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PRÁZDNINY, DOVOLENÉ
Červencové počasí bývá někdy proměnlivé, v každém
případě je teplé. Vzpomínám na dávné žňové brigády,
kdy jsme se během dne sice fyzicky nadřeli, ale přitom
opálili (dnes nám to kůže připomíná různými znaménky) a vylepšili si fyzickou kondici. Podvečery jsme pak
trávili ve vodě na cvrčovickém splavu.
Dnešní situace je podobná, ale jen zdánlivě. Možnost
brigád v zemědělství už zřejmě žádná není, mechanizace prací přece jen hodně pokročila. Děti se nyní dostanou např. k doplňování zboží v obchodních řetězcích,
nebo k vychystávání zboží ve skladech. Někteří studenti
se pak uplatní ve výrobě.
Děti se již pochlubily vysvědčením, rodiče to jistě ocenili, nebo se s výsledky učení svých ratolestí měli čas
vyrovnat.
Slunce hřeje, voda v řece, rybnících, bazénech i vodních
nádržích všeho druhu je teplá a zve k ochlazení.
Jakýkoliv pohyb je vhodný a potřebný, ale určitě je
na místě neriskovat, neskákat do neznámé vody, před
vstupem do vody se postupně ochladit a osvěžit. Samozřejmě také připomínáme obezřetnost a správnou výbavu při jízdě na kole, chůzi po kraji silnice a při přecházení vozovky. Prázdniny jsou krásné a nikdo určitě nechce
strávit část horkých dnů s rukou či nohou v sádře, užíváním léků a léčením boreliózy či encefalitidy.
Letošní, v pořadí 14. ročník Slavností města a okolí, byl
úspěšný. Návštěvníci si většinou připravený program
pochvalovali. V průběhu Slavností se občané setkají s řadou známých a některé rodiny si na dny konání Slavností dokonce plánují společný víkend. To svědčí o tom, že
Slavnosti mají své pevné místo ve společenském životě
města. Páteční odpoledne zahájili žáci ZUŠ Pohořelice
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nastudovaným muzikálem „Šíleně smutná princezna“,
poté následoval jazzový soubor ZUŠ. Další vystoupení
v pátek již obstarala profesionální hudební tělesa.
Sobotní část Slavností zahájily průvodem děti z mateřské školy za doprovodu mažoretek, bubeníků a rytířů.
Později MŠ využila přítomnost rytířů k pasování předškoláků na školáky na zahradě MŠ. Dětem přejeme hodně úspěchů ve škole. Všem se líbilo vystoupení mažoretek z místní ZŠ.
Hodně nabité hlediště měla Ewa Farna. Její vystoupení
si nenechali ujít ani členové družební delegace z polské
Poraje. Naši polští přátelé si prohlédli město, na kolech
projeli i blízké okolí, prohlédli si areál Rybníkářství Pohořelice ve Velkém Dvoře a na kolech dorazili až do Ivaně. Sobotní odpoledne využili k oddychu a sledování
programu Slavností. Oceňují, že máme možnost využít
ploch ve městě. V čele delegace byla zástupkyně starosty
paní Katarzyna Kazmierczak. Ve svém proslovu v pátek
vyřídila pozdravy a přání všeho dobrého od vedení města a občanů Poraje. I my jsme do Poraje poslali pozdravy
a poděkování za dlouholetou spolupráci, ať už při výměnném pobytu dětí ze ZŠ, tak i za možnost konzultovat komunální problémy. Polská delegace se s námi
rozloučila po nedělním obědě.
Během Slavností jsme rovněž přivítali zástupce z Brezové pod Bradlom – paní magistru Evu Ušiakovou (primátorku města) a Ivana Ďurkoviče, který stál v čele Brezovej dlouhých 17 let a za jeho vedení jsme navazovali
v roce 2005 první kontakty.
Pozdravit nás přišel již tradičně starosta Mikulova Rostislav Koštial a Slavností se zúčastnili rovněž starostové
řady obcí našeho správního obvodu.
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INFORMACE Z MĚSTA
V neděli přijeli na podstatnou část programu přátelé
z Pohořelic u Napajedel. V čele delegace stál starosta
Jaroslav Němeček a místostarosta Ing. Antonín Přikryl.
Uznání patří členům Muzejního spolku, kteří vystavili
exponáty v objektu „Konírny“ na Pšeničné ulici. Tradiční součástí Slavností byla i výstava kaktusů. Panu děkanovi děkujeme za umožnění vyhlídky z věže kostela.
V sobotu jsme viděli děti z kroužků SVČ Pohořelice,
opakovaně nás potěšili hudebníci skladbami skupiny
QUEEN. Dlouhé vystoupení měla skupina RED SOCKS
ORCHESTRA (ještě loni JUNIORBAND). Čím déle
skupina hrála, tím delší byl potlesk.
V neděli jsme viděli děti z hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla. Potleskem ocenili diváci vystoupení Novoveských štístek ze SVČ, ať již při předvádění kostýmů
paní Polnické nebo při tanečních kreacích. Nedělní
odpoledne patřilo vystoupení Leony Machálkové, své
taneční umění předvedly děti ze ZŠ Vranovice. Závěr
programu měl Michal Prokop a jeho skupina Framus
Five. Posluchači sledovali již legendární píseň „Kolej Yesterday“, Michal Prokop představil i písně z nové
desky. Představení – a tím i Slavnosti – skončilo po půl
osmé večer.
Na prostranství „B“ ve Staré Obci bylo po dobu trvání
Slavností rovněž velmi živo. Kromě vystoupení hudebních skupin se zde mohly děti podívat na ukázky zbroje
a bojů rytířů. V sobotu odpoledne vystoupili členové
skupiny Máš čas band a jejich hosté, pohořeličtí občané.
Poděkování patří vedoucí KIC, paní Bilavčíkové, za přípravu programu a organizaci Slavností. Dále uznání pro
pracovníky údržby a čistoty města, kteří v pátek, sobotu
i neděli časně ráno zajistili úklid prostranství. Rovněž
uznání pro městskou policii za průběžný dohled. Program tak mohl probíhat v důstojném prostředí. Děkujeme desítkám dobrovolníků za pomoc, účinkujícím
za krásné zážitky, prodejcům za občerstvení i prodávané
zboží.
Velké poděkování patří sponzorům Slavností, neboť bez
jejich pomoci bychom tak rozsáhlou akci nemohli zorganizovat. Díky sponzorským darům a příjmům z reklamy jsme získali necelou polovinu prostředků na úhradu
výdajů Slavností. Náklady, které šly k tíži města, činily
přes půl milionu korun. Celkové náklady na Slavnosti se
odhadujeme na 1,2 milionu korun.
Děkujeme občanům z centra města za pochopení a toleranci při hudební produkci. Třídenní Slavnosti jistě
svým ruchem zasáhly do běžného života, doufáme však,
že obyvatelé centra je budou i nadále tolerovat.
Pokračují práce na výstavbě protipovodňových opatření,
dokončují se úpravy ulice Dvorní. V létě nastoupí firma
na zhotovení přípojek na infrastrukturu ve Staré Obci.
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Do konce prázdnin by měl být upraven přechod pro pěší
a autobusové zastávky na ulici Znojemské a nejbližší
okolí. Paarův zámeček, obrazně řečeno, začíná vstávat
z popela. V létě by měly začít opravy areálu Pfann (bez
Konírny). Stavebních akcí bude probíhat více, napíšeme
o nich v dalších číslech Listů.
Uskutečnění investičních záměrů, můžeme provést díky
pochopení a podpoře ze strany zastupitelů.
Během léta budou politické strany, sdružení a hnutí finišovat na sestavení kandidátek a volebních programů
na podzimní komunální volby. Práce v zastupitelstvu je
náročná, zastupitelé si zaslouží uznání od občanů města.
Přejeme všem, kteří se budou podílet na chodu města,
aby měli dostatek trpělivosti při výkonu zastupitelského
mandátu.
Závěrem chceme poděkovat učitelům a všem, kteří se
během školního roku podíleli na výuce dětí a jejich mimoškolním vyžití za celoroční práci a popřát jim zaslouženou dovolenou.
Přejeme pěkné prázdniny.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY MĚSTA
111. schůze rady města konaná dne 9. 5. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Ing. Herziga jako TDI na stavby – „BD Znojemská“ a „Cyklostezka Brněnská“ za cenu celkem
195 803,- Kč včetně DPH.
112. schůze rady města konaná dne 16. 5.
2018 projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace, program
11531 – Operační program životní prostředí 2014 –
2020, projekt 5.1b – VZT – Výměna zdroje vytápění
ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky. Výše dotace 2.402.364,30 Kč. Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí,
• RM schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, program 11531 – Operační program životní prostředí
2014 – 2020, projekt 5.1b – Zdroj – Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce
vzduchotechniky. Výše dotace 913.093,60 Kč. Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí,
• schválila podání žádosti o pronájem pozemků p. č.
2692 a p. č. 2691, jehož součástí je stavba bez čp/če,
obč. vyb., vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, zapsané
na LV pro ČR-Lesy ČR, s.p.,
• schválila na základě doporučení výběrové komise cenovou nabídku ve výši 1.389.278,26 Kč vč. DPH firmy
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Silnice Škrob, s.r.o., Svitavská 500/7, Blansko, na zhotovení zakázky Pohořelice – Stará Obec, přípojky IS
(vodovod, splašková, dešťová),
• schválila na základě doporučení výběrové komise cenovou nabídku ve výši 536.634 Kč vč. DPH firmy Stama Group, s.r.o., Masarykova 365, Nosislav,
na zhotovení zakázky – Zřízení venkovního schodiště
s rampou, Brněnská 2, Pohořelice,
• schválila sídlo Spolku pro výstavbu dálnice D52 na adrese Vídeňská 699, Pohořelice.
113. schůze rady města konaná dne 21. 5.
2018 projednala mimo jiné tuto problematiku:
• uložila připravit ve spolupráci s AK DENTem text inzerátu, oslovujícího vycházející studenty, resp. oslovující zkušené lékaře. Nabídka práce v ordinacích v Pohořelicích pod vedením zkušených lékařů, město se
bude snažit pomoci vyčleněním startovacího bytu,
• schválila jako dodavatele PDPS pro přístavbu ZŠ
Dlouhá firmu Ing. arch. Jindřich Kaněk. Nabídnutá
cena činí 1.975.000 Kč bez DPH.
114. schůze rady města konaná dne 31. 5.
2018 projednala mimo jiné tuto problematiku
• schválila inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku města Pohořelice a výsledek inventarizace k 31. 12.2017,
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč
spolku Linka bezpečí,
• schválila v rámci veřejné zakázky - Rekonstrukce hotelu Pfann - komunitní centrum, vyloučení účastníka zadávacího řízení obchodní společnosti WELLCO
Brno s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno,
• schválila v rámci veřejné zakázky - Rekonstrukce hotelu Pfann - komunitní centrum, vyloučení účastníka
zadávacího řízení obchodní společnosti STAVEBNÍ
FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín,
• schválila v rámci veřejné zakázky - Rekonstrukce hotelu Pfann - komunitní centrum - jako nejvhodnější nabídku uchazeče KALÁB - stavební firma, s.r.o.,
Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 49436589,
nabídková cena bez DPH činí 48 968 178,00 Kč. Současně schválila uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
• schválila návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků mezi
městem Pohořelice a obcemi Pasohlávky, Přibice,
Ivaň, Loděnice, Branišovice, Cvrčovice, Odrovice, Šumice, Vlasatice, Troskotovice, Malešovice,
• schválila Knihovní řád Městské knihovny Pohořelice,
• schválila v rámci veřejné zakázky malého rozsahu –
Rekonstrukce hotelu Pfann - technický dozor stavebníka - jako nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. Michal Rak, Burešova 616/8, 602 00 Brno, IČ: 49556681,
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nabídková cena bez DPH činí 748.200,00 Kč. Současně schválila uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
• schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 25.000,00 Kč na akci: Noc kostelů 2018
Pohořelice v rámci projektu Noc kostelů 2018 Pohořelice za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje,
• schválila udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Pohořelice, Hybešova 955 pro školní rok
2018/2019 dle předloženého návrhu ředitelky MŠ,
• souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši
65 % z celkových nákladů vynaložených na opravu
značení cyklistických Moravských vinařských stezek.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice
Vzpomínka
Tolik jsi život miloval a chtěl jsi s námi být,
osud byl ale krutý a nenechal Tě žít.
Letos v červenci uplyne 25 let
od tragického úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka Karla Plcha.
S láskou vzpomínají dcera Stanislava s rodinou a syn Jiří s rodinou
Vzpomínka
Odešel, jak si osud přál, ale v naších srdcích žije dál.
23. července uplynulo 20 let, kdy
nás opustil náš drahý tatínek
a manžel Libor Prochazka.
S láskou vzpomínají manželka,
syn Libor, dcery Jitka, Marta, Liba
a Eva s rodinami
Vzpomínka
Dne 13. 8. 1988 tomu bude již 30 let, co od nás navždy odešla paní Anna Štrbíková.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají a nezapomenou dcera Alena s rodinou, synové Stanislav, Jan a Petr s rodinami a rodina Cavallarova a Říhova.
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NAŠE VÝLETY

PO HRADECH A ZÁMCÍCH V ROCE 2018
Ve čtvrtek 17. května 2018 jsme se vypravili na první
výlet za poznáním v tomto roce. A vybrali jsme jeden
z nejkrásnějších a nejhonosnějších zámků v naší zemi
a to Český Krumlov. Je zde výstavní zámek i krásné historické město. Jméno Krumlov pochází od německého
Krumme Aue, což přesně přeloženo znamená křivý luh.
Je to díky řece Vltavě, která tímto městem esovitě protéká.
Vyrazili jsme v šest hodin ráno a vůbec se nám nezamlouval pohled na potemnělou oblohu. Celou cestu
jsme si moc přáli, aby se nám počasí aspoň trošku vydařilo, ale bohužel zůstalo jen u našeho tajného přání.
Opět jako vždy jsme při příjezdu do Českého Krumlova
nevěděli, kde můžeme náš autobus zaparkovat a bloudili jsme tamními úzkými dlážděnými uličkami. Nakonec jsme byli nuceni vystoupit na druhé straně Českého Krumlova a přes celé staré město jít v tom mrholení
pěšky. Kdo nezná dobře Český Krumlov ze všech stran,
může se mu snadno stát, že zde ve spleti malých uliček zabloudí. Nakonec jsme zdárně v té slotě dorazili
do středu města a k zámku samotnému, kde jsme měli
v 11:30 prohlídku zámku, přesněji trasy č. 1.
Po prohlídce zámku nám konečně přestalo mrholit
a i přes zataženou oblohu jsme měli možnost, samozřejmě kdo chtěl, projít celé město dle svého plánu či
potřeby.
A tak někteří z nás navštívili -Dům fotografie, různé galerie, výstavy, muzeum voskových figurín, otočné hlediště a jiné zajímavosti, kterých je toto nádherné město
přeplněné. Kdo měl zájem a chtěl se dovědět něco zajímavého o historii tohoto města, tak měl možnost se
dozvědět nejen na zámku, ale i při procházce městem.
Našli jsme si před odjezdem, konečně jako před každým
zájezdem, na internetu ve Wikipedii, že první zmínka o Krumlově pochází z roku 1253, kdy se mu říkalo
také Krumlov nad Vltavou. Později v roce 1439 se začal používat název Český, aby se odlišil od Moravského
Krumlova. Od samého založení města žili zde vedle sebe
občané české i německé národnosti a s rozvojem hornictví začala převažovat mezi obyvateli němčina. Až
druhá světová válka toto soužití ukončila. Po 700 letech,
někdy jak píší divokého a jindy mírného soužití, v roce
1938 musela většina českého obyvatelstva toto město
opustit. Po roce 1945 naopak všichni němečtí obyvatelé
museli z Českého Krumlova odejít. Český Krumlov je
po pražském hradu druhý nejrozsáhlejší zámecký areál
u nás, založil ho nám dobře známý Vilém z Rožmberka. Zámek byl mnohokrát přestavěn, poslední úpravy
byly za Adama ze Schwarzenbergu, který nechal také
vystavět zámecké divadlo a unikátní Plášťový most. Velkou raritou jsou zdejší medvědi, kteří jsou zde chováni
od dob Rožmberků. Je zde také krásná zahrada, založená v 16. století, která má rozlohu 10 ha a dlouhá je 700m.
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Je rozdělena na francouzskou a anglickou část. Najdete zde Kaskádovou fontánu, letohrádek Belárie spolu
s otočným hledištěm. Co se týče města samotného, je
zde spoustu cenných budov i spoustu částí města se zajímavým názvem jako například Latrán nebo Plešivec.
Zjistili jsme, že na kvalitní a důkladnou prohlídku města
nám rozhodně jeden den nestačí a tak ač neradi, museli jsme se s ním rozloučit. Náš návrat jsme naplánovali
na 17. hodinu odpolední. Jak se blížil náš čas odjezdu,
tak jsme stále častěji otáčeli hlavu k obloze, protože se
k nám podezřele blížily obludné tmavé mraky, které nevěstily nic dobrého. Těsně před pátou hodinou se jak se
říká „nebesa se otevřela‘‘ a spustil se obrovský liják. Než
jsme stačili dojít komplikovaně k našemu autobusu byli
jsme všichni na kost promočení, což bylo v tomto dni už
po druhé. Za dobu našich cest k nám bylo počasí takhle
nepříznivé vlastně poprvé a tak všichni doufáme, že to
bylo také naposledy.
Pro ty, které láká toto krásné město k návštěvě, vřele doporučujeme pobýt zde pár dní. Nenechte se odradit vyšší cenovou hladinou a hledejte radši ubytování na okraji města. Rozhodně se vám to vyplatí, protože cenové
rozpětí je zde obrovské. Totéž se týká i stravy. Lze se
zde dobře najíst za 150 Kč i za 300 Kč.Těm odvážným
rozhodně doporučíme sjet řeku na tamních přizpůsobených vorech nebo na lodi. Je to opravdu velký zážitek.
Hodně štěstí přátelé a příště zase někde jinde na jiném
hradě či zámku.
Za Klub seniorů Pohořelice

Marie Horychová

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2018
Místní organizace MRS v Pohořelicích uspořádala ve dnech 26. a 27. 5. 2018 tradiční rybářské závody
v Kole. Před závody proběhla brigáda na přípravu závodiště, kterou vedl pan Lukáš Paradi.
I když byl problém zajistit kvalitní násadu ryb, nakonec
se panu Ošancovi a panu Sedlákovi podařilo rybu zajistit. Už týden před závody byla ryba vysazena. Rybu
vysadili pan Sedlák Petr, Duffek Jiří, Dofek Vilém. Bylo
vysazeno 1000 kg kapra tržního a 250 kg generačního
kapra o průměrné váze 7 kg. V neděli bylo vysazeno ještě dětem 70 kg kapra.
Závodů se zúčastnilo 88 závodníků a 55 hostů a sponzorů. Místenky prodávali už od pondělí pan Miloslav Vebr
a Jaroslav Klein. Závodů mládeže se zúčastnilo 64 dětí.
Dětské závody pořádali pan Vodák Zdenek, Veskerna
Jiří, Procházka Zdenek, Procházka Milan, Procházka
Michal, Klein Jaroslav a Horák Miloš.
Fotografie pořídil pan Kloupar Lubomír. Občerstvení
dětem zajistili pan Petr Bzduch, restaurace U Vavříků,
restaurace U Bártů. Na hlavním občerstvení závodů pro
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sponzory a pozvané hosty na rybářské chatě se podíleli
paní Dofková, Brabencová, Stejskalová a pan Vilém Dofek. Na úspěšném průběhu závodů se také podílel pan
Bartoš František a Nováček Rostislav.

• 5. Pižl Erik - Pohořelice | 295 bodů
• 6. Hlaváček Martin - Pohořelice | 242 bodů
• 7. Dobšík Michal - Zbyšov | 241 bodů

Výsledky závodů 1 kategorie dospělých
• 1. Řezáč Martin - Ivančice | 873 bodů - 19 ks
• 2. Pižl Miroslav ml. - Odrovice | 94 cm kapr
• 3. Sehnal Karel - Pouzdřany | 504 bodů - 9 ks
• 4. Uher Pavel - Pohořelice | 478 bodů - 10 ks
• 5. Sedláček Martin - Oslavany | 440 bodů - 9 ks

Celkem bylo uloveno 197 ks, z toho 75 kaprů, 1 štika a 1
amur.
Závodů se zůčastnilo 64 dětí.
Pořadí sponzorů a hostů
• 1. Palát Tomáš - Miroslav | 253 bodů - 5ks
Celkem v závodu dospělých se ulovilo 261 ks kapra
Závody mládeže, mladší do 11 let
• 1. Paulech Tomáš - Mikulovice | 366 bodů
• 2. Julínek David - Miroslav | 271 bodů
• 3. Kojanová Natálie - Pohořelice | 253 bodů
• 4. Klouparová Daniela - Mor. Krumlov | 187 bodů
• 5. Setnický - Pohořelice | 173 bodů
• 6. Duchoň Radim - Pohořelice | 168 bodů

Součet a vyhodnocení jednotlivých závodů provedl
p. Horák Miloš a p. Klein Jaroslav
Sponzoři závodů byli
Restaurace U Bártů Pohořelice, Restaurace U Lasa Pasohlávky - Josef Saloň, DMH a Kloupar Jaroslav, Komab s.r.o., Prodejna Hemalová, Hospoda U Kašpárků,
p. Brůcha- stínící technika s.r.o., Město Pohořelice, SVČ,
Pískovna Bratčice, Serv-Al-zabezpečovací systémy, Dočekal Jan ml.- elektroinstalace, Rybářské potřeby – Sekej
- hlavní sponzor, Lékárna Cyrmex, Kubant - Gastrofant,
Dušan Janičata, František Beneš - BEON, Zlatnictví
U Papouška, Saloň Ladislav - Kajot Herna, Klapal Zdeněk, Matulka Petr, Pospíšilová - Autocentrum, Zedníček
Zdeněk - Fost.
Pozvaní hosté závodů
• Město Pohořelice
• Maráz Karol
• Schovánek Vladimír
• Ševčík Zdeněk
• Špaček Vlastimil

Závody mládeže, starší 11-15 let
• 1. Nekudová Monika | 665 bodů
• 2. Veselý Rostislav - Miroslav | 539 bodů
• 3. Pelán Lukáš - Mikulovice | 411 bodů
• 4. Elsner Tomáš - Pohořelice | 372 bodů
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Na závěr výbor místní organizace Moravského rybářského svazu děkuje všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci před závody i při nich, všem sponzorům
za příspěvky a hodnotné ceny a všem rybářům za účast
a přízeň, kterou této akci věnovali.
			
Horák Miloš ,Klein Jaroslav
členové předsednictva místní organizace
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NOVÁ RYBÍ LÍHEŇ
VE VELKÉM DVOŘE

Rok 2017 byl novodobým milníkem v chovu ryb u firmy
Rybníkářství Pohořelice a.s. .Vše bylo vsazeno na jednu
kartu, jednosměrnou cestu z níž nebylo cesty zpět. Tato
cesta začala o několik let dříve a datum 1. 7. 2017 bylo
jen takovým očekávaným pokynem ke startu. V tento
den bylo „předáno staveniště“ ke stavbě nové rybí líhně,
jíž musela vyklidit místo dosavadní stará líheň. Bourání
staré líhně bylo onou jednocestnou výhybkou, od tohoto okamžiku již nebylo kam se vrátit.

O projektu nové rybí líhně se mluvilo již hodně let, realizaci líhně nové brzdilo několik pádných ALE. Na tento
typ staveb neexistuje v rámci celé České republiky jediný projektant, staveb tohoto určení se staví naprosté
minimum a každá stavba je limitována, či spíše svázána,
řadou jedinečných místních faktorů (zdroje vody, zvyklosti provozu a personálu, produkčním cílem, …). Je zde
nejistota ve volbě technologického vybavení a vůbec celé
koncepce stavby. Žádný rybníkářský subjekt si nemůže
dovolit v líhňařské sezoně produkční výpadky, vždyť
šance na nápravu chyb často může přijít až za jeden rok.
Jak a odkud nahradit vzniklý produkční výpadek? Je třeba učinit rozhodnutí – jen modernizovat stávající stav
a nebo zavádět i technologické inovace? Lze každý krok
domyslet až do konce? Bude možno měnit projekt již
ve fázi stavby – realizace a nebo až ve fázi provozu? Teoreticky to možné bude, prakticky možná (či spíše snad),
zvláště je-li stavba vázána na využití dotačních prostředků. Lze se spolehnout na korektní přístup dodavatele
stavební části projektu, dodavatele technologií a na to
vázaný naplánovaný časový harmonogram stavby?

Stavba nové rybí líhně byla realizována – financována
za využití dotačních prostředků z OP Rybářství 2014 2020, celkové náklady na akci dosáhly 28 mil. Kč, z čehož 18 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů a 10 mil.
Kč bude hrazeno ze zdrojů dotačních. Jako hlavní dodavatel stavby uspěla ve výběrovém řízení firma Stavos
a.s. z Brna. Termín ukončení stavby byl stanoven na
15. 2. 2018 s tím, že první měsíc by měl být objekt nové
líhně ve zkušebním provozu. Dnes lze již nahlas vyslovit i to, že byla připravena alternativa výtěru a inkubace
jiker štiky i v provizorních podmínách mimo prostory
budované rybí líhně. Zkušebním provozem je vlastně
celá výtěrová sezona 2018, během níž se obsluha rybí
líhně učí všechny „záludnosti“ objektu a použitých technologií. Po ukončení první výtěrové sezony bude možno hodnotit funkčnost jednotlivých technologií i celého
provozu, skládajícího se ze dvou generačkových a dvou
líhňařských okruhů a navazující žlabovny. Otázku, jak
bude nový objekt rybí líhně fungovat, pravdivě zodpoví
až samotná praxe a čas.

Kolaudace novostavby rybí líhně proběhla dne
3. 5. 2018, dne 11. 5. 2018 proběhlo oficiální otevření
objektu a dne 17. 5. 2018 byla návštěva vybudované rybí
líheň jedním z bodů výjezdního zasedání monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 – 2020 na jižní Moravu.

ing. Roman Osička, ředitel Rybníkářství Pohořelice a.s.
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NOVINKY PRO ŘIDIČE
Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský
průkaz jsou minulostí
• Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
• Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
• K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii
Od 1. 7. 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen
řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném
úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že
výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma
a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Řekneme si ale i o dalších novinkách, které
nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete v Praze, ale trvalé bydliště máte v Pohořelicích nebo Ostravě, nezbylo vám než si vzít den volna
a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou průkazovou fotografii a následně
přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě.
Nyní už se to dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji.
Od 1. 7. 2018 lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými
průkazy na nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou
působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou
nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání
nového řidičského průkazu. Také si na zvoleném úřadě
zajistíte výpis z evidenční karty řidiče, stav bodového
konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče.
Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad
obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého
bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského
oprávnění, omezení oprávnění atd.

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií,
kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle
nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset.
Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního
pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije
ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili
vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit
si průkazové fotografie. Nově se také na každý doklad
bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat
digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského
průkazu (ten má formát malé knížky, který prozatím
tisk digitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský
průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto
změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový řidičský
průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy, které údaj o místě
trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele
dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních
poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic
platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení
správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil
poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání
paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.
ing. Miroslav Šár, vedoucí odboru dopravy

komerční inzerce

Pomáháme poškozeným z dopravních nehod k maximální
náhradě škody na zdraví a věcech.
tel.: 773 269 603
www.autocrashinfo.cz
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NÁDHERNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V neděli 3. června se v sokolovně uskutečnil závěrečný
koncert žáků Hudebního ateliéru Mgr. Pavla Kratochvíla, a byl to koncert doslova mimořádný.

Charitní pečovatelská služba působí
na Pohořelicku již od roku 2008.

Na vystoupení žáků pana Kratochvíla chodím už dlouhá
léta. Nejdříve jako matka dětí, které se u pana učitele
učily hře na klavír, poté jsem takřka pravidelně navštěvovala vánoční a závěrečné koncerty Hudebního ateliéru, na které jsem byla zvána svými žáky ze základní školy, a v současné době už obdivuji umění svých vnuků,
jejich vrstevníků i těch nejmenších.
Za celou dobu se nezměnilo jediné - vždy jsem si byla
jistá, že mě čeká neobvyklý hudební zážitek, ozvláštněný
přátelskou, až takřka rodinnou atmosférou, kterou dokáží vytvořit oba vyučující – pan Pavel Kratochvíl a jeho
paní Pavlína Kratochvílová - a v posledních letech vtipný uvaděč, komentátor a glosátor pan Jiří Motyčák.
Co se týče obsahu a zvedání laťky - tam se vše mění s
každým koncertem. Pořád se nechávám překvapovat,
jak a kam je možné posouvat kvalitu vystoupení pěveckých sborů a hudebních výkonů žáků, sólových i sborových. Svědčí o tom i četná ocenění, která při koncertech
zdobí stěny sokolovny.
Sboroví zpěváci, zvláště ti nejmenší, zpívají s bezprostředností a nadšením, muzikanti hrají soustředěně, se
zaujetím a prožitkem. Zážitkem jsou vystoupení klarinetistů. Mladí členové klarinetového kvarteta jsou téměř dokonalými muzikanty, kteří se dle mého laického
cítění s klidem rovnají mnohým profesionálům. A právě na červnovém koncertu to dokázali. Měli tu čest vystoupit se skutečným klarinetovým mistrem.Vzácnými
hosty totiž byli světoznámí umělci klavíristka Fatima
Alieva a klarinetista Milan Řeřicha. Paní Alieva pochází
z Kazachstánu, sólově vystupuje po celém světě, od roku
2015 také spolupracuje s panem Řeřichou, mezinárodně
respektovaným klarinetovým virtuosem a pedagogem,
který koncertuje a vede mistrovské dílny doma i v zahraničí. Ve svém nabitém kalendáři našli volný termín
pro nedělní vystoupení v Pohořelicích. A v pondělí dokonce umělec vedl mistrovské lekce pro žáky Hudebního ateliéru. Vzácnost a jedinečnost tohoto nádherného
hudební zážitku jsme si možná mnozí ani neuvědomili.
Hudebnímu ateliéru se evidentně daří, žáků každým rokem přibývá, práce pedagogů je stále náročnější. Přesto
se neztrácí individuální, prostě lidský, přátelský přístup,
snaha hledat a nabízet stále něco nového, překvapivého.
A to si zasluhuje poděkování a ocenění.
Drahoslava Kounková

Posláním naší pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší
služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět
se zapojovat do běžného života společnosti.
Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti.
Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost
rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji
soběstačnost, je nepostradatelná.
Pečovatelská služba dochází do domácností v předem
určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby
pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje,
zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už
několik našich klientů plně využilo.
Pracovní doba:						
pondělí – neděle 7:00 – 20:00 hodin
Kontaktní osoba:					
Lenka Králíková, 519 322 208, 730 554 020
www.breclav.charita.cz

FOTBALISTÉ UKONČILI SEZONU
2017/2018

S Velkými změnami vstupovali do sezony 2017/2018
pohořeličtí fotbalisté. Po osmi letech skončila u týmu
trenérská dvojice Jan Štrbík – Ivan Gärtner a novým
trenérem se stal bývalý pohořelický hráč Zdeněk Matoušek. Hned od začátku čelil novým výzvám poté, co
několik hráčů buď ukončilo činnost nebo přestoupilo
do okolních týmů. Bývalé opory nahradili mladíci z dorostu a několik hráčů z okolí. Tým odstartoval podzimní
část sezony dobře, ale po vleklé krizi, ve které nedokázal
8x v řadě za sebou zvítězit, začal mít i sestupové starosti.
Ty vzali za své povedeným vstupem do jarní části, kdy
série vítězství dostala tým do klidného středu tabulky.
Konečné 9. místo je sice vylepšením oproti předchozí
sezoně, ale mělo by být odrazovým můstkem pro boj
o čelo tabulky.
B tým v právě skončené sezoně obsadil 4 místo, což bylo
ve výsledku zklamání. Pro příští sezonu vytvoří společ-

8

POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018

INFORMACE Z MĚSTA
ný tým se Cvrčovicemi. Utkání se budou hrávat ve Cvrčovicích a hráči by se měli pokusit o postup do III. třídy.
Po příští sezoně pak dojde k vyhodnocení, zda spojení
bylo přínosem či nikoliv.

kům za celou sezonu, všem sponzorům za to co pro náš
oddíl udělali. Všem pak přejeme krásné léto a báječně
prožité prázdniny a na některém zápase našich týmů
na shledanou.

Radost nám opět udělali mládežnické týmy, které hrají
krajské soutěže. Dorostenci pod vedením Viléma Dofka
opět předváděli velmi solidní výkony a patřili k lepším
týmům našlapané tabulky. Remíza v posledním utkání
tým poslala až na konečné 7. místo dorostenecké krajské
soutěže, na místo čtvrté chyběly pouhé dva body. Z důvodu odchodu několika opor mezi dospělé čeká trenéra
nelehký úkol postavit nový tým.

Za fotbalový oddíl

Libor Vašíček
komerční inzerce

Česká obchodní společnost a výrobce hygienických produktů

hledá kolegy na pracovní pozici
OPERÁTOR VÝROBY
Náplň práce:

• Obsluha výrobní linky

Požadujeme:
• SOU vzdělání - minimálně vyučen
• Zkušenost s VZV výhodou
• Pečlivost, manuální zručnost

Nabízíme:

• Plný pracovní úvazek
• Čtyřsměnný provoz (krátký/dlouhý týden)
• Nástup možný ihned
• Nástupní mzda 23.000 - 27.000Kč + ostatní firemní benefity

To se týká také Jakuba Gärtnera jenž společně s Ivanem
Gärtnerem vedou naše žáky. Ti prožili skvělou sezonu
a celou sezonu se drželi v popředí tabulky. Až prohra
v posledním utkání připravila starší žáky o bronzový
stupínek a mladíci tak obsadili i tak vynikající 4. místo.
Mladší žáci pak s řadou hráčů z přípravky skončili celkově na 7. místě.
Mezinárodním turnajem, který se hrál 23. 6. na hřišti
v Pohořelicích, skončila sezona i nejmladším hráčů hrajícím za starší a mladší přípravku. Během roku odehráli
spousty utkání a tak po závěrečném turnaji jim trenéři
a rodiče dětí připravili krásné rozloučení se sezonou.

Ostatní firemní benefity:
• Stravenky 90,- Kč/den
• Pololetní/vánoční odměny
• Odměny při dovršení životního jubilea
• Školení a vzdělávání – odborná, rozvojová, počítačová, jazyková
• Sick days – 3 dny
• Příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč/měsíc
Pokud Vás nabízená pozice zaujala, neváhejte nás kontaktovat.
Životopis s průvodním dopisem zasílejte na email: kariera@moracell.cz, tel.: 739 245 447
Těší nás Váš zájem pracovat ve společnosti MORACELL s.r.o.

* K Vašemu životopisu uveďte prosím souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu

zákona č.101/2000Sb. Tento souhlas bude udělen pouze po dobu výběrového řízení. V případě zrušení výběrového řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrání žádného uchazeče, budou veškeré osobní údaje uchazečů zlikvidovány ihned po oznámení této změny.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Pohořelice děkuje všem hráčům, trenérům, funkcionářům, rodičům dětí a fanoušPOHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018
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SKAUTSKÝ ODDÍL POHOŘELICE
Z činnosti skautského oddílu IGNIS Pohořelice
Jaro. Jak rychle začalo, tak i rychle uběhlo a léto nám
již klepe na dveře. Toto období rychle uběhlo i skautům v Pohořelicích. S dětmi jsme v tomto čase prožili
spoustu pravidelných schůzek během každého týdne,
ale i řadu větších akcí.

mi mile překvapili Jeleni, kteří ač byli jedni z nejmladších v kategorii, tak obsadili krásné 7. místo. Družině
již ostřílených skautů Sokolů se podařilo prolomit pomyslnou bariéru druhých míst, které obsadili několikrát
v minulých letech a závod ve své kategorii vyhráli!

Všem našim dětem gratulujeme za tyto krásné výsledky
a doufáme, že si je udrží i do příštích let.
CESTUJEME
POMÁHÁME
Na začátku dubna jsme se rozhodli pomoci místnímu
prostředí. Spolu s městem Pohořelice, klubem důchodců a rodiči našich skautů jsme uklidili městský park
a blízké okolí Pohořelic. Opět jsme nasbírali mnoho
pytlů odpadu a učinili tak prostředí, ve kterém žijeme,
o něco hezčí. Odměnou pro všechny bylo společné posezení u ohně na dvoře hotelu Pfann a společné opékání
špekáčků.
SOUTĚŽÍME
Za krásného dubnového počasí jsme vyrazili na Střediskové Jamboree (setkání členů našeho skautského střediska) do Hustopeč. V pátek byl pro děti nachystán volitelný program, kde mohly hrát fotbal, vybíjenou, ringo,
slepou bábu a mnoho dalších oblíbených her. Večer pak
byli pozváni starší skauti na noční bojovku. Sobota byla
zasvěcena tradičnímu skautskému závodu, ve kterém
soupeřily družiny z Pohořelic, Vranovic, Uherčic, Hustopeč, Křepic, Rosic, Modré a Benátek nad Jizerou.
Skauti poměřili síly v dovednostních disciplínách jako
rozdělávání ohně, orientace v mapě, signalizace, řešení
konkrétního problému, ale také potrénovali svou paměť,
schopnost vyhledávat informace, hospodařit s penězi při
koupi svačiny a mnoho dalšího. Závod trval až do večera a naši soutěžící si museli na výsledky počkat až do nedělního dopoledne, ale o to větším překvapením pro nás
výsledky byly. V kategorii mladších se spojená skupinka
Pand a Lvíčat umístila na 10. místě a spojená skupinka
Kaprů a Surikat na 5. Místě z celkových 14 startujících
družin. V kategorii starších startovaly obě naše družiny.
Z celkového množství 13 týmů v této kategorii nás vel10

V květnu vyrazilo bezmála 40 členů našeho oddílu na víkendovou výpravu do Tišnova. Na základně a v krásném
parku v Předklášteří jsme si zahráli mnoho her, např.
ponorky, lovení barev, večerní bojovku nebo známou
televizní soutěž bludiště. Sobotní večer byl věnován
skautským slibům. Okamžiku, kdy děti mají možnost
pronést svůj skautský slib a tím stvrdit, že budou dobrými skauty a především lidmi. Na výpravě jsme si také
zkusili řadu nových her, zdokonalili opět své dovednosti
v některých oblastech skautské praxe a vyčerpaní po náročném víkendu jsme se vrátili všichni spokojeně domů

MĚNÍME SE
Na výpravě v Tišnově proběhla také jedna veliká změna a to změna v samotném vedení oddílu. Novým vůdcem se stal Petr Maršálek a jeho zástupci Pavel Hulman
a Jan Kříž. Tyto kluky znám již mnoho let a vím, že jsou
správnými lidmi na správných místech a že budou tyto
nové posty vykonávat dobře a ku prospěchu celého oddílu. Přeji jim hodně zdaru, nadšení a energie v těchto
nových funkcích a ať jim přináší spoustu radostí tak
jako mě v posledních letech.
Tereza Černá
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018
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PLÁNUJEME
Blíží se nám závěr školního roku a s ním závěr skautského roku, který završíme závěrečným táborákem.
Začátkem prázdnin pak odjedeme na skautské tábory
do Újezda u Rosic a prožijeme tam mnoho dobrodružství v krásném údolí na kraji lesa.
DĚKUJEME
Myslím, že touto cestou by bylo velice hezké poděkovat
Terce Černé za veškerou práci, kterou odvedla během
6 let, po které oddíl vedla. Terka dala oddílu směr, řád
a hlavně svůj čas a energii. Všichni si Terky moc vážíme
a jsme rádi, že s námi zůstává nadále jako členka oddílu,
která u nás vždycky bude mít místo a my budeme rádi,
že jí máme!
Petr Maršálek, Jan Kříž
Přejeme všem krásné letní dovolené a dětem příjemně
strávené prázdniny plné dobrodružství prožitých s kamarády i rodiči a těšíme se na všechny, se kterými se
nepotkáme v létě, opět v září!
Za 6. skautský oddíl Ignis Pohořelice
Jan Kříž, zástupce vedoucího oddílu

STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 4. DÍL

Pro Germány byla lukostřelba dle nálezů z hrobů a hrobek natolik důležitá, že se vybavovali luky a šípy i při
posledních cestách na onen svět. V případě králů a velmožů, jejichž hroby byly vždy důkladně skryté a zabezpečené, se jejich výbava dochovala, až do dnešních dnů.
Mušovský knížecí hrob je možné považovat za nejvýznamnější objev století v našich zemích, co se doby římské týče. Z hrobu se podařilo zachránit téměř dvě stovky
římských a germánských nálezů. Zlaté a stříbrné ozdoby.
Početná výzbroj – (jednosečný meč, železné a stříbrem
tauzované kopí, 15 dalších hrotů kopí a šípů, zlomky ze
tří štítů se stříbrnými a zlacenými okraji) a výstroj (římský šupinový pancíř, opasek bohatě zdobený stříbrnými
a pozlacenými kováními). Skladba luxusních předmětů
a počet nálezů potvrzují, že v hrobě byl pochován příslušník nejvyšší germánské společnosti. Antropologicky
se podařilo určit pozůstatky dvou dospělých mužů zemřelých ve věku 40 – 60 let, spadající do druhé poloviny 2. století. Podle těchto výsledků by se jednalo, o dvoj
hrob nebo hrob dvou germánských (vazalských) králů
následně uložených (je zde úvaha o možnosti dynastické
hrobky). V každém případě hrob představuje nejbohatší
nález svého druhu v Evropě.
Kostrový hrob z Blučiny byl uložen asi 35-40 let starý
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018

muž (datace hrobu 450 - 480), s bohatou výbavou zbraní, šperků a dalších předmětů, které prozrazují významné postavení zemřelého, stojícího snad přímo na vrcholu mocenské struktury germánské společnosti. Kromě
zlatých a stříbrných ozdob a bohatě zdobených mečů
byly součástí nálezu výstroje, sada patnácti železných
šipek původně uložených v toulci a kostěné obklady reflexního luku, jaký používali hunští nájezdníci, kování
jezdeckého bičíku a stříbrné kování dřevěného sedla,
dokumentují jezdecko-nomádskou komponentu, která
měla vztah k východnímu kulturnímu okruhu. Různé
složky inventáře hrobu, jezdecko-nomádská (luk, sedlo,
bičík, šipky), západogermánská (spatha), event. pozdně
římská (atributy spony a její způsob připevnění na oděvu), svědčí o složité etnické situaci a struktuře mocenských bojů ve středním Podunají ve druhé polovině 5.
století, tj. v době rozpadu Attilova kmenového svazu
a v době před langobardským osídlením kdy byl zemřelý
pochován. Pro tyto nesnáze je velmi obtížné se určitěji
vyjádřit k etnické příslušnosti pohřbeného velmože či
krále, o jeho jméně ani nemluvě. Nicméně na základě
současných znalostí písemných pramenů a předpokládaných etnických pohybů se uvažuje o tom, že na jižní
Moravě v tomto období sídlili Herulové nebo jim podobné kmeny se silnými východními elementy. Pohřbený nepochybně náležel k vedoucí společenské vrstvě
Attilovy říše. Zdroj:E. Droberjar, Římská a germánská
archeologie
Pokud máte zájem se o lukostřelbě dozvědět více můžete navštívit některý s tréninků místního lukostřeleckého
spolku 3D lukostřelnice pod Pálavou – kontaktní informace naleznete na Pohořelickém webu.
Marek Holzmann

MŠ POHOŘELICE

VESELÉ KRÁLOVSTVÍ OZNAMUJE
Pro všechny na vědomost se dává, že letní sezóna nastává. Přejeme dětem i dospělým, aby si užili vody, slunce
a dobrodružného cestování bez stresu a úrazů. Filozof
Robert Fulghum řekl: „Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.“
Na konec prázdnin pro vás totiž chystáme velkolepou
akci plnou pohádkových a muzikálových písniček, žonglování a dalších překvapení – „Ahoj léto“.
Pohádkoland k nám do Pohořelic přiveze Ledové království i Šmoulí vesnici. Stane se tak v sobotu 1. září
2018 v odpoledních hodinách.
Krásné prázdniny a na shledanou ve školním roce
2018/2019.
kolektiv Mateřské školy Pohořelice
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KVĚTEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

ZŠ A MŠ POHOŘELICE

Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Děti
tedy vyráběly pro své maminky srdíčka z vlny a přáníčka na různé způsoby. Bylo tady rušno a knihovna vypadala spíše jako výtvarné oddělení. Během května nás
opět navštívili žáčci prvních tříd. Chceme děti naučit,
že knihovna patří k životu a paní učitelky s námi úžasně spolupracují. V červnu, jako každý rok, chystáme
předávání knížky prvňáčkům v rámci projektu Už jsem
čtenář-Knížka pro prvňáčka. Za spolupráci také děkujeme školní družině, která nás každý měsíc navštěvuje.
Díky tomu si mohou půjčovat knihy i děti, se kterými
do knihovny rodiče nechodí. Opakovaně za námi chodí
také studenti z učiliště ve Cvrčovicích. Vzácnou návštěvou byli žáci z partnerského města Poraj v Polsku.

Atletika za hranicemi Pohořelic

Velmi nás také těší, že děti, které zde čekávají na autobus, už nejsou jen na internetu, či telefonech. Jejich
první kroky po příchodu totiž v poslední době směřují
rovnou pro společenské hry. Tak skoro každé odpoledne
posloucháme jejich „ zlobení“ u Člověče nezlob se, nebo
objevují a učí se jiné hry, které zde máme k zapůjčení.
Jsme rádi, že v knihovně je stále živo.
Martina Minaříková, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH

V období od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 bude knihovna
otevřena: pondělí a středa 9-11 | 12-18 hod.
Z důvodu rekonstrukce vchodu do Radnice bude
knihovna na 2 týdny uzavřena.
Termín bude upřesněn a vyhlášen v rozhlase.
Přejeme všem čtenářům pohodové a sluníčkové léto
s pěknou knihou v ruce.
Alena Bilavčíková, vedoucí KIC
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O pohořelickém atletickém klání jsme již psali. Hlavně
z těchto závodů se rekrutovali reprezentanti do kvalitně obsazených okrskových kol v Židlochovicích. Zde
mladší žákyně byly na 4. místě, mladší žáci a starší žačky
na skvělém 2. místě. Dle výsledků ve školním kole favorizovaní starší žáci formu potvrdili 1. místem. Vždy se
účastnilo šest škol, které se atletice věnují.

Do dalšího souboje nejlepších škol v okrese postoupili
díky získaným bodům jen starší žáci s mladšími žáky.
To už je samo o sobě velký úspěch. Mohli jsme se měřit se školami z Tišnova, Šlapanic, Židlochovic, Újezdu u Brna, Mokré, Dolních Kounic či Veverské Bítýšky. K vidění byly velmi kvalitní výkony, některé z nich,
zvláště ve starších kategoriích, dokonce mimo možnosti
většiny nás dospělých. Závodníci zvláště z popředí tabulky dělají atletiku závodně a umisťují se v popředí
v celomoravských závodech.
V pěti hlavních atletických disciplínách (koule - míček,
60 m, 1500 - 1000 m, štafeta, výška, dálka) se bodují
specifickým systémem: vždy dva nejlepší ze tří nominovaných v disciplíně. Ve štafetě pak jedna štafeta za školu. Při součtu všech výkonů na hranici možností jsme
v mladších žácích dosáhli na pěkné páté místo ze šesti
(každé místo nad posledním je zde úspěch) a mezi staršími chlapci na skvělé třetí místo (vyrovnání nejlepšího
výkonu v historii školy). Postoupit bez atletického stadiónu a pravidelných čistě atletických tréninků se ZŠ a MŠ
Pohořelice zatím nepodařilo a byl by to poměrně velký
zázrak. Je to cíl, pro jehož zdolání se musí sejít spousta
věcí a hlavně více talentovaných dětí. Nepřestaneme se
o něj ale nikdy snažit.
Atletika je krásný a pro mladé tělo nejvhodnější sport,
v němž je více různých disciplín. Zaslouží si významné
místo mezi ostatními sporty i na naší škole. Proto jsme
všechny atletické výkony, ať už z úrovně školní, okrskové nebo nejvýše dosažené okresní, převedli na body.
Chceme zjistit a zaznamenat do historických tabulek
školy všechny ty, kdo patří mezi největší a všestranné
atlety Pohořelicka.
Mgr. Lukáš Nápravník
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018
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Poděkování

Slet malých čarodějů a čarodějek

Moc děkujeme panu Pípovi, firma Remax, za poskytnutí
skákacího hradu ve dnech 9. – 11. května 2018. Byl využit všemi dětmi školní družiny.

Filipojakubská noc je tajemná a magická noc z 30. dubna na 1. května. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených
ohňů a slaví příchod jara. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějný sabat.

Mgr. Milena Kánovičová, školní družina
Zlato z Jihlavy
Mažoretky přivezly zlatou medaili a pohár pro vítěze ze
soutěže „O bodlinku jihlavského ježka 2018“. V sobotu
2. června 2018 se konala v Jihlavě mažoretková soutěž
velkých formací – baton (hůlka). Zúčastnilo se celkem
29 týmů z 18 měst. Ve sportovní hale předvedlo svou
soutěžní pódiovou skladbu více než 500 nazdobených
mažoretek v krásných kostýmech.

Žáci z 3. A. a 3. C se slétli na čarodějný sabat v pátek
27. 4. 2018. U praskajícího ohně (díky interaktivní tabuli
je možné všechno) se všechny přítomné čarodějky a čarodějové domluvili, že letošní slet bude famózní. Oficiální setkání započne ochutnávkou vybraných pochutin
a nápojů, pak bude následovat tanec a na závěr budou
provětrána všechna košťata.
Šest skupin připravilo nezapomenutelné občerstvení:
• Jednohubky s mrkvovou pomazánkou
• Jednohubky se sýrovou pomazánkou
• Ovocné žížaly
• Zeleninového slepýše
• Lektvar s granátovým jablkem
• Lektvar se zázvorem
Vlastnoručně připravené menu bylo velmi chutné, protože nic nezbylo. Následovaly tanečky a na závěr byla
na čerstvém povětří v parku provětrána košťata různých
velikostí, materiálů i výrobců.

Dívky byly rozdělené dle věku a počtu hodin tréninku
do několika kategorií. Máme velkou radost, naše mladší
mažoretky získaly 1. místo v kategorii Kadetka A a starší se umístily na 5. místě v kategorii Juniorky B. Porota
hodnotila choreografii, synchronizaci, provedení a náročnost prvků s hůlkou, radost z pohybu… Jsme rády, že
jsme se líbily. V září 2018 budeme po 3 letech zakládat
nový růžový tým (pro dívky 6 - 8 leté). Přihlášky přijímáme už nyní, protože choreografie chystáme o prázdninách. Těšíme se na nové posily do týmu mažoretek ZŠ
Pohořelice a děkujeme rodičům za podporu.
Mgr. Ivana Poprachová a Mgr. Jana Dudová
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AČČM (Asociace Čarodějnic Čech a Moravy) všem připravila letecký průkaz, který byl předán hlavními čarodějnicemi Andreou a Marií.
Dalton č. 8 byl zcela jiný než předchozí, ale byl nezapomenutelný.
Mgr. Marie Bednářová
Mažoretky na Slavnostech města
Mažoretky měly tu čest zahajovat v sobotu 9. 6. 2018
Slavnosti města Pohořelice. Již třetím rokem se zúčastnily i průvodu městem, který vycházel ze zahrady mateřské školy a končil na prostranství před Sportovní halou, kde bylo připravené pódium a taneční parket.
13
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Dívky předvedly celý náš program, který jsme v letošním školním roce natrénovaly. Diváci viděli od našich
nejmenších mažoretek (věkem od MŠ až po 4. roč. ZŠ)
jednu pódiovou skladbu s pom-pony a vítěznou skladbu „Sofii“ s hůlkou. Starší skupina dívek (4. roč. ZŠ až
gymnázium) také tancovala dvě pódiové skladby. Nechybělo ani závěrečné společné defilé pro všechny mažoretky na klasickou dechovou hudbu. I přestože byl
parket sluncem velmi rozpálený, vystoupení se vydařilo.
Tímto ale nekončíme, u nás na domácí půdě nás čeká
ještě to poslední vystoupení na konci školního roku
(25. 6.) před žáky naší školy. Věříme, že i tam nám bude
štěstí přát. Nic ale nenecháváme náhodě, proto naše tréninky ještě pokračují (14. a 21. 6. pro všechny společně
v 13. 30 – 14. 30). A potom se už zaslouženě budeme
těšit na prázdniny.
Mgr. Ivana Poprachová a Mgr. Jana Dudová
Plavecké závody
V úterý 15. května se naši „plaváčci“ ze 3. tříd zúčastnili plaveckých závodů v Hustopečích ve složení: Robin
Švec, Nikolas Dufek, Veronika Moricová, Viktorie Papežová.

naše expedice vlastně spočívala? Základem každé výuky
je samozřejmě předávání informací od učitele k žákům,
což probíhalo formou různých prezentací a vědomostních her. Nové informace týkající se především Moravského krasu jsme získali také na několika exkurzích,
na které jsme se dostali buď autobusem, nebo pěší túrou.
Navštívili jsme například starou huť u Adamova, velmi
chladnou jeskyni Výpustek, barokní kostel ve Křtinách,
Arboretum či rudický mlýn. K většině exkurzí měli žáci
připravený pracovní list, ve kterém shrnuli nové poznatky. Od neděle do pátku byl program nabitý i dalšími výukovými aktivitami a úkoly na body, během kterých si
žáci rozdělení do čtyř soutěžních týmů upevnili a procvičili učivo z různých předmětů a hlavně se ho naučili
využít v praxi. Mohli si tak například vyzkoušet orientaci v terénu pomocí mapy a GPS, během které navíc
museli plnit úkoly týkající se okolí Rudického propadání, a to v dosti nepříznivém počasí. V lese nasbírali přírodniny různých barev, naučili se chytat motýly či jiný
hmyz do síťky a zkoumat je pod mikroskopy, vyzkoušeli
si mapování areálu kempu, poskládali pověst o původu
názvu obce Jedovnice a s pomocí QR čtečky plnili úkoly
týkající se ČR rozmístěné po kempu. Důležitou součástí bylo i prokázání fyzické zdatnosti, kdy kromě pěších
túr musely všechny týmy absolvovat ranní rozcvičky či
proběhnout nelehkou překážkovou dráhou. V nedalekém pískovcovém lomu přišlo na řadu i výtvarné umění, když žáci vytvářeli mandaly z různobarevných písků.
I přes takto nabitý program zbyl každý den čas na nějakou volnočasovou aktivitu, jako je třeba fotbal, volejbal,
táborák, koupání v rybníce, stezka odvahy či diskotéka.
Většinu aktivit si žáci dokázali zodpovědně zorganizovat
sami.

Přihlášeno bylo celkem 26 škol, tudíž konkurence byla
vysoká. Ačkoliv jsme neobdrželi žádnou medaili, tak se
naši žáci neumístili vůbec špatně. Mezi chlapci se Robin Švec umístil na krásném 9. místě a Nikolas Dufek
na 23. místě z celkového počtu 54. V kategorii dívek
se Viktorie Papežová umístila na 20. místě a Veronika
Moricová na 23. místě z celkového počtu 53.
Ve štafetě naši plavci opravdu zabojovali a jen o 2 sekundy nám uteklo finále. Ale 6. místo z celkového počtu 26
škol zaslouží velikou pochvalu.
Bohumila Kolínková
Expedice Jedovnice
O tom, že výuka nemusí probíhat jen ve školních lavicích, se na vlastní kůži přesvědčili osmáci, kteří se během prvního červnového týdne zúčastnili integrované
terénní výuky v Jedovnicích. Tam byla čtyřicítka žáků se
čtyřmi učiteli ubytována v areálu ATC Olšovec, kde jsme
měli pro naši netradiční výuku pěkné zázemí. A v čem
14

Po celou dobu si všechny týmy poctivě vytvářely terénní
deník, který dokumentoval jejich aktivity, a pořizovaly
zajímavé fotky. Nelehkým úkolem kapitána každého
týmu bylo přivést všech 10 členů k vzájemné spolupráci,
porozumění a zdravé soutěživosti, která se projevovala
až do posledního dne. Celkové výsledky byly velmi těsné. Cílem naší expedice však nebylo vyhrát a získat ceny,
ale společně si celý týden užít, naučit se něco nového
a nasbírat vědomosti a zážitky, na které jen tak nezapomeneme. To se žákům i učitelům podařilo a díky kladným ohlasům předpokládáme, že se tato forma výuky
osvědčí i pro další ročníky.
Mgr. Veronika Gajdošová
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018
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HEKTICKÝ KONEC

ŠKOLNÍHO ROKU NA OU CVRČOVICE
Pokud by se někdo domníval, že konec školního roku
ve škole je obdobím klidného směřování k prázdninovému nicnedělání, v případě OU Cvrčovice by se nemohl více mýlit. Období završení učebního úsilí žáků
a pedagogů nejen v podobě závěrečné klasifikace, ale
především státních závěrečných zkoušek, je u nás také
tradičně obdobím školních výletů, projektových stáží
a módní přehlídky.
Žáci posledních ročníků se každoročně loučí se školními lavicemi v květnu dvoudenním výletem do Prahy.
Návštěva míst s historickým významem pro náš národ,
Vyšehradu, Hradčan, Malé Strany či Národního divadla,
žákům připomene, že se budou brzy sami podílet na plnohodnotném občanském životě své země. Mají však
příležitost poznat i Prahu moderní, letos si například
užili návštěvu Muzea smyslů, kde si mohli na vlastní
kůži vyzkoušet kouzelnické triky, fakírovo lůžko a mnoho optických klamů využívaných především ve filmové
tvorbě.

Ani žáci prvních a druhých ročníků nejsou ochuzeni
o zážitky z cestování. Již tradičně je pro ně připraven
společný školní výlet, který je zaměřený na vzájemné
poznávání spolužáků ve sportovně-turistickém prostředí. Letos to byl kemp v obci Bítov na jihu Moravy. Vedle sportovních aktivit měli žáci možnost vychutnat si
plavbu parníkem po Vranovské přehradě, navštívit hrad
Bítov s jeho bohatými historickými sbírkami, a také se
dozvěděli více o dějinách svého kraje.
Stejně jako loni, i letos vycestovala skupina žáků druhých ročníků na pracovní stáž v rámci projektu Erasmus+ do Vídně. Zatímco loni se otrkávali v zahraničí
žáci kuchařského oboru, letos se „do světa“ pod dohledem svých pedagožek vydali budoucí aranžéři a zahradníci. Po několikaměsíční intenzivní přípravě, především
jazykové, je čekala práce vpravdě prestižní - údržba
zahradního aranžmá a výsadba letničkových záhonů
v překrásných zahradách Schönbrunnského zámku,
který patří k historickým a turistickým skvostům Vídně.
Během třítýdenní stáže měli žáci možnost navštívit různé kulturní a naučné instituce, například Přírodovědné
muzeum či vyhlášenou zoologickou zahradu, a samozřejmě centrum města. V roce, kdy si připomínáme
vznik samostatné Československé republiky, pro ně byla
jistě podnětná návštěva Česko-rakouského gymnázia,
kde se již od roku 1872 až do dnešních dnů udržela výuka i v českém jazyce.
Než bylo rozdáno žákům vysvědčení, sešli jsme se ještě
23. 6. v zahradách školy na Hudebním odpoledni spojeném s módní přehlídkou, která znamenala každoroční
symbolický závěr školního roku pro obor Šití oděvů –
módní dekoratér, jež je v naší škole oborem tradičním.

Červen je pro třeťáky obdobím písemných, praktických
i ústních závěrečných zkoušek, které završili 22. června,
kdy jim byly předány výuční listy za přítomnosti pedagogů i rodičů, zástupců obce Cvrčovice a přátel školy.
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018

Poslední týden školního roku začala příprava školy
na velkou rekonstrukci elektrických obvodů, která bude
realizována po dlouhodobých přípravách během letošních prázdnin. Věříme, že se v září vrátíme do zrekonstruovaných prostor plní obnovených sil a chuti do dalších společných aktivit a projektů v naší škole, která letos
slaví 45. výročí od svého založení.
Mgr. Jana Petlachová, učitelka OU Cvrčovice
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SVČ POHOŘELICE | PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Upozorňujeme rodiče, že přihlašování na školní rok 2018/2019 bude probíhat od 4. června do 30. června 2018. Přihlašování bude znovu pokračovat od 3. září 2018. Přihlášky budou k dispozici na SVČ Dlouhá 39 nebo u pracovníků
SVČ. Přihlášku ke stažení a vytištění si můžete stáhnout na naší internetové stránce v sekci Dokumenty ke stažení. Přihlášku je nutné vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Je nutné vyplnit přihlášku s přesným názvem
kroužku (název je vyveden tučně v níže uvedené nabídce kroužků 2018/2019), děkujeme. Přihlaste své děti do kroužků co nejdříve z důvodu velkého zájmu.
Taneční oddělení
• Country tance Novoveská štístka ml. (5 -18 let) - 900,--Kč/školní rok - Bc. Irena Mitošinková
• Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 - 17 let) - 1000,--Kč/školní rok - Mgr. Monika Janičatová
• Shake-UP Žabáčci (3 - 4 let) - 1000,--Kč/školní rok - Marcela Přikrylová
• Shake-UP Rošťandy A, (8 - 11 let) - 1200,--Kč/školní rok – Lucie Vítková, Tadeáš Přikryl
• Shake-UP Rošťandy B, (5 - 7 let) - 1200,--Kč/školní rok – Erika Holešínská, Marcela Přikrylová
• Shake-UP Junioři, (12-16 let) - 1200,--Kč/školní rok – Kristýna Laštůvková, Tadeáš Přikryl
Výtvarné a společenské oddělení
• Drátkování (9 -15 let) - 1000,--Kč/školní rok - Marcela Cirhanová
• Keramíček předškoláci (4 - 6 let) - 800,--Kč/školní rok - Miroslava Janičatová
• Keramika (1. třída - 9 let) - 1150,--Kč/školní rok - Marcela Cirhanová
• Keramika plus (10 - 18 let) - 1150,--Kč/školní rok - Marcela Cirhanová
• Keramika Přibice - 800,--Kč/školní rok - Mgr. Silvia Drábová
• Klubík (1. – 5. třída) - 600,--Kč/školní rok – Miroslava Janičatová
• Kuchtík „Gurmánek” (1. třída – 15 let) - 1000,--Kč/školní rok – Mgr. Dušan Hauser
• Mateřské centrum „Motýlci” (0 - 3 let) - 1000,--Kč/školní rok – Miroslava Janičatová
• Výtvarný kroužek (1. třída - 15 let) - 1000,--Kč/školní rok – Mgr. Silvia Drábová, M. Cirhanová
• Výtvarný kroužek Barvička (4 - 6 let) - 800,--Kč/školní rok - Jitka Plchová, Michaela Kurková
Sportovní oddělení
• Badminton (1. – 5. třída) - 700,--Kč/školní rok - Mgr. Jan Rozehnal
• Badminton starší (6. třída - 18 let) - 700,--Kč/školní rok - Mgr. Jan Rozehnal
• Cvičení rodičů s dětmi (6 měsíců - 3 roky) - 1000,--Kč/školní rok – Erika Holešínská
• Discgolf (2. třída- 18 let) - 500,--Kč/školní rok – Mgr. Jan Rozehnal
• Florbal junioři (15 – 26 let) - 800,--Kč/školní rok – Michael Šebrle
• Florbal mladší žáci, (3. – 5. tř.)- 1000,--/Kč/školní rok - Bc. A. Tomeček, F. Ramšák
• Florbal Přibice - 600,--Kč/školní rok – Filip Ramšák
• Florbal přípravka (1. – 2. třída) - 1000,--Kč/školní rok – Bc. Antonín Tomeček
• Florbal starší žáci, (6. – 9. tř.) - 1000,--Kč/školní rok - Bc. Antonín Tomeček, Filip Ramšák
• Nerf liga (7 – 18 let)- 800,--Kč/školní rok - Mgr. Dušan Hauser
• Sportovní kroužek (1. třída - 15 let) - 300,--Kč/školní rok - Simona Zapletalová
• Ultimate Frisbee, (10 - 18 let) - 1000,-- Kč/školní rok - Mgr. Jan Rozehnal
• Vybíjená (10 - 15 let) - 500,--Kč/školní rok - Simona Zapletalová
• Volejbal Juniorky/Junioři, dospělí (15let a starší) 900,--Kč/školní rok – Simona Zapletalová
• Volejbal přípravka (1. třída - 9 let) - 500,--Kč/školní rok - Simona Zapletalová
• Volejbal starší žáci, žákyně, (10 - 15 let) - 1000,--Kč/školní rok - Simona Zapletalová
• Sportovní kroužek Přibice (1. třída - 15 let) - 300,--Kč/školní rok - Simona Zapletalová
Oddělení outdooru a přírodovědy
• Horolezecký kroužek – (1. třída – 15 let), - 700,--Kč/školní rok - Mgr. Dušan Hauser, Josef Heneš
16
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Srandy kopec
Přijďte si užít „kopec srandy“ na zahajovací akci SVČ
Pohořelice. Jedná se o tradiční zahajovací akci SVČ Pohořelic. Program je sestaven z výtvarných a sportovních
disciplín, budete mít možnost vyzkoušet si dopravní
hřiště a a bude připraven táborák spojený s opékáním
špekáčků. Obdržíte veškeré informace o kroužcích v následujícím školním roce, rovněž můžete děti do kroužků přihlásit. Akce začíná 7. září na budově Dlouhá 39
od 16:00 hod.
Shake-UP SVČ Pohořelice
Celé jaro zažívá taneční skupina SHAKE-UP pořádnou
soutěžní honičku. Celkem se členové zúčastnili šesti
velkých tanečních soutěží a bojovali proti více než stovce týmů. Po vítězném umístění všech našich věkových
kategorií na regionálním kole prestižní taneční soutěže
Czech dance tour se děti i junioři zúčastnili kola moravského. Stali se tak mistry a vicemistry Moravy v kategorii street dance formace. Postup na Mistrovství České
republiky měli v kapse a profesionálně naše SVČ v Praze
reprezentovali. V letošním roce se Shake-UP zúčastnil
ještě jedné postupové soutěže Czech dance masters, kde
posbíral celkem 5 medailí.

Tímto chceme ze srdce poděkovat všem tanečníkům
od Žabáčků až po Juniory za letošní sezónu. Věnovali
jste tomu opět obrovské množství energie, která se přeměnila v něco báječného a četné úspěchy toho byly důkazem. Krásná a energická vystoupení, zážitky a pevná
přátelství se tvořila i rozvíjela.

Gratulujeme k úžasným úspěchům a těšíme se na novou
taneční sezónu!
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018

Obrovský úspěch na Juniorském Mistrovství
ČR ve Cvrčovicích
O víkendu 9. - 10. 6. 2018 se konalo na fotbalovém hřišti
ve Cvrčovicích Juniorské Mistrovství České republiky
pro rok 2018 v Ultimate frisbee (JMČR). Zúčastnilo se
ho celkem 8 týmů v kategorii OPEN (chlapci ročníky
99 a mladší) a 7 týmů v kategorii WOMAN (dívky r. 99
a mladší). Celá akce byla pod taktovkou SVČ Pohořelice
a jeho hráčů z domácího týmu Kaprů. Pro naše hráče to
bylo velmi náročné, protože většina z nich je stále v juniorském věku a vedle aktivního hraní se museli zapojit
i do organizace celého turnaje.

Na JMČR jsme postavili celkem 3 týmy. Dva výběrové týmy (OPEN a WOMAN) byly sestaveny společně s brněnským týmem LeftOvers a měly i přes silnou
konkurenci velké ambice. V každém z nich byla přesně
polovina hráčů z Brna a polovina z Pohořelic. Třetí tým
byl sestaven z našich nejmladších kaprů (všichni ještě
navštěvují ZŠ), jehož hlavním cílem bylo získávání zkušeností do příštích let.

Hrálo se systémem každý s každým plus první 4 týmy
v každé kategorii finálové zápasy o umístění. Kluky
za víkend čekalo celkem 8 zápasů a holky 7 zápasů. Hrálo se současně na 3 hřištích a každý zápas trval 40 minut.
Celý víkend provázely vysoké teploty, které způsobily, že
se velmi běhavé zápasy staly ještě náročnějšími.
Po odehrání skupinové fáze jsme již věděli, že se pro nás
bude jednat o velmi úspěšné mistrovství. Naši nejmladší
sice skončili až osmí, ale patří jim velký obdiv, protože
celý turnaj dohrávali pouze v šesti lidech. O dost lépe
to vypadalo pro náš A-tým. Nakonec se sice nepodařilo
vybojovat finále (v nejdůležitějším zápase nám chyběl
pouze jeden bod), ale čekal je boj o bronzové medaile.
Nejlépe však dopadly ve skupině naše holky, které vybojovaly účast ve finále, a čekal je boj o titul.
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Finálové zápasy zvládly oba naše týmy na jedničku,
a proto jsme získali nejen 3. místo v kategorii OPEN,
ale hlavně titul Juniorských Mistryň ČR pro rok 2018.
Pořadí turnaje nakonec skončilo takto:

Juniorské mistrovství ČR se zúčastnilo celkem 15 týmů,
128 hráčů a 18 trenérů. Za víkend se odehrálo celkem 53
utkání, více než 2120 herních minut a padlo 960 bodů.
Pro organizační tým byl tak celý víkend velmi náročný,
ale stálo to za to. Věříme, že všichni hráči a hráčky, kteří
se k nám vypravili z celé ČR, si dobře zahráli a užili si
celý víkend.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V úterý 15. května 2018 pořádalo Středisko volného
času v Pohořelicích oblastní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů, která patří k již tradičním akcím našeho
„Domečku“.
I když počasí zrovna moc nepřálo, přesto se soutěže zúčastnilo 11 čtyřčlenných družstev z ORP Pohořelicko.
Na soutěžící čekaly celkem čtyři disciplíny: test z pravidel silničního provozu, test ze zdravovědy, jízda zručnosti a jízda po dětském dopravním hřišti. Soutěž byla
napínavá až do poslední minuty, ale postoupit mohli jen
někteří. Tři vítězná družstva z obou kategorií se mohla
těšit na okresní kolo soutěže, které se uskutečnilo v úterý 22. května 2018 v Oslavanech. Jmenovitě postoupily do okresního kola dva týmy ze ZŠ a MŠ Loděnice
a po jednom družstvu ze ZŠ a MŠ Vranovice a ZŠ a MŠ
Vlasatice.
Okresní kolo v Oslavanech
Oslavany nás v úterý 22. května 2018 přivítaly krásně
jasnou oblohou. Nádherný den jen podtrhoval očekávání škol z naší oblasti uspět co nejlépe v okresním kole,
prodat co nejlépe nabyté vědomosti a dovednosti z dopravní výchovy a postoupit do krajského kola dopravní soutěže do Hustopečí. Na soutěžící čekaly podobně
jako v Pohořelicích čtyři disciplíny, plus nová disciplína
„Práce s mapou“. Disciplíny pěkně ubíhaly a „nervičky“
pomalu začaly pracovat. Na konec, ze všech tři škol, se
podařilo postoupit do krajského kola ve starší kategorii
družstvu ze ZŠ a MŠ Loděnice.
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Krajské kolo v Hustopečích
Krajské kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů se uskutečnilo v úterý 5. června 2018 v Hustopečích. V tomto
kole se utkala nejlepší družstva z jednotlivých okresů
Jihomoravského kraje. Náš okres zastupovalo družstvo
ze ZŠ a MŠ Loděnice. Na soutěžící opět čekaly klasické
soutěže, s tím, že test ze zdravovědy byl nahrazen praktickou ukázkou ošetření úrazů. Soutěžící museli ošetřit
figuranty, kteří byli namaskováni tak, že vše vypadalo
jako doopravdy. V silné konkurenci se žáci ze ZŠ a MŠ
Loděnice neztratili a jen s minimální ztrátou obsadili
fantastické třetí místo.
Na závěr mi dovolte, abych za SVČ Pohořelice poděkoval Městu Pohořelice – odboru dopravy, jmenovitě
panu Ing. Miroslavu Šárovi, který zaštítil celou soutěž
a pomohl s organizací, celému týmu z odboru dopravy
MěÚ Pohořelice, ZŠ a MŠ Pohořelice za zapůjčení učebny, zástupcům Městské policie Města Pohořelice v čele
s panem Ing. Štěpánem Pirnusem, zástupcům Sportovní haly v čele s panem Miroslavem Juhou za zapůjčení
šatny a prostor pro vyhodnocení soutěže, panu Davidu
Krajčovi za zajištění občerstvení pro účastníky soutěže,
všem svým kolegům ze SVČ a v neposlední řadě všem
zúčastněným školám, které se tohoto ročníku Dopravní
soutěže Mladých cyklistů zúčastnili. A jak zaznělo v jednom nejmenovaném českém filmu „Tak přátelé, zase
za rok na Idixe“.
Poděkování
Touto cestou si dovolujeme poděkovat všem rodičům ,
příznivcům, dětem a podnikatelským subjektům kterou
věnovali našemu zařízení v tomto školním roce. Rovněž
vřelé díky patří všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, institucím a organizacím, bez jejichž pomoci by
nebylo možné zrealizovat velké množství akcí pro nejširší veřejnost. Děkujeme všem za spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice ve školním roce 2017/2018
a již nyní se těšíme na příští školní rok 2018/2019.
Pracovníci SVČ Pohořelice přejí všem dětem i jejich rodičům pohodové prázdniny plné zážitků, pohody a dobrodružství.
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komerční inzerce

MONTÁŽ KLIMATIZACE
JEN ZA 2 000 Kč!

7let

ZÁRUKA
jen u nás!

Pro získání slevy nahlaste slevový kód:
7 let záruka pouze u Klimatizace Hustopeče
SLEVA NA VYBRANÉ MODELY AŽ 18 000 Kč
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS
REAKCE SERVISU DO 3 HODIN OD NAHLÁŠENÍ
PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ
Byty a domy

Kanceláře

Vinné sklepy

Gastro provozy

1. jihomoravská stavební s.r.o. www.klimatizace-hustopece.cz
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HUDEBNÍ ATELIÉR

MGR. PAVLA KRATOCHVÍLA
Milan Řeřicha a Fatima Alieva v Hudebním ateliéru.
V neděli 3. 6. 2018 jsme slavnostně uzavřeli školní rok
2017/2018 Závěrečným koncertem žáků Hudebního
ateliéru. A ačkoli tento koncert pořádáme pravidelně
vždy na konci školního roku a tedy již 16 let, byl tento
opravdu vyjímečný.
V lednu 2018 jsem více méně z recese, kontaktoval svého kolegu, světového virtuoza ve hře na klarinet Milana
Řeřichu, zda by si nechtěl zahrát na koncertě žáků Hudebního ateliéru.

a představil se i jako skvělý improvizátor. Poté v jeho
podání zazněla skladbapro klarinet a klavír „Splašený
večerníček“, kterou jsem si jako autor s velkou radostí
s Milanem zahrál. Následovala jednotlivá čísla našich
žáků a bylo úžasné sledovat, jak se ona pozitivní energie
přenesla i na ně. Všichni hráli s velkou chutí, bez zbytečných obav a s radostí předávali tuto energii dál mezi
publikum.
V samotném závěru koncertu vystoupil Milan Řeřicha
s Fatimou Alieva. Pro posluchače si připravili skvělý program: N.R.Korsakov – Let čmeláka, C.Debussy
– Rapsodie a V.Monti – Csardas. Na těchto skladbách
oba umělci ukázali svou skvělou nástrojovou techniku,
dokonalý cit pro barvu tónu a souhru obou nástrojů.
Po doznění posledních tónů publikum povstalo a připravilo oběma umělcům zasloužené ovace.
V pondělí po koncertě ještě Milan Řeřicha připravil
pro naše žáky Mistrovské kurzy ve hře na klarinet. Pro
všechny bylo velkým zážitkem setkat se s tímto mistrem
tváří v tvář, vyslechnout si jeho rady, postřehy a doporučení do dalšího studia.

A protože vím, jak málo volných termínů má, vlastně
jsem s tím ani nepočítal. O to větší překvapení bylo,
když se ozval z New Yorku, že moc rád přijede a dokonce i se svou „dvorní“ klavíristkou, světově uznávanou
sólistkou Moskevské filharmonie Fatimou Alieva.
Byla to pro nás velká čest, ale také velký závazek zorganizovat vše tak, aby nejen koncert, ale celý pobyt našich
vzácných hostů proběhl k naprosté spokojenosti všech
zúčastněných.

Milan Řeřicha a Fatima Alieva zaujali nejen svým uměním, ale také svojí skromností, otevřeností a pokorou, se
kterou přistupují ke každému koncertu, ať už je v New
Yorku, Římě, Moskvě či v Pohořelicích. Víc takových
umělců s velkým U!
Všem žákům, posluchačům, rodičům, ale i městu Pohořelice, které pomohlo s finančním zajištěním tohoto
mimořádného koncertu patří náš velký dík.
A na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Milan Řeřicha vyslovil přání tento koncert si s námi v příštím roce zopakovat! Budeme doufat, že mezi koncerty po celém světě
se opět najde volný termím i pro Hudební ateliér v Pohořelicích.

V sobotu večer před koncertem, po mnohých problémech spojených s příletem obou umělců,kdy Milan Řeřicha přiletěl z Milána a Fatima Alieva z Moskvy, jsme
oba přivítali v Hudebním ateliéru. A opět jsem si ověřil, že ti nejlepší a největší světoví kumštýři jsou i nejskromnější! Byli nadšení z prostředí Hudebního ateliéru
i sálu, který byl již připraven na koncert.
V neděli před koncertem probíhaly poslední zkoušky
žáků, ale i Milana a Fatimy. Žáci s úžasem poslouchali
rozehrávání obou umělců, ze kterých přímo sálala radost a nadšení z hudby, ale i z umění našich mladých
muzikantů. A bylo úžasné sledovat, jak se ono nadšení a pozitivní energie šíří dál mezi všechny účinkující.
Velkou radost udělal Milan Řeřicha nám všem, když se
zeptal, zda si s našimi dětmi může také zahrát.
A tak se představil našim posluchačům hned v úvodu koncertu, kdy si zahrál s klarinetovým kvartetem
20

Všem přejeme krásné léto, prázdniny plné úžasných zážitků a v příštím školním roce se těšíme opět na shledanou s Vámi a snad i s Milanem Řeřichou.
Za Hudební ateliér

Mgr. Pavel Kratochvíl
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SLAVNOSTI 2018
Vážení čtenáři, ráda bych se krátce ohlédla za již IVX.
ročníkem Slavnosti města Pohořelice a okolí. Program
jsme připravovali s ročním předstihem, s cílem zaujmout a nabídnout kvalitní vystoupení divákům všech
věkových skupin. Výběr hudebních kapel, tanečních
vystoupení i prezentace žáků a dětí a ostatních účinkujících se dle vašich ohlasů povedl a společně s pestrou
mozaikou doprovodného programu vytvořily neopakovatelný náboj letošních slavností.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem,
bez kterých by tento úspěšný ročník Slavností nemohl
vzniknout. Vážíme si vaší práce a jsem rádi, že jsme
s vámi mohli letošní ročník připravit.

Děkujeme skupině Máščasband, která již tradičně vystupuje na slavnostech města, v letošním roce na pódiu
B a to bez nároku na honorář.
Velké poděkování patří členům muzejního spolku, kteří
dokázali ve velmi krátkém čase uspořádat v prostorách
konírny a přilehlé budově pestrou výstavu a také tradiční výstavou kaktusů a sukulentů.
Na této akci se podílí další spousta lidí, bez kterých by
nebylo možné celou akci uspořádat. Především jsou to
pracovníci údržby města Pohořelice, kteří musí připravit podium, lavice, taneční parket a v pondělí musí vše
dát opět do původního stavu. Během akce v časných
ranních hodinách město uklízí.
Děkujeme také policistům z obvodního oddělení PČR
Pohořelice.
Poděkování si zaslouží celý realizační tým, který slavnosti připravuje a realizuje:
Mgr. Ondřej Veselý, Jan Kříž, Eva Kaňovská, Martina
Minaříková, Ing. Petr Procházka., Mgr. Pavel Šotnar
a oranžový tým studentů (pořadatelů). Důležitou součástí týmu jsou i pracovníci sportovní haly a také paní
Bočková s paní Březovskou, které při slavnostech vypomáhaly. Velkou oporou jsou nám strážníci městské policie – Ing. Štepán Pirnus, Jana Škrabalová, Jaroslav Lukáč
a asistent MP Jiří Culek.

Slavností zahájila Základní umělecká škola Pohořelice
prezentací toho nejlepšího, co se žáci za školní rok naučili. Děkujeme všem účinkujícím i pedagogům za velmi
pěkné a pestré vystoupení, a také za zajímavou výstavu
„Objevte s námi hrobku Tutanchamona“ v budově ZUŠ.

Jejich práce není mnohdy na první pohled vidět, ale je
velmi důležitá a nepostradatelná.

Chtěli bychom také poděkovat všem dětem, zaměstnancům MŠ Pohořelice a rodičům dětí za účast v průvodu
a zorganizování Dne otevřených dveří v areálu mateřské
školky, včetně doprovodného programu.
Děkujeme dále mažoretkám MŠ a ZŠ Pohořelice a vedoucím za doprovod v průvodu a následné vystoupení. Poděkování si zaslouží i žáci, kteří vytvořili výstavu
s názvem Školní produkty s.r.o. na Staré Radnici. Děkujeme SVČ Pohořelice za výstavu Výtvarný svět, která
byla nainstalována ve vstupní hale Staré Radnice.
Díky zaslouží i účinkující a vedoucí souborů Crazy Vranovice, SVČ Pohořelice – SHAKE UP, Rozmarýnku.
Noveská štístka si zaslouží poděkovat za velice pěknou
historickou módní přehlídku, kterou realizovala ve spolupráci s paní Polnickou a také za taneční vystoupení.
Poděkování patří také Atelieru Mgr. Pavla Kratochvíla
a jeho žákům za pěkné vystoupení.
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Děkujeme občanům, kteří v dané lokalitě bydlí, za pochopení.
Děkujeme všem sponzorů za přízeň, návštěvníkům
za účast a těšíme se na setkání s Vámi na dalších kulturních akcích.
Za realizační tým
Alena Bilavčíková a Mgr. Ondřej Veselý
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Partneři slavností:
• ABK 99, s.r.o., Pohořelice
• A.B.N. Design s.r.o., Brno
• AGRIS spol. s r.o., Medlov
• AGROSERVIS TRADING a.s., Višňové
• AP Investing, s.r.o., Brno
• AQUA PROCON s.r.o., Brno
• ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o.,
Brno
• AUTO HEMALA, Pohořelice
• AUTOCENTRUM KURIMAI, Pohořelice
• Autoopravna autodíly Milan Kurimaj, Pohořelice
• Autoservis Milan Laco, Pohořelice
• Beneš František – Beon, Pohořelice
• CPI Moravia Books s.r.o., Pohořelice
• CSG-Trade s.r.o., Brno
• Cyrmex, s.r.o., Sokolnice
• ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
• České štěrkopísky spol. s r.o., Praha
• D.A.S. Rechtsschutz AG, Brno
• DHL Supply Chain s.r.o., Pohořelice
• Emvaro s.r.o. – Milan Vašuta, Pohořelice
• EuroPace s.r.o., Brno
• FCC Česká republika, s.r.o., Brno
• Hotel Le Café, Pohořelice
• HULMAN -kovošrot s.r.o., Pohořelice
• Ing. Pavel Bačík, Pohořelice
• KALÁB-stavební firma, s.r.o., Brno
• Květiny Tropik, David Lang, Pohořelice
• Lékárna ARNICA, Pohořelice
• Lender Viktor, Břeclav
• Manuli Hydraulics Europe s.r.o., Pohořelice
• MONTOP, spol. s r.o., Pohořelice
• MVM-Ryhos s.r.o., Hustopeče
• NAVARA ABROLLKIPPER a.s., Pohořelice
• NERIA INDUSTRY a.s., Pohořelice
• NYVEL, spol. s r.o., Brno
• PanJaBar s.r.o., Pohořelice
• PK Ossendorf, s.r.o., Brno
• Pneuservis, Jan Bartoš, Vranovice
• RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE a.s.
• Rychlý Zdeněk, Grilovaná kuřata, Pohořelice
• s.n.o.p. cz a.s., Pohořelice
• Saloň Ladislav, Pohořelice
• Selner s.r.o.,kontejnerová doprava, Pohořelice
• SILASFALT s.r.o., Ostrava-Kunčice
• SM-Building s.r.o., Brno
• STAMA, s.r.o., Nosislav
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STAVOSPOL, s.r.o.
STREKON A-Z, s.r.o., Smolín
SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o.
Šenkýř Jan, Pohořelice
Tábořiště u splavu Cvrčovice – Petr Rybecký
TLAK SMOLÍK s.r.o., Praha
Top optik Grůzová, Pohořelice
Truhlářství Kamil Vedral, Pohořelice
U Kašpárků, Jindřich Kašpárek, Pohořelice
VAŠSTAV, s.r.o., Brno
VAVŘÍK s.r.o., Milan Vavřík, Pohořelice
VUSTERM, a.s., Brno
Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna
Zajíc-Zborovský, s.r.o., Pohořelice

PODĚKOVÁNÍ HASIČI

NPOR. BC. ZDEŇKU SELNEROVI
Dne 8. 3. 2018 se velitel Požární stanice Pohořelice
npor. Bc. Zdeněk Selner stal svědkem dopravní nehody. Na křižovatce silnice Pohořelice – Mikulov, Perná
– Dolní Dunajovice se v podvečerních hodinách střetla
2 osobní auta. Jedno z vozidel po nárazu bylo mimo vozovku a začalo hořet. Zdeněk Selner, který místem nehody projížděl, zastavil, řidiče z hořícího auta vyprostil
a přivolal pomoc. S největší pravděpodobností tak zachránil lidský život.

Rada města na svém zasedání rozhodla ocenit tento čin
děkovnou plaketou a věcným darem.
Dne 3. 5. 2018 obdržel npor. Bc. Zdeněk Selner ocenění
od zástupců města - starosty Ing. Josefa Svobody a místostarosty Bc. Miroslava Nováka.
Ing. Josef Svoboda, starosta
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LETNÍ FESTIVAL - VELKÝ DVŮR
Představujeme vám skupiny, na které se můžete těšit
25. 8. 2018 ve Velkém Dvoře
KOFE@VLNA, Olomoucká kapela
Vznik se datuje na leden roku 2012 ve městě Olomouc.
Martin Neumann a Lubomír Vaňka, dva členové zaniklé Ostravské kapely I.C.Q. (2006-2011) se po roce
opět setkávají a zakládají KOFE@VLNA, tentokrát však
v Olomouci. Hned se začíná kolotoč koncertů po festivalech v ČR. Po roce se dvojice rozšiřuje na trio, kdy přichází M@rie hrající na příčnou flétnu a KOFE@VLNA
tak dostává zcela jiný nádech. Po dalším roce přichází
další rozšíření a to o baskytaristu St@ndu, hrající v kapele Pocity. Po pár měsících ve čtyřech M@rie odjíždí
do zahraničí a na její místo nastupuje Verč@ ze Zlína,
která hraje v dalších Zlínských seskupeních. Na jeden
rok kapelu rozšířil bubeník Honz@ z kapely Bujabéza.
Od roku 2016 v kapele příležitostně hostují Libor Jandík (bicí, cajon) a Pepa Novák (saxofon). V roce 2017
se lehce mění sestava, kdy za St@ndu přichází basistka
Bára z kapely D.N.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kapela v roce 2016 vydala debutovou desku s názvem
„odlesky pravdy„.
KOFE@VLNA hrají vlastní tvorbu a nabízí vystoupení
jak samostatná v klubech, hospůdkách, kavárnách, tak
i v rámci hudebních festivalů.
Tomáš Klus s Jirkou Kučerovským si dvojici KOFE@
VLNA vybrali na své Tour (2012) “ANI SI NESEDEJTE“.
Čerpáno ze stránek skupiny.
Pavel Petran & kapela
Naše kapela vznikla v červnu roku 2009 a v současné době
hraje ve složení: Pavel Petran (kytara a zpěv), Eduard
Hladík (kytara a zpěv), Jiří Kolbek (cajon a jiné rytmické
nástroje) a Petr Vrabec (baskytara a zpěv). Název „Pavel
Petran a kapela“ je proto, že Pavel Petran hrál a vystupoval dva roky jako písničkář a s kapelou pokračuje v tom,
v čem začal.
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Vybráni do soutěže Talent Country rádia
písnička “Můj pes” v pořadu Chcete mě?
vydáno CD “Na každýho jednou dojde”
Účast na Stodole Michala Tučného
první místo na Stodole Michala Tučného
Účast na Trampském šíráku
Účast na Stodole Michala Tučného
Účast na Stodole Michala Tučného
Třetí místo na festivalu Muzika
Notování pod Vyšehradem- druhé místo		
v diváckém hlasování
Odolen fest-třetí místo v diváckém hlasování
písnička Co se říká ve finále druhého ročníku
„Jedničky rádia Folk“
Vybrán do soutěže Talent Country rádia
Pražské finále Porty
Národní finále Porty-Jihlava
Pražské finále Porty
Čerpáno ze stránek skupiny.

PŘÁTELÉ A KAMARÁDI kapely 4zdi
..na tradiční dotaz: „…proč 4zdi?...“ - odpovídáme různě. Ale ta nejpravdivější a nejjednodušší odpověď zní:
„….unaveni tisícem jiných jmen dohadováním a přemíláním nesmyslů, jsme se vrátili k jednomu z původních
návrhů, který využívá název jedné vlastní písně a trochu
i reflektuje počet i povahu nás, zúčastněných.
Následně lze nabídnout i představu, kde 4zdi jsou ohraničeny pouze samy sebou a hroudou, která jim nohy
víže, nicméně prostor směrem vzhůru zůstává neomezeně otevřen…S časovým odstupem jsme nakonec rádi,
že tento název můžeme obhajovat…
Kapela 4zdi hraje od podzima roku 2003 v obsazení Hynek Pavlů – šestistrunná a dvanáctistrunná kytara, zpěv, Petr Sejk – el. basa, šestistrunná kytara,
zpěv, Zuzka (Holubová) Žižáková – zpěv perkuse a Petr
Žižák – housle, mandolina, zpěv, ale významněji se za23
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čala prezentovat a prosazovat na festivalových soutěžích
a klubových koncertech až v roce 2005. Za sebou nechává demo snímek z června roku 2004 o čtyřech písničkách, nesoucí titul Návrat, pořízený ve studiu AV
Servis ve Vyšším Brodě. Následně na přelomu roku 2005
- 2006 natáčí první řadové album s názvem Mezi tebou
a mnou, které obsahuje čtrnáct skladeb. Toto CD spatřilo světlo světa 29. června, kdy bylo pokřtěno za přispění
Pavla Zajíce a Luboše Hrdličky v zázemí poutního hotelu Křemešník u Pelhřimova. Koncem srpna 2006 v návaznosti na toto album vznikl i klip, který byl několikrát
odvysílán v pořadu ČT - „Na moll“ a v rubrice „TOP
Na moll“ mu diváci přiřkli dvakrát první a jednou druhé místo. Motivem tohoto klipu, který shlédnete v sekci Mediální okénko našeho webu, je poslední píseň alba,
která nese název „Pláč i smích“.

Hudba, kterou píší (Hynek, Pytrísek), hrají i produkují,
nabízí tradičně pojatý folk, jehož hlavním rysem je melodická linka osazená texty ze života, dobrý nástrojově
rytmický projev a přímočarý vícehlasý zpěv, jehož hlavní nositelkou je Zuzka. Právě měkkostí a barvou svého
projevu oslovila na cestě folkovými vodami nejednoho
porotce a přispěla tak významnou měrou k úspěchům
celé kapely.
Aktuálně se zabýváme tvorbou a realizací nových písní
a současně pilně křižujeme kraje České i Moravské vystupováním jak na prknech festivalových, tak i koncertních. Ve snaze o propagaci folkové a další příbuzné muziky, rozběhla kapela v roce 2007 na své domovské scéně
v Pelhřimově komponovaný čtvrtletník - Folkování nad
Lucernou, který na podzim volně přechází v přehlídku
zvanou Mraufest. V prosinci roku 2016 odchází z kapely Petr Žižák a nahrazuje ho hráč na mandolinu Dan
Edr. Kapela i nadále hraje se čtyřmi členy.
• Hynek Pavlů - akustické kytary, zpěv
• Petr Sejk - bezpražcová baskytara, akustická kytara,
zpěv
• Zuzka Holubová - zpěv, rytmické nástroje
• Daniel Edr – mandolína
Vaše 4zdi
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PETR ROUZEK - text, hudba, zpěv
a doprovodná kytara (žije v Pohořelicích)
Proč vlastně píše písničky a proč je zpívá?

Já jsem skládal písničky už jako teenager a potom okolo
dvacíti jsem hrál v různých kapelách. Jenže to bylo zrovna období kolem revoluce a já začal podnikat a vrhnul se
úplně jiným směrem. Zkrátka jsem to celý zazdil a vrátil
se k tomu až po čtyřicítce, kdy to ze mě začalo prostě
„lézt“. Nechci říct, že úplně samo, ale ty texty, ty verše,
mě jednoduše začaly napadat. A druhá věc je, že já si
pomocí těch textů srovnávám svoje vnitřní záležitosti,
mapuju a překládám svoje pocity, emoce. Pomocí písniček se mně daří si to v hlavě víc srovnat. Jedna kamarádka mi řekla, že v těch písničkách si dovolím být víc
sebou než v normálním mluveném projevu. A pak bych
taky samozřejmě byl rád, kdyby to lidi zaujalo a třeba
si z toho i něco odnesli. Protože v těch písničkách jsou
moje životní zkušenosti. A taky píšu prostě proto, že mě
to baví. A ačkoliv to nejde, tak bych nejraději hrál pořád
nový a nový a nový věci.
Čerpáno z webových stránek skupiny Proteď.
Monty@Nekapela
Jiří Motyčák – písničkář, textař, skladatel a multiinstrumentalista.

Monty se autorsky nebo instrumentálně podílel na mnoha hudebních albech a jak sám říká „hrál s kdekým“. Splnil si dětský sen, když mohl několik let koncertovat spoPOHOŘELICKÉ LISTY | ČERVENEC - SRPEN 2018
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lečně s Vlastou Redlem. Také s radostí přivítal pozvání
k hostování na koncertech Tomáše Kluse. Již název této
kapely „NEKAPELA“ napovídá, že zde bude něco zcela
neobvyklého a je tomu tak… Nekapela má dvě sekce.
Sekci A – kdy pan Jiří Kuchař obratně ohýbá tóny altsaxofónu a na basskytarou tvrdí muziku řecká bohyně
Ivus Michalus a Sekci B – tato sekce je v českých a moravských městech mnohem častější a bassové kytary se
ujímá již zmíněný Jiří Kuchař. Komplexní složení sekcí
je potom následující:
Sekce A: Monty – kytary a zpěv, Milan Šána – housle,
mandolíny, foukací klávesová harmonika, zpěv, Jiří Kuchař – altsaxofón, zpěv, Ivus Michalus – bassová kytara,
zpěv, Petr Kamiš – rytmika

KULTURNÍ AKCE
9. - 14. 7. 2018						
Týden sportu zdarma - sportovní hala Pohořelice
28. - 29. 7. 2018						
Jakubské hody
25. 8. 2018						
Folkový festival - Velký Dvůr, pořádá skupina Máščasband + Město Pohořelice
25. 8. 2018						
Army jam - ARMY DIRT PARK

Sekce B: Monty – kytary a zpěv, Milan Šána – housle, mandolíny, foukací klávesová harmonika, zpěv, Jiří
Kuchař – bassová kytara, altsaxofón, zpěv, Petr Kamiš
– rytmika
zdroj: www.montyfolk.cz
Alena Bilavčíková, vedoucí KIC
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10) 14:00 ulice Vídeňská
11) 14:30 ulice Družstevní
12) 15:00 ulice Znojemská

4) 11:00 ulice Pšeničná

6) 12:00 ulice Mlýnská + Na Hrázkách

9) 13:30 ulice Tyršova + Loděnická

3) 10:30 oblast chaloupek

5) 11:30 ulice Dlouhá

7) 12:30 ulice Kostelní
8) 13:00 Náměstí Svobody

1) 9:30 ulice Brněnská u Benziny

Časy jsou orientační.

2) 10:00 ulice Brněnská u Jednoty

Těšíme se na Vás

18) 18:00 areál bývalých kasáren

17) 17:30 ulice U Cihelny

16) 17:00 ulice Polní

15) 16:30 ulice Luční

14) 16:00 ulice Zahradní

13) 15:30 ulice Květinová

Stárky a stárci z Pohořelic zvou své sousedy a kamarády na taneční sóla. Přijďte si s námi zazpívat a zatančit během celého sobotního dne.

Plán obchůzky města Pohořelice – Jakubské hody 28. 7. 2018
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komerční inzerce

CHCETE UŠETŘIT
ZA ENERGIE?
Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu
S-POWER s garancí dotace a získejte:
energetickou nezávislost
úsporu až 14 400 Kč ročně

GARANTUJEME:

DOTACE

dotaci Nová zelená úsporám
až 155 000 Kč

FUNKČNOST SYSTÉMU

kompletní řešení na klíč po celé ČR

ZÁRUKA AŽ 25 LET

vyhodný Bonus S-POWER –
ve spolupraci s BOHEMIA ENERGY

S-POWER: Nejrychlejší cesta k úsporám
S-POWER Brno, s.r.o.
Cihlářská 19
602 00 Brno

Tel.: 530 514 220
E-mail: info@s-power.cz

Více informací naleznete na

www.s-power.cz
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