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100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

POHOŘELICE, 1. 10. 2018 • ZDARMA

ŘÍJEN
Je prvním celým podzimním měsícem. Děti mají za sebou první měsíc nového školního roku. Po suché a teplé
zimě i jaru jsme si prožili suché a teplotně nadprůměrné léto. V současné době se těšíme z burčáku a zároveň
s napětím čekáme na kvalitu svatomartinských vín.
Říjen je rovněž měsícem, kdy
• 1. října vzpomeneme Den seniorů. Při této příležitosti město ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní
a příslušným odborem MÚ Pohořelice uspořádalo
v pátek 28. 9. v sále Radnice „Setkání jubilantů“, dále
přítomní shlédli vystoupení členů skupiny „Musici
Cameralis“ – písně a melodie ze známých muzikálů,
• 5. a 6. října půjdeme k volebním urnám zvolit zástupce do městského zastupitelstva. Bude jen dobré, pokud občané města využijí svého volebního práva a dají
hlas svým favoritům. I nadále je stále ve městě co řešit. Ke stanovení investičních i dalších priorit města
a k jejich uskutečnění je třeba mít důvěru občanů.
V Pohořelicích se o podporu občanů uchází kandidáti 6 politických stran, jejich seskupení či nezávislých
kandidátek. Občané tak mají poměrně široký výběr,
• ve středu 10. října se uskuteční v knihovně od 17 hodin beseda s malířkou Jarmilou Lorencovou. Beseda je
spojena s autogramiádou a možností shlédnout a zakoupit některé obrazy významné umělkyně, která část
života prožila v Pohořelicích,
• v sobotu 13. října se v sále Radnice od 19.30 hod.
uskuteční 8. ročník Pohořelického folkobraní. Program tradičně zajišťuje Milan Vašuta s kolegy z MášČasBandu,
• v sobotu 20. října uspořádají pohořelické ženy další
ročník „Babských hodů“. Po obchůzce městem bude
večer v sále Radnice hodová zábava,
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• neděle 21. října bude ve znamení 100. výročí vzniku
Československé republiky. Ve 12 hodin bude v centrální části parku vysazena lípa, tzv. „Strom svobody“.
Tuto akci organizují členové skautského oddílu IGNIS
Pohořelice. Od 14 do 16 hodin budou na nám. Svobody ukázky vojenského výcviku, šermu, výstava zbraní
a uniforem z let 1914-18. Přítomní shlédnou i ukázku bojů z I. světové války. Členové Muzejního spolku
k tomuto výročí připravují výstavu. Den vzniku samostatného československého státu (1918) je samozřejmě až 28. října. Na tento termín už ale nebylo možné
zajistit právě tematický program, takže vzpomínkové
akce v Pohořelicích proběhnou o týden dříve,
• ve středu 24. října budou moci zájemci shlédnout
dokumentární film, který se bude zabývat událostmi
na Moravě v období vzniku samostatné republiky.
Akce se uskuteční v učebně v patře staré Radnice.
• 28. října roku 1918 bylo vyhlášeno samostatné Československo. Vzniklo po uznání autonomie národů
Rakouska-Uherska.
Žádáme občany, aby využili svého volebního práva
a zúčastnili se voleb do zastupitelstva města. Současně
děkujeme všem, kteří pracují na přípravě voleb a těm,
kdo budou členy volebních komisí.
Přejeme všem pěkné podzimní dny.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta
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ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
119. schůze rady města konaná dne 29. 8. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila, dle doporučení výběrové komise, cenovou
nabídku firmy CPI Moravia Books s.r.o., Brněnská
1024, Pohořelice, na vydání knihy „Město Pohořelice“,
• zabývala se problematikou přístavby ZŠ ve vztahu
k dotačnímu titulu na tuto akci,
• projednala další kroky k zajištění stomatologické péče
v Pohořelicích.
120. schůze rady města konaná dne 12. 9. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila pořízení 30 ks státních vlajek a držáků
na sloupy VO k výzdobě města při příležitosti vzniku
republiky,
• uložila pořídit koberec do pronajatých prostor v kině
pro klub seniorů,
• schválila ve výběrovém řízení „Úvěr města Pohořelice – 45 mil. Kč“ jako nejvhodnější nabídku firmy Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 s nabídkovou cenou
2.478.350,75 Kč, tedy s úrokovou sazbou 6M PRIBOR
plus pevná odchylka ve výši minus 0,03 % p.a. z jistiny úvěru. RM postupuje návrh Smlouvy o úvěru č.
99021329325 do ZM s doporučujícím stanoviskem,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Dětské dopravní hřiště Pohořelice – IV. etapa“ ve výši 314 183 Kč.
• schválila Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Pohořelice a Jihomoravským krajem na akci „Parkoviště u zdravotního střediska, Brněnská 2 v Pohořelicích“,
• schválila odměnu členům komisí rady města za práci
v roce 2018,
• souhlasila s akcí „III/42510 Ledce – Pohořelice, most
42510-8“. Jedná se o úplnou uzavírku sil. III/42510 pro
rekonstrukci mostu evid. č. 42510 – 8 a s navrženými
objízdnými trasami dle žádosti ZLINMARK DZ s.r.o.
Brno.
XXVI. zasedání zastupitelstva města konané
dne 29. 8. 2018 projednalo mimo jiné i tuto
problematiku:
• 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. ZM tímto revokuje svoje usnesení č. 21/XXV/18 ze dne 20. 6. 2018,
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• schválilo odprodej společnosti, převod podílů na paní
Kristina Gripas, bytem Praha, jako společníka tak,
aby se paní Gripas, stala jediným vlastníkem společnosti Soukromá zubní ordinace Pohořelice, s. r. o., IČ:
02967464. ZM pověřilo vedení města k uzavření příslušných dokumentů potřebných k nabytí společnosti
paní Gripas s uvedením povinnosti zajistit stomatologickou službu v Pohořelicích,
• schválilo spolufinancování projektu Přístavba ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35, v souladu s podmínkami Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst, MFČR, a to minimálně v povinné výši
spolufinancování, což činí 30% z celkových nákladů
akce dle uzavřené smlouvy o dílo (stavební práce). Realizace projektu bude probíhat v letech 2018 až 2020.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

1. ŘÍJEN - DEN SENIORŮ
1. října si připomínáme Mezinárodní den seniorů. Svátek připomíná, co společnosti dříve narození lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se
potýkají. Mezinárodní den seniorů vyhlásila Organizace spojených národů poprvé na 1. října roku 1991.
První říjnový den bychom, více než kdy jindy, měli myslet na rodiče, babičky a dědečky a všechny seniory kolem nás. Pokud nestihnete svým blízkým v důchodovém
věku popřát osobně, měli byste jim aspoň zavolat a dát
najevo, že na ně myslíte.
Ve druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná
délka života o celých dvacet let. Nejedná se ale pouze
o prodloužení délky života, je nutné tuto dobu strávit
pokud možno aktivně.
V Pohořelicích se senioři sdružují v kroužcích Klubu seniorů. Každý zájemce má možnost se do činnosti těchto kroužků zapojit. Bližší informace a kontakty mohou
zájemci získat u paní Marie Horychové (vedoucí Klubu
seniorů, prodejna galanerie a foto na ul. Komenského,
součást objektu ABK - Tescoma). Informace poskytne
i paní Alena Bilavčíková, vedoucí kulturního střediska
na staré Radnici, Brněnská 2. Naši senioři jsou aktivní
a pro své členy pořádají mimo pravidelné schůzky i řadu
jednorázových kulturních akcí, zájezdů atd. Rovněž mají
možnost rozšířit si své vědomosti účastí na vzdělávacích
akcích tzv. Univerzity třetího věku. V průběhu oprav objektu bývalého objektu Pfann vyvíjí Klub seniorů svou
činnost převážně v přízemí bývalého kina. Část členek
Klubu seniorů iniciovala zřízení hřiště na pétanque
v areálu bývalé zvláštní školy na ul. Šumické. Město
poskytlo prostory a část finančních prostředků (další finance si členky zajistily od sponzorů) – a od září t.r. je
zájemcům k dispozici 5 hřišť. Hráčky rády přivítají další
zájemkyně či zájemce o tuto hru.
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018
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Řada seniorů využívá služby rozvozu obědů, na kterou
město přispívá. Dále je možnost využít nabídky Charity
Břeclav a dohodnout služby asistenční – doprovod k lékaři, pomoc se zajištěním osobní hygieny a další činnosti. Bližší údaje a kontakt je možné získat na odboru
sociálním a zdravotním MÚ Pohořelice.
Jménem města Pohořelice přejeme všem seniorům životní pohodu, pevné zdraví, veselou mysl a dobré vztahy s rodinou i okolím.
Ing. Josef Svoboda, starosta
Bc. Miroslav Novák, místostarosta
Irena Šťastná, předsedkyně komise sociální a zdravotní
města Pohořelice
Ing. Silvie Maturová, vedoucí odboru sociálního a zdravotního MÚ Pohořelice

POBOČKY KNIHOVNY
NOVÁ VES A SMOLÍN

Chtěli bychom čtenáře pozvat do našich poboček. Během letních měsíců v knihovnách proběhla revize knižních fondů a vyřazení zastaralých a opotřebovaných
knih. Také jsme z těchto knihoven odstranili nefunkční nábytek. Obě tedy září novotou. Do knihoven jsou
několikrát ročně dováženy knihy z výměnného fondu
z Břeclavi a také z Pohořelic. Knihy jsou tedy obměňovány a vybere si opravdu každý. Platíte 100 Kč za rok a můžete navštěvovat všechny tři knihovny, včetně Pohořelic.
Přijďte tedy za námi, rádi vás přivítáme.
Nová Ves 114 | Marie Podhrázká | Úterý 15 – 17 hod.

Smolín 72 | Jana Ječmínková | Pondělí 16 – 18 hod.

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. Řiďte se vysvětlivkami, přiloženými u hlasovacího lístku, který obdržíte
do schránek.
Přijďte k volbám v co největším počtu, přijďte zvolit zastupitele města, 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

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
V KNIHOVNĚ

Martina Minaříková, knihovnice
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018

Ve středu 7. 11. 2018 v 17 hodin se na Radnici uskuteční
cestovatelská přednáška manželů Vackových. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na vás.

3

INFORMACE Z MĚSTA

ZPRÁVA O ČINNOSTI

TENIS MLÁDEŽE

Dospělí hráči oddílu tenisu jsou tradičně účastníky
soutěže neregistrovaných hráčů, která je organizována
klubem ATJ Podluží se sídlem v Břeclavi. Tato soutěž
sdružuje týmy hráčů z oblasti od Pohořelic až po Rohatec. Náš oddíl je v soutěži zastoupen dvěma týmy, jeden
tým hraje I. ligu a druhý ligu veteránskou (45+). V obou
soutěžích naši hráči dobře reprezentují naše město a zároveň navazují přátelské vztahy s hráči klubů dalších
měst. V hlavní hrací sezoně probíhají i turnaje (především ve čtyřhrách), kterých se na vzájemná pozvání hráči účastní a získávají dobrá umístění.

V uplynulé sezóně se náš oddíl staral o 18 mladých tenistů a tenistek, kteří trénovali podle rozpisu ve dvojicích
nebo v malých skupinkách na tenisových dvorcích v Pohořelicích. Také jsme se zúčastnili soutěží pořádaných
Českým tenisovým svazem ve dvou kategoriích. V kategorii Baby tenis (pro hráče a hráčky do 9 let) a v kategorii mladší žáci, která je určena 10 – 12 letým tenistům a tenistkám. V obou kategoriích dosáhli naši malí
hráči na dvě vítězství. Pro většinu hráčů to byla letošní
soutěžní premiéra. Předvedli bojovné výkony, za které si
zaslouží naše uznání.

TJ SOKOL POHOŘELICE - ODDÍLU TENISU

V POHOŘELICÍCH

Trénovali jsme i během prázdnin, kdy jsme pro závodní hráče, kromě pravidelných tréninků, uspořádali také
tradiční soustředění, které mělo velký úspěch.
V současné době se chystáme na druhý ročník našeho
rodinného turnaje „Family Cup“, kde si zahrají čtyřhry
rodiče spolu se svými dětmi.

V první polovině září pořádáme v Pohořelicích tradiční
turnaj ve čtyřhrách BRONSON CUP na počest našeho
tragicky zesnulého kamaráda a člověka, který miloval
tenis, Bronislava Špinara (15. 9. 2008). Tento turnaj měl
letos desáté výročí a zúčastnilo se ho 26 hráčů z našeho
i z okolních klubů. Turnaj proběhl v přátelském duchu
a měl výbornou sportovní úroveň, kdy každý z hráčů
ze sebe vydal maximum a to v duchu fair play. Budeme se těšit na další ročník turnaje a věříme, že se sejdeme ve stejně hojném počtu jako letos. Všem těm, co se
podíleli na průběhu a organizaci turnaje, chceme tímto
moc poděkovat.
V roce 2019 budeme pokračovat v soutěžích neregistrovaných hráčů a pod českým tenisovým svazem v oficiální soutěži mladších žáků 4+2. Všechny případné zájemce o hru na dvorcích a popřípadě i o členství v klubu
rádi přivítáme mezi námi.
Bližší informace lze získat od členů klubu přímo
na dvorcích nebo na tel. 727 899 698.
Na jednorázovou hru na dvorci je možné se domluvit
v pohostinství u Jindřicha Kašpárka, kde je k zapůjčení klíč od dvorců. Termín a podmínky hry na dvorci je
možné domlouvat na tel. 777 252 147.
Za oddíl tenisu TJ Sokol Pohořelice
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Letošní tenisové tréninky pomalu končí a my se začínáme připravovat na nové. Protože nemáme tenisovou
halu, bude zimní trénink mládeže probíhat střídavě
v naší Sokolovně a v nafukovací hale TK Fino Modřice.
Děkujeme všem, kteří podporují naše malé tenisty,
a do dalšího roku přejeme našim hráčům spoustu hezkých sportovních zážitků.
Za tenisový oddíl TJ Sokol Pohořelice
PaedDr. Eva Štěpánková, Jaromír Holý

Jaromír Holý

POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018
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TJ DYNAMO VELKÝ DVŮR
OSLAVILO ŠEDESÁTKU

Poslední srpnové páteční odpoledne oslavila Tělovýchovná jednota Dynamo Velký Dvůr 60. výročí založení
oddílu kopané, na které se sešli bývalí a současní hráči
a funkcionáři a také ostatní příznivci velkodvorského
fotbalu.
Hlavně se pak ale vzpomínalo a slavilo u dobrého jídla
a pití…

Všichni si se zájmem prohlíželi nástěnky se starými fotografiemi a snad se na některých i našli.
Oslava 60 let založení navíc krásně „vyšla“ v roce, kdy se
poprvé v historii podařilo klubu postoupit do okresního
přeboru.
Jménem TJ Dynamo Velký Dvůr děkujeme všem, kteří se na oslavě podíleli, městu Pohořelice za podporu,
hráčům a fanouškům za účast a velkodvorskému fotbalu přejeme do budoucna hodně sportovních úspěchů
v okresním přeboru.
Marta Kovačičová, předsedkyně TJ
Nechyběly ani vystavené dresy, dnes už retro, ve kterých
fotbalisté Dynama hráli za posledních několik desítek
let.

Foto: Kateřina Beňová

FOLKLORNÍ DEN A BABSKÉ HODY
V POHOŘELICÍCH

Pohořelické ženy zvou na folklórní den a babské hody
2018, které se konají v sobotu 20. října.
Program dne:
Hodová obchůzka od 7.00 do 17.00 hod. Součástí obchůzky je:
15:00–17:00 hod. – hodové zahrávky
• hospoda U Kašpárků - folklorní soubor Rozmarýnek,
Mužský pěvecký sbor z Mistřína
Hlavním programem oslav pak bylo utkání mezi starou a novou gardou Dynama, které po urputném boji
na obou stranách skončilo spravedlivou remízou 6:6.
Vítěze tedy musely určit až pokutové kopy, kde šťastnější
kopačky nakonec měli hráči staré gardy.
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018

20:00–3:00 hod. – hodová zábava, vstupné 100,- Kč
• k tanci a poslechu hraje Lácarnka - sál Radnice
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AKCE SVČ POHOŘELICE
3. 10. (ST) - Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Ivaň
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Ivaň na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
7. 10. (NE) - Pohár 7. tříd
• Kvalifikační turnaj pro žáky 7. tříd ve volejbale.
10. 10. (ST) - Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ
Troskotovice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Troskotovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
11. 10. (ČT) - Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ
Vranovice
• Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Vranovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
13. 10. (SO) - Den padajícího listí
• Třetí ročník podzimní slavnosti pro širokou veřejnost.
Můžete se těšit na celou řadu poznávacích a výtvarných stanovišť, začátek 14:00 hod. v místním parku,
sraz u zdravotního střediska.
13 - 14. 10. (SO-NE) - Výměna mládeže
s Rakouskem - Pohořelice
• Výměnný pobyt plný atraktivního programu pro mládež v rámci projektu „Můj - váš život meine - deine
Lebenswelt“.
14. 10. (NE) - Florbalová liga mezi městy
• 1. kolo turnaje pro mladší žáky v Brně.
19. 10. (PÁ) „Bezpečně v kybersvětě”
• Znalostní soutěž ICM SVČ Pohořelice pro žáky okolních základních škol. Soutěž prověří znalosti o bezpečnosti na internetu. Soutěž proběhne od 9:30 hod.
v místním kině.
20. 10. (SO) - Vystoupení Rozmarýnek, hody
Pohořelice
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek na hodech v Pohořelicích.
21. 10. (NE) - Florbalová liga mezi městy
• 1. kolo turnaje pro starší žáky v Brně.

26. 10. (PÁ) - Podzimní Koloběžkování
• Akce na koloběžkách pro rodiny s dětmi na dětském
dopravním hřišti. Začátek 16:00 hod.
29. - 30. 10. (PO-ÚT) - Podzimní prázdniny
v přírodě
• Prázdninová akce spojená s hrami a dobrodružnými
aktivitami v přírodě a výletem na Pálavu.
29. 10. (PO) - Výlet do kina v Olympii
• Prázdninový výlet do kina v Brně. Cena: 300,- Kč.
30. 10. (ÚT) - Plavání v Brně
• Prázdninový výlet do aquaparku v Kohoutovicích.
Cena: 200,- Kč.
Projekty: projekt prevence, projekt ICM, projekt Šablony II., Projekt OPVV
Připravované akce: Účast na celostátní koordinační
radě Informačních center mládeže v Praze.
Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat
sdílený kalendář na našich webových stránkách www.
svcpohorelice.cz | Přihlášky a bližší informace u pracovníků nebo na SVČ Dlouhá 39. Věříme, že si z naší
nabídky vyberete.
Den padajícího listí
Zveme všechny zájemce na třetí ročník oslavy podzimu, která se bude konat v sobotu 13. října od 14:00 hod.
v místním parku. Zahájení a centrální stanoviště před
sálem radnice. Den padajícího listí je určen pro rodiny
s dětmi, kteří chtějí zažít zajímavé odpoledne v přírodě.
Přijďte si zasportovat, zajezdit na koloběžkách, naučit se
něco nového o přírodě, něco pěkného vyrobit a užít si
krásný podzimní čas.
Znalostní soutěž „Bezpečně v kybersvětě“
Informační centrum mládeže SVČ Pohořelice organizuje v pátek 19. října v prostorách místního kina vzdělávací soutěž pro žáky osmých tříd z okolních základních škol. Cílem soutěže, která je podpořena projektem
MŠMT „Zabezpečení činnosti ICM SVČ Pohořelice
2018“ je podpořit v žácích soutěživost, zdravé sebevědomí a prohloubit znalosti, které se týkají bezpečného
pohybu na internetu a v prostředí sociálních sítí. Témata budou uchopena s důrazem na hravost, soutěžního
ducha, cílem je přilákat žáky k problematice, nikoliv je
odradit. Přijďte povzbudit svůj tým.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice
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POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU
Promítání filmu 28. říjen 1918 na Moravě doplněné diskusí s historikem. Dne 24. října v 17.00 hod. učebna
na Radnici Brněnská 2, Pohořelice.
Film na námět Jiřího Pernese | Je to vznik republiky,
jak jej rozhodně neznáte - už jen proto, že se nedíváme
do Prahy, ale na Moravu. Na mnoha místech se tu vůbec
neslavilo, někde přišla na řadu ostrá vystoupení proti
vznikajícímu Československu, jinde došlo dokonce až
k ozbrojeným střetům - i takový je obraz vzniku naší
republiky.
Tuto tajemstvím zahalenou historii vám ukáže dokumentární film 28. říjen 1918 na Moravě, který právě natáčí štáb režiséra Martina Mišíka. Mnoho lidí si myslí, že
pojem Sudety se váže výhradně k druhé světové válce,
ale to je opravdu příliš daleko od pravdy. Tento spor začal mnohem dřív, dokonce dřív, než se naše republika
stihla vůbec zrodit.

Pokud chcete zažít atmosféru rodící se samostatné republiky, určitě si nenechte ujít film, který natáčíme
za podpory města Olomouce, Břeclavi, Hodonína, Mikulova, Valtic, Úsova, Hustopečí a Znojma.
S přátelským pozdravem za tým 28. říjen 1918 na Moravě
Vladimíra Stroupková za autory
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

ADINA, LÍDA, ZITA...
IDOLY PRVNÍ REPUBLIKY

Každá doba má své celebrity. Mladí k nim vzhlížejí, starší nad nimi kroutí hlavou. Období první republiky přálo
idolům jako málokteré jiné. Mnohé hvězdy té doby zůstaly slavné i dlouho po své smrti, vlastně dosud.
Ženy, které vyrůstaly v období první republiky, vzpomínaly, jak často chodily do kina okukovat oblečení hvězd
stříbrného plátna. A pak se je doma snažily napodobovat. Snažily se něco podobného si ušít, učesat se jako
ony. „Všichni nás obdivovali. Ženy se chtěly oblékat jako
my. Jenže si málokdo uvědomoval, že my si ty šaty do filmů pořizovaly a platily samy. Tehdy jsme nedostávaly
kostýmy. A každá z nás chtěla zaujmout, vyniknout.

Kolik z nás vlastně ví, jak pojem Sudety vznikl? A věděli
jste, že o tom, do kterého státu bude patřit Olomouc,
Jihlava a Brno se pokusili rozhodovat ve Vídni? Na cestu
pátrání po starých stopách nás přivedl historik Jiří Pernes, který pro nás sepsal první libreto. Jím inspirováni
jsme začali pátrat dál. Začaly nás trápit otázky, jak to vypadalo na menších městech, třeba v Hustopečích? Myslíte si, že všichni v té době věděli, kdo to byl Dr. Beneš?

„Honorář, který jsme za film dostaly, často padl na šaty,
které jsem do něj potřebovala,“ vzpomínala herečka Zita
Kabátová. Její kolegyně Eva Gerová hovořila podobně:
„My začínající herečky jsme si nemohly dovolit opravdu
drahé šaty jako například Adina Mandlová. Ta nebyla
vzorem jen pro divačky, ale i pro nás, kolegyně. Pamatuji
se, jak jsem na ni obdivně koukala. Ale ona byla výjimečná, podobně jako například Lída Baarová. Málokdo jiný si mohl dovolit takové oblečení. Tehdy nebylo
běžné mít tolik šatů pro různé příležitosti. Běžnější bylo
mít šatů jen několik a upravovat je, podle toho, kam jste
potřebovala jít. Takže jsme měly zásoby límečků, broží,
pásků, konflíků a pomocí nich jsme se snažily vytvořit
dojem, že jsme pokaždé jinak oblečené.“

Nacházeli jsme zmínky o opravdové situaci v zemi - napětí, strachu, hladu, krádežích i intrikách německých
regionálních politiků. Dnes už víme, co je to Wolkswehr,
víme proč se po 28. říjnu na Moravu z Vídně posílali cizí
ozbrojenci a víme, že naše hranice, které dnes známe,
se netvořily ze dne na den, ale byly vybojovány z velké
části našimi dobrovolníky. K tomu se pojí mnoho příběhů, mezi nimi i ten setníka Hluchého, který v Hodoníně založil dobrovolnickou Slováckou brigádu a pomohl
uchránit hranice vznikajícího státu.

Vlaďka Dobiášová, sběratelka oblečení z období první
republiky, 2. světové války a padesátých let, rovněž podotýká, že tehdy byl šatník žen výrazně skromnější než
je tomu nyní a že bylo běžné šaty kombinovat a upravovat. „Dostaly se mi do rukou šaty dcery velmi významného průmyslníka z období první republiky a byla
na nich vidět zašitá dírka. Takže ani tak bohaté dámy
se nestyděly nosit šaty opravené. Kupovat si drahé róby,
jaké známe z prvorepublikových filmů, si opravdu mohl
dovolit málokdo,“ uvedla.

Je velmi lehké historii vnímat, jako nějaká data, ke kterým se váže pár vět v učebnici. Ale pokud se podíváme
do historie pořádně, uvidíme životy lidí, jejich hrdinství,
strasti a konkrétní činy. Zjistíme, že se nic nerodí lehce ani náš film a ani tehdejší Československo.

Zkrátka, za první republiky to fungovalo podobně jako
nyní. Existoval nablýskaný luxusní svět z filmů a časopisů, který produkoval idoly. Podobně jako nyní děvčata
obdivují vylepšené snímky hereček a modelek či zpěvaček, tehdy dívky obdivovaly především herečky. V té
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době začaly vycházet časopisy zaměřené na ženské čtenářky. A podobně, jako je tomu v těch současných, bylo
jejich hlavním tématem: jak být ideální ženou.
Co si v té době pod tím pojmem dámy představovaly?
Časopis Eva z roku 1935 takto popsal bytost, kterou
nazval Žena běžné společenské úrovně: Dohovoří se
několika jazyky, je horlivá vlastenka, hlásá zásady demokracie, hledí pro děti shromáždit peníze, má ráda
společnost, dovede zacházet s růží a dalšími zkrášlovacími prostředky. Pro vysvětlení, pod pojmem růže není
míněna květina, ale růž, jak se tehdy říkalo barvě na tváře či rty, tedy dnešní rtěnka či takzvané zdravíčko.
Pod pojmem móda první republiky si nyní většinou
představíme Adinu Mandlovou či Lídu Baarovou v perfektně padnoucím kostýmku, rukavičkách a s obrovskou kožešinovou štolou kolem krku, za jejíž cenu by
měsíc vyžila pětičlenná dělnická rodina. Ano, ty dámy
tak žily. Ale jen proto, že byly idoly vytvořené tehdejším filmovým průmyslem, jehož šéfové už tehdy dobře
věděli, že když se podaří vytvořit ideální idol, je to zlatý
důl pro mnoho zúčastněných. To platilo tehdy a platí to
i dnes.
Takže se nenechávejme unášet představou, že to, co vidíme v prvorepublikových filmech odehrávajících se
ve vyšší společnosti, byl reálný život většiny lidí. Nebyl.
Většina obyčejných žen jen listovala obrázkovými časopisy, koukala na filmové plátno a snila o tom, že by chtěla vypadat a žít jako tehdejší idoly.
Zdroj: www.i60.cz se souhlasem autorky V. Hofmanové
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 6. DÍL

Stopy lukostřelby pod Pálavou ve středověku není lehké
vysledovat. V celosvětovém měřítku jsou z tohoto období nejrozsáhlejší informace o anglických lučištnících
a jejich dlouhých lucích. Na našem území se dle dobových obrazů naopak zdá, že se používaly luky spíše kratší a reflexní. Potvrzením pro tuto domněnku může být
častý historický kontakt s lučištníky z východních zemí.
A také proti lukům dlouhým může hovořit častý kontakt
naší šlechty s francouzským dvorem upřednostňujícím
v tomto období kuši.
Bitva u Loděnice (1185) - Pražské vojsko během první
letní výpravy zpustošilo Znojemsko, Bítovsko i čerstvě
založený klášter v Dolních Kounicích, což se nesetkalo
s odporem. Úspěchem povzbuzený Bedřich tedy koncem listopadu t. r. vyslal svého bratra na druhou trestnou výpravu. Tentokrát se Konrád – jenž mezitím sbíral síly na Moravě, v Rakousích a Bavorech – nenechal
překvapit a přehradil Přemyslově sboru cestu v polích
jihozápadně od vesničky Loděnice, u staré zemské stezPOHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018

ky mezi Brnem a Znojmem. Obě vojska se tam střetla
v nejkrvavější bitvě mezi Čechy a Moravany (přesněji
řečeno, mezi družinami pražského a znojemského knížete), poslední svého druhu v českých dějinách. (Na bojišti padlo více než 4000 bojovníků).
O průběhu bitvy není nic určitého známo, krom toho, že
byla dlouho nerozhodná a velmi těžká. Řinčení zbraní
a křik lidí i koní prý bylo slyšet až v dolnokounickém
klášteře, vzdáleném od (pravděpodobného) místa bitvy
cca 7 km vzdušnou čarou. Ze složení zbraní nalezených
na bitevním poli v novějších dobách lze usoudit, že kromě těžké jízdy se bitvy ve významné roli účastnila i pěchota – lučištníci a kopiníci. Zdroj Wikipedie
Rytíři - nejznámější válečníci, o kterých se píše v dobových kronikách, jsou nepochybně rytíři a součástí jejich výcviku byla i lukostřelba. A tady nalézáme alespoň
pomyslnou nitku příběhu historie Pálavské lukostřelby,
jelikož součástí Pavlovských vrchů je i zřícenina hradu
historicky spojená s rytíři.
Sirotčí hrad (Rossenstein) dostal svůj název podle rodu
Wehingenů, feudálů švábského původu, jejichž jedna
větev – Sirotků se přestěhovala v první polovině 13. století z Rakous na Moravu. Wehingenové postavili v polovině 13. století nad vsí Klentnice hrad, který se pro svou
rozlohu nazýval Waisenstein nebo Rassenstein, jeho
zakladatelem byl Siegfried Sirotek (Orphan), proslulý
zápasník v rytířských turnajích.
Rytíři byli původně synové vazalů, kteří byli na hradech
vychováváni spolu s dětmi hradního pána a byli speciálním výcvikem připravováni pro své budoucí povolání
profesionálních válečníků.
Výcvik začínal již ve velmi útlém věku, některé zdroje
uvádí, že již před sedmým rokem. Chlapci byli vystavováni soustavnému výcviku a otužování, které mělo zajistit, že budou v budoucnu snášet námahu, nepohodlí,
nedostatek a rytířská tažení. K fyzické přípravě chlapců
patřil i všestranný tělesný výcvik, o jehož náplni máme
řadu dobových informací. Chlapci museli běhat, skákat
a šplhat. Pro posílení paží házeli velkými kusy kamene. Učili se plavat, a to nejprve na nafouklých hovězích
měších, později i bez této pomoci. Museli umět házet
kopím, střílet z luku a zápasit druh s druhem. Zdroj:
Olivová, Lidé a hry
Střelba z luku - (sagittare) byla jednou ze sedmi rytířských ctností. Měla využití zejména při lovu, případně
se pomocí luku daly redukovat počty nepřátel.
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.
Zdroj: Wikipedie

Marek Holzmann
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
Školní rok 2018/19 začal…
Co nás čeká v novém roce? Z pohledu nové školské legislativy je tento rok za několik posledních let jiný. Až
na zmírnění „pamlskové vyhlášky“ nás žádné převratné
změny nečekají, což vnímáme jednoznačně pozitivně.
V letních měsících došlo k velkému množství stavebních úprav. Snažíme se prostředí, ve kterém se denně
pohybuje několik stovek lidí, zkrášlovat a posouvat kupředu. Hlavní schodiště a toalety v přístavbě v budově
na Dlouhé ulici prošly zásadní rekonstrukcí. Pokračuje
i renovace kabinetů a tříd. O konečném výsledku se můžete přesvědčit v přiložených fotografiích.

Pokračují nadále práce na Paarově zámečku, kde se již
začínají rýsovat nové prostory určené ke vzdělávání našich nejmladších žáků.

Posílili jsme také učitelský sbor. Přicházejí jak absolventi plní elánu a nadšení, tak zkušení pedagogové. Noví
učitelé posilují výuku cizích jazyků. Budou svým žákům
nabízet mimo jiné kroužky ruštiny, němčiny i angličtiny. Zkušenosti ze zahraničí jsou jejich velkou předností.
V letošním školním roce startuje projekt APIV B, který realizujeme ve spolupráci s Národním ústavem pro
vzdělávání. Podstatou je rozvoj znalostí našich pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání
po dobu tří let. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí naší práce. Kromě
kroužků doučování dochází žáci i na intervenční hodiny
nebo předměty speciální pedagogické péče.
V oblasti informačních technologií se mohou žáci těšit
na výuku základů programování s Ozoboty v hodinách
informatiky. Velkou výzvou pro kantory a žáky bude
propojení moderních informačních technologií a výuky cizích jazyků v nové jazykové učebně, kterou jsme
slavnostně otevřeli 11. září na setkání vedení školy a zástupců školního parlamentu. Ve všech školních budovách máme okolo 150 počítačů a tabletů. Každá třída je
vybavena projekčním zařízením (projektor, interaktivní
projektor, interaktivní tabule, displej) a přístupem k internetu. Velké množství finančních prostředků do IT
bude možné získat z projektu OP VVV, který byl po velkém úsilí ředitele školy, schválen.
Naší snahou je, aby si každé dítě mohlo najít činnost,
ve které může vyniknout. Od sportu, přes přírodovědné kroužky, absolventské a seminární práce, umělecky
zaměřené kroužky, robotiku, cizí jazyky až k humanitně
zaměřeným oborům. Jednou z výhod velké školy je právě široká vzdělávací nabídka.
Vedení školy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
JAZYKOVÉ UČEBNY

Škola ovšem není jen o vzhledu budov a tříd, ale také
o žácích a učitelích. I přes vysoký počet žáků ve škole držíme průměr ve třídách okolo 23 dětí, což je z pohledu
kvality výuky velmi pozitivní ukazatel, proto jsme letos
nově vytvořili další čtvrtou třídu (IV. D) a šestou třídu
(VI. D). Ve vyučovacích předmětech jako je informatika
či dílny držíme počet žáků okolo deseti, čímž umožnujeme skutečný individuální rozvoj. Vznik nových tříd
jsme doprovodili adaptačním pobytem v Křižanově, jehož cílem je poznání a stmelení nových kolektivů.
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Po dvou letech práce na projektu se nám podařilo dokončit jazykovou laboratoř. Jedenáctého září se na slavnostním otevření setkaly desítky žáků s vedením školy,
které učebnu žákům symbolicky předalo. V létě vzniklo 24 žákovských míst uspořádaných do šesti „hnízd“.
Učebna je vybavena interaktivní tabulí SmartBoard. Katedra učitele má dva monitory. Jeden umožní řídit a distribuovat výuku žáků a druhý slouží k práci samotného
učitele. Učebna umožní učitelům i žákům přístup přes
webové rozhraní k databázi digitálních výukových materiálů, které mohou sloužit i k domácí přípravě.
Finanční prostředky se nám podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Primárně bude učebna sloužit žákům cizích jazyků a informatiky. Dále jsme z projektu zakoupili pásový schodolez, který posiluje bezbariérovost ve škole.
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018
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Cílem učebny je „rozmluvit“ žáky v cizím jazyce, což
považujeme za jednu z nejdůležitějších dovedností získaných na základní škole. Videoukázku si můžete prohlédnout ve školním magazínu na webu školy.
Mgr. Lukáš Mertlík

OZOBOTI
V letošním školním roce přichystali učitelé informatiky
pod vedením pana učitele Janíčka pro své žáky novinku.
Prostřednictvím jednoduchých robotů tzv. ozobotů se
žáci učí základy programování. Tato dovednost je kvůli
rozšiřující se automatizaci výrobního procesu dnes již
běžným požadavkem na trhu práce.

duktor a rozhraní bluetooth. V praxi to znamená, že dokáže poznat překážku v cestě nebo vydávat zvuky.
Mgr. Lukáš Mertlík a Mgr. Jiří Janíček

VÝSTAVA K VÝROČÍ REPUBLIKY
Členové muzejního spolku Pohořelice Vás zvou
na na výstavu ku stému výročí republiky do prostor vedle KONÍRNY na ulici Pšeničné - zde je k vidění i stálá
expozice hasičské techniky.
V konírně je pak instalace historických map, pohlednic
a fotografií Pohořelic a okolí. Mnohé z těchto pohlednic
a fotografií budou na prodej.
Současně se obracíme na všechny pamětníky, zda nemají doma k zapůjčení materiály z roku 1968, 1969, případně i starší - noviny, fotografie atd.
Přijďte nás podpořit v naší činnosti a to poprvé po prázdninové pauze dne 21. 10. v době od 10 do 12 hodin a odpoledne od 16 do 18.30 hodin.
Další termíny otevření muzea budou zveřejněny
na stránkách MÚ, poslední prohlídka bude 28. 10. celý
den.
Vstupné dobrovolné. Buďte srdečně vítáni.

Ozobot – interaktivní hračka rozvíjející kreativitu a logické myšlení, je zároveň skvělou didaktickou pomůckou, která představuje nejkratší a nejzábavnější cestu
právě ke skutečnému programování a robotice. Ozobot
se dá programovat dvěma způsoby. Jednodušším jsou
barevné čáry, které robot rozezná díky svým senzorům.
Reaguje na posloupnost čtyř barev (černá, modrá, zelená
a červená). Pohyb se takto dá plánovat od jednoduchých
povelů (dopředu, vpravo) až ke složitějším (na čtvrté
křižovatce zastav). Druhým způsobem je programování
přímo v počítači v jednouchém programovacím jazyku
vyvinutém přímo pro děti školního věku (Ozoblocky).
Do školy jsme zakoupili 16 kusů ve dvou variantách
robotů. První, Ozobot Bit, je jednodušší verze robota
s menším počtem senzorů. Druhá verze nese označení
Ozobot Evo. Tento typ má 4 pohybové senzory, reproPOHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018

Ing. Jindřich Benkovič, předseda spolku
Vzpomínka
Dne 2. listopadu uplyne již 20 let od úmrtí pana
Ing. Vladislava Dolníčka.
Ti, kdo znali tohoto optimistického člověka, ať mu prosím věnují
tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery Lenka a Hanka
s rodinami.
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UČITELÉ OU CVRČOVICE
O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELI

V době letošních letních prázdnin si naši pedagogové,
po úspěšném zakončení školního roku, užívali zaslouženou dovolenou. Někteří učitelé odborných předmětů
v rámci projektu „Zkvalitnění odborného vzdělávání“
absolvovali týdenní pracovní stáž v reálných podmínkách provozů dle své odbornosti.
Učitel učebního oboru Kuchařské práce: „ Pracovní stáž
jsem absolvoval v restauraci Pivovarská, která je součástí
dalešického pivovaru, který má svoji tradici již od konce
16. století. Pivovar se dostal do širšího povědomí veřejnosti teprve před 40 lety poté, co si jej vybral režisér Jiří
Menzel pro natočení filmu Postřižiny na motivy knihy
Bohumila Hrabala. Během stáže jsem se seznámil s organizací práce, využíváním nejnovějších gastronomických zařízení, nových technologických postupů, přípravou tradičních pokrmů moderním způsobem a vařením
piva. Stáž hodnotím velmi kladně, nabyté zkušenosti
a dovednosti určitě využiji ve výuce odborných předmětů gastronomických oborů a přispěji tak ke zkvalitnění
vzdělávání na naší škole.“
Učitelka učebního oboru Cukrářské práce: „V rámci
odborného vzdělávání jsem se zúčastnila odborné pracovní stáže v Cukrárně u paní Jany Chlupové ve Vysočanech. Jedná se o malý provoz, který má tři zaměstnance a zabývá se výrobou cukrářských a pekařských
výrobků, které jsou svou pověstí známé v dalekém okolí.
Během stáže jsem měla možnost seznámit se s chodem
provozovny a problémy, se kterými se setkávají a musí
čelit malé cukrárny. Získané informace a poznatky jistě
uplatním při teoretické i praktické výuce, ale i při provozu školního cukrářského zařízení.“
Učitelka učebního oboru Květinářské a aranžérské práce: „Během prázdnin jsem absolvovala pracovní stáže
v květinářství Erika na ulici Pekařské a v květinářství
na ulici Veselé v Brně. Zajímavé bylo porovnání obou
provozů s rozdílnými podmínkami, organizací i klientelou. Současným trendem jsou bohaté kulaté kytice, často finančně náročné, cílem je však vždy vyhovět přání
zákazníka. Získala jsem mnoho aktuálních odborných
dovedností, které uplatním v odborném výcviku aranžérů – květinářů.“
Učitelka učebního oboru Kuchařské práce: „Jako cíl
odborné stáže jsem si vybrala areál hotelu U Hrocha
ve Škrdlovicích nedaleko Žďáru nad Sázavou. Seznámila jsem se s historií, managementem, s chodem podniku, kuchyní, skladovacími prostory a jídelním lístkem.
Velký přínos do praxe mi poskytlo seznámení s novými
typy konvektomatů, pece na rozpékání pečiva, výrobníkem těstovin, šokovým zchlazovačem a zmrazovačem.
Jako odborník z praxe oceňuji prohloubení kvalifikace
v oblasti mezinárodní kuchyně.“
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Tyto stáže pedagogických pracovníků středních škol
byly zaměřeny na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Celkově absolvovanou stáž hodnotili
všichni učitelé jako velmi prospěšnou a inspirativní pro
jejich další profesní rozvoj a interní sdílení zkušeností
pro ostatní pedagogy a žáky OU Cvrčovice.
učitelé odborných předmětů OU Cvrčovice

VZPOMÍNKA NA VÝZKUMNÝ ÚSTAV
VÝŽIVY ZVÍŘAT V POHOŘELICÍCH
Před 65 lety byl dne 1. března v Pohořelicích založen Výzkumný ústav výživy zvířat (VÚVZ). Jeho předchůdcem
byl Zemský výzkumný ústav zemědělský v Brně, vzniklý
v roce 1922. Jeho vznik a činnost souvisí s budováním
vysokoškolského vzdělávání v oboru zemědělství a veterinářství v Brně po vzniku samostatné Československé
republiky. Řešil u nás problematiku zootechnických věd,
speciálně výživu a krmení hospodářských zvířat a pícninářství v době, kdy ve světě probíhala agrární revoluce.
I jeho zásluhou byla naše země dlouho na špičce pokroku a úrovně zemědělství nejen v Evropě. V počátečním
období byl Zemský výzkumný ústav zemědělský řízen
význačnými autoritami v daném oboru a to prof. Dr. J.
Tauferem a Dr. Ing. J. Herzigem, DrSc. Mnozí pozdější
vědci z VÚVZ Pohořelice jim byli důstojnými následovateli.
Cílem tohoto připomenutí není dělat výčet úkolů řešených na VÚVZ, seznamovat se s jeho strukturou a mnohými vedoucími a řídícími pracovníky a jeho řediteli
v jednotlivých obdobích fungování ústavu. O tom už
bylo psáno jinde. Cílem je zamyslet se nad jeho činností
a snad si odpovědět na otázku, zda měl VÚVZ v Pohořelicích vůbec smysl, zda nebyl jen velmi významným
regionálním zaměstnavatelem. S tím souvisí i jeho zánik. K němu došlo postupně po privatizaci ústavu v roce
1997. Do té doby odešla z VÚVZ většina klíčových pracovníků a na další jeho činnost bylo určeno stále méně
peněz. Další faktická činnost ústavu tak byla už spíše
symbolická. Je možné připomenout, že v současné době
je jeho následovatelem společnost NUTRIVET s.r.o.,
založená Ing. V. Jamborem, CSc. a provozovaná na místě, kde po založení VÚVZ Pohořelice sídlil. Později byl
VÚVZ přesunut na nové místo, kde dnes sídlí Obecní
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018
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úřad. Společnost NUTRIVET s.r.o., která má dnes nově
zbudované sídlo, se zabývá stanovováním a sledováním
nutriční hodnoty krmiv pro hospodářská zvířata v zemědělských podnicích a farmách. Působí tak ve stejné
oblasti zájmu, jako kdysi VÚVZ a je v naší zemědělské
veřejnosti známou a vyhledávanou organizací.
O tom, že VÚVZ v Pohořelicích byl opravdu vrcholným
vědeckým pracovištěm u nás svědčí to, jak se jeho bývalí
vědečtí pracovníci později prosadili.
V akademickém prostředí se z bývalých pracovníků
VÚVZ prosadil nejvíce Prof. Ing. L. Zeman, Dr.h.c.
na Mendelově univerzitě v Brně, dříve Vysoké škole zemědělské v Brně, a to jako vedoucí Ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat Agronomické fakulty, jako
prorektor univerzity a děkan Agronomické fakulty. Stal
se nejvyšší autoritou v oblasti výživy a krmení hospodářských zvířat v Česku a stal se uznávaným odborníkem i ve světě. Je autorem stěžejních děl v této oblasti.
Jedná se o normy potřeby živin pro prasata, skot, drůbež
a koně. Dalším významným dílem je Katalog krmiv. Je
to základní literatura pro všechny specialisty a studenty v daném oboru. Tím se postavil Prof. Ing. L. Zeman,
Dr.h.c. po bok již zmíněných Prof. J. Taufera a Dr. J. Herziga.
Dalšími bývalými pracovníky VÚVZ Pohořelice, kteří se prosadili na Mendelově univerzitě, je
Prof. MVDr. Ing. P. Doležal CSc. bývalý prorektor Mendelu, dále Prof. Ing. G. Chládek, CSc. na Ústavu chovu hospodářských zvířat, zesnulý Doc. Ing. D. Klecker,
CSc. a Ing. M. Šimek, CSc., z Ústavu výživy a krmení
potom Doc. MVDr. V. Hladík, CSc. a Doc. Ing. P. Veselý, CSc., Prof. RNDr. B. Klejdus, PhD. na Ústavu biochemie a chemie.
Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně pracovali následující bývalí pracovníci VÚVZ - Mgr. Ing. L.
Křížová, PhD., MVDr. D. Zemanová, CSc. Na Masarykově univerzitě později pracovali RNDr. B. Rittich, CSc.,
Ing. O. Králík, CSc., RNDr. J. Kožíšek.
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Několik bývalých vědeckých pracovníků založilo po odchodu z VÚVZ firmy, které se v oblasti krmivářství
v Česku úspěšně profilují. Je to Ing. Vladimír Šiške,
CSc., původně spolumajitel pobočky americké firmy
Alltech, později založil společnost Nutratech s.r.o. Dalším je Ing. Ivo Hápa, spolumajitel společnosti FIDES
AGRO, spol. s r.o.
Dalších asi 15 bývalých vědeckých pracovníků a odborníků se stalo špičkovými specialisty ve velkých krmivářských firmách působících v České republice, nebo
pracovníky v laboratořích pro analytiku krmiv. Bohužel některé špičkové pracovníky zastihla nová doba už
ve věku, kdy nemohli svoje znalosti a zkušenosti plně
uplatnit kvůli svému věku. Tady bych jmenoval za všechny Ing. K. Šimečka.
Ve VÚVZ v Pohořelicích pracovalo v době jeho slávy
asi 260 pracovníků. Většina pracovala na postech, které zabezpečovaly bezproblémový průběh experimentů
v pokusných stájích, na jednotlivých odděleních, v laboratořích, na účelovém hospodářství a v administrativě.
Bez nich by činnost výzkumného ústavu nebyla možná.
Patrně nejdéle tam působili ve specializovaných funkcích Z. Gasnárek - 45 let a V. Hlaváček - více než 40 let.
Rekordmanem v odsloužených letech byl také Ing. J.
Svoboda, dlouhodobý vedoucí Účelového hospodářství, který tam pracoval od samého začátku. Vzpomenout ještě musím techniky na odděleních a v pokusných
stájích a některé pracovníky v provozu, jako E. Kopeckou, L. Hamerníkovou, Z. Říhovou, Z. Laštovičkovou,
E. Robošovou, M. Bzduchovou, Z. Lenickou, O. Jelínka,
J. Procházku, J. Kříže, F. Straku. Tak jsem je vzpomněl
za všechny bývalé pracovníky VÚVZ v Pohořelicích.
Jsem hluboce přesvědčen, že toto pracoviště mělo hluboký smysl a že je škoda, že takové pracoviště už neexistuje nejen v Pohořelicích, ale ani v České republice.
Antonín Krása
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POSLEDNÍ ŠANCE ZÍSKAT VOZY ŠKODA FABIA
S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM
Přijďte se sami přesvědčit

SLEVA AŽ

79 000 Kč

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA FABIA: 4,4 - 4,9 l/100 km, 101 - 112 g/km

Máte zájem o nový vůz ŠKODA? Vybrat si můžete ihned.
Šetřete finance a pořiďte si kvalitní a spolehlivý vůz od autorizovaného dealera vozů ŠKODA. Máme pro Vás skladové vozy ihned
a bez čekání za výhodné ceny. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Aktuální nabídku vozů najdete na www.agrotecauto.cz.
Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám poradíme s výběrem vozu. Nezapomeňte si u nás objednat testovací jízdu.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a.s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01
Tel.: 519 402 451
www.agrotecauto.cz

OA_inz_zvyhodneni_fabca_185x120.indd 1
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FBC PANTHERS POHOŘELICE
23. - 26. 8. 2018

Slovak Florbal cup je největší florbalový turnaj na Slovensku, který je určený pro všechny amatérské nebo
elitní týmy. Jedná se o spojení florbalu, zábavy a vytvoření sportovního městečka v hlavním městě Bratislavě.
Na letošní již třetí ročník se přihlásilo celkem 111 týmů.
Byla to pro nás velká výzva kde jsme si mohli ověřit naše
sportovní dovednosti také na mezinárodní úrovni. Náš
tým FBC Panthers Pohořelice bojoval v kategorii muži
mezi 34 týmy. V základní skupině jsme se utkali se soupeři ze Slovenska, České republiky a Ukrajiny. Skupinu
jsme zvládli bez porážky a tak jsme postupovali z 1. místa. V následujících zápasech v systému Play-off mezi 8
týmy jsme nakonec obsadili celkové 5. místo. Tento vý-
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sledek je pro nás motivací v další činnosti a účasti na jiných turnajích. Mimo sportovní utkání jsme také zažili
úžasných pět dní v Bratislavě.
Chtěl bych tímto poděkovat všem hráčům za výborný
výkon, našim fanouškům za skvělou atmosféru a městu Pohořelice za finanční podporu. Florbal má v našem
městě velkou tradici také díky aktivitám Základní školy.
Hráči týmu FBC Panthers Pohořelice: Pavel Vlček, Michal Šebrle, Ondra Sellner, Patrik Langer, Dominik Eleder, František Kurimai, Radek Zajíc, Tomáš Jarý, Filip
Šenkýř, Martin Mlýnek, Tomáš Straka
Za tým FBC Panthers

Patrik Langer
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SVOZ ODPADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termíny: Pohořelice | 16. 10. 2018 (úterý)
Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr | 23. 10. 2018 (úterý)
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená
elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, apod.).
Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici
před dům (do 9:00 hod.).
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termíny: Pohořelice | 18. - 20. 10. 2018 (čtvrtek až sobota)
Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr | 25. - 27. 10. 2018 (čtvrtek až sobota)
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech
a budou vyváženy průběžně po naplnění.
Pohořelice: ulice Brněnská, Chaloupky, lokalita Polní,
ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody, Vídeňská u hřbitova (NOVĚ); Smolín
2 ks, Nová Ves 2 ks, Velký Dvůr.
Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou
např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální
odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
V ŘÍJNU 2018

papír | 17. 10. 2018 (středa)
plast | 3. a 31. 10. 2018 (středa)
bioodpad | 4., 11., 18., a 25. 10. 2018 (čtvrtek)
směsný odpad | 10./11. a 24./25. 10. 2018 (středa/čtvrtek)
Uvedené termíny platí pouze pro domácnosti, veřejná
sběrná místa jsou svážena v jiných termínech (čtrnáctidenní interval).
Při svozu bioodpadu budou sváženy pouze nádoby. Cokoliv umístěné mimo nádobu nebude odvezeno (pytle,
větve apod.).
Neočipované popelnice na směsný komunální odpad
nebudou vyvezeny. Čipy na plastové popelnice je možné vyzvednout na MěÚ Pohořelice, odboru životního
prostředí (Ing. Galiová, tel. 720 071 497, e-mail: ivana.
galiova@pohorelice.cz). Neočipované plechové popelnice je nutné nahlásit na tel. 720 071 497, popelnice bude
čipovat svozová firma.




JE ČAS SE ZAMYSLET!







Nalep etiketu #Nepetuj na opakovaně
plněnou lahev!

Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se
dále zpracovávat.
Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební
suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení
(pračky, ledničky, atd.), která je možné odevzdat v úterý
při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 16. 10.
2018, Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr 23. 10. 2018).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR s.r.o.

Nalepením etikety dáváš svému okolí jasně najevo, že se nebojíš jít
příkladem a že ti není lhostejné životní prostředí.

Naplňuj svoji lahev opakovaně!

Opakovaným plněním lahvenetvoříš zbytečný odpad vpodobě
PET lahví a jsi dobrým příkladem toho, jak alespoň trochu pomoci
příroděDPLQLPDOL]RYDWWYRUEXRGSDGX
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Zakresli si počet naplnění, zaregistruj
etiketu a zapoj se do soutěže!

Na etiketě si po naplnění vybarvi symboly lahví a až jich bude
15, zaregistruj svoji etiketu do soutěže na www.nepetuj.czDY\KUDM
věcné ceny od sponzorů kampaně.


Vyfoť a sdílej fotku s hashtagem #Nepetuj
na instagramu či facebooku, ať o tobě
víme!

Děkujeme všem, kteří se nebojí jít příkladem svému okolí a prostřednictvím
etikety #Nepetuj šíří dobrou myšlenku!

www.nepetuj.cz
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KULTURNÍ AKCE
10. 10. 2018 | autogramiáda nové knihy –
Jarmila Lorencová
• v 17.00 hod. Radnice
Město Pohořelice se stalo partnerem kampaně #NEPETUJ. Kampaň #NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO
song „Léto bez plastů“, kdy velké množství lidí začalo
bádat po tom, jak sami mohou ovlivnit snižování produkce plastových obalů. Kampaň #NEPETUJ má za cíl
snížit produkci PET lahví a také, jak symbolika v logu
kampaně naznačuje, měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje.

13. 10. 2018 | 8. ročník - Pohořelické
folkobraní
• sál Radnice

Zapojte se s námi do kampaně #NEPETUJ!

20. 10. 2018 | Babské hody
• sál Radnice

Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz odpadů, proto jsme se rozhodli, že
se staneme partnerem ekologické kampaně #NEPETUJ
a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a zároveň jít ostatním lidem příkladem. Například tím, že si zakoupíte lahev na více použití
nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na městském úřadě přichystány etikety #NEPETUJ, které si můžete bezplatně
vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem svému
okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety a na webu
www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve.
Díky tomu budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši
občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším
generacím. Kampaň #NEPETUJ může být jednou z cest,
jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu problému.

19. 10. 2018 | SVČ Pohořelice - akce pro školy
KINO

21. 10. 2018 | Oslava 100. výročí ukončení 1.
světové války a vzniku Československa
• začátek ve 12.00 hod. v parku vysazení Stromu svobody, od 14.00 hod. program na náměstí Svobody, pořádá město Pohořelice
24. 10. 2018 | Dokumentární film o vzniku
republiky na Moravě s historikem J. Šubou.
• začátek v 17.00 hod., učebna Radnice
7. 11. 2018 | Beseda o cestování – manželé
Vackovi
• Radnice, začátek v 17.00 hod.
7. 11. 2018 | STAND –UP COMEDY Lukáše
Pavláska
• KINO, začátek v 19.00 hod.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete registrací své etikety zapojit do soutěže
o věcné ceny od partnerů kampaně #NEPETUJ. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Kde si vyzvednout etikety?
Na Městském úřadě Pohořelice, odboru životního
prostředí, Vídeňská 699, Pohořelice, Ing. Galiová, tel.
720 071 497, email: ivana.galiova@pohorelice.cz.
POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018
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CHCI
MODERNÍ
POHOŘELICE

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.

Mgr. Patrik Pařil

Ano, tohle jsou Pohořelice

30 let, manažer, Pohořelice
Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity obor veřejná správa. Celý svůj život bydlím
v Pohořelicích a aktivně se zapojuji do kulturního dění. Mým hlavním cílem je větší propojení veřejnosti
na rozhodování o budoucnosti města Pohořelice a jeho okolí. Veškeré informace o chystaných projektech
a aktuálním dění musí být dostupné online, hned a pro každého. Jsem přesvědčen, že opravdu moderní
Pohořelice budou jen ty, které budou vyvážené pro všechny. Pro mladé lidi a studenty, stejně jako pro
seniory.

PRIORITY HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Rozdělení funkcí radních a jejich následná
odpovědnost
Urychlení výstavby nového supermarketu
na ulici Znojemská
Větší podpora kulturního života
v našem městě
Realizace parkoviště u zdravotního střediska
Proměna Náměstí svobody na centrum
moderního města.

18

POHOŘELICKÉ LISTY | ŘÍJEN 2018

INFORMACE Z MĚSTA
komerční inzerce

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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