3. místě v silné konkurenci mladých klarinetistů z celé Jižní Moravy.
Všem soutěžícím srdečně gratulujeme!
Ve zbývajícím čase do konce školního roku nás čeká ještě mnoho práce na přípravě koncertů a veřejných vystoupeních.
Tak jako každým rokem v tuto dobu se těšíme na setkání
s třídami I. stupně ZŠ Pohořelice, 13. května na koncert
ke Dni matek v sále radnice ve Vlasaticích, v sobotu 26.
května na koncert našich nejmladších žáčků CVRČKŮ
v Pohořelicích. Již tradiční Závěrečný koncert žáků Hudebního ateliéru se uskuteční v neděli 3. června v sále
Sokolovny v Pohořelicích. Tentokrát pro všechny návštěvníky připravujeme v rámci tohoto koncertu i jedno
překvapení! Možná přijde kouzelník... Z jakého oboru
a s čím bude kouzlit si zatím necháme pro sebe, ale zcela
jistě se máte na co těšit!

Zdeňka Šichová, dipl.um.
„Jako každý rok jsem se chystala na koncert učitelů. Ale
vždy mě do toho něco důležitého přišlo. Avšak letos
jsem byla rozhodnuta se za každou cenu zúčastnit.
Po skončení koncertu jsem věděla, že už nikdy žádný
další koncert rozhodně nevynechám.
Učitelé to na podiu rozjeli a všem ukázali, co v nich
je a co umí. Byla to symfonie pro moje uši po tom, co
slýchávám doma každý den, když cvičí moje děti (trochu jiná symfonie). Doufám, že i jim to jednou půjde
úplně stejně skvěle.
Celé vystoupení jsem si moc užila a už teď se těším, co
dalšího si pro nás učitelé základní umělecké školy připraví příště.“

Se školním rokem se pak všichni a snad i společně
s vámi, slavnostně rozloučíme na Slavnostech města Pohořelice v neděli 10. června.
Závěrem bychom rádi poděkovali za vynikající spolupráci a podporu města Pohořelice a okolních obcí, bez
které bychom jen těžko mohli fungovat na tak vysoké
úrovni, která je naší hlavní devizou.
Za Hudební ateliér

Mgr. Pavel Kratochvíl

Jana Psotová – z pohledu diváka koncertu
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NÁBOR HUDEBNÍ ATELIÉR

MGR. PAVLA KRATOCHVÍLA 2018/2019
přijímá nové děti ve věku od 4 let do přípravné hudební výchovy, kde probíhá výuka hrou, založená na komplexním rozvoji dítěte, jeho hudebních, rytmických
i pohybových dispozic. Dle individuálních schopností
a fyzické vyspělosti začínají děti v druhém pololetí hrát
na zvolený hudební nástroj.
Můžete se k nám přijít i s dětmi podívat každou středu
a pátek v době od 16:15 hod. do 17:00 hod., kdy probíhá
výuka malých muzikantů.
Pokud zrovna v tuto hodinu nemůžete, navštivte nás
kdykoliv v době od 13:00 do 17:00 hod. Sídlíme na Sokolovně v Pohořelicích, Tyršova 560.

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
OPĚT VE VÍDNI
Naše škola se opět zapojila do projektu v rámci programu Erasmus +, který je financován Evropskou unií a má
podporovat odborné vzdělávání žáků při zahraničních
stážích.
V loňském roce se žáci učebních oborů Kuchařské práce
a Cukrářské práce zúčastnili projektu Praktické přístupy v gastronomii evropských zemí. Vybraní žáci daných
oborů odcestovali do hlavního města Spolkové republiky Rakousko, do Vídně, kde tři týdny pracovali v gastronomických podnicích a navštívili spoustu zajímavých
míst.

Více informací naleznete i na našich webových stránkách www.atelierkratochvil.cz., na focebooku – Hudební ateliér. Kontaktovat můžete p. uč. Kratochvílovou –
tel. číslo: 603 588 941, která tyto děti každoročně vede.
Mgr. Pavel Kratochvíl

komerční inzerce

Stáž dopadla na výbornou, a tak v květnu odjíždí
do Vídně další žáci. Tentokrát jsou to žáci oborů Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, kteří
za zapojí do projektu Praktické přístupy v zahradnictví
evropských zemí. Vybraní účastníci stáže se před odjezdem pečlivě připravovali. Absolvovali speciální kurzy
německého jazyka, bezpečnostní a psychologickou přípravu. Ve Vídni budou 3 týdny pracovat v zámeckém
parku Schönbrunn, v bývalých soukromých císařských
zahradách s překrásnými zahradními úpravami ve stylu
baroka. Své osobní volno žáci spolu s pedagogy využijí
k poznávání historie a kultury atraktivní rakouské metropole.
Škola očekává, že se tito žáci naučí více samostatnosti, získají zkušenosti s prací v zahraničí, zdokonalí se
v konverzaci v němčině, a hlavně získají nové poznatky
ze svých oborů.
Ing. Marta Jankovičová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH BRNĚNSKA POBOČKA

V POHOŘELICÍCH

V pátek dne 2. 3. 2018 se uskutečnila výroční členská
schůze Spolku zdravotně postižených v Pohořelicích,
v místnosti Klubu seniorů. Na programu byla volba nového výboru, seznámení s hospodařením spolku za rok
2017 a plán činnost na rok 2018.
Novou předsedkyní byla zvolena paní Marta Karásková. Výbor a všichni členové se rozloučili s dosavadní
předsedkyní paní Blaženou Urbičovou, které poděkovali za dlouholetou obětavou práci. Zástupce Okresního
výboru pan Mirvald Josef předal paní Urbičové diplom
a poděkování od Okresního výboru Brna-venkova.
Od přítomných členů výboru obdržela paní Urbičová
kytičku a dárek.

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
V KVĚTNU 2018
•
•
•
•

papír		
plast		
bioodpad
směsný odpad

2. a 30. 5. 2018 (ST)
16. 5. 2018 (ST)
3, 17. a 31. 5. 2018 (ČT)
9. /10. 5. a 23./24. 5. 2018 (ST/ČT)

Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad
V měsíci dubnu došlo ke změnám v umístění kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Ze stanoviště Polní I. (u areálu DHL) byly přesunuty některé
kontejnery z důvodu vandalismu a neustálého nepořádku na tomto sběrném místě. Jedná se o velký kontejner
na textil, který byl přesunut do areálu výkupny odpadu
spol. Stavosur, spol. s r.o., využít jej lze v provozní době
výkupny (út, čt, so 8-16 hod.). Na stanoviště Polní I. budou umístěny dva menší kontejnery na textil, které jsou
lépe zabezpečeny. Dále byl z tohoto stanoviště přesunut
kontejner na kovy, který byl nyní umístěn na stanoviště
Znojemská - kasárna. V oblasti lokality Polní je možné
využít kontejner na kovový odpad na stanovišti Polní II.
(ul. Haňkova). Dále byl ze stanoviště Polní I. (u areálu
DHL) přesunut na stanoviště Polní II. (ul. Haňkova)
kontejner na použitá elektrozařízení, který byl před nedávnem poškozen. Opravu kontejneru zajišťuje provozovatel - společnost Asekol a.s.
Další změnou je přesun celého stanoviště kontejnerů ze
stanoviště na ul. Znojemské, u Jednoty na nové stanoviště na ul. Šumická 727 naproti garážím.
Některá stávající stanoviště kontejnerů byla upravena vydlážděna, jedná se o stanoviště v Nové Vsi, ve Smolíně
a v ul. U Cihelny, kde byly dříve kontejnery umístěny
na travnatých nebo jiných nevyhovujících plochách.
Na všechna stávající stanoviště kontejnerů byly doplněny nádoby na použité jedlé oleje.

Výroční schůze se z celkového počtu 79 členů zúčastnilo 44 členů. Pan Mirvald seznámil členy s připravovanými ozdravnými pobyty pro rok 2018. V roce 2017 se
ozdravných pobytů zúčastnilo 43 našich členů.
Výbor požádal Město Pohořelice o příspěvek na tyto
ozdravné pobyty pro naše členy. Ve zpravodaji města
bylo uvedeno, že příspěvek Radou města byl odsouhlasen. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Pohořelice
za podporu pro naše členy a těšíme se na další dobrou
spolupráci.

Poslední změnou je vytvoření dvou nových stanovišť
pro kontejnery na tříděný odpad, a to na ul. Poříčí u garáží před areálem Čistírny odpadních vod a na ul. Mlýnské. Na tato stanoviště budou v nejbližší době umístěny
kontejnery na papír, plast a sklo, případně další podle
aktuální situace. Tato stanoviště byla vytvořena z důvodu velké vytíženosti sběrných míst na ul. Krátká a na ul.
Hybešové u školy.

Marta Dohnalová, jednatelka
Spolku zdravotně postižených pobočky v Pohořelicích
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Aktuální rozmístění kontejnerů
Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název stanoviště
ul. Brněnská – u garáží
ul. Brněnská – Jednota
ul. Krátká
nám. Svobody
ul. Hybešova – u školy
ul. Mlýnská - křižovatka
ul. Dlouhá – u SVČ
Tesco, ul. Vídeňská
ul. Vídeňská – hřbitov
ul. Šumická, u garáží**
ul. Znojemská – kasárny
lokalita Polní I. u DHL
lokalita Polní II., ul. Haňkova
ul. U Cihelny
lokalita Polní III.,U větrolamu
Lokalita Polní IV., u zdi
U Stavosuru
Smolín – obchod
Nová Ves – Jednota
Velký Dvůr – obchod

papír
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

plast
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

sklo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

kovy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

textil
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
x
x

elektro
x
x
x
x
x
-

oleje
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x .... nádoba je umístěna
- .....nádoba není umístěna
*.... kontejner je v areálu výkupny (prov. doba: út, čt, so 8-16 hod.)
**...sběrné místo přesunuto ze stanoviště „ul. Znojemská, u Jednoty“
Ing. Ivana Galiová
odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce,				
utichlo navždy předobré srdce.			
Očima drahýma se již nepodíváš,			
teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 10. května 2018 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila manželka, maminka, babička paní
Helena Mizeríková.
S láskou vzpomínají manžel Jan,
dcery Monika a Helena s rodinami

POHOŘELICKÉ LISTY | KVĚTEN 2018

Vzpomínka
Nikdo mne nemusí slzami ctít				
a pohřbívat s pláčem.				
Když o mně hovoříte				
a myslíte na mne,					
žiji přece dál…
Dne 23. května uplyne již 15 let
od úmrtí pana Viléma Bartoně.
S láskou vzpomínají manželka
Jana, dcery Jana a Jaroslava s rodinami.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola Pohořelice úspěšná v získávání
dotací

na této akci odvedl zástupce ředitele školy Mgr. Lukáš
Mertlík. Aktuálně na dalším Jazykovém projektu Erasmus pracuje paní zástupkyně Ing. Hana Konečná.

Aktuálně po mnoha letech chátrání probíhá rekonstrukce Paarova zámečku, kde budou jazykové učebny, počítačová učebna, učebna technických činností se zázemím
kabinetů a navazujícím venkovním amfiteátrem. Přidanou hodnotou je skleník a bylinkové záhonky. Lávka
směřující kolem vody bude detail, který obohatí vzhled
městského parku. Dokončení stavby připadá na červen
2019. Získaná dotace činí 34.436.000,- Kč.
Zvyšování kvality výuky
Dokončujeme projekt „Šablony I“, na který jsme během
uplynulých dvou let získali 2.800.000,- Kč a připravujeme žádost na MŠMT tzv. “Šablony II“, kde bychom rádi
získali prostředky na vybavení a posílení pedagogických
činností částku přes 3.000.000,- Kč.
Mgr. Stanislav Polák, MBA
Přístavba 10ti učeben na hlavní budově
Čerstvá informace k této akci z Ministerstva financí je,
že díky připravenosti projektu získalo město Pohořelice 61.421.000,- Kč. Zahájení realizace akce se plánuje
na podzim 2018. Kromě nárůstu počtu žáků a získání potřebné kapacity posune moderní budova výuku
na kvalitativně vyšší úroveň. Kromě učeben získá škola
aulu pro 70 žáků a také zázemí šaten i odborných kabinetů.

Včelí bzučení
V pátek 6. dubna se děti 0. A, 2. ročníku a 3. B zúčastnily výukového programu s názvem „Včelí bzučení“.
Mohly si prohlédnout plastový úl a včelařské pomůcky.
Pan Baxa a paní Malášková poutavě vyprávěli o zrození
včely, životě a užitečnosti včel. Děti se dozvěděly mnoho
včelích tajemství od výživy včelích miminek, včelí „kariéry“ od uklízečky až po létavku, tajemství propolisu,
odhalení tvorby a „výroby“ včelího vosku. Mohly si prohlédnout makrofotografie včel a jejich anatomii a potěžkat plástve.

U obou těchto projektů bych chtěl poděkovat konkrétně Ing. arch. Jindřichu Kaňkovi a jeho týmu, Ing. Haně
Mlýnkové a městu Pohořelice za odvedenou společnou
práci.
Jazyková učebna
Výuka jazyků bude od září posílena díky získané dotaci
na jazykovou učebnu ve výši 3.496.000,- Kč. Realizace proběhne o hlavních prázdninách. Velký kus práce
12

Na konci programu dostalo každé dítě dárek v podobě
knoflíku ve tvaru včelky. Žáky program zaujal a byl pro
ně velkým přínosem.
Mgr. Jana Slaná
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Výtvarné okénko
Jedním z našich zajímavých výtvarných počinů je mezinárodní spolupráce s žáky z gymnázia v Hösbachu.
Podíleli jsme se na projektu s názvem „Mosty spojují“.
Žáci z Německa rozeslali z poloviny nakreslené výkresy
do celého světa a očekávají od dětí z dalších zemí jejich
dokreslené příspěvky – odpovědi. Na druhou stranu dílka mohl každý žák napsat něco o své osobě a zálibách.
Jsme rádi, že jsme se mohli do tak milého projektu zapojit, a aktérovi, který nám obrázky ve škole osobně předal,
děkujeme. Dílka tvořili žáci z 6. A. Název projektu mluví
sám za sebe a účel dokonale splnil. Některé děti natolik
nadchnul, že by si s německými dětmi chtěly dále dopisovat. Obrázky jsme poslali zpět do Hösbachu a budou prezentovány v Aschaffenburgu (Cultural Days)
od 28. 6. do 8. 7. 2018.

Kdo fandí ručním pracím, jistě si prohlédl šité zajíčky,
jehelníčky ve tvaru slepičky, svíčky ze včelího vosku
nebo třeba drátkované ptáčky zdobené korálkami. Mysleli jsme i na mlsouny, a tak nechyběla zajíčková lízátka,
vlastnoručně vyráběné muffiny, lízátka z karamelu a obzvlášť oblíbení popcornoví ušáci. Kdo se teprve chystal
vyzdobit si dům velikonočně, jistě se zastavil u věnečků
z proutí, dřívkových obrázků, anebo zaječích kelímků
a vajíček s osením. Malým i velkým parádnicím jsme
nabídli třeba sponky z knoflíků. A pro čtenáře nechyběly ani veselé záložky do knížky.
Jarní jarmark měl mnoho návštěvníků a my jsme s potěšením sledovali jejich úsměv. Věříme, že jsme všechny
mile potěšili a zároveň děkujeme za podporu.
Mgr. Jitka Benová, Mgr. Oksana Hájková, Mgr. Radka
Horníčková, Bohumila Kolínková, Mgr. Martina
Kozderová, Mgr. Kateřina Pikulová, Mgr. Iva Vaculíková
Recitační soutěž žáků prvního stupně
V úterý 13. března se naše děti zúčastnily okresního kola
recitační soutěže v Ivančicích.
Reprezentovali nás Judith Mikulec z 1. A, Pavel Kratochvíl z 2. B, Natálie Nešporová z 3. A Ivana Lacinová
z 5. B.

Námětem našeho dalšího tvoření byla soutěž o nejlepší
návrh, který bude zdobit trafostanice společnosti E.on
v Pohořelicích. Děti tak dostaly obrovskou šanci ukázat,
co dokáží a umí. Mohou se tak podílet na současném
trendu malování na zeď. Zapojili se všichni z druhého
stupně. Ty obrázky, které prošly školním kolem, putují do rukou pana starosty a zástupce společnosti E.on.
Nechme se překvapit, který obrázek zvítězí.
Mgr. Veronika Šťastná
Jarní jarmark
V předvelikonoční pondělí 26. března 2018 uspořádali
žáci 4. a 5. tříd jarní jarmark. Dvorní budova naší školy,
jak říkáme „na domečku“, se proměnila ve výstavní sál
a přivítala jaro.
Děti ve škole v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořily množství krásných jarních a velikonočních dekorací. A rodiče, prarodiče, sourozenci
i kamarádi se mohli kochat, inspirovat se a výrobky si
koupit.
K vidění byly závěsy s motýlky nebo kuřátky, zápichy
s beruškou, quillingové ovečky, slepičky i velikonoční
vajíčka. Na své si přišli i milovníci keramiky. Děti jim
vymodelovaly ptáčky, zajíčky, vajíčka a barevná srdce.
POHOŘELICKÉ LISTY | KVĚTEN 2018

Měli jsme obrovskou radost, protože Juditka ve své kategorii ve velké konkurenci zvítězila, a postupuje tak
do krajského kola. Oceněn byl také Pavel Kratochvíl,
který obdržel Cenu poroty. Natálka s Ivankou se rovněž
nemusí za nic stydět, obě byly moc šikovné. Není vůbec
jednoduché stát před plným sálem a dospělou porotou,
kdy tréma a nervozita dělá své. Přesto si myslím, že si to
děti náramně užily.
Bohumila Kolínková
Projekty o dramatických osudech válečných
hrdinů
V posledních dvou týdnech pracovali žáci 9. ročníku na třídních projektech, na jejichž výsledku se více
13
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či méně podíleli všichni žáci dané třídy. Jedna hodina
byla věnována hledání informací a vyplňování pracovních listů patřících k tématu. Následující hodina vypadala spíše jako beseda, kde jsme společně diskutovali,
seznamovali se s tématem a vymýšleli nápady na jeho
zpracování. Hlavní práce pak trvala zhruba další dvě hodiny. Žáci pracovali ve skupinách, dvojicích, popř. jednotlivě. Každý také musel odevzdat krátký referát.

vybaveni, což se projevilo i v předvedené hře. Školní fotbalový tým dokázal obsadit třetí místo v kraji. Předností
týmu byla jeho vyrovnanost. V útoku se střelecky prosazovali hlavně Adam Trumpeš a Jiří Ondrůšek. Obranu
dirigovali především Vojtěch Kratochvíl a Jiří Patočka.

Konkrétně pak 9. A zpracovala neuvěřitelné životní osudy hrdiny Josefa Brykse, letce RAF, který byl nejdříve
vězněn v nacistických lágrech, aby po osvobození byl
uvězněn znovu, tentokrát v komunistických věznicích,
kde i zemřel. Při přípravách jsme narazili i na příjmení
Hájek a s údivem jsme zjistili, že tento pilot pocházel
právě z Pohořelic.
Třída 9. B svým projektem ukázala, jakým krutým způsobem dějinné události zasáhly do běžného života židovského chlapce Petra Ginze.
Nakonec se pak 9. C věnovala jednomu z nejdůležitějších činů domácího odboje – operaci Antrophoid. Pokusila se velmi dobře zmapovat celou akci, včetně propletené sítě velkého množství odvážných lidí, kteří se
rozhodli parašutistům pomoct.

Klukům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Pořadí závěrečného turnaje:
1. Gymnázium Moravský Krumlov
2. ZŠ Boskovice, 9. května
3. ZŠ a MŠ Pohořelice
4. ZŠ Vyškov, Purkyňova
5. ZŠ V. Menšíka, Ivančice
Mgr. Lukáš Mertlík
Festival dokumentárních filmů o lidských
právech v Brně: „Jeden svět“

Projekt se dle všech ohlasů vydařil. Spolužáci si mohou
všechny tři práce prohlédnout a seznámit se s důležitými dějinami 20. století na chodbě školy, která se tak proměnila v malé válečné muzeum.
Mgr. Tamara Novosáková
Úspěch našich fotbalistů
Žáci naší školy mají již desátým rokem možnost navštěvovat páteční kroužek halové kopané. Každoročně
poměřujeme naše fotbalové dovednosti s okolními školami. V tomto, pro kroužek výročním roce, se povedl
největší úspěch. Po vítězství v okrskovém kole se klukům podařilo zvítězit i v okresním kole v Ivančicích,
což jim umožnilo reprezentovat školu na krajském finále opět v Ivančicích. Na tomto turnaji měl fotbal opravdu vysokou úroveň. Hráči byli velmi dobře individuálně
14

Věkově nejvyzrálejší osazenstvo ZŠ Pohořelice se
ve třech březnových termínech zúčastnilo tradičního
prestižního festivalu o lidských právech. Zde je popsán
žáky 9. B, kteří ho absolvovali jako první.
Dne 13. 3. 2018 jsme jako třída s panem učitelem Lukášem Nápravníkem vyrazili směr Brno. Jeli jsme na festival „Jeden svět“ o lidských právech, kde jsme měli šanci
zhlédnout několik filmů. Přesněji šlo o tři dokumentární filmy – telefonáty dětí na linku bezpečí, chlapec pracující v rodinném řeznictví a starý muž, který věděl jak
žít i umřít. Každý film byl něčím zajímavý. Atmosféra
byla příjemná a inspirující. Marie (naše moderátorka)
nám dala prostor i na vyjádření našich názorů. Po skončení jsme se vydali autobusem zpátky do Pohořelic, kde
jsme se vrátili do vyučování.
Na tomto článku se podíleli žáci 9. B: Chrást, Štěpánková, Katolická, Schönbaumová, Novotná, Dubšová, Musilová, Marušincová, Matalová.
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Netradiční výuka angličtiny
Když nekoukáme do učebnic…
V rukou našich zvídavých, po vědomostech hladových
žáků se v hodinách angličtiny neobjevují jenom učebnice a pracovní sešity. My učitelé se snažíme pracovat
s nejrůznějšími materiály a vymýšlet zábavné aktivity,
abychom naše obecenstvo zaujali. Ne vždy je to úkol
snadný, zvlášť v 2. pololetí devátých tříd. Pro upevnění
gramatických pravidel a rozšiřování slovní zásoby používáme pracovní listy, hrajeme různé hry, předvádíme
pantomimu nebo třeba kreslíme.

listů hrajících vysokou soutěž. Utkání s nimi bylo pro
čtyř-týmový turnaj finálové a jeho velmi jasný průběh
potvrdil převahu šlapanických. Ostatní utkání proti
Ořechovu a Tišnovu jsme bezpečně vyhráli, a tak reprezentanti ZŠ Pohořelice přivezli stříbrný pohár.

Účastníci: L. Eleder, F. Minařík (nejlepší střelec našeho týmu – 14 bodů), M. Doušek, L. Svojsík, D. Lukš,
P. Cupal, E. Lipovský, P. Lang, A. Jadrníček, P. Procházka. Mezi úspěšné střelce se zapsali všichni!
Mgr. Lukáš Nápravník
Pěvecká soutěž 4. a 5. ročníku
A právě poslední zmíněné aktivitě se první březnovou
hodinu věnovali naši deváťáci. Pokyn zněl jasně – vezmi si obrázek, nikomu ho neukazuj a sousedovi se ho
snaž popsat tak, aby nakreslil co nejvěrnější kopii. Úkol
to byl opravdu náročný – na slovní zásobu, porozumění
mluvenému slovu, ale i na vytvoření gramatických konstrukcí, které se při popisu obrázku v angličtině používají.
Žáci 9. tříd se úkolu zhostili se zodpovědností a nadšením sobě vlastním a pustili se do práce. Pod jejich tužkami vznikla umělecká díla nesmírné kvality. Ale nejenom to. Kromě toho, že jsme se u práce pobavili, si žáci
upevnili novou gramatiku a slovní zásobu. Věřím, že
s popisem obrázku v angličtině už nebudou mít žádný
problém. Člověk se prostě nejlíp učí, když ani neví, že
se učí.

Dnes se přízemím naší školy linul líbezný zpěv – to zástupci 4. a 5. tříd změřili své síly. Připravili si pro nás písně lidové i populární, známé i neznámé. Na třetím místě
se umístila dvojčata Veronika a Richard Mrázkovi ze 4.
B, každý však zpíval jinou píseň. Druhou metu obsadila
Eliška Psotová ze 4. A. Vítězem se stala Naďa Cernei z 5.
B. Vítězům moc gratulujeme!
Mgr. Martina Kozderová
Účast učitelů na konferenci
Dne 7. dubna 2018 se uskutečnila v Brně na Biskupském
gymnáziu již 22. mezinárodní konference učitelů angličtiny. Z naší školy se zúčastnili tři vyučující. Každý měl
možnost vybrat si předem dva dopolední a jeden odpolední workshop.

Mgr. Monika Ježová
Tak jsme druzí, no a co!
Po starších žácích, kteří postoupili do krajského finále v basketbale, bojovali o účast v něm dne 21. března
i jejich mladší kolegové. Někteří z tohoto týmu se začali
více věnovat basketbalu ve svém volném čase, a proto
jsme nechtěli tuto energii nechat ležet. Šance zahrát si
další kvalitní utkání v kraji tu byla, ale žila jen do prvního zápasu. V něm se odhalil jasný favorit turnaje, ZŠ
Šlapanice, který měl ve svých řadách většinu basketbaPOHOŘELICKÉ LISTY | KVĚTEN 2018
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Tuto významnou událost zahájil Mgr. Petr Hladík, 1.
náměstek brněnského primátora, neboť město Brno si
letos poprvé vzalo nad touto akcí záštitu. Poté se slova
ujal první odborný přednášející Shaun Wilden, který
všechny účastníky přivítal a připravil na další zajímavá
témata.

Vítězové ve 2. kategorii (2. ročník):
• 1. místo – Vancová Markéta (2.A)
• 2. místo – Neshodová Laura (2.A)
• 3. místo – Michalčíková Aneta (2.C), Plchová Viktorie
(2.D), Kounek Jakub (2.D)

Součástí konference byly také stánky nakladatelství cizojazyčné literatury, různých doplňkových materiálů,
jazykových her a časopisů. Hlavním pořadatelem byla
jazyková škola P.A.R.K. Brno. Dle informací se přihlásilo zhruba 300 účastníků, takže kromě zajímavých seminářů si učitelé mohli vzájemně popovídat i o zkušenostech s učením angličtiny.

Vítězové ve 3. kategorii (3. ročník):
• 1. místo – Robošová Nela (3.C)
• 2. místo - Michelle Šestáková (3.C)
• 3. místo – Lakatošová Klára (3.C)

Ing. Hana Konečná
Pěvecká soutěž 0. - 3. ročníku
Zpívání je již tradiční soutěží na Lidické, kterému předchází pěvecké soutěže v jednotlivých třídách. Každý
rok je účast žáků hojná, mnohokráte musíme zpěváčky
v třídních kolech opravdu pečlivě a spravedlivě na soutěž vybírat. A vězte, že to není vždy jednoduché! Sami
žáci se utvrzují v tom, že mnohem těžší úkol je zazpívat
před porotou složenou z paní učitelek a soutěžících, než
zapět pouze před svými spolužáky. Mezi paními učitelkami panuje také každoroční bojovná nálada, protože
všechny touží potom, aby uspěly nejlépe „jejich dětičky“.
Jak celé klání ve zpívání dopadlo? Věřte, že i letos to opět
měla porota velmi těžké. Ale přece jen se paní učitelky
na konečném umístění dohodly a prožily se soutěžícími
velmi pěkné a zdařilé odpoledne. Z celkového počtu 32
dětí se umístilo 14 žáků.

Zpěváčci byli oceněni pěknými diplomy či pamětními
listy a drobnými cenami.
Mgr. Andrea Švecová
Plánované školní akce
26. 4. 2018 - 27. 4. 2018 | Exkurze k dějinám II. a III.
odboje a k dějinám holocaustu, Praha, Terezín, společenskovědní seminář a 9. ročník
30. 4. 2018 | Ředitelské volno
11. 5. 2018 | Odemykaní zahrady v MŠ Pohořelice, vystoupení mažoretek
12. 5. 2018 | Den matek v Loděnicích, vystoupení mažoretek
16. 5. 2018 - 19. 5. 2018 | Družba s Porají, polské děti
v Pohořelicích
3.6. - 8. 6. 2018 | Expedice Jedovnice 2018, integrovaná
terénní výuka pro 8. ročník
18. 6. 2018 - 21. 6. 2018 | Jazykový pobyt v Anglii, žáci
2. stupně
18. 6. 2018 - 22. 6. 2018 | Škola v přírodě v Horní Bečvě,
5. ročník
27. 6. 2018 | Slavnostní ukončení školního roku spojené
s prezentací absolventských a seminárních prací v kongresovém sále MěÚ v Pohořelicích

Vítězové v 1. kategorii (0. - 1 ročník):
• 1. místo - Psotová Bára (1.A),
• 2. místo - Roháčková Kateřina (0.A), Robošová Adéla
(1.A), Pirožek Jiří (1.B), Nicolas Rotik (1.C)
• 3. místo – Benová Adéla (0.A)
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Společnost Urban Transporte spol. s r.o. je organizací poskytující logistické služby, jejichž hlavní součástí jsou
přepravní služby, skladování, služby spojené s celním odbavením zásilek a další podpůrný logistický servis, jako
je exportní a importní odbavení v informačních systémech zákazníka, manipulační služby v závodech zákazníků
a logistické poradenství.
Společnost Urban Transporte spol. s r.o. je organizací poskytující logistické služby, jejichž hlavní součástí jsou
přepravní služby, skladování, služby spojené s celním odbavením zásilek a další podpůrný logistický servis, jako
je exportní a importní odbavení v informačních systémech zákazníka, manipulační služby v závodech zákazníků
a logistické poradenství.
Společnost hledá nového zaměstnance na pozici manipulant(ka) do skladu v Pohořelicích pro jednosměnný provoz.
Náplň práce:






přesun materiálu v rámci skladu
vychystávání zboží pro zákazníka
obsluha manipulační techniky
práce v podnikovém informačním systému
nakládka a vykládka zboží

Požadavky:
- zkušenosti s řízením manipulační techniky výhodou nikoli podmínkou
- spolehlivost
- samostatnost
- flexibilita - ihned (dle možností uchazeče)
Nabízíme:















mzda 105 Kč/ hod. + zákonné příplatky a výkonnostní prémie až 30% základní mzdy (31Kč/hod)
průměrná základní mzda 22 000 – 24 000 Kč/měsíc + zákonné příplatky
příspěvek na dovolenou
roční prémie
sociální fond 6000Kč/rok
stravenky/dotované závodní stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní pojištění
příspěvek na vzdělání v oboru
profesní a jiná školení
3 dny sick days
5 týdnů dovolené
náborový příspěvek
věrnostní příplatek

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Urban Transporte spol. s r.o., Sídlo společnosti: Modřická 65, 66448 Moravany, Česká republika, www.urban-transporte.cz, info@urban-transporte.cz
Pobočky: Traťová 653/3, 619 00 Brno, Plzeňská 441, 266 01 Beroun, Tovární 118, 381 01 Český Krumlov, Průmyslová 1504, 691 23 Pohořelice, Pannattoni park D5, 349 01 Ostrov Stříbra, Dukelská 102, 742 42
Šenov u Nového Jičína
Společnost je vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 23061, IČ 65276809, DIČ CZ65276809
Bankovní spojení: COMMERZBANK AG, Číslo účtu CZK: 50077524/6200, IBAN: CZ25 6200 0000 0000 5007 7524,SWIFT: COBACZPXXXX
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Pohořelické listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Pohořelice, IČO 00283509. Adresa vydavatele Vídeňská
699, 691 23 Pohořelice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. značka MK ČR E 21729. Email sekretariat@pohorelice.cz,
tel. 519 301 328, kontakt pro inzerci Veronika Zvejšková, tel. 519 301 335, e-mail: veronika.zvejskova@pohorelice.cz.
Uzávěrka následujícího čísla 14. 5. 2018, vyjde 1. 6. 2018. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Vychází v nákladu 1 900 ks. Tisk a grafické
zpracování zajišťuje Tiskárna Didot, spol. s r.o., Trnkova 119, 628 00 Brno. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky, nevracet
nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat.
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