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ČERVEN
je jeden z nejoblíbenějších měsíců (možná hned po prosinci a s ním spojených Vánocích). Napětí ve škole pomalu polevuje, známky jsou v půlce měsíce uzavřeny
a prázdniny jsou za dveřmi. Většina maturantů má již
zkoušku dospělosti koncem května za sebou. Žáci jedou na školní výlet, mezitím vystupují v rámci kroužků
a předvádí, co všechno se v průběhu druhého pololetí
naučili. Deváťáci už ví, na kterou školu, nebo na jaký
učební obor byli přijati, takže jsou již klidní. Právě deváťáci, učni a maturanti vychutnávají poslední dny, kdy
je třídní kolektiv ještě pospolu. Příště se v takovém složení potkají zřejmě jen na třídních srazech.
Prvního června slavíme Mezinárodní den dětí. Podnětem pro jeho vyhlášení byla snaha podpořit děti a poskytnout jim dobré podmínky pro jejich zdravý vývoj a přístup ke vzdělání. Všem dětem blahopřejeme
ke svátku a přejeme dobré podmínky ke studiu i k dalšímu osobnímu rozvoji.
Dětem přejeme vydařený Den dětí připravený SVČ na
sobotu 2. června.
V neděli 3. 6. ukážou na sokolovně všem návštěvníkům svůj um děti z Hudebního atelieru Mgr. Pavla Kratochvíla.
Dne 7. 6. uskuteční ZUŠ Pohořelice Absolventský koncert.
21. 6. předvedou taneční obraty žáci ZUŠ na Tanečním
koncertu ZUŠ Pohořelice v sále Radnice.
Nyní prožíváme závěrečnou fázi příprav 14. ročníku
Slavností města, které se letos uskuteční ve dnech 8. - 10.
června. Využíváme této příležitosti a děkujeme sponzo-
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rům Slavností za pomoc (ať již finanční či materiální),
která nám umožňuje v rámci Slavností nabídnout divákům zajímavý program a vytvořit tak vhodné prostředí
pro podívanou, poslech i setkávání příbuzných, spolužáků i známých. Věříme, že v Pohořelicích bude i letos
pěkné počasí a že se Slavnosti vydaří. Během nich nás
navštíví delegace zástupců města Poraj z Polska. S největší pravděpodobností rovněž přijedou zástupci Brezové pod Bradlom ze Slovenska a z Pohořelic u Napajedel.
Dva týdny po Slavnostech (23. 6.) se uskuteční Rockfest
Pohořelice v areálu bývalého Lavimontu na ul. Znojemské. Akci pořádají privátní subjekty.
V červnu pokračují práce na protipovodňové ochraně
města, které provádí společnost Syner, investorem je Povodí Moravy.
Na ul. Znojemské upravuje přechod pro chodce, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci
aj. společnost M Silnice. Práce probíhají v souladu s harmonogramem, na podzim by mělo být hotovo. Investorem je město Pohořelice.
Ve druhé polovině června začne firma Silnice Škrob
s.r.o. dělat přípojky inženýrských sítí ve Staré Obci.
Společnost Inženýrské stavby Hodonín pokračuje v rekonstrukci sítí a budování podélných parkovacích stání
v ulici Dvorní.
Výčet akcí není úplný, ale i tak to bude náročné. Žádáme
občany, kteří jsou nebo budou společenskými i investičními akcemi nějak omezeni, o pochopení.
pokračování na str. 2
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INFORMACE Z MĚSTA
Přejeme všem pěkný a úspěšný červen a zveme vás
na Slavnosti města i další akce, které tento měsíc připravilo město i další pořadatelé.
Žákům, kteří budou opouštět po skončení školní docházky naši základní školu, přejeme hodně štěstí a úspěchů na nových působištích.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
108. schůze rady města konaná dne 12. 4. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila na doporučení hodnotící komise vítěznou nabídku při zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce podle zákona 134/2016 „Cyklistická stezka a chodníky“, nabídku firmy EUROVIA CS,
a.s, IČO 45274924, nabídková cena bez DPH činí
9.507.984,94 Kč,
• schválila na doporučení hodnotící komise vítěznou nabídku při zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce podle zákona 134/2016 „Rekonstrukce BD Znojemská 546 a 860“, nabídku firmy Tlak
Smolík, s.r.o, IČO 25510509, nabídková cena bez DPH
činí 6.087.075,22 Kč,
• schválila Dodatek ke Smlouvě o dílo mezi městem Pohořelice a IS Hodonín – dešťová kanalizace Brněnská.
Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 101 tis. Kč
bez DPH,
• schválila pokračovat v rozpracování předložené studie
dle připomínek Ing. Hučíka na zástavbu ul. Znojemská, obchodní centrum.
109. schůze rady města konaná dne 25. 4. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• uložila přemístit kontejnery před bytovým domem
na nám. Svobody (tzv. mušovák) na jiné vhodné místo,
• schválila mimořádný finanční dar ve výši 10.000 Kč
na vystoupení klarinetisty Milana Řeřicha na závěrečném koncertu žáků Hudebního ateliéru Mgr. Kratochvíla dne 3. 6. 2018,
• schválila poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s žadatelem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pohořelice,
• schválila pořídit 2 licence agendy platební karty a licenci agendy GIS od společnosti VERA, spol s r.o.
Praha,
• schválila tyto členy školské rady při ZŠ a MŠ Pohořelice: Ing. Ivo Kudrna, Bc. Miroslav Novák, DiS.,
Ing. Hana Mlýnková,
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• souhlasila se zřízením dvou přípravných tříd pro školní rok 2018/2019 dle žádosti ZŠ a MŠ Pohořelice.
110. schůze rady města konaná dne 2. 5. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Dodatek ke smlouvě s VERA spol. s r.o. Praha na pořízení licence na 2 agendy platební karty a 1
licenci agendy GIS od společnosti VERA, spol s r.o.
Praha.
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,
• uložila pracovníkům investic města vyčlenit pro lékaře parkovací místa na parkovišti u zdravotního střediska v souvislé řadě.
XXIV. zasedání zastupitelstva města konané
dne 9. 5. 2018 projednalo mimo jiné tuto
problematiku:
• schválilo odprodej pozemku p. č. 56 v k. ú. Nová Ves
u Pohořelic za cenu 105.000 Kč bez DPH,
• schválilo akceptaci rozsudku soudu č.j. 7C 77/2016114 ze dne 29. 1. 2018 a uložilo vedení města sjednat
s OSP spol. s r.o. Moravský Krumlov dohodu o narovnání, která bude řešit úhradu eventuální sankce ze
strany dotačního orgánu vůči městu,
• schválilo vyhlášení výběrového řízení na přijetí investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč pro financování
projektů města Pohořelice realizovaných v letech 2018
– 2021,
• schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru
č. 99020489123 s firmou Komerční banka, a.s., IČ:
45317054, a to do výše 100 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních projektů města, případně jeho
příspěvkových organizací nebo městem založených
právnických osob,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 3/2018 dle
předloženého návrhu se zařazením příjmu od obce
Ivaň,
• neschválilo záměr směny pozemku p. č. 48/2 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou za pozemek p. č. 2127/2 v k.
ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo odkup pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře 62 m2 za cenu 600 Kč/m2 bez
DPH,
• schválilo odprodej části pozemku p. č. 2753 v k. ú.
Smolín o výměře cca 194 m2 za cenu 100 Kč/m2 bez
DPH,
• schválilo odprodej pozemku p. č. 7383 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
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• schválilo odprodej pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 47 m2 za 200 Kč/m2 bez
DPH,
• neschválilo záměr odprodeje pozemku p. č. 90/1 v k.
ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 85 m2,
• schválilo zařazení obecního bytového domu Vídeňská
672, Pohořelice do V. vlny privatizace bytového fondu
města a pověřuje vedení města připravením bytového
domu k jeho privatizaci,
• schválilo poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice se Střediskem rané péče, poskytovatelem sociálních služeb tvořících minimální síť ORP Pohořelice
na rok 2018 ve výši 6.893,- Kč,
• schválilo Dotační program pro dotace poskytnuté
dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb
na území ORP Pohořelice v roce 2018 III“,
• schválilo zařadit pro rok 2019 vybrané služby dle přílohy do minimální sítě sociálních služeb v ORP Pohořelice z hlediska jejich potřebnosti,
• schválilo poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s žadatelem TJ Dynamo Velký Dvůr,
• schválilo návrh nové obecně závazné vyhlášky města
č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
• schválilo Čestné prohlášení k ukončení platnosti
Smlouvy o provozování kanalizací mezi městem Pohořelice a společností VaK Břeclav,
• schválilo nový název ulic v lokalitě Polní - ul.
Mjr. Hájka - Polní III. etapa, ul. Eitingerova - Polní IV.
etapa.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

JARNÍ ÚKLID VĚTROLAMŮ
O druhé víkendové sobotě se myslivci spolku Pohořelice - Cvrčovice pustili již tradičně do úklidu větrolamů,
lesíků a frekventovaných částí naší honitby. Této akce se
zúčastnili všichni členové spolku a také někteří rodinní
příslušníci. Při sběru odpadu jsme použili vlastní traktor a také traktor, který nám zapůjčil Městský úřad Pohořelice i se zaměstnancem p. Strouhalem.

K vůli nepořádným lidem, kteří přírodu znečišťují, se
bohužel některé části honitby stávají skládkou a tím
hyzdí okolní krajinu. To ale není myslivcům lhostejné.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří obětovali zase
jednu sobotu pro krásnější okolí Pohořelic.
Zdeněk Svoboda st., místopředseda

Vzpomínka
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,		
nám však vzpomínky zanechal.
Dne 27. června 2018 tomu bude již 5 let, co od nás
navždy odešel pan Miroslav Sedlák.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají a nezapomenou
manželka Olga a děti Miroslav,
Alena, Jiří a Milan s rodinami.
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KULTURNÍ AKCE
• 7. 6. | Absolventský koncert - ZUŠ Pohořelice
• 8. - 10. 6. | 14. ročník „Slavnosti města Pohořelice
a okolí“
• 8. - 10. 6. | MČR Juniorů 2017 v Ultimate frisbee, SVČ
Pohořelice
• 16. 6. | Ples princezen v městském parku, SVČ Pohořelice
• 21. 6. | Taneční koncert ZUŠ Pohořelice - sál
• 23. 6. | 10. ročník - ROCKFEST Pohořelice
• 26. 6. | Exhibice pro základní školu - ARMY DIRT
PARK
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NEJEN VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ

CESTY SENIORŮ V ROCE 2018

Ve středu 18. 4. 2018 se na Radnici konala beseda o výživě. O tomto tématu nám povídala výživová poradkyně
Tereza Kukol. Svou poradnu má v Brně a Židlochovicích. Proto její beseda nebyla jen o suchém teoretizování,
jak a co dělat, abychom žili zdravě. Vzhledem k tomu, že
má spoustu zákazníků, její rady byly z praxe. Součástí
byla i ukázka několika jídelníčků pro představu. Také
bylo několikrát řečeno, že vše není jen o jídle. Jde také
o jeho pravidelnost, pohyb, psychickou pohodu a v neposlední řadě o spánek. Je tedy spousta faktorů, které
nás ovlivňují. To vše jsme se od paní Kukol dozvěděli.
Kdo chtěl, mohl si zakoupit také její knihu. My jsme ji
pro vás do knihovny zakoupili. Jsou v ní popsány příběhy klientů, vzorové jídelníčky a také příběh samotné
paní Terezy.

Dobrý den, vážení příznivci cestování a krásných zážitků z těchto cest. Určitě budete se mnou souhlasit, když
řeknu, že není snad člověka, který by rád necestoval
po naší krásné zemi a je úplně jedno, zda to vezme pěšky, na kole, na motorce, vlakem a nebo jako my, členové
Klubu seniorů z Pohořelic, autobusem.
Jako už vlastně každý rok jsme se vydali za kytičkami
na Floriu Kroměříž. Samozřejmě jsme všichni svorně
tvrdili, že letos toho moc nepotřebujeme, někteří vůbec
nic a že se tam jedeme vlastně jenom podívat a odpočnout si. No dopadlo to všechno úplně jinak a svorně
jsme se vláčeli obtěžkáni koši, kabelami a jinými igelitkami plnými kytiček, stromečků a různých dárečků pro
své blízké. Protože bez dárečků se babičky vracet nesmí
a dárečky mají přímo v popisu práce. Samozřejmě jsme
také byli nadmíru spokojeni, jak jsme to fyzicky zvládli.
Celý výlet se zvládl dobře už jen pro to, že náš odjezd
z Pohořelic nebyl tak časný jako u jiných výletů. Z Pohořelic jsme vyráželi kolem osmé hodiny ráno a na místo
samé jsme dorazili kolem deváté hodiny.

Perličkou přednášky bylo měření na bioimpedančním
přístroji. A že jsme byli zvědaví, nechali jsme se změřit téměř všichni. No a ten šum, když si kamarádky navzájem porovnávaly výsledky, vám nemusím popisovat.
Celá beseda se nesla v přátelském duchu, byla velmi srozumitelná a ucelená. Paní Kukol tímto za besedu děkujeme a určitě ji ještě pozveme s dalším tématem.
Martina Minaříková, knihovnice

PROSBA KNIHOVNY
Máte někdo doma přečtený nějaký díl knihy Deník malého poseroutky, který Vám jen zabírá místo? Darujte
ho naší knihovně. Máme od každého dílu více kusů, ale
stále je to málo.
Děkujeme jménem našich malých čtenářů.
Martina Minaříková, knihovnice

Letos Florii pojali trošičku jinak, než tomu bylo v letech
předešlých. Celý projekt byl rozdělen na dvě části, první
byl od 27. 4. do 1. 5. 2018 a druhý od 5. 5. do 8. 5.2018.
V první části, v pavilonu A, byla velice netradiční květinová výzdoba na profesionální úrovni. Tvořili ji přední
české floristky a to Klára Franc Vavříková a Jarmila a Petra Pejpalovi.
Oslavují zde 100. výročí založení Československé republiky a českou státnost. Z nádherných květin v nadlidské
velikosti zde vytvořili nejzajímavější osobnosti naší
země, byli zde například Ema Destinová, Marie Terezie, kněžna Libuše, Božena Němcová, Adina Mandlová
a také nepřehlédnutelná i svými proporcemi Jarmila Šuláková. Celkem vytvořili 12 květinových postav, které se
něčím u nás proslavily. Pokud někdo ve výtvorech tyto
osobnosti nepoznával, byly opatřeny patřičnou fotografií s textem.
V zadní části výstaviště hrála hudba, ostatně jako
každý rok. Při zahajování výstavy zde byla Eva a Vašek
a při naší návštěvě zde hrála hudba pod názvem „Motýl
band‘‘. Kdo chtěl, nebo byl znaven a chtěl si při kávě odpočinout, měl možnost.
Plni dojmů a dobře naladěni jsme se kolem třetí hodiny
vraceli domů obtěžkáni ukořistěnou krásou.
Tak přátelé, příště zase na shledanou, třeba to bude
na výstavě (pokud si to budete přát) v Olomouci.
Za Klub seniorů z Pohořelic vám přeji příjemné slunné
dny, plné pohody a odpočinku třeba na rozkvetlém balkóně nebo na vaší zahrádce.
Marie Horychová.
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

DEN MATEK

Česká společnost ornitologická a Město Pohořelice
uspořádaly v sobotu 12. května pro všechny milovníky
ptactva a přírody Vítání ptačího zpěvu. S průvodcem
Ing. Krásou jsme uvítali a oslavili návrat ptačího zpěvu
do naší krajiny i krásu jarní přírody.

Den Matek jsme oslavili v sobotu 12. května v sále
Radnice s herečkou a spisovatelkou paní Ivankou Devátou, kterou doprovázel harmonikář Libor Šimůnek.
Po úvodních slovech starosty Ing. Josef Svobody, který popřál maminkám v sále Radnice k jejich svátku, se
na jevišti ujala slova paní Ivanka Devátá, která odpovídala na dotazy diváků. Vyprávěla o jejím hereckém, filmovém a spisovatelském údobí. Posluchači se dozvěděli,
že Ivanka Devátá byla poprvé vdaná za herce a malíře
Miloše Hlavicu, jejím druhým manželem byl herec Josef
Vinklář. Domovskou divadelní scénou bylo Realistické
divadlo v Praze, po skončení herecké dráhy se Ivanka
Devátá plně věnuje spisovatelské činnosti, je autorkou
13 prozaických knih, mnoha povídek a fejetonů. Je také
držitelkou Ceny Františka Filipovského v roce 2012
za celoživotní mistrovství v dabingu.

Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice ČSO
(ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci)
a navazuje tak na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní
ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli
v květnu ptačí zpěv. Později byla převzata řadou národních partnerů sdružení BirdLife International. V Pohořelicích tuto akci pořádáme od roku 2014.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Charitní pečovatelská služba působí na Pohořelicku
již od roku 2008.
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
ing. Táňa Poláchová, asistentka pro KPSS Pohořelice
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVEN 2018

Během vyprávění zahrál pan Šimůnek na harmoniku
známé písně. Celé vyprávění bylo velmi příjemné a moc
dobře se poslouchalo. Po ukončení pořadu paní Devátá
ochotně podepisovala zájemcům své knížky i s věnováním, pokud měl někdo zájem se s ní vyfotit, nedala se
dlouho přemlouvat a všem vyhověla. Podvečerní posezení s takto příjemnou dámou bylo opravdovým “pohlazením” po duši. K tanci a poslechu ještě zahrál Petr
Šarda na harmoniku.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
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28. VÝSTAVA VÍN

AKCE SVČ POHOŘELICE

V sobotu 28. dubna pořádali Pohořeličtí vinaři společně
s ČZS Pohořelice 28. výstavu vín. Celkem bylo vystaveno 288 vzorků. Všechna vína, bodovaná 18,6 a výše byla
oceněna diplomem. Celkem jsme udělili 173 diplomů.

2. 6. (sobota) - Oslava Mezinárodního dne dětí
• Program je zajištěn v době od 14.00 do 18.00 hod.
před MěÚ. Připravena řada soutěží a atrakcí, vystoupení muzikálu Děti ráje.

V POHOŘELICÍCH

NA MĚSÍC ČERVEN 2018

3. 6. (neděle) - Smart Up Otevírací discgolfový
turnaj
• Turnaj v discgolfu k příležitosti otevření rozšířeného
hřiště v místním parku. Začátek 14:00 hod. v parku
u zdravotního střediska.
8 - 10. 6. (pátek - neděle) - MČR Juniorů 2018
v Ultimate frisbee
• Pořádání mistrovství České republiky v Ultimate frisbee v kategoriích OPEN a WOMAN do 20 let.
Šampiony v jednotlivých kategoriích jsou:
• Stanislav Popela z Perné za vystavené víno Müller
Thurgau PS
• Josef Duda z Přibic za vystavené víno Moravský
muškát 2011 VB
• Flodr F. + Z. ze Žabčic za vystavené víno Dornfelder
• Jiří Kotek ze Židlochovic za vystavené víno Frankovka
2015
• Petr Odehnal ml. z Malešovic za vystavené víno Frankovka rose

9 - 10. 6. (sobota - neděle) - Taneční vystoupení
na Slavnostech města
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek, tanečních kroužků Shake-UP Pohořelice a Novoveských
štístek a výstava výtvarných prací.
16. 6. (sobota) - Zámecká slavnost v parku
• Zámecká slavnost pro všechny prince a princezny.
Bohatý program, občerstvení zajištěno, začátek 16:00
hod.
18. 6. (pondělí) - Vodácký výukový kurz
na Jihlavě pro ZŠ Židlochovice
• Zajištění vodáckého výukového kurzu na řece Jihlavě
pro ZŠ Židlochovice.
20 - 21. 6. (úterý - středa) - Vodácký výukový
kurz na Jihlavě pro ŽS Nádrážní Hustopeče
• Zajištění vodáckého výukového kurzu na řece Jihlavě
pro ZŠ Nádražní Hustopeče.
21. 6. (středa) - Preventivní akce „Den z IZS”
• Realizováno ve spolupráci s Městem Pohořelice v rámci projektu Bezpečnější Pohořelice.

Nejlépe hodnocené víno místního vinaře byl Modrý
Portugal 2016 od Vítězslava Celnara.
Všem děkujeme za vystavené vzorky a už teď se těšíme
na výstavu v roce 2019.
Za Pohořelické vinaře
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25 - 28. 6. (pondělí - čtvrtek) - Vodácký
výukový kurz na Jihlavě pro SŠTE Brno
• Zajištění vodáckého výukového kurzu na řece Jihlavě
pro SŠTE Brno.

Aleš Saitl
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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.
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.

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.

POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVEN 2018

Nabídka kroužků Střediska volného času
Pohořelice ve školním roce 2018/2019
Upozorňujeme rodiče, že přihlašování do kroužků
na školní rok 2018/2019 bude probíhat od 4. června
2018. Přihlášky budou k dispozici na SVČ Dlouhá 39,
nebo u pracovníků SVČ. Přihlaste své děti do kroužků
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
7
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• 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
• Rybářský kroužek – (1. třída – 18) let, - 700,--Kč/školní rok - Jaroslav Strouhal

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.
Novoveská štístka SVČ Pohořelice
na celostátní soutěži ve Střelicích
Ve dnech 20 - 21. 4. 2018 se Novoveská štístka SVČ
Pohořelice zúčastnila několikadenní celostátní soutěže
ve Střelicích (v minulosti tato soutěž bývala v Táboře).
Tanečníci se zúčastňovali výukových seminářů nejenom
country tanců, square dance, line dance, ale i skotských
softů, square dance, couple dance, valčíku a waltzu a tanců dalších národů (židovské a indské). V rámci soutěže
bylo otevřeno celkem 12 kategorií, z nichž Novoveská
štístka soutěžila v 6 kategoriích. Umístění štístek - country od 6 - 12 let 2. místo za předtančení U tří louží, kategorie line dance do 12 let 2. místo Horáček, country
nad 12 let – 3. místo Prostě country, country show od 12
- 17. let 2. místo za Kamarádky v dešti, příbuzné styly
od 12 – 17 let za Proměny 1. místo, v kategorii moderní
od 12 – 17 let Cowboy Chipz 1. místo. Štístka se stala
opět velice úspěšným souborem v hodnocení souborů
– získala jeden bronzový, tři stříbrné a dva zlaté poháry.

Táborová činnost 2018
Upozorňujeme, že z důvodu velkého zájmu, máme již
všechny letní tábory plně obsazené. Děkujeme za pochopení.
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
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
8

Hned další týden se vydala štístka bojovat do Brna
na Festival tanečního mládí. Na této soutěži se děti
utkaly s tanečníky z tanečních škol jako je např. Danza,
Niké, TŠ Starlet, Aneri a další. Regionální kolo Festivalu
tanečního mládí SUT 2018 pro Jihomoravský kraj, Kraj
Vysočina a Zlínský kraj skončil pro štístka následovně: Novoveská štístka SVČ Pohořelice získala 4. místo
za U tří louží a postup na Mistrovství ČR v plesových
choreografiích, kategorie Děti v České Lípě, 3. místo
za Cowboy Chipz a postup na Mistrovství ČR v plesových choreografiích, kategorie Junior v České Lípě, Kamarádky v dešti, i když byla zařazena do Mládeže - věková kategorie spíše pro 16 let a výše - krásné 2. místo
a přímá nominace na Mistrovství ČR v show dance, kategorie mládež v Litoměřicích., 3. místo Prostě country
(stejně jako Kamarádky v dešti – věková kategorie nad
16 let) a přímá nominace na Mistrovství ČR v plesových
choreografií.
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVEN 2018
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Středisko volného času Pohořelice získalo cenu
hejtmana JMK za společenskou odpovědnost
V úterý 24. dubna 2018 obdrželo Středisko volného času
Pohořelice Čestné uznání hejtmana Jihomoravského
kraje. Akce se konala v nádherném prostředí vily Löw-Beer v Brně. Velice nás těší uznání a pochvala za naši
práci. Osmnáct organizací působících v kraji mělo šanci
získat Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Letošní ročník poznal své vítěze
po skončení konference nazvané „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“. Ocenění
předal v brněnské vile Löw-Berr náměstek hejtmana
Marek Šlapal.

sáhlý záchranný výzkum. Při něm bylo prozkoumáno
více než 1000 pravěkých objektů, laténskému období
z nich náleželo několik zahloubených chat a 9 kostrových hrobů, z toho dva s kompletní bojovnickou garniturou.
Keltský luk, bojová a lovecká zbraň, která sama o sobě
jsouc vyrobena z organických materiálů, se z období
keltského osídlení v našem nálezovém prostředí nedochovala. Četné nálezy šipek na hradišti Černov, spolu
s hojnými dalšími militarii a stopy požáru, svědčí o bojích, které na hradišti proběhly, a které byly patrně i příčinou jeho zániku. Další poměrně početná kolekce šipek
pochází z oppida Staré Hradisko. Zajímavé je, že ve výbavě bojovníků z plochých keltských pohřebišť šipky doloženy nejsou.
Zdroj: J. Čižmářová, Encyklopedie Keltů
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
komerční inzerce

Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec
svých zákonných povinností zabývají.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice

STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 3. DÍL

Keltové byli prvním známým etnikem, které významně
ovlivnilo osudy našeho území.
Pro Kelty smrt nebyla ničím jiným než výměnou místa a věřili, že život se vším všudy pokračuje dál v jiném
světě, ve světě mrtvých. A když člověk zemře v tomto
jiném světě, znovu se narodí do našeho světa. Keltové
vítali narození smutkem a úmrtí radostně slavili.
Pokud bychom šli do boje s takovými myšlenkami
a pevně jim věřili, vyrazili bychom asi jen s mečem nebo
kopím a jinak zcela nazí. Abychom zvýšili šanci na svou
vlastní smrt. A takto to i mnozí keltští válečníci konali.
Zabíjení na dálku tedy válečná lukostřelba mohla být tomuto etniku tedy zcela cizí.
V souvislosti se stavbou vodního díla Nové Mlýny byl
v letech 1982-1988 pod vedením I. Rakovského na polokulturní lokalitě (na pravém břehu Dyje, cca 1100 metrů
jihojihovýchodně od kostela v Pavlově) proveden rozPOHOŘELICKÉ LISTY | ČERVEN 2018
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BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018
V roce 2018 město Pohořelice realizuje opět projekty
zaměřené na prevenci kriminality ve městě, kterým se
město systematicky věnuje již od roku 2007. V letošním
roce je tento projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE
2018 plně financován pouze z rozpočtu města Pohořelice (JMK v letošním roce nezařadil podporu preventivních projektů měst do svého rozpočtu a neposkytl tak
dotační podporu na jejich realizaci).
Projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 se svým
obsahem zaměřil na prevenci kriminality mezi mládeží,
ale také mezi seniory.

Další aktivitou projektu je podpora činnosti Klubu
mládeže OÁZA, který je provozován při SVČ Pohořelice, díky projektu je spolufinancován pracovník, který se
věnuje práci s touto mládeží v klubu.
Součástí tohoto ročního projektu jsou také besedy a semináře na téma prevence – v přípravném týdnu na konci
prázdnin je to např. seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU. Seminář vedou odborní preventisté Policie ČR. Je
určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení celého ORP Pohořelice.
Na stejné téma proběhne také beseda se žáky ZŠ a MŠ
Pohořelice v posledním týdnu letošního školního roku.
Poslední z aktivit projektu pamatuje také na naše občany seniorského věku, pro které jsou určeny besedy
pořádané ve spolupráci s místním oddělením Policie
ČR. Jedná se o besedy na téma: kriminalita páchaná
na seniorech, internetová kriminalita, bezpečnostní rizika související s vyšším věkem atd.
Na realizaci projektu se podílí město Pohořelice, městská policie, Obvodní oddělení Policie ČR, Středisko volného času Pohořelice a ZŠ a MŠ Pohořelice.
Za realizační tým

Ing. Hana Mlýnková

Pro mládež jsou cílené aktivity projektu jako Den s integrovaným záchranným systémem Pohořelice, III.
ročník, který se bude konat dne 21. 6. 2018 pro žáky
místní základní školy (cíleno na žáky 4. až 6. tříd).
Pro žáky okolních základních škol se bude tato akce
opakovat ve stejném rozsahu na podzim tj. 27. 9. 2018.
V tyto dny se žákům základních škol celého správního
obvodu ORP Pohořelice představí složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený
kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který
pro žáky připravil simulátor nárazu automobilu. Nově
bude do akce zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod
záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika
popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz
) V rámci akce bude předvedena dobrovolníky Českého
červeného kříže simulace dopravní nehody se zásahem
jednotlivých složek IZS JMK. Dále budou pro žáky škol
připraveny stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakují zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první
pomoci, mají možnost si zblízka prohlédnout automobil
dálničního oddělení Police ČŘ. Součástí programu bude
také zásah psovodů Policie ČR.
10
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MAS PODBRNĚNSKO
POMÁHÁ ROZVÍJET NÁŠ REGION
Na jaře uplynul více než rok, kdy Místní akční skupina
Podbrněnsko (dále jen „MASka“) vyhlásila první výzvy,
otevřela dotační soutěže pro obce, školy a podnikatele
z našeho regionu. Do dnešního dne se nám podařilo
připravit celkem 8 výzev s celkovou alokací ve výši 63,2
mil. Kč. Rád bych Vám krátce představil tyto projektové
příležitosti, které mohou být realizovány i díky penězům
plynoucím přes MASku.
V březnu 2017 jsme připravili výzvu (dotační možnost)
z Programu rozvoje venkova (PRV). Tato výzva byla zaměřena na podnikatele s celkovou alokací (částka, která
se rozděluje mezi žadatele) ve výši 13,9 mil. Kč. Celkem
orgány MASky vybraly a podpořily 14 projektových žádostí. Stejnou výzvu jsme vyhlásili ještě na jaře toho roku
s alokací ve výši 10,2 mil. Kč. Obdrželi jsme 18 žádostí
a hodnocení zde není doposud ukončené. Do obou výzev podávali své projekty podnikatelé nejen z Pohořelic.

Podrobnější informace o připravovaných výzvách a dalších aktivitách MASky naleznete na naší webové prezentaci www.podbrnensko.cz
Osobně jsem velmi rád, že MASka pracuje a pomáhá
prostřednictvím projektů rozvíjet náš region. Rozvoj
regionu není jen o poskytování dotací přes MAS. Naše
MASka pomáhá i školám, neziskovým organizacím
a obcím s dalšími aktivitami, které Vám představím
v dalším článku. Moc mě potěšilo, že naše činnost je
velmi kladně hodnocena a MAS Podbrněnsko je řazena k nejúspěšnějším MASkám v republice a to i přesto,
že její historie je relativně krátká. Podpořené projekty za více než 60 milionů korun jsou pro nás motivací
do dalších let.
Za MAS Podbrněsko

Mgr. Ondřej Veselý

komerční inzerce

V polovině roku 2017 jsme vyhlásili dvě výzvy z operačního programu Zaměstnanost (OP Z) na podporu osob
pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce
s alokací ve výši 1,9 mil. Kč. Zde byl vybrán a podpořen jeden projekt: Péče o děti 1. stupně základní školy
ve správním obvodu ORP Židlochovice s rozpočtem
více než 1,5 mil. Kč. Projekt financuje péči o děti mimo
školní vyučování, kde se nejčastěji jedná o příměstské
tábory. Na konci dubna roku 2018 byla dále ukončena
výzva na podporu ambulantních, terénních a vybraných
sociální služeb. Hodnocení zatím nebylo ukončeno.
V této výzvě je alokace ve výši 4 mil. Kč.
MASka začala vypisovat i výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V březnu 2017
jsme připravili výzvu na udržitelnou a bezpečnou dopravu s celkovou alokací 13,5 mil. Kč. Uspěli všichni
žadatelé, kteří díky prostředkům z MASky zlepší bezpečnost na komunikacích a opraví chodníky v obcích.
Podpořené projekty jsou z obcí: Rebešovice, Rajhradice,
Pravlov a Branišovice.
Druhá výzva z IROP směřovala na základní a střední
školy s celkovou alokací 13,6 mil. Kč. Opět uspěli všichni žadatelé, MŠ a ZŠ Pohořelice, MŠ a ZŠ Loděnice, ZŠ
Židlochovice a ZŠ TGM Rajhrad. Podpořené projekty
se týkají investičních akcí do jazykových, přírodovědeckých a technických učeben.
Třetí výzva z IROP cílila na podporu infrastruktury do sociálních služeb a sociálního bydlení s alokací ve výši 6,1 mil. Kč. Podpořen byl projekt Stavební
úpravy budovy TJ Loděnice - zřízení tří sociálních bytů
v obci Loděnice.
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SLAVNOSTI MĚSTA
POHOŘELICE A OKOLÍ 2018
I v letošním roce bude probíhat program na „pódiu B
- stará obec“, jako v minulých letech. Během pátku a soboty vystoupí několik skupin.
Skupina BARONET
Skupina Baronet navazuje ve svém základu na pohořelickou kapelu Galerie 20. Někdy se to tak stane, že
tři z pěti muzikantů ukončí z opodstatněných důvodů
účast v kapele (stěhování, pracovní důvody apod.). To
se stalo Galerii koncem roku 2017. Zdálo se, že projekt
definitivně skončí. Leden 2018 však přinesl nečekané
překvapení. Jakoby „mávnutím kouzelného proutku“
se k muzikantskému angažmá podařilo přibrat tři nové
muzikanty během jediného měsíce. Janu na zpěv, Aleše
na kytaru a Slávka na bicí. Již na první zkoušce bylo jasné, že je tu nová parta lidí, které muzika baví, mají zkušenosti a chtějí se setkávat. Vzhledem ke skutečnosti, že
většina členů v kapele je nových, domluvili se na názvu
Baronet. Nová kapela opustila vlastní tvorbu a orientuje
se především na známé české a zahraniční hity. Kromě
toho zahraje na přání českou i moravskou lidovku. Repertoár má postavený pro široké uplatnění - zábavy, plesy, firemní večírky, společenské akce, narozeniny, svatby,
silvestry aj.. Hezký poslech přeje Baronet.

Skupina Massage
Počátek Massáží se dle dochovaných zažloutlých fotografií odhaduje na rok 2003. Jako začínající rocková
kapela (hrající převzaté písně) složená z mladých nadšených rockerů, začala dobývat Jižní cípek Jižní Moravy.
V roce 2011 se rozhodli pro natočení prvního debutového CD, které proplouvá lehce mezi rockovými žánry
a není nikterak jednotvárně vyhrazeno.

Složení skupiny:
• Tonda - kytara, zpěv
• Vašek - bicí, kytara, zpěv
• Pavel - kytara, zpěv
• Eda - baskytara, zpěv
Skupina Elbereth
Kapela vznikla kolem roku 1993. Po asi tříletém fungování kapela přerušila činnost.Ke znovuobnovení došlo
v roce 2001. V roce 2002 obsadil post zpěváka Jiří Zonyga.V témže roce kapela vydává demo Zemřel Smích
a v roce 2005 vydává CD Hladová Bestie.Počátkem
roku 2007 proběhla změna v sestavě a zpěvákem ELBERETHU se stává Robin Mráka (MRAK). Od ledna 2015
začínám s novým zpěvákem Milošem Hořínkem.

Sestava skupiny Baronet:
• Štěpán Pirnus - zpěv, kytara, akordeon
• Jana Soukalová Brabcová - zpěv
• Aleš Jelínek - zpěv, kytara
• Slavomil Vepřek - bicí
• Štěpán Pirnus jr. - baskytara
Kapelník Štěpán Pirnus
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Složení skupiny:
• Miroslav Bílek – kytara
• Pavel Sasa Sasin - bicí
• Patrik Schneider - basa
• Miloš Cukero Hořínek - zpěv
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Skupina Máš čas band Pohořelice

Skupina Projekt

Skupina muzikantů hrajících country, folk i rock, takže tu svou písničku si vybere každý. Hrají od roku
2007 a výběr písniček, které hrají, má dost široký záběr - od trempských písniček (např. bratři Ryvolové)
přes folk (Jarek Nohavica, Lehká noha) , country (Bob
Dylan, Greenhorns) a bluegrass(Cop) až po rokové písničky (Kabát, Kryštof nebo Divokej Bill). Mají i vlastní
písničky.

Skupina Projekt rock vznikla v roce 1981 a zakladatelem je zpěvák Bob Šmíd, který ve skupině působí
do dnešních dnů. Její kořeny můžeme hledat v Troubsku
a v Brně - Bosonohách, odkud vzešla spousta dobrých
rockových muzikantů. V roce 1984 se kapela zcela rozpadá, aby se těsně po sametové revoluci v roce 1990 dala
znovu dohromady.

Složení skupiny:
• Milan Vašuta - kapelník, mandolína, kytara, zpěv,
chřestítka
• Jiří Rouzek - kytara, foukací harmonika, cajon, rytmika zpěv
• Jiří „Efendi“ Černý - kytara, tahací harmonika, flétny,
zpěv
• Dušan Rouzek - kytara, elektrická kytara, bubínky,
zpěv
• Michal „Doktor“ Blovský - baskytara, kontrabas, kytara, zpěv
• Jarek Pípa - zvuk
Skupina Alrox
Rocková kapela sestavená z hudebníků z Brna, Znojma,
Vyškova a Dol.Kounic. Repertoár z vlastních skladeb
i převzatých známých domácích i zahraničních autorů,
např. Arakain, Citron, Kreyson, Mogul, Kabát, XIII. století, Markýz John aj.

Složení skupiny:
• Tomáš - sólový zpěv
• Jana - klávesy, zpěv
• Jirka George - kytara,zpěv
• Laďa - sólová kytara
• Tomáš - bicí
• Jirka Fogl - basa
POHOŘELICKÉ LISTY | ČERVEN 2018

Složení skupiny:
• Bob Šmíd - zpěv
• Jindřiška Beránková - zpěv
• Petr Mezník - kytara, zpěv
• David Vozdecký - kytara, zpěv
• Michal Sládek - basa
• Miloš Sedláček - bicí
Skupina Patent
Rocková skupina Patent působí na české hudební scéně už řadu let a hraje převážně vlastní repertoár. Vydala
CD „Hrajou rock“.

Složení skupiny:
• Mirek Rajdl - lead vocal
• Jiří Svítil - guitar, back vocal
• Jara Kroupa - bass, back vocal
• Miloš Sedláček - drums, back vocal
Čerpáno z Banzone.cz
13
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Slavnosti města Pohořelice a okolí
XIV. ročník

8. – 10. června 2018
Pátek 8. června 2018
Pódium A (u sportovní haly)
18:00 .... Šíleně smutná princezna – ZUŠ
Pohořelice
19:00 .... Jazzový soubor – Dřezband
19:30 .... Výběr – pásmo vystoupení ZUŠ
Pohořelice
21:30 .... RYBIČKY 48
23:30 .... Distant Bells – Pink Floyd Tribute
Band

Pódium B (Stará obec)
19:00 Baronet
21:30 Massage
23:30 Elbereth

Sobota 9. června 2018
Pódium A (u sportovní haly)
13:50 .... Průvod od MŠ Pohořelice - zahájení
14:10 .... Mažoretky ZŠ a MŠ Pohořelice
15:00 .... EWA FARNA
16:30 .... Rozmarýnek SVČ Pohořelice
17:30 .... Thom Artway
18:40 .... Shake – UP SVČ Pohořelice

Pódium B (Stará obec)
15:00 .... Děti pirátů a ztracený poklad
- Divadlo eMILLIon
18:00 .... Máš čas band
19:30 .... Alrox
21:30 .... Projekt
23:30 .... Patent

19:30 .... QUEENIE –world Queen tribute
band
21:30 .... RED SOCKS ORCHESTRA
01:30 .... Ukončení programu

Neděle 10. června 2018
Pódium A (u sportovní haly)
13:20 .... Zahájení programu
13:30 .... Novoveská štístka - přehlídka

Pódium B (Stará obec)
15:00 .... Skupina Chayag - ethnomusic
16:30 .... Skupina Chayag - ethnomusic

13:40 .... Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla
14:30 .... Novoveská štístka SVČ Pohořelice
15:30 .... Leona Machálková & skupina
16:45 .... Crazy Vranovice
17:30 .... Michal Prokop & Framus Five

14
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Doprovodný program:









Expozice muzejního spolku: Pá 14:00 – 18:00, So 14:00 – 18:00, Ne 14:00 – 16:00,
Konírna, ul. Pšeničná
Výstava kaktusů a sukulentů: Čt 14:00 – 18.00, Pá 9:00 – 18:00, So 10:00 – 18:00,
Ne 10:00 – 16:00, Konírna, ul. Pšeničná
Vyhlídka z věže kostela sv. Jakuba Staršího: So 14:00 – 18:00, Ne 14:00 – 18:00
MŠ Pohořelice – den otevřených dveří: So 14:00 – 17:00, program pro děti + šermíři,
17:00 – pasování předškoláků
„Objevte s námi hrobku Tutanchamona“ výstava výtvarného oddělení ZUŠ Pohořelice:
So 14:00 – 18:00, ZUŠ Pohořelice, ul. Školní
„Výtvarný svět“ výstava výtvarného oddělení SVČ Pohořelice: So 14:00 – 18:00,
Ne 14:00 – 18:00, Stará radnice, Brněnská 2
Výstava „Školní produkty s.r.o.“ projekty, práce a výtvarná díla žáků MŠ a ZŠ Pohořelice:
So 14:00 – 18:00, Ne 14:00 – 18:00, Stará radnice, Brněnská 2
Flowers and Plants-HOME & GARDEN-DECOR and DESIGN - Kvĕtiny z celého světa - prodejní
výstava kvĕtin: So 8:30 - 20:00, Ne 13:00 - 18:00

Změna programu vyhrazena.
Generální sponzor: Město Pohořelice
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
Bačík - tiskárna - reklama, 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
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
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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
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
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VÝJIMEČNÝ PROJEKT

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT A VERNISÁŽ
Že praktická příprava na povolání není tím jediným,
v čem se žáci cvrčovického učiliště mohou rozvíjet,
ukázala Vernisáž konaná 23. 4. 2018 na OU Cvrčovice.
Žákům je zde každoročně k dispozici přes dvacet volnočasových kroužků, jazykových, sportovních i uměleckých. Právě žáci uměleckých kroužků letos spojili své
síly a za pomoci žákovského parlamentu a pedagogů
školy zorganizovali na den přijímacího řízení společnou
výstavu v prostorách školního parku a terasy.

ZŠ A MŠ POHOŘELICE
Hry bez hranic

„Výstavu jsme nazvali Vernisáž, protože do parku bylo
možné obrázky umístit jen na jeden den. Byla to taková
zkouška, jak zvládneme organizaci a jaké budou ohlasy
lidí, kteří přijdou,“ vysvětluje budoucí aranžérka Maruška, předsedkyně žákovského parlamentu. Tvorba žáků
fotografického kroužku na téma „Cesta z města“ a výkresy výtvarného kroužku na téma „Barvy a pocity“ byly
instalovány přímo na větve stromů a keřů, a tak bylo
možné například v parku potkat barevné pávy a mezi
květy si připomenout podzimní či zimní přírodu. Terasu oživily květy a mozaiky aranžérů tvořené v předmětu
Kreslení a modelování a přírodně motivovaná tvorba
keramického kroužku. Své místo zde našla i fotografie
portrétní. Žáci, kteří se po několik týdnů podíleli na organizaci, se v den Vernisáže ujali role průvodců, a to
nejen dětí a rodičů přicházejících na přijímací zkoušky,
ale také všech zájemců z řad veřejnosti a žáků a zaměstnanců školy. Ti všichni měli možnost se ve všedním dni
krátce zastavit, posedět na lavičce, občerstvit se a načerpat pozitivní energii z originálních a hravých dílek žáků
školy. „V návštěvní knize nás lidé chválí, píšou krásné,
inspirativní, jsme moc rádi a určitě takovou akci budeme opakovat,“ uzavírá spokojeně Maruška.
Mgr. Jana Petlachová, učitelka OU Cvrčovice
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Ve středu 9. května 2018 se naše škola zúčastnila již
8. ročníku soutěže „Hry bez hranic“, kterou připravilo SVČ Pohořelice. Sportovalo se v areálu za sportovní
halou. Celkem mělo zápolit šest týmů, ale jedna škola
bohužel nedorazila. Každé družstvo mělo svou barvu.
Pro Pohořelice to letos byla oranžová. Reprezentovali
nás tito žáci: Viktor Žďárský (1. B), Štěpán Furiš (2. C),
Michelle Šestáková (3. C), Jakub Plaštiak (4. A) a Stanislava Marjanovič (5. C). Našimi soupeři byly děti z Ivaně, Loděnic, Troskotovic a Vlasatic. Soutěžilo se v šesti
disciplínách a náš tým si vedl výrobně. Po skončení pěti
disciplín jsme se dělili o pomyslné první místo s dalšími dvěma školami. Bohužel v poslední disciplíně, která
byla dvojnásobně bodovaná, nám štěstí nepřálo a skončili jsme na čtvrtém místě. I přesto jsme si dopoledne
plné her krásně užili a přesvědčili jsme se o tom, že umíme spolupracovat jako tým a hrajeme fair play.

Již nyní se těšíme na další ročník Her bez hranic.
Mgr. Jana Slaná
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Exkurze k dějinám II. a III. odboje a k dějinám
holocaustu
Tentokrát žáky společenskovědního semináře zavedlo
poznání za moderními čs. dějinami do Prahy a Terezína. Ústředním motivem exkurze byl protinacistický
a protikomunistický odboj. Při přípravě exkurze jsem se
inspiroval pořadem „Krvavá léta“ spisovatele Jiřího Padevěta, který své diváky provádí místy spojenými s nejtemnější moderní historií.
První zastávkou byla kasárna v Ruzyni, kde nacisté popravovali představitele českého odboje. Na tomto místě
jsme si připomněli zástupce studentského hnutí, kteří
byli zavražděni 17. listopadu 1939 a první generaci odbojové skupiny Obrana národa (gen. Vojta, gen. Bílý,
pplk. Balabán). Na pietním místě se nachází restaurovaná zeď se stopami po kulkách, které ukončili život našich statečných předků.

Druhý den ráno jsme se vypravili na Vinohradský hřbitov, kde jsme minutou ticha a kytkou uctili památku
Václava Havla.
Následně jsme se přesunuli do Terezína, kde nás čekala prohlídka malé pevnosti Terezín, kterou nacisté využívali jako vězení pro své odpůrce. Prošli jsme si cely,
samotky, nádvoří, sprchy a poznali na vlastní kůži tvrdé
podmínky káznice pražského gestapa. Prohlédli jsme si
propagandistický film, který líčil terezínské ghetto (velká pevnost) jako lázeňské město, kde mohou Židé v klidu žít a zemřít. Na závěr jsme navštívili kolumbárium,
krematorium a márnici.
Často se my, dospělí, pozastavujeme nad naší mladou
generací, kterou nic nebaví. Troufnu si tomuto tvrzení
oponovat. Na exkurzích vidím žáky, jak se zajímají o podrobnosti poutavých odbojářských příběhů, jak se dokáží vžít do osudů trýzněných, jak dokáží zapřemýšlet nad
významem slov jako svoboda, odvaha či vztah k místu,
kde žiji. Současná generace je určitě jiná než ty předchozí, ale rozhodně ne ztracená.
Mgr. Lukáš Mertlík
Den Země - vlastivědná exkurze za zvířátky
Poslední týden v dubnu se žáci 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D
a 3. B vydali na vlastivědnou exkurzi do Velkého Dvora, kde navštívili sušárnu. Seznámili se zde s chovem
pštrosů, vietnamských prasat, ovcí, páru oslů, kuřecích
brojlerů a také viděli malé telátko, které je zde uměle dokrmováno, protože jeho maminka má zdravotní potíže
a nemůže se o něho postarat. Děti si mohly pohladit kuřátko, nakrmit oslíky i prasátka. Ta se jim líbila nejvíce.

Druhým místem bylo pietní místo v Praze – Kobylisích, kde nacistická diktatura popravila přes 500 Čechů.
Uprostřed panelového sídliště se nachází velmi důstojné místo ke vzpomínání. Právě tady se protnuli příběhy
odbojářů, které si často připomínáme na hodinách nebo
přímo na exkurzích. Život tu nedobrovolně skončil
pplk. Josefu Mašínovi, členu legendární odbojové skupiny Tři králové, gen. Aloisi Eliášovi, jedinému popravenému premiérovi v době 2. světové války, pravoslavným
kněžím, kteří skrývali parašutisty v kostele v Resslově
ulici, lidickým mužům, které nacisté nezavraždili přímo
v Lidicích a mnohým dalším.
Poslední zastávkou prvního dne byl hřbitov v Praze –
Ďáblicích, kde nacisté i komunisté házeli do šachtových
hrobů pozůstatky svých odpůrců. Připomněli jsme si
osudy gen. Heliodora Píky, číhošťského faráře Josefa
Toufara, parašutistů bojujících o život v Resslově ulici,
paní Zdeny Mašínové, Václava Švédy, Zbyňka Janaty aj.
Nejemotivnější byl ovšem dětský hřbitov, kde jsou náhrobky jen několik dní starých obětí, které se narodili
vězeňkyním komunistických káznic.
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Děkujeme majitelům Kudrnovým a Šťastným za umožnění návštěvy Sušárny ve Velkém Dvoře a také za velmi
milé přijetí a dobré občerstvení.
Mgr. Jana Slaná
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Den Země
Ve středu 25. 4. se na druhém stupni naší školy uskutečnil projektový „Den Země“. Žáci pracovali po třídách
v tříčlenných skupinkách. Do vymýšlení a vedení stanovišť byli aktivně zapojeni žáci devátých ročníků a přírodovědného kroužku, což se velmi osvědčilo.
Žáci šestých a sedmých ročníků se střídali v mikroskopování, pozorovali živé i neživé přírodniny, prováděli
jednoduché pokusy s vodou, luštili přírodovědné rébusy, třídili odpad, hráli přírodovědného Kahoota nebo
sestavovali rodové a druhové názvy organismů.
U osmých a devátých ročníků se kladl důraz na první
pomoc. Všichni „prošli“ programem Hobit a vyzkoušeli
si, zda jsou schopni rozpoznat mozkovou mrtvici či srdeční infarkt. Další stanoviště byla zaměřená na odpady
formou AZ kvízu, zápolilo se v přírodovědném Kahootu, rozpoznávaly se vůně, luštily se vodní šifry nebo se
testovala orientace žáků. Vyvrcholením celodenního zápolení byla QR kódovaná s využitím tabletů.
Žáci se nejen pobavili, ale doufám, že získali spoustu
nových dovedností nejen o ochraně životního prostředí,
ale i o životě jako celku.
Mgr. Věra Harvánková
Beseda s Radimem Uzlem
V dubnu se všichni osmáci v rámci výchovy ke zdraví
zúčastnili přednášky našeho uznávaného sexuologa Radima Uzla. Co se dozvěděli a jak přednášku zhodnotili
ve školním časopise, vám prozradí následující řádky.
Dne 5. dubna proběhla přednáška pro žáky 8. ročníku
na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství v Divadle Bolka Polívky. Přednáška začala seznámením s různými druhy antikoncepcí, pokračovala
zajímavostmi, riziky a nemocemi. Pan Uzel také mluvil
o různých historkách, které ve své práci zažil. Pan Uzel
je totiž nejznámější český sexuolog, gynekolog a také
porodník. Zájem žáků vzbudila například “historka”
o znásilnění dívky dvěma nezletilými chlapci. Jelikož
měla znásilněná dívka zrovna 15. narozeniny, skončila
však před soudem za znásilnění ona a z oběti se stal viník. Věděli jste, že v některých zemích děti v mateřské
školce nafukují kondomy, aby měly s kondomem lepší
“vztah”? Žáci žasli údivem a ke konci hodiny nikdo neměl žádné otázky. Pan Uzel nám zpříjemnil přednášku
humorným zpracováním.
Markéta Pokorná, Tereza Procházková, 8. A
Školní produkty s. r.o.
Žáci ZŠ a MŠ Pohořelice vás srdečně zvou na výstavu
prací, která se uskuteční v přísálí Radnice 8. 6. – 10.
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6. 2018. K zhlédnutí budou zdařilé projekty z různých
oborů, osobní tvorba žáků, výtvarná díla a také můžete
hlasovat o nejhezčí tablo 9. ročníku.
Mgr. Veronika Šťastná
„V Poho“ číslo patnáct
Prvního května vyšlo patnácté číslo školního časopisu
„V Poho“. Tentokrát si můžete přečíst rozhovor s paní
učitelkou Černou, úvahy žáků o závislostech a ochraně
životního prostředí, články o zeměpisné olympiádě, halové kopané, frisbee, florbalu a o technických novinkách
ve škole. Žáci mediální výchovy pod vedením paní učitelky Gajdošové vytvořili další zdařilé číslo. Celý časopis
je stažení ve školním magazín na školním webu.
Mgr. Lukáš Mertlík
Zápis do prvních tříd
V pátek 20 4. 2018 se na základní škole konal zápis dětí
do prvních tříd. Děti s rodiči přivítaly nazdobené prostory v budově 1. stupně na Lidické. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné údaje u elektronického zápisu, předškoláci pracovali s učitelkami, plnili nejrůznější úkoly,
které slouží ke zjištění školní zralosti. Všechny děti byly
odměněny dárečky a pamětním listem.
Do prvních tříd v následujícím školním roce nastoupí
60 dětí z toho pět do školy v Pasohlávkách. 22 rodičů
projevilo zájem o přípravný ročník.
Všechny rodiče budoucích prvních tříd a přípravného ročníku zveme na schůzku ve školní jídelně Dlouhá
35, která se uskuteční ve středu 13. 6. od 16:00. Na této
schůzce představíme třídní učitelky, rozdělení žáků
do tříd a organizaci školní družiny a školní jídelny. Dále
budeme vybírat peníze na pracovní sešity.
Vedení školy
Plánované akce:
• 2. 6. 2018 | Soutěž mažoretek v Jihlavě
• 3.6. - 8. 6. 2018 | Expedice Jedovnice 2018, integrovaná terénní výuka pro 8. ročník
• 13. 6. 2018, 16:00 | Schůzka s rodiči žáků budoucích
prvních tříd a přípravného ročníku, školní jídelna
• 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
• 28. 6. 2018 | Sportovní den pro žáky druhého stupně
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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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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

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. 6. 2018, vyjde 2. 7. 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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