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ZÁŘÍ
bylo vždy spojeno s napětím – začátek školy znamenal
konec letních radovánek, na druhou stranu se sešli spolužáci (a spolužačky) a sdělovali si události, které během
letních měsíců zažili. Letošní léto bylo obzvlášť teplé
a suché, děti tak mohly využít domácí bazény i koupaliště v okolí. V důsledku suchého a horkého letošního roku
naříkají zemědělci zaměření na obiloviny a zeleninu.
Výnosy jsou podstatně menší a kvalita sklízených plodin je horší. Na druhou stranu jsou většinou spokojení
vinaři, protože hrozny mají dobrou kvalitu. Nenastaneli nějaká pohroma, letošní ročník vín bude patřit k těm
zajímavým. I pálenice budou mít co zpracovávat.

po levé straně ul. Brněnské (bráno při výjezdu z centra)
a výměnu stožárů veřejného osvětlení.

Během prázdnin pokračovaly ve městě práce na investičních akcích.

Ve Staré Obci provádí firma přípojky na vodu a kanalizaci k rodinným domům.

Firma M Silnice pokračovala (a v těchto dnech končí)
v pracích na stavbě přechodu pro chodce, stavbě autobusových zálivů a úpravě blízkého okolí na ulici Znojemské. Realizací této stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti
chodců a silničního provozu. Přístřešek na zastávce pro
cestující do Brna nebyl součástí dotační akce, bude řešen dodatečně.

Na ulici Školní (za rohem prodejny levných potravin)
byla v srpnu zahájena stavba prodloužení dešťové kanalizace a následně zpevnění povrchu.

Od července probíhají práce na stavebních úpravách bytového domu čp. 546 a 860 na ul. Znojemské. Stavební
úpravy zahrnují mj. nové přípojky splaškové a dešťové
kanalizace, injektáž proti vzlínající vlhkosti, výměnu
oken (pokud již v bytech nebyla vyměněna) a úpravu
okolí domu.

V červnu byly zahájeny práce na opravě bývalého hotelu
Pfann. Po skončení oprav dvoupodlažní budovy bude
tato sloužit jako komunitní centrum. Opravy se týkají
i dvora. Na objekt tzv. „Konírny“ se vstupem z Pšeničné
se nevztahuje žádný dotační titul. S ohledem na finanční
nákladnost se zatím s opravami nepočítá.
Pokračují práce na opravě tzv. Paarova zámečku. Stavba
po opravách bude sloužit výuce žáků I. stupně ZŠ.

Pokračují práce na stavbě protipovodňových opatření
města.
Další údaje jsou v článku o investičních akcích města vč.
fotografií.
Pracovníci městského úřadu se připravují na říjnové komunální a senátní volby, které proběhnou ve dnech 5.
a 6. října, druhé kolo senátních voleb pak o týden později.

V červenci byly společností Eurovia zahájeny práce
na vybudování společné cyklotrasy a chodníků na části
ulice Brněnské – od tzv. „Staré řeky“ po tiskárnu. Po autoopravnu jsou chodníky oboustranné, od Benziny
k tiskárně je chodník s cyklotrasou jednostranný. Akce
zahrnuje i vybudování podélných parkovacích stání

Ve dnech 27. a 28. července uspořádala naše mladá chasa hody. Vystrojené krojované páry od rána procházely město a zvaly na sobotní i nedělní hodovou zábavu.
Počasí bylo snad až příliš letní, všichni se pořádně potili. Sobotní večerní zábavy se zúčastnilo více než 630
návštěvníků, což je ještě více než v loňském roce. Hody
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se stárkům vydařily. Stárci a všichni, kdo se na pořádání a zabezpečení hodů podíleli, si zaslouží poděkování
za dobrou organizaci a znovuzavedení hodů mladých
v letním termínu.

lice, kasárna – kanalizace“ od firmy Škrob ve výši
382.342,75 Kč bez DPH,
• schválila výjimku z počtu dětí v MŠ Pasohlávky na 28
dětí.

Dětem i učitelům přejeme úspěšný start do nového školního roku a samé pěkné známky.

116. schůze rady města konaná dne 20. 6. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy, p.o., Dlouhá
35, Pohořelice a Mateřské školy, p.o. za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad,
• schválila Nařízení města Pohořelice č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy,
• souhlasila se sídlem firmy pro ordinaci dentální hygieny na zdravotním středisku, Brněnská 1, Pohořelice.

Našim babičkám a dědečkům přejeme vše nejlepší k Svátku seniorů, který bude prvního října. Dne
28. září odpoledne popřejeme jubilantům a od 17 hodin
v radničním sále zazpívají umělci z brněnských divadel
ke Svátku seniorů písničky z muzikálů.
Pěkné a slunečné září přejí
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
115. schůze rady města konaná dne 13. 6. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila poskytnutí náhradních prostor pro Klub seniorů v přízemí kina,
• schválila nájemní smlouvu s ČR-Státní pozemkový
úřad č. 147 N 18/59 o nájmu části pozemku p. č. 154
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 38 m2
• schválila pachtovní smlouvu s ČR-Státní pozemkový
úřad č. 146 N 18/59 o propachtování části pozemku
p. č. 154 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 77 m2
za roční nájemné 500 Kč,
• schválila vybudování zpevněného pruhu podél komunikace č. 533 na vlastní náklady žadatele, s podmínkou, že zpevněný pruh bude sloužit jako veřejné
parkoviště,
• schválila uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.
1200119943 s pojišťovnou VZP, a.s.,
• schválila finanční příspěvek 1.000 Kč na realizaci
projektu – umístění památečního kamene s pamětní
deskou pro odsunuté české a moravské občany v roce
1938 dle žádosti Muzejní a vlastivědné společnosti
v Brně, z.s., pamětní kámen bude umístěn na starém
hřbitově v Mikulově,
• schválila pořízení vybavení pro ordinaci dentální hygienistky na zdravotním středisku do výše 60.000 Kč
bez DPH,
• schválila Dodatek smlouvy o dílo č. 2 – Pohořelice, ul.
Dvorní, chodníky, parkovací a odstavná stání, dešťová
kanalizace a vegetační úpravy s Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Hodonín. Předmětem dodatku jsou vícepráce a prodloužení platnosti smlouvy do 30. 6. 2018,
• schválila nabídku firmy Silnice Škrob s.r.o., Svitavská 500/7, Blansko na zhotovení zakázky „Pohoře-
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117. schůze rady města konaná dne 18. 7. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• uložila městské policii kontrolovat plnění OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství,
• schválila zadat pokácení suchých stromů na pozemcích města v městském parku,
• schválila použití investičních prostředků na pořízení
altánu na zahradu mateřské školy dle žádosti MŠ Pohořelice,
• schválila udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Hybešova 955, Pohořelice dle předloženého návrhu,
• schválila navýšení finančních prostředků o 200 tis.
Kč pro asistenta pedagoga dle žádosti MŠ Pohořelice
a navýšení mzdy pro stávajícího školníka mateřské
školy. RM pověřila správce rozpočtu provedením rozpočtového opatření,
• schválila finanční dar z rozpočtu města ve výši
19.082 Kč na pořízení dresů florbalovému klubu FBC
Pohořelice,
• schválila odměnu řediteli Základní školy a Mateřské
školy Pohořelice, Dlouhá 35, a ředitelce Mateřské školy Pohořelice, Hybešova 955,
• schválila nájemní smlouvu mezi městem Pohořelice
a Povodím Moravy, s.p. – pronájem části pozemku
p. č. 998/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře
dočasného záboru 26 m2,
• navrhla na Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro
rok 2018 v Jihomoravském kraji obchod Řeznictví
a Ovoce-Zelenina Petr Bzduch a provozovnu EMVARO s.r.o. Pohořelice,
• uložila vyzvat zástupce firmy DHL, aby umístili
na parkoviště na ul. Loděnická chemické WC (TOI)
pro řidiče kamionů jezdících pro jejich firmu,
• schválila rozpočtové opatření města č. 5/2018,
• schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke stávající pojistné
smlouvě č. 1200119943 uzavřené s Pojišťovnou VZP,
a.s.
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118. schůze rady města konaná dne 15. 8. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku
• uložila paní Bilavčíkové navrhnout výzdobu ve městě
ke 100. výročí vzniku republiky.
• schválila v ceníku za pronájem celého fitness centra
cenu 500,- Kč/hodinu a pronájem Sokolovny ke komerčním účelům ve výši 500,- Kč/hodinu a to s účinností od 1. 9. 2018,
• schválila aktualizaci Pravidel pro stanovení platu ředitelům škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem Pohořelice podle § 178 zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
• schválila poskytnutí finančního daru pro TJ Dynamo
Velký Dvůr na oslavu 60. výročí jeho vzniku.
• schválila rozpočtové opatření města č. 6/2018,
• souhlasila se zřízením sídla KARENT, spol. s r.o., IČ:
49454943 na adrese Vídeňská 699, Pohořelice.
XXV. zasedání zastupitelstva města konané
dne 20. 6. 2018 projednalo mimo jiné i tuto
problematiku:
• schválilo finanční dar na pořádání festivalu ve Velkém
Dvoře dne 25. 8. 2018 od 14:00 do 23:00 hod. pro hudební skupinu MášČasBand,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 4/2018,
• schválilo použití úvěrů na investiční akce města v letech 2017-2021,
• schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením města, a to bez výhrad,
• schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku
p. č. 389/1 o výměře 1461 m2 a p. č. 389/76 o výměře
834 m2, oba v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou za cenu
2.000 Kč/m2 bez DPH,
• schválilo odkup pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou o výměře 62 m2 za cenu 1.000 Kč/m2,
• schválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č.
20 v k. ú. Smolín o výměře 744 m2,
• schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/5191/2018-BBVM, a to pozemků parc. č. 991/2, 992/2, 993/12, 994/12 a 996/6 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou, obci Pohořelice z vlastnictví
České republiky do vlastnictví města Pohořelice,
• schválilo Plán odpadového hospodářství města Pohořelice pro období 2018-2026,
• schválilo uzavření Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové základní školy mezi městem Pohořelice
a obcí Cvrčovice a Pasohlávky,
• schválilo uzavření Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy mezi městem Pohořelice a obcí Cvrčovice a Pasohlávky,
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• schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné
návratné finanční výpomoci Základní škole a Mateřské škole Pohořelice,
• schválilo rekonstrukci objektu Šumická 727, Pohořelice na provizorní mateřskou školu,
• schválilo odkoupení společnosti, převod jmění
na město jako společníka, účast ve společnosti, event.
jiný způsob nabytí společnosti tak, aby se město Pohořelice stalo jediným vlastníkem společnosti Soukromá
zubní ordinace Pohořelice, s. r. o., IČ: 02967464. ZM
pověřilo vedení města k uzavření příslušných dokumentů potřebných k nabytí společnosti,
• schválilo návrh na člena statutárního orgánu (jednatele) společnosti Soukromá zubní ordinace Pohořelice,
s. r. o., IČ: 02967464 starostu města Ing. Josefa Svobodu. Starosta je oprávněn za společnost jednat a podepisovat samostatně. Tím není dotčena pravomoc rady
města dle § 102 odst. 2 písm. c). zák. č. 128/2000 Sb.,
v platném znění,
• schválilo termín pořádání 15. ročníku Slavností města
Pohořelice a okolí ve dnech 14. 6. - 16. 6. 2019.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

VENKOVNÍ PINGPONGOVÝ STŮL
VE VELKÉM DVOŘE

Finanční dar, který jsme získali na realizaci komunitního projektu z programu Vy rozhodujete, my pomáháme
Nadace Tesco, jsme v těchto dnech proměnili na konkrétní materiální využití, které obohatí nejen možnosti našich klientů, ale i široké komunity místa, kde náš
Dům na půli cesty stojí. Již od počátku června je tak
ve sportovním koutku u tanečního parketu ve Velkém
Dvoře živo kolem moderního venkovního stolu na stolní tenis Cornilleau. Ve spolupráci s městem Pohořelice
a s panem Jiřím Ferbym jsme tak rozšířili nabídku zdejších sportovních a oddechových aktivit. A že je o pinec
zájem, o tom žádná...

A konečně poděkování vám všem, kteří jste v Tesku
vhodili žeton právě pro nás. Přesně v duchu hesla Vy
zodpovědně rozhodujete, my rádi pomáháme.
Mgr. Ladislav Nevrkla, vedoucí Domu na půli cesty,
Velký Dvůr
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KLUB SENIORŮ Z POHOŘELIC
Zámek Čechy pod Kosířem a kočáry.
Dětenice zámek a krčma.
První zmínka o této obci je z roku 1131, kdy některé
polnosti zde vlastnila olomoucká metropolitní kapitula.
Dále od roku 1305 byla obec majetkem kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci.

Neméně pozoruhodná byla pro nás návštěva stálé expozice dobových kočárů. Mohli jsme vidět kryté malé
kočáry pro děti, honosné kočáry pro panstvo, buď kryté
nebo otevřené a také zde vystavují úžasné pohřební kočáry. Je zde například pohřební kočár který si zapůjčila
rodina Kočkova na pohřeb svého nedávno zastřeleného
syna v Praze. Tato výstava je zajímavá také díky barvitému vyprávění samotného vlastníka těchto kočárů,
který se tomu věnuje maximálně a s velkým nasazením.
Také zde pořádají každý rok velkolepou akci v samotném parku místního zámku. Akce se jmenuje ,,Josefkol‘‘
a koná se 21. - 22. července 2018. Je to už 11. ročník
mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického,mistrů opratí a milovníků historických kočárů.
Jejich motto je VĚK HRDINŮ-ZROZENÍ. Vřele vám
všem tuto akci doporučujeme, je to úžasná podívaná.
Zájemci si mohou celý program vyhledat na internetu.
Po této úžasné prohlídce jsme se vydali na delší cestu,
která nás zavedla do Dětenic, kde jsme měli shlédnout
tamní zámek, pivovar a také všemi opěvovanou Středověkou krčmu.

Ve 14. století zde stála vodní tvrz se dvěma rybníky. Polovinu obce a tvrze vlastnil Lúček z Čech a druhá polovina byla pánů z Kunštátu. Až velmi často měnila tato
obec a tvrz svého vlastníka. V 15. století je zapsána jako
pustá. Až v roce 1768 bylo celé panství i se zbudovaným zámečkem prodáno Emanuelu Telez de Silva de
Menezes e Castro hraběti Taroucovi. Manuel Silva-Tarouce byl synem portugalského vyslance u vídeňského
dvora Jana Goméze hraběte de Silva .Tento rod pocházel z Kastilie. Sám zastával funkci rádce Marie Terezie
a byl prezidentem Nejvyšší rady pro rakouské Nizozemí - dnešní Belgie. Posledním držitelem panství tohoto
rodu se stal František Arnošt, bylo to do roku 1943, bohužel se někteří z tohoto rodu hlásili k německé národnosti a na základě toho jim v roce 1949 byl celý zámek
i majetek této rodiny vyvlastněn československým státem. V letech 1953 - 2005 zde byl zřízen dětský domov.
V červenci 1957 zde otevřeli Pamětní síň Josefa Mánese
a to pod správou Muzea Prostějovska v Prostějově, která byla zrušena na podzim 2011 a byla zahájena velká
přestavba. Od roku 2008 je pod správou Vlastivědného
muzea v Olomouci. Tady na tomto příkladu je vidět, že
ne každý hrad či zámek měl tak pohnutou minulost jako
tento. A jak řekla paní průvodkyně ,,je zázrak, že se objekt zachoval“.
Tento krásný zámek leží na Moravě a je obklopený rozsáhlým parkem o výměře 21,5 hektaru. Zámek je spjat se
šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem této šlechtické rodiny nebyl nikdo jiný než malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem často a rád navštěvoval. V letech
1849 - 1870 zde hojně tvořil.
Celý zámek byl slavnostně pro veřejnost otevřen 2. dubna 2016 v 9 hodin.
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Historie zámeckého pivovaru.
První zmínka o vaření piva v Dětenicích pochází z roku
1307 za panování Beneše z Dětenic a Valdštejna. Pověst vypráví o loupeživém rytíři Arturovi, který k nám
do českých zemí přišel odněkud ze severu a který se svojí chátrou přepadal vesnice v okolí Mladé Boleslavi.
Vždy vtrhl do určité vesnice, kde pobil všechny muže,
ženy i děti. Na živu nechal pouze jenom mladé panny.
Panny měl jako své otrokyně a musely mu být po vůli.
Při každém úplňku si vybral tu nejkrásnější a ta mu
musela podle jeho tajného receptu uvařit zázračné pivo
lásky. Pak nechal této panně vyříznout jazyk, aby se recept nikdo nedověděl. Pivo nechal uležet a potom ho se
svými kumpány popíjeli. Tento nápoj jim prý dodával
nadlidskou chuť na sex.
V roce 1307 táhl se svými žoldáky před Dětenické panství, Beneš z Dětenic a z Valdštejna, pán Dětenického
hradu či tvrze. Vytáhl na Artura a krvavě ho porazil.
Poté ho uvrhl do hladomorny.
Mocný Beneš věděl o kouzelném nápoji a proto Artura
nezabil. Chtěl vlastnit recept na kouzelný nápoj a proto nechal Artura krutě mučit dokud recept neprozradil.
Potom ho nechal za jeho ukrutnosti za živa do země zakopat.
Podle receptu nechal svou dceru, pannu, uvařit kouzelné
pivo lásky a od té doby se v Dětenicích vždy při úplňku
pannou vařilo pivo lásky, které zvyšovalo potenci. Zda je
to pravda? Kdo ví?
Snad jen zdi starého sklepa či zdi zámku Dětenice by
mohly potvrdit nebo vyvrátit tento příběh.
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018
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Tak se píše v pamětech nebo pověstech dětenických.
Tak toto bylo něco málo z pověstí. Nás však velmi mile
překvapil dětenický zámek, protože ho vlastní soukromá osoba. Je celý krásně opraven, má překrásné vnitřní
malby na stropech a zdech. Celkově byl čistý, vyzdobený, upravený, dá se říci voňavý. Celým zámkem nás
provázela opravdu vymóděná jinak se to popsat nedá,
čarodějnice Žizelda. Ta dbala hlavně na to, abychom se
dobře pobavili a zasmáli. Dokonce tam v místní kapli
proběhla svatba mezi jedním z našich členů a tamní bývalou paní, která na zámku dodnes straší, naříká a hledá
svého ženicha.
Po zhlédnutí zámku jsme se přesunuli do pivovaru
a poslechli si vyprávění o jeho využití až do doby, kdy
přestal sloužit svému účelu. Od sedmnácté hodiny byl
pro nás připraven další program a večeře v Středověké
krčmě. Dost nás pobavili názvy jídel v jídelním lístku,
tamní mluva a celkové prostředí, které maximálně napodobovali jako kdysi ve středověku. Během naší večeře, která byla výborná, zde probíhaly šermířské souboje,
středověké tanečnice nám ukazovaly jak umí kroutit
boky, různí kejklíři, žongléři, polykači ohně. Dokonce
zde proběhla i poprava oběšením. Ne každému se to zamlouvá, ale každý byl určitě upozorněn a požádán, ať se
otočí.
Dobře najedení a patřičně unaveni jsme se kolem desáté
hodiny večerní vraceli domů.

něním zbývajících zarostlých částí hřiště. Se souhlasem
města byl přivezen na část povrchu vyčištěného hřiště
kačírek. Na druhou část hřiště daroval fůru kačírku pan
Milan Šťastný.
Nyní je vytvořeno pět hřišť. Tímto bychom chtěli poděkovat všem za pomoc.

Ve středu dne 5. 9. 2018 v 16 hod. zveme všechny spoluobčany aby se přišli podívat a vyzkoušet tento sport.
Hřiště budou k dispozici pro všechny zájemce.
Od 18 hod. jako každou středu bude hrát skupina Máš
čas band, bude zapálen ohníček. Přineste si špekáčky,
něco dobrého na napití a tak ukončit letošní prázdniny.
Za stávající seniorky a hráčky petanque
Ing. Jarmila Dvořáková

Určitě vám všem kteří chcete navštívit Čechy pod Kosířem nebo Dětenice tento výlet vřele doporučujeme, ať
můžete porovnávat třeba kvalitu jídla v jiných restauracích. Co se týče programu bychom určitě nedoporučili
brát do krčmy menší děti. Asi by ten mumraj a program
nezvládly.
Šťastnou cestu přátelé.
Za Klub seniorů z Pohořelic

M. Horychová

OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ
PETANQUE NA ŠUMICKÉ ULICI

Klub seniorů a Dámský klub se přestěhoval ze stávajících prostor Hotelu Pfann do části místního kina.
Na dvoře Pfannu bylo hřiště na hraní petanque. Město
Pohořelice poskytlo zájemcům této hry hřiště na ul. Šumické, po odstěhování lékařů do opraveného zdravotního střediska.
Hřiště bylo zarostlé a nevyhovující. Nebylo kde trénovat na zápasy, kterých se hráčky účastní, proto se pustily
do úpravy tohoto náhradního hřiště. Byla vykopána tráva, odstraňována část antuky. Práce byla opravdu náročná, proto byl požádán pan Bc. Selner o pomoc s odstraPOHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018
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SKUPINA CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
PŘI KLUBU SENIORŮ

KAREL SCHOŘ NENAŠEL
PŘEMOŽITELE

je zaměřena na cvičení žen. Cvičení probíhá dvakrát
týdně v Sokolovně. Každé pondělí a středu se scházíme
v 18 hodin a cvičíme do 19 hod.. Zdá se nám, že čas
ubíhá velmi rychle a když se blíží konec, je nám líto, že
musíme cvičení ukončit. Odcházíme klidní, vyrovnaní,
s dobrou náladou, po celou hodinu jsme nechaly stranou naše osobní starosti. Při cvičení se musíme věnovat
pouze sami sobě. To je krásná povinnost. Cvičíme cviky zaměřené zejména na pohybový aparát. Necvičíme
poskoky, jednosměrně zaměřené cviky, trhavé pohyby,
dopady a všechno, co má negativní vliv na klouby a svaly a celé tělo.

Z mistrovství Evropy v silovém trojboji putovaly
do Pohořelic dva světové rekordy a dvě zlaté medaile.
Kolik znáte šedesátníků, kteří zvednou 200 kilogramů?
Jestliže jste se zatím neseznámili s pohořelickým rodákem Karlem Schořem, tak pravděpodobně nikoho takového neznáte. Protože ve věkové skupině 60 – 65 let
a váze do 82,5 kilogramů je těch 200 kilo čerstvým světovým rekordem v mrtvém tahu.

Cviků je velké množství a je z čeho vybírat. Ženy si přály
cvičit bez hudebního doprovodu, aby lépe slyšely cvičitelku a mohly se tak nerušeně soustředit na provedení
cviku. Také cviky na ochabující svaly ať už kolem páteře a kloubů, celého těla, nebo i na ochabující vnitřní
svaly, rozvíjení pohybových schopností, jsou všem velmi
prospěšné. To nám dokazují pochvalná slova od lékařů,
zabývajících se ženskými problémy, ale hlavně od ortopedů, rehabilitačních pracovníků. Je poznat na svalech
i způsobu dýchání, kdo cvičí a kdo ne.
Různorodost cviků je prospěšná každé z nás. Cvičení
slouží jako prevence zdravotních problémů, stávající potíže lze pravidelným cvičením zmírnit. Cvičení je
vhodné pro všechny dospělé osoby bez omezení věku.
Při něm dbáme na správnost a plynulost provedených
cviků. Obsahuje kombinaci Pilates cviků, cviky Mojžíšové, cviky z jógy, zdravotního a rehabilitačního cvičení, cvičení na míči. Každý má možnost si vybrat a cvičit
podle svých možností.
Ani nám se nevyhýbají nemoci, ale jakmile se z nich zotavíme, pokračujeme ve cvičení. Věk cvičenek, které se
nyní zúčastňují hodin cvičení, je od 50 do 86 let. Velmi
si ceníme neutuchajícího zájmu o cvičení paní Toničky
Procházkové, která je z nás nejstarší a cvičení se zúčastňuje pravidelně. Je nám velkým příkladem, nevzdávat se
a snažit se udělat pro sebe to nejlepší.
Cvičení omezujeme jen ve dnech s vysokou denní teplotou. V zimě máme dobře zabezpečené cvičení v přiměřené teplé hale Sokolovny.
Ve cvičení přivítáme všechny, kteří by si ho chtěli vyzkoušet a dovědět se více. Věřím, že cvičení je zaujme
a budou s námi pokračovat.
Nakonec velké poděkování vedení města Pohořelice
za možnost cvičení. Jsme rády, využíváme tuto možnost
pravidelně a jsme velmi spokojené.
Vedoucí cvičení pro zdravý životní styl
Ludmila Hrušková
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Na mistrovství Evropy největší světové federace WUAP,
které probíhalo od 12. do 17. června v polských Pabianicích se K. Schoř zúčastnil (bez dresu!) dvou ze tří kategorií silového trojboje: benčpresu a mrtvého tahu. V „benči“, tedy zvedání činky v lehu na lavičce, zdvihl 135 kilo,
což mu vyneslo zlatou medaili. „V dubnu na otevřeném
mistrovství Slovenska jsem dal ještě o pět kilo víc, ale
není každý den posvícení,“ poznamenal. Druhou zlatou přidal v mrtvém tahu (zdvih činky do výše pasu),
když přitom dvakrát posunul hranici světového rekordu. Původní světový rekord 190 kilo (loni jej ustavil také
Schoř) totiž nejdříve posunul na 192,5 kilogramu, aby
jej při posledním pokusu zvýšil na rovných dvě stě kilo!
„Moc děkuji naší obci za podporu, kterou mi před mistrovstvím Evropy pomohla! Bez ní bych se téměř jistě
do Polska vypravit nemohl,“ zdůrazňuje čerstvý vítěz,
který evropským silákům ve své kategorii vládne už druhý rok za sebou.
Nejen ze sportovního, ale především z fyziologického
hlediska je úžasné, že dvaašedesátiletý Karel Schoř navzdory přibývajícím rokům dokáže zvyšovat své výkony.
Tím spíš, že s příjmem invalidního důchodce si může
o špičkové sportovní stravě nechat jen zdát.
„Už loni jsem si myslel, že mě tělo donutí skončit s mrtvým tahem, ale nakonec se mi podařilo se přes to dostat,“ poznamenává sportovec, který ač je kvůli vleklým
zdravotním problémům s páteří v invalidním důchodu,
závodí mezi zdravými siláky.
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018
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To, že chodí s francouzskou holí a přitom úspěšně závodí, je pro mnoho lidí zcela nepochopitelné. A to ještě
nevědí, jakou přesně má Karel diagnózu a s čím vším
se musí potýkat. „Víte, já už to mám dávno potvrzené
i od doktorů, že musím takhle dřít. Protože až s tím jednou přestanu, tak si tělo s těmi mými handicapy samo
neporadí a já půjdu hodně rychle do kopru,“ vysvětluje
pravděpodobně nejlepší pohořelický sportovec všech
dob.
Díky tomu můžou všichni příznivci Karlovi popřát
mnoho zdaru na mistrovství světa, které se koná v říjnu
v Trnavě na Slovensku. Zlom vaz, Karle!
Přemysl Souček

VODNÍ ZÁCHRANNÁ PRÁCE EUROCUP RH-WB VRKOČ
Rybník Vrkoč ožil ojedinělou akcí záchranářů, kteří zde
pořádali EuroCup 2018. Většinou tuto oblast lidé spojují s výlovem rybníků .Tentokrát byla k vidění činnost,
kdy jde o záchranu lidského života nebo pomoc člověku
v nesnázích.

21. 7. 2018 bylo magické datum pro všechny, kteří se
snažili o co nejlepší výsledek na závodech dle nejvyšší mezinárodní zkoušky, a to RH-WB. Jednalo se o záchranné vodní práce. Bojovalo se nejen o splnění limitu
zkoušky, co nejlepší umístění, ale i možnost získat ocenění CACT. Ti co se přišli podívat, mohli vidět záchranu
tonoucího, jak ze břehu, tak z lodi a taky jak si psi dokáží dobře poradit se záchranou člověka v bezvědomí.
A ať to byla záchrana ze břehu nebo z lodí, většině se to
dařilo a všem byla poskytnuta pomoc. Nechybělo ani tahání nepojízdné lodi psem. Jako doplňkové byly zkoušky stupně RH-WA a RH-WE. Kde psi předváděli jízdu
na surfu, donášení lana k lodi nebo záchranu tonoucího.
Skvělá poloha a možnosti okolí dovolilo uspořádat tak
prestižní závod. Bylo však nutné vybudovat veškeré zázemí jak pro závodníky i pomocníky. Ale s tím si záchranáři velmi dobře poradili ve spolupráci s SDH Strážnice
a Rybníkářství Pohořelice a.s.
Práce na vodě je náročná jak na přípravu, veškeré vybavení, tak na splnění jednotlivých částí zkoušky. Pes
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018

a psovod musí tvořit skvělý tým. Velký důraz je kladen
na ochotu psa pracovat ve vodě, ale přitom neztrácet
výbornou spolupráci s psovodem. A to někdy skloubit
je velmi obtížné. U nejvyšší zkoušky se pracuje na větší
vzdálenosti, a to jak ze břehu tak z lodi. Pomoc tonoucímu, kdy pes přitáhne k postiženému kruh, ten se jej
chytne a je tažen zpět k břehu nebo k lodi a tam přebírá péči o zachráněného psovod. Nebo zachránit člověka v bezvědomí, který se nachází na hladině. Pes musí
ochotně plavat k postiženému, vzít jej opatrně za ruku
a přitáhnout člověka v bezvědomí opět k břehu nebo
k lodi. Tyto jednotlivé situace nejsou jednoduché a jen
dobrá připravenost týmů umožní toto splnit. Bylo možnost vidět i simulaci náhle nepojízdné lodi. Zde bylo
potřeba, aby pes loď odtáhl k břehu. Obtížnost je nejen
ve váze lodi, která je opravdu ve velkém nepoměru s váhou psa, ale i to že sám psovod je v lodi a je nutné, aby
pes z lodi vyskočil, vzal lano a poslouchal psovoda, kam
má loď táhnout, kterým směrem ke břehu. Tam lano
předá a vrací se zpět do lodi. Asi nejtěžší pro některé
psy bylo dokázat loď s posádkou roztáhnou. Druhým
úskalím je dobře udržet směr, kam mají plout. Bylo zde
k vidění hned několik dobrých týmů, které předvedly
skvělou práci, jak na vodě, tak i na souši, kde se přezkušovala poslušnost a souhra mezi psem a psovodem.
Jihomoravská brigáda SZBK ČR, která tento závod pořádala, vyslala hned několik svých členů a ti se předvedli
s velmi dobrou úrovní připravenosti. Byly zadány pouze
dva tituly CACT a oba putovaly do Jihomoravské brigády. Nejlépe si vedla Hana Vymazalová a fena belgického
ovčáka Niki z Hückelovy vily, která předvedla ve všech
částech skvělou práci. Ta získala nejen 1. místo celkově, ale i pohár za nejlepší poslušnost, pohár za nejlepší
práci ve vodě a taktéž i ocenění CACT, protože splnila
všechny podmínky k udělení. Na 2. místě skončila Hana
Vymazalová a fena chodského psa Cessy z Melechovské
stráně, která toto ocenění CACT taktéž splnila. Obě
feny splnily i zkoušku ve známce výborně.
Zkoušku RH-WB splnilo pět závodníků a jeden zkoušku RH-WA.

Velké poděkování patří členům SDH Strážnice a Rybníkářství Pohořelice a.s.. Všem, kteří přišli a podpořili
tuto akci děkujeme. Těšíme se na další spolupráci. Případnou další pomoc, která přispěje k naší lepší přípravě,
rádi uvítáme.
Hana Vymazalová
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REALIZOVANÉ STAVBY
ŘEŠENÍ PĚŠÍ A HROMADNÉ DOPRAVY
POHOŘELICE – ZNOJEMSKÁ
V současné době finišují stavební práce na ul. Znojemská. Stavba je členěna do čtyř samostatných stavebních
objektů, přičemž celkové náklady činí 4,7 mil. Kč.

Součástí rekonstrukce bytového domu je sanace vlhkého zdiva, která je navržena kombinací podřezání zdiva
a nízkotlaké injektáže.
Dále bude vybudována nová splašková a dešťová kanalizace, přičemž dešťové vody budou likvidovány systémovým zasakovacím tunelem. Interiér budovy projde rekonstrukcí elektřiny společných prostor. Součástí nové
elektroinstalace bude také zřízení domácích telefonů
pro dorozumívání mezi vstupem do domu a jednotlivými byty.
Stavbu realizuje stavební firma Tlak Smolík s.r.o., celkové náklady stavby činí 7,4 mil. Kč.
Tato akce je spolufinancovaná z Integrovaného regionální operačního programu IROP, CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_0
98/0006018

Podél silnice II/416 byly zbudovány nové chodníky,
autobusové zastávky a ochranný ostrůvek, který zajistí
bezpečný přechod komunikace. Dále byl opraven sjezd
k bytovým domům včetně odstavné plochy pro automobily.
Součástí stavby je také dešťová kanalizace, která zajistí odvodnění komunikace a přeložka vedení veřejného
osvětlení včetně osvětlení přechodu.
Tuto stavbu realizuje firma M-silnice, a.s.
Tato akce je spolufinancovaná
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018,
ISPROFOND 5627510176

BRNĚNSKÁ ULICE CYKLISTICKÁ STEZKA
A CHODNÍKY
V současné době byly zahájeny práce na stavbě „Pohořelice, Brněnská ulice cyklistická stezka a chodníky“,
kterou realizuje stavební firma EUROVIA CS, a.s.
Stavba navazuje na již vybudované chodníky z centra
města směrem na Žabčice. Začíná za inundačním mostem před vjezdem ke garážím a končí u vjezdu do tiskárny na konci města. Od začátku úpravy po nový přechod
před benzínovou čerpací stanicí je vedena po obou stranách silnice. Od benzínové stanice k budově tiskárny je
vedena pouze po jedné straně silnice.

REKONSTRUKCE BD ZNOJEMSKÁ 546 A 860
V červenci byla zahájena rekonstrukce bytového domu
na ul. Znojemská. Stavebními úpravami bude provedeno zateplení obálky budovy, výměna vnějších výplní otvorů včetně souvisejících klempířských konstrukcí.

Celkem bude zbudováno 1 170 m chodníků pro cyklisty
a pěší. Stezka je v celé délce uvažována jako obousměrná, společná pro cyklisty i chodce. Kryt stezky bude
z betonové dlažby.
Součástí stavby je také zbudování 27 odstavných stání
podél komunikace a nové veřejné osvětlení z LED svítidel.
8
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Termín dokončení stavby je prosinec 2018. Náklady
stavby činí 11,5 mil. Kč.
Tato akce je spolufinancovaná z Integrovaného regionální operačního programu IROP, CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_0
77/0005801

STARÁ OBEC, PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V červenci byla na Staré Obci zahájena výstavba kanalizačních a vodovodních přípojek, které navazují na již
dříve zbudovaný kanalizační a vodovodní řad.
Bude vybudováno 9 ks přípojek splaškové kanalizace
v celkové délce 52 m. Součástí každé přípojky bude revizní šachta DN400 z polypropylenu. Pro odvod dešťových vod z jednotlivých nemovitostí bude sloužit 19 ks
přípojek dešťové kanalizace v celkové délce 156 m. Potrubí každé přípojky bude připojeno na odbočky, které
byly připraveny v rámci výstavby jednotlivých řadů.

Samotné opravě místní komunikace bude předcházet
vybudování nové dešťové kanalizace, která bude sloužit
k odvodu dešťových vod z nemovitostí a také samotné
komunikace. Délka kanalizace je 27 m, včetně 3 ks revizních šachet.
Stavbu bude realizovat firma Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. Náklady na opravu komunikace včetně zbudování nové kanalizace činí 1,3 mil. Kč.
Tato akce je financovaná z vlastních prostředků města
Pohořelice.
REKONSTRUKCE PAAROVA ZÁMEČKU
Objekt Paarova zámečku sloužil od poloviny 19. století
pro potřeby školní výuky, před asanací dvorního křídla v 90. letech minulého století byl využíván jako školní
družina, učebna technických prací a zázemí školníka.
Objekt zámečku po své navržené rekonstrukci včetně
navržených úprav navazujícího okolí bude sloužit opět
hlavně potřebám základní školy, ale také širší veřejnosti.
V objektu Paarova zámečku jsou navrženy specializované výukové učebny s potřebným zázemím včetně prostor pro konání přednášek, výstav a prezentaci školní
činnosti. Ve venkovních prostorách u Paarova zámečku
jsou navrženy plochy a objekty sloužící opět specializované výuce a provozu školní družiny.
Rekonstruovaný objekt Paarova zámečku by měl
také v odpoledních a večerních hodinách a případně
ve dnech volna sloužit širší veřejnosti formou dalšího
vzdělávání, konání kulturních akcí atd.

Nedílnou součástí inženýrských sítí je rovněž vybudování 11 ks vodovodních přípojek v délce 62 m. Jednotlivé přípojky budou napojeny pomocí navrtávacího pasu
na veřejný vodovod. Na konci vodovodní přípojky bude
osazena vodoměrná šachta z PP.
Stavbu, jejíž celkové náklady dosahují 1,4 mil. Kč realizuje firma SILNICE ŠKROB s.r.o.
Tato akce je financovaná z vlastních prostředků města
Pohořelice.
OPRAVA POVRCHU ULICE ŠKOLNÍ
V druhé polovině srpna bude zahájena oprava části
místní komunikace ul. Školní. Vozovka a sjezdy k nemovitostem budou z takzvané vějířové dlažby, která je
tvořena z kamenných kostek 10/10. Chodníky budou
zadlážděny z kamenných štětů respektive z upraveného
lomového kamene. Autorem projektu je Projekční a inženýrská kancelář Jíří Bajer.
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018

V objektu Paarova zámečku, který je nemovitou kulturní památkou, jsou navrženy celkem čtyři specializované
učebny, jedna větší specializovaná učebna, tři kabinety
a centrální klenutá hala, určená pro výstavy a prezentaci školních prací. Součástí navržené dispozice je také
nezbytné zázemí, komunikace a haly respektují původní
historické uspořádání a provozní členění objektu.
Navržená rekonstrukce také zahrnuje venkovní zastřešený amfiteátr s malým podiem a hledištěm pro cca 50
sedících a případně deset až patnáct stojících poslu9
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chačů – diváků. Amfiteátr během dne také bude spolu
s přilehlým nádvořím sloužit pro potřeby školní družiny (odpolední výuka, hry, přednášky, programy atd.)
a ve večerních hodinách může sloužit pro pořádání kulturních programů.

prostory pro pečovatelské a sociální služby (setkávací
centrum, klubovny, terénní pečovatelská služba, kancelář komunitního centra). Součástí druhého podlaží jsou
opět místnosti sanitárního zařízení a technického zázemí budovy.

Navržená rekonstrukce dále zahrnuje venkovní pobytovou terasu, jejíž součástí jsou pěstební záhony pro byliny, okrasné květiny a zeleninu a rohové objekty skleníku
a altánu pro venkovní výuku zaměřenou na ochranu
přírody a s tím spojenou činnost.
Paarův zámeček je součástí stávajícího školního areálu,
který je napojen na stávající technickou infrastrukturu
a nevyžaduje úpravu tohoto připojení.
Stavbu provádí Kaláb – stavební firma, s.r.o. v termínu
06/2018 – 06/2019 ve finančním objemu 37,8 mil. Kč.
Tato akce je spolufinancovaná z Integrovaného regionální operačního programu IROP, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0
62/0002862

REKONSTRUKCE HOTELU PFANN
Objekt bývalého hotelu Pfann až do konce 2. světové
války převážné sloužil pro potřeby pohostinství a ubytování.
V současné době je pro svůj špatný stavebně technický
stav využíván již omezeně a postupně byl vystěhováván.
Byty, zřízené v minulém století, jsou vystěhovány a v objektu zůstaly v době zpracování PD pouze některé provozy (klubová činnost a dvě malé provozovny).

Půda pro účely komunitního centra nebude využívána,
ale musí být celkově opravena včetně krovu a střechy.
V rámci navržené rekonstrukce je navržena i úprava
stávajícího nádvoří pro odpočinek a aktivity uživatelů
komunitního centra a v denní hodiny také pro relaxaci
a setkávání obyvatel města. Navržená úprava stávajícího vnitřního nádvoří je navržena ve formě zpevněných,
resp. částečně zpevněných ploch s vegetačním krytem,
stromovou výsadbou a objekty drobné architektury.
Součástí navržených úprav nádvoří je i obnova stávajícího vstupu – vjezdu z náměstí Svobody a nově navrženého vstupu – vjezdu z ulice Dlouhé ve formě zděného
oplocení s bránou.
Nová napojovací místa na technickou infrastrukturu
mimo splaškovou kanalizaci nebudou zřízena. Objekt
je dnes napojen na technickou infrastrukturu z náměstí
Svobody a z ulice Dlouhé.

Objekt bývalého hotelu Pfann po své rekonstrukci bude
sloužit potřebám komunitního centra města Pohořelice.

Stavbu provádí Kaláb – stavební firma, s.r.o. v termínu
06/2018 – 06/2020 ve finančním objemu 60,5 mil. Kč.

V rámci navržené rekonstrukce zde bude zřízeno
multigenerační komunitní centrum otevřené veřejnosti s funkcemi a provozy umožňujícími setkání občanů
všech věkových kategorií.

Tato akce je spolufinancovaná z Integrovaného regionální operačního programu IROP, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_0
56/0005179

V prostorách prvního nadzemního podlaží objektu
bývalého hotelu Pfann je zachována klubová činnost
ve formě univerzálního sálu se zázemím, sloužícího pro
setkávání, případně pro konání přednášek a seminářů.
Dále jsou zde navrženy prostory pro praktickou výuku
žáků SOU, prostory pro matky s dětmi, nezbytné sanitární zařízení a technické zázemí budovy včetně nově
navržené zimní zahrady – haly pro setkávání uživatelů
komunitního centra a také širší veřejnosti.
Do druhého nadzemního podlaží jsou integrovány provozy volnočasových aktivit a klubové činnosti a dále
10

Ing. Ivana Kohútová, regionální rozvoj
Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj
Ing. Daniel Dvořák, vedoucí útvaru investic a údržby
města
Ing. Pavel Stejskal, investice a údržba města
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STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 5. DÍL

Smíšené kmeny Avarské, jejichž součástí byli i mongolské nomádské kmeny, přivezly do našich zemí také své
luky a šípy. Nálezy Slovanských a Avarských hrobů jsou
známé z mnoha míst kolem Pálavy. A to zejména z okolí Mušova. Historie poukazuje na to, že po nějaký čas
obě tato etnika nejenom že vojensky spolupracovala, ale
i vedle sebe žila. To zda toto soužití mělo lukostřelecký vliv na Slovany takovým způsobem, že v následující
stoletích se na našem území používaly spíše krátké luky
reflexní, se můžeme jen domnívat. Nejvýznamnější nálezy z pohledu historie lukostřelby z tohoto období jsou
z Mikulčic, vzdálených 28km vzdušnou čarou od Mikulova. Při průzkumu říčního koryta v Mikulčicích byl
učiněn vzácný nález části dřevěného luku, zhotoveného
s červeného tisu.
Luk byl vedle sekery a kopí nejrozšířenější slovanská
raně středověká zbraň, užívaná k lovení zvěře, především však k boji jako hlavní zbraň pěchoty. Klasický
obloukový (též římský či antický) luk byl vyráběn výhradně ze dřeva, nejčastěji jasanového, ale též tisového
či jilmového prutu. V našem prostředí se tedy dochoval
pouze výjimečně. V raném středověku byl ovšem používán i luk reflexní, zbraň typická pro stepní kočovníky, oblíbená jak u Avarů, tak u starých Maďarů. Dvojí
prohnutí zajišťovalo reflexnímu luku velkou průraznost,
jednalo se proto o velmi obávanou zbraň. Luk se napínal až před použitím, mimo boj byl uložen v koženém
pouzdru na opasku. Kočovnické reflexní luky bývaly
obložené destičkami s kostí. Vzhledem k nedostatku
kočovnických hrobů, kam bývaly luky ukládány jako
běžná forma hrobové výbavy, je však na našem území
nalézáme jen zřídka. Avarského původu je patrně kostěné obložení objevené v Mikulčicích.
Železné hroty – šipky patří k poměrně častým archeologickým nálezům. Vyskytují se ve výbavě mužských
kostrových hrobů, nalézáme je též v sídlištních situacích, převážně na hradištích, kde bývají považovány
za doklady bojů. Největší soubory hrotů šípů z našeho
území pocházejí opět z Mikulčic. Hroty šípů se vyskytují v několika typech, hlavními odlišovacími znaky
je způsob nasazování na ratiště a tvar vlastního hrotu.
Těžší a masivnější šipky nasazované pomocí tulejky se
přisuzují střelám do římského obloukového luku. Tyto
hroty mívají buď protáhlý listovitý tvar, nebo jsou opatřeny křidélky. Vzácně se střetáváme i s úzkými hroty
čtverhranného průřezu. Šípy s hrotem nasazovaným
pomocí řapu (tedy násadního trnu) se střílelo většinou
z luku reflexního, typického pro prostředí raně středověkých kočovníků (Avaři, Maďaři), jejich obliba se však
rozšířila i ke Slovanům. Hroty s řapem bývají trojbřité či
ve tvaru protáhlého kosočtverce (tzv. rombické), vzácně
se setkáváme i s šipkami rozeklanými.
Zdroj: Slovanská Encyklopedie Michal Lutovský
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018

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

PŘIJĎTE KE KOMUNÁLNÍM
A SENÁTNÍM VOLBÁM
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční komunální volby. Na 6 kandidátkách se v Pohořelicích bude ucházet
o hlasy voličů 126 kandidátů.
Voliči mohou označit celou kandidátku, mohou si ale
také vybírat kandidáty z různých uskupení. Protože se
v Pohořelicích volí 21 členů zastupitelstva, mohou občané zakroužkovat až 21 kandidátů. Lze volit jednotlivé
osobnosti kroužkováním z různých kandidátek, nebo
můžete dát svůj hlas kandidátům jedné strany, politického hnutí, sdružení. I v případě, že zvolíte jednu kandidátku o 21 navržených zastupitelích, můžete svým
favoritům z jedné kandidátky dát preferenční hlas zakroužkováním jejich pořadového čísla na kandidátce. Tím se mohou „vykroužkovat“ ze zadních pozic až
do zvolení za členy zastupitelstva. Je více možností, jak
vyplnit hlasovací lístek. Řiďte se vysvětlivkami přiloženými u hlasovacího lístku. Obálku s materiály obdržíte
do schránek v předstihu.
Přijďte k volbám v co největším počtu, přijďte
zvolit osobnosti, kterým věříte.
Ve stejném termínu, tj. 5. a 6. října se uskuteční i první kolo voleb do třetiny Senátu. Druhé kolo voleb se
uskuteční o týden později, tj. v pátek 12. a v sobotu 13.
října 2018. I když zájem o volby do Senátu je ze strany
voličů zpravidla mnohem menší než o komunální volby,
je osoba senátora pro jeho volební obvod důležitá. Při
dobré spolupráci s městy (obcemi) může senátor pomoci prosadit dobré myšlenky, může pomoci samosprávám
takzvaně „otevřít dveře“ na vrcholných institucích a napomoci tak řešit komunální problémy. Zemřelý senátor
Ing. Jan Hajda nám zprostředkoval např. jednání se zástupci Ministerstva zemědělství a s jeho pomocí se nám
podařilo prosadit protipovodňovou ochranu města. Senát má zákonodárnou moc, navrhuje, schvaluje zákony.
Ne náhodou v Senátu zasedá řada lidí, kteří již v životě prokázali své kvality, ať již jako podnikatelé, nebo
zejména úspěšní komunální politici.
Hlasovací lístky do prvního kola senátních voleb dostanete do svých poštovních schránek, hlasovací lístky pro
druhé kolo senátních voleb pak obdržíte přímo ve volební místnosti.
Ing. Josef Svoboda, starosta
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INFORMACE Z MĚSTA

POZVÁNKA NA 8. ROČNÍK
POHOŘELICKÉHO FOLKOBRANÍ
Zveme vás na 8. ročník Pohořelického folkobraní, které se bude konat 13. 10. 2018 v sále Radnice.
V letošním roce jsme pozvali skupinu Alibaba a F.T.
PRIM, na závěr zahraje skupina Máš Čas Band.

rod nastal v roce 2009 a je patrný na nahrávce „Alibaba
nad Labem“ – čtyři skladby nahrává akustické trio, dvě
skladby (Vlání koňských hřív a Vítkovice Blues) sestava
s bicími a baskytarou. Do roku 2010, tedy do druhé dekády své oficiální existence, už kapela vstupuje v prozatím nejdéle sloužící sestavě.
• Jiří Krbeček (sólové kytary, foukací harmonika slide
guitar)
• Jarmila Vepřková (zpěv, perkuse)
• Miroslav Vepřek (doprovodná kytara, zpěv)

V triu jsme dosáhli nejvyšších ocenění – mezinárodní
interpretační Porty v roce 2011, Krteček ze Zahrady
(cena odborné poroty) z téhož roku a dalších. Skupina
vydala v roce 2017 novou desku s názvem Vracím se
domů.
Jiří Krbeček
Skupina F.T.PRIM

Skupina Alibaba
Alibaba je středomoravská kapela hrající originální
vlastní folkovou muziku inspirovanou starým swingem
a blues.
Pod názvem „Alibaba“, značně letitým a dnes už zcela
postrádajícím motivaci, se kapela pohybuje na hudební scéně od roku 2001. Prodělali jsme řadu žánrových
kotrmelců, ale celou dobu je pro nás charakteristické zaměření na originální vlastní tvorbu. První styl by
bylo nejjednodušší nazvat jako „folk s bicími“, nebo
slovy jednoho z recenzentů jako „folk-beat“. V tomto
složení jsme pořídili dvě nahrávky – album „Brána se
otvírá“ (2004) a „U severní trati“ (2006). Na druhé desce se již podílel baskytarista Petr Kolář, který výrazně
přispěl k žánrovému přitvrzení a elektrifikaci. Bluesový
a rockový sound se projevuje na demu „Noc v Ostravě“
(2006) a albu „Mačkalov“ (2009). Poslední žánrový pře12

Skupina F.T.PRIM byla založena na konci roku 1988 ze
dvou brněnských kapel: FLAŽOLET a TULÁCI. Proto
písmenka F a T v názvu kapely. Od samého začátku se
skupina snaží hrát výhradně vlastní repertoár od autorů
A. Bojanovského a P. Fabšiče. V této sestavě se úspěšně
účastní mnoha hudebních přehlídek a festivalů, hraje
na finále Porty na Lochotíně v Plzni a v roce 1990 natáčí píseň s textem J. Stejkory Bez hraní a zpívání na LP
desku Porta 90.
Skupina se úspěšně účastní většiny největších hudebních
festivalů FCT hudby (Interporta, Porta, Mohelnický dostavník, Olešnická kytka, Náměšťská placka, Svojšický
slunovrat, Zahrada ...). Začíná pořádat svoje pravidelné
měsíční Trampské kluby v sále na Údolní ulici v Brně
vždy s nějakým hostem. V této sestavě natáčí skupina
svoje první profilové CD Rosa Coeli, na kterém se producentsky podílí Roman Horký.
V roce 1995 se Trampské kluby přesouvají do sálu divadla Barka v Brně v Králově Poli. Skupina vydává svoje
druhé profilové CD Stříbrný klíč, v roce 1997 svoje třetí
profilové CD Větrná růže. Z tohoto období má skupina
několik nahrávek pro Českou televizi do pořadu Aport
a vydává tři zpěvníky (Souhvězdí lásky, Rosa Coeli,
Větrná růže). V této sestavě vystupuje skupina do roku
2001, kdy Pavel Plch odchází do skupiny Kamelot.
POHOŘELICKÉ LISTY | ZÁŘÍ 2018
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V roce 2008 skupina oslavila 20 let svojí činnosti vyprodaným koncertem ve Společenském centru v Brně Bystrci za účasti většiny bývalých členů. V roce 2011 vydává
své čtvrté profilové autorské CD Woodcraft, které je pokřtěno opět ve vyprodaném sále Společenského centra
v Bystrci.

POZVÁNKA NA STAND-UP
COMEDY LUKÁŠE PAVLÁSKA
„KDO NEPLÁČE NENI ČECH“
Pohořelice kino 7. listopadu 2018 v 19.00, vstupné
v předprodeji 220,- Kč na místě 250,- Kč.
Předprodej od 10. 9. 2018 na KIC Pohořelice a v Městské knihovně na Brněnské 2 Pohořelice.

V roce 2013 skupina oslavila 25 let své činnosti opět vyprodaným koncertem v Bystrci, na kterém pokřtila svoje nové výběrové CD Střípky příběhů.
• Aleš Agi Bojanovský - kytara, klávesy, zpěv (1988souč.)
• Jan Žaky Žáček - kytara, zpěv (1991-souč.)
• Lenka Prťa Sýkorová - perkuse, zpěv (1991-1995,
2004- souč.)
• Jiří Štyrla Jetelina- basová kytara (1990-souč.)
• Pavel Bongo Plch - bicí, perkuse, cajon, conga, flétna,
klávesy, zpěv (1991-2000, 2004–souč).
• Ondřej Bojanovský (host) - bicí, perkuse, cajon, elektrická kytara (2010-souč.)
• Ondřej Strouhal (host) - klávesové nástroje (2013souč.)
Aleš Bojanovský
Alena Bilavčíková

KULTURNÍ AKCE ZÁŘÍ-ŘÍJEN
• 28. 9. | Oslava „Den seniorů“ - v 17.00 hod., sál Radnice
• 13. 10. | 8. ročník - Pohořelické folkobraní - sál Radnice
• 19. 10. | SVČ Pohořelice - akce pro školy, KINO
• 20. 10. | Babské hody - sál Radnice
• 21. 10. | Oslava 100. výročí ukončení 1. světové války
a vzniku Československa, začátek ve 14.00 hod. Náměstí Svobody, pořádá město Pohořelice
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Moje vlastní standupová ona man show s podtitulem
Češi, alkohol a Rock and roll. Dozvíte se, který národ je
nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci nebo co pít, když chcete, aby se vám
narodil Václav Klaus. Povíme si, jak strávit pořádnou
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme
nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme některé
lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme
o tom, co nám leze na nervy, protože správnej Čech není
nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech.
Těším se na vás.		

Lukáš Pavlásek
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POZVÁNKA NA AUTOGRAMIÁDU
Zveme vás 10. 10. 2018 v 17.00 hodin do městské
knihovny v Pohořelicích na autogramiádu knihy
o slavné rodačce - Malířka snů a skutečnosti Jarmila
Lorencová.
Jarmila Lorencová se narodila 7. října 1936 v Pohořelicích u Brna jako jediné dítě v rodině Čermákových,
po válce se její matka podruhé vdala a Jarmila přijala
příjmení po nevlastním otci Geyerová. Od prvního okamžiku, kdy udržela tužku v ruce, věděla, že jednou bude
malířkou. Kreslila všude, kde to šlo – nejdříve křídou
po chodníku, pak ve školních sešitech, a už na měšťance
jí předpovídal učitel kreslení velkou budoucnost.
Jenže Jarmila odešla na přání rodičů studovat na Pedagogické gymnázium ve Znojmě, kde se věnovala spíše
atletice a poté do Prahy na pedagogickou fakultu na UK.
Vše nasvědčovalo tomu, že malování zůstane jen jejím
koníčkem. Naštěstí to však měla v osudu naplánované
jinak.

velkoplošné práce zdobily desítky síní, restaurací, hotelů a společenských prostor. V Pohořelicích jsou dodnes
v obřadní síni umístěny dvě její velké práce.
Kromě práce na Artprotisech Jarmila malovala. Zvládala všechny malířské techniky a styly. Nejčastějším námětem byla krajina (zvláště Pálava ji učarovala) a květiny.
V její tvorbě však najdeme i portréty, zátiší, abstrakce
a mnoho jiných témat. Za svůj život namalovala tisíce
obrazů, vystavovala po celé republice i v zahraničí. Během své kariéry byla mnohokrát oceněna, v r. 2015 pak
Cenou Jihomoravského kraje za přínos v oblasti umění.
Vzhledem ke svému věku se Jarmila Lorencová začátkem roku 2018 rozhodla, že přestane malovat. Nadešel
tedy čas sepsat její biografii. Kniha, kterou vám představíme, zahrnuje její celý životopis i dílo. Je v ní umístěno
426 barevných reprodukcí obrazů a téměř 100 tapiserií
Artprotis.
Po úvodním slově a besedě s Jarmilou Lorencovou následuje autogramiáda nové knihy. Současně budete
moci shlédnout a popřípadě i zakoupit její obrazy, které
dosud nebyly nikdy publikovány.
Antonín Červený

VOJENSKÉ LETECKÉ CVIČENÍ
3. - 14. 9. 2018

V roce 1962 byl její manžel na základě výborné znalosti angličtiny vybrán v podniku Centrotex, aby odjel
na Nový Zéland a stal se zástupcem pro nákup vlny pro
Československo. Taková nabídka se neodmítá, a rodina,
s již malým synem, neváhala a na Nový Zéland vycestovala.
Úplnou „náhodou“ si všiml po roce pobytu jejího malířského talentu přímo novozélandský ministerský
předseda, který k nim neplánovaně přišel na návštěvu.
Když uviděl její obrazy, přemluvil ji, aby se šla přihlásit
na Akademii výtvarného umění. K jejímu překvapení ji
hned na první pokus přijali a dokonce jako jedna z mála
přihlášených získala plné stipendium. Po pěti letech studia se tak stala akademickou malířkou, navíc její závěrečná práce byla vyhodnocena na společné výstavě absolventů jako nejlepší.
Po návratu do Československa v roce 1968 se již nevrátila do školství, ale začala pracovat jako profesionální
malířka. V té době zde byla velmi populární výtvarná
technika spojující dávnou tradici malby a gobelínu –
Artprotis. V ní se Jarmila záhy stala nejvyhledávanější
výtvarnicí, a to hlavně v architektonickém začlenění. Její
14

Obdrželi jsme informaci, že na základě usnesení Vlády
ČR z prosince 2017 se bude ve dnech 3. – 14. 9. 2018
konat cvičení „AMPLE STRIKE 2018“. Cílem výcviku
aliančních jednotek na našem území bude zejména sladění činnosti pilotů taktického letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních
operací a další činnosti.
Cvičení bude probíhat převážně ze základny letectva
u Náměště nad Oslavou a v Čáslavi, ve výcvikových
prostorech Boletice a Libavá a dále v Bechyni. Letová
činnost bude rozvržená do uvedených prostorů rovnoměrně, lety v nočních hodinách budou omezeny na minimální potřebný počet. Je pravděpodobné, že dojde
k nárůstu počtu letů nad územím Pohořelic a dalších
obcí. Létat se bude od 3. - 14. 9. 2018 od 9 do 23 hodin.
Kromě České republiky budou do cvičení zapojeni vojáci z dalších 18 států.
Bližší informace o cvičení budou zveřejňovány průběžně na www.lznamest.army.cz a www.army.cz. Armáda si
uvědomuje, že každé cvičení znamená určité omezení
pro obyvatele v dotčeném území. Byli jsme ujištění, že
armáda podnikne všechny kroky k tomu, aby případný
negativní vliv činnosti byl co nejmenší.
Ing. Josef Svoboda, starosta
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KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

komerční inzerce

Jako každý rok, tak i letos jsme našim prvňáčkům předávali knihy v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka. Předávání proběhlo 14. 6. 2018 v obřadní
síni na Radnici. Jak už je našim zvykem, pozvali jsme si
na tuto slavnostní chvíli hosta. Tentokrát to byla osoba
známá každému prvňáčkovi - městský policista Ing. Štěpán Pirnus, kterého znají děti z přechodu. Kniha, kterou jsme předávali, se jmenuje Bráchova bota. Poté, co
ji dětem náš host předal, nám děti kousek přečetly, aby
ukázaly, že už jsou opravdu čtenáři. Děti slíbily, že knihu
přes prázdniny přečtou a přijdou nám povědět, o čem
byla.

Následně dostal slovo Ing. Pirnus. Vzhledem k blížícím
se prázdninám si pro děti připravil povídání o bezpečnosti v létě. Vyzkoušel, co děti znají a jak by se v určitých okamžicích zachovaly. Uvedl pár příkladů, co by se
v létě mohlo stát a jak se k těmto situacím postavit. Děti
živě diskutovaly. Tímto bych chtěla Ing. Štěpánu Pirnusovi poděkovat za přípravu a provedení.
Martina Minaříková, knihovnice

Vzpomínka
Odešel jsi, jak si to osud přál,			
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,			
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 8. 8. 2018 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Františka Krčála.
S láskou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Zdena s rodinou,
dcera Věra s rodinou a syn František s rodinou.
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Vzpomínka
Dne 3. září 2018 uplyne 13 roků od úmrtí našeho
milovaného pana Ing. Rostislava Čecha.
Ti co ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Renata, syn
Rostislav s rodinou, dcera Renata
s rodinou
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Společnost patřící k předním výrobcům protektorů a obchodníkům v oboru nákladních pneumatik v ČR a SR s 25
letou tradicí na trhu, hledá vhodné kandidáty na pozici:
MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU PRO POBOČKY BRNO
Náplň práce
• přezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za pomoci moderních strojních technologií
• pracovní výjezdy do terénu s perfektně vybaveným mobilním pneuservisním vozidlem
• dle potřeby velmi dobře hrazené pohotovostní služby mimo pracovní dobu a o víkendech
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• dobrá fyzická kondice
• časová flexibilita
• připravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích
• řemeslná zručnost
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není nutná, ale je výhodou
Nabízíme
• mzda brutto až 40000 Kč/měsíc i více v přímé závislosti na odvedeném výkonu
• příplatky k výkonové mzdě za pohotovostní služby mimo pracovní dobu a o víkendech
• práci ve stabilním kolektivu
• firemní benefity (stravenky, dárkové šeky)
• pro kandidáty mimo požadovanou lokalitu možnost ubytování
Informace o pozici
• Místo pracoviště: Hájecká 1068/14, Brno - Černovice
• Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
• Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
• Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
• Plat: 25000 - 40000 Kč/měsíc
• Benefity: Bonusy/prémie, Sleva na firemní výrobky/služby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy,
školení, Firemní akce
• Požadované vzdělání: Vzdělání není podstatné
• Kontakt: lide@carling.cz

je Vaše jistota…
AUTO CRASH Info získá pro Vás i Vaši rodinu finanční
odškodnění při autonehodě.
Neváhejte nás kontaktovat na tel. 773 269 603.

www.autocrashinfo.cz
16
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Vinotéky otevřené
světu i lidem
Stačí říct, pro jakou příležitost víno vybíráte.
Budeme vědět, kam sáhnout, ať už je to víno
pro hezký večer uprostřed týdne či dárek
pro gurmeta. Probrat s námi můžete také
gastronomické a kulinářské otázky
snoubení pokrmů a vín.

Vinotéka Břeclav
Kpt. Jaroše 3, Břeclav
areál bývalých kasáren

+ 420 606 202 595
breclav@moravskysommelier.cz
pondělí–neděle

10.00 – 22.00

Vinotéka a zámecký
sklep Břeclav
Zámecké náměstí, Břeclav
sklepení břeclavského zámku
+420 606 202 595
info@moravskysommelier.cz
Otevřeno po předchozí telefonické domluvě

Vinotéka a radniční
sklep Lednice
Zámecké náměstí 69, Lednice

++420 602 153 300, + 420 606 202 595
lednice@moravskysommelier.cz
pondělí–sobota
10.00 – 22.00
neděle 9.00 – 20.00

To nejlepší z Moravy
Libor Nazarčuk
moravský sommeliér

„

Víno mě naučilo znát sebe. Své chutě, smysly i hranice,
a to nejen mé vlastní, ale i těch druhých.
Pomohlo mně porozumět lidem.
Z toho, co pijí, poznáte, jací jsou.

„
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Každé zvíře potřebuje svoji misku

tisíce produktů skladem
skvělé ceny
dodání do druhého dne
možnost odložení platby
bonus program
rady veterináře

SLEVOVÝ KÓD 5%
6BAHGFVY
Platnost do 31.12.2018

WWW.DOBRA-MISKA.CZ
+420 727 821 348 info@dobra-miska.cz
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