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LISTOPAD
V době, kdy píšeme tyto řádky je počasí teplé, spíše to
vypadá na jaro než na dušičkový čas. Teď ještě můžeme
odpoledne chodit v krátkém rukávu, je ale vhodné, abychom si připravili i zimní bundy, šály a čepice.
I když si to neuvědomujeme, je čas na výměnu letních
pneumatik za zimní.
Dne 28. 9. uspořádalo město setkání jubilantů. Jubilanti
se sešli odpoledne v předsálí Radnice, kde jim zástupci
komise sociální a zdravotní, odboru sociálního a zdravotního MÚ Pohořelice a vedení města pogratulovali k narozeninám. S přáním a básničkou přispěly dvě
žákyně základní školy. Dále jsme si společně zazpívali
s Ing. Štěpánem Pirnusem za doprovodu harmoniky.
Pěkné odpoledne pak završily melodie z operet a muzikálů v podání hudebního tělesa „Musici Cameralis“.
Děkujeme organizátorům za vzornou přípravu příjemného odpoledne.
Během prvního říjnového víkendu (5. a 6. 10.) se uskutečnily volby do zastupitelstva města a první kolo voleb
do Senátu PČR. Voliči vybrali 21 zastupitelů, z nichž
cca třetina je nových. Všechny politické strany a sdružení, které sestavily své kandidátky, po volbách hledají
partnery do koalice, aby mohly realizovat své představy
o dalším rozvoji města. Definitivní složení vedení města
a rady bude známo po konání ustavujícího zastupitelstva (zřejmě koncem října). Zastupitelům přejeme hodně úspěchů při správě města a jeho dalším rozvoji.
O týden později (12. a 13. 10.) se uskutečnilo druhé kolo
voleb do Senátu PČR. V něm za volební obvod 56 zvítězil p. Rostislav Koštial, který po dobu 12 let zastával
funkci starosty města Mikulova a do této funkce bude
zřejmě znovu zvolen. V Senátu PČR je více senátorů,
kteří mají zkušenosti z komunální politiky. Děkujeme
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všem občanům, kteří se dostavili k volbám a podíleli se
tak na volbě zastupitelů i na volbě senátora. Děkujeme
současně i všem, kteří se na průběhu voleb podíleli –
členům volebních komisí, zaměstnancům městského
úřadu, kteří připravovali a zajišťovali průběh voleb. Poděkování patří rovněž zástupcům Sušárny Pohořelice,
s.r.o., kteří tradičně umožnili ve svém objektu ve Velkém Dvoře zřízení volební místnosti. Volební místnosti
byly i v budovách základní školy a základní umělecké
školy. Děkujeme vedení těchto organizací za umožnění
průběhu voleb.
Současně děkujeme i členům dosavadního zastupitelstva a rady za jejich práci v uplynulém volebním období.
Jsme přesvědčeni, že se podařilo uskutečnit řadu akcí,
které napomohly dalšímu rozvoji města. Namátkově
oprava staré Radnice a přemístění knihovny, oprava
zdravotního střediska (a po dobu oprav udržení zdravotnických služeb v náhradních prostorách). Škoda, že
máme přetržku u stomatologických služeb. Předpokládáme, že v průběhu listopadu t.r. začnou na zdravotním středisku ordinovat noví stomatologové – mladý
manželský pár. Zubařům přejeme, aby se jim tady líbilo
a dobře pracovalo. Nám přejeme, aby naše chrupy dostaly potřebnou péči. Od srpna již v prostorách zubařů
působí zubní hygienistka Bc. Lucie Bilíčková. Věříme, že
se situace v oblasti péče o zuby stabilizuje a bude na vysoké úrovni.
V sobotu 20. 10. se uskutečnily „Babské hody“. Stárky
v průběhu dne obešly Pohořelice, v odpoledních hodinách u hospody U Kašpárků představily nástup a spolu
s dětským folklorním souborem Rozmarýnek a mužáky
ze Svatobořic-Mistřína bavily přihlížející. Večerní program včetně půlnoční taneční ukázky byl rovněž pěkný,
přítomní byli spokojeni.
pokračování na str. 2
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• ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• KLUB SENIORŮ Z POHOŘELIC
• ODDÍL SILOVÉHO TROJBOJE
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Památka zesnulých 2. 11. (Dušičky) jsou za dveřmi
a na hřbitovech se pečlivě uklízí. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku
či položit živé květiny, což symbolizuje víru ve věčný život. Je to čas tiché vzpomínky na blízké, kteří již nejsou
mezi námi.
V pátek 9. 11. položenými věnci uctíme památku padlých ve válkách (11. 11. je Den veteránů),
Pracovníci střediska volného času připravují na pátek
9. 11. lampionový průvod,
V neděli 11. 11. nabízí vinotéka Divine na nám. Svobody
možnost ochutnat svatomartinská vína z letošní sklizně. Vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila do Velikonoc, do kdy si uchovávají svou příjemnou svěžest.
Svatomartinské víno musí být vyrobeno z hroznů odrůd
Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský (bílá vína) nebo Modrý Portugal a Svatovavřinecké (růžová a červená vína). Hrozny musí pocházet
z vinic na území České republiky,
Na pondělní odpoledne 19. 11. se v kongresovém sále
MÚ na Vídeňské ulici uskuteční seminář pracovníků
Krajského úřadu JmK o možnosti využít tzv. „Kotlíkové
dotace“ na výměnu zdroje vytápění.
V sobotu 24. 11. uspořádá SVČ „Adventní dílny“ v objektu Radnice. Přijďte si vyrobit dárek, nebo vánoční výzdobu pro svůj domov.
V sobotu 1. 12. pořádá „Adventní dílny“ také Základní
umělecká škola Pohořelice.
Večer 1. 12. pak zahájíme Advent na Radnici. Dobrou
náladu nám vytvoří posezení u cimbálu.
V říjnu se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
stavby „Přístavba ZŠ na ulici Dlouhá“. Předpokládáme,
že nedojde k zádrhelům a že bude potřebná stavba zahájena.
Probíhají práce na opravě Paarova zámečku a bývalého
hotelu Pfann a stejně tak i na výstavbě protipovodňových opatření. Společnost Eurovia pokračuje na výstavbě chodníků a cyklotras na ulici Brněnská.
Přejeme občanům pěkně prožitý listopad a pohodu při
přípravě na vánoční svátky.
Ing. Josef Svoboda, dosavadní starosta
Bc. Miroslav Novák, dosavadní místostarosta
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ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
121. schůze rady města konaná dne 26. 9. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi
městem Pohořelice a firmou KONZULTA Brno, a.s.,
v rámci služby infokanál – podávání informací občanům prostřednictvím zpráv komunikačních kanálů,
• schválila směrnici Městského úřadu Pohořelice
o ochraně a zpracování osobních údajů,
• schválila bezplatný pronájem radničního sálu a finanční dar ve výši 3000 Kč z rozpočtu města na akci
„Módní show“ dne 3. 11. 2018,
• schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pohořelice a Statek Pohořelice, spol. s r.o., o nájmu zpevněné části pozemku p. č. 2545/1 v k. ú. Pohořelice nad
Jihlavou pro výkon závěrečných zkoušek k získání řidičského oprávnění na motocykl.
122. schůze rady města konaná dne 10. 10. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila přípravu podkladů pro podání žádosti
o dotaci z operačního programu životního prostředí
na projekty: Městský park; park Polní – nový městský
park – p. č. 6053/36 a 3122/358. Ve formě studie ponechat projekt Polní – veřejné prostranství – p. č. 422/10
a 6051 (v omezeném rozsahu),
• schválila výpůjčku pozemků p. č. 2447/1 a 2447/27
v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou pro TJ Sokol Pohořelice, za účelem realizace projektu „Fotbalové hřiště
s umělým trávníkem na ul. Sportovní“, a to na dobu 12
let od uzavření smlouvy o výpůjčce,
• schválila v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby - ZŠ Pohořelice – přístavba - technický dozor stavebníka jako nejvhodnější nabídku uchazeče
Ing. Michal Rak, Brno. Současně schvaluje uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem,
• schválila v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby - ZŠ Pohořelice - přístavba - BOZP jako
nejvhodnější nabídku uchazeče Arrano Group s.r.o.,
Olomouc. Současně schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
• souhlasila s účastí města Pohořelice v projektu „Po stopách Napoleona na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku“ za předpokladu, že město Pohořelice se nebude
finančně podílet na nákladech projektu. Nositelem
projektu je OHK Brno-venkov.
123. schůze rady města konaná dne 11. 10. 2018
projednala a schválila:
• ukončení Smlouvy o zemědělském pachtu č. 2/2014
o propachtování pozemku města p.č. 2447/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou dohodou.
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124. schůze rady města konaná dne 15. 10. 2018
projednala a schválila:
• schválila v rámci veřejné zakázky - ZŠ Pohořelice přístavba, vyloučení účastníka zadávacího řízení obchodní společnosti KALÁB - stavební firma, s.r.o.,
Brno,
• RM schválila v rámci veřejné zakázky - ZŠ Pohořelice - přístavba, vyloučení účastníka zadávacího řízení
obchodní společnosti 3V & H, s.r.o., Uherský Brod,
• schválila v rámci veřejné zakázky - ZŠ Pohořelice přístavba- jako nejvhodnější nabídku uchazeče VAŠSTAV, s.r.o., Brno, nabídková cena bez DPH činí
téměř 75,5 miliónu Kč. Současně schvaluje uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem.
XXVII. zasedání zastupitelstva města konané
dne 26. 9. 2018 projednalo mimo jiné i tuto
problematiku:
• schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č. 99021329325
s firmou Komerční banka, a.s., a to do výše 45 mil. Kč
za účelem financování projektů města Pohořelice,
• schválilo převedení části již poskytnuté investiční dotace ve výši 147.000,- Kč na akci: Vybudování hřiště
s umělých povrchem a uzavření Dodatku ke stávající
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice, se subjektem TJ Sokol Pohořelice,
z.s., pro oddíl Kopané,
• schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.667,- Kč na činnost a uzavření Dodatku ke stávající
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice, se subjektem TJ Dynamo Velký
Dvůr z.s.,
• schválilo odprodej pozemku p. č. 20 v k. ú. Smolín
o výměře 744 m2 za cenu 298.000 Kč bez DPH,
• schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemků
p. č. 7492 a 7491/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
o celkové výměře 970 m2 formou dražby za minimální
kupní cenu 2000 Kč/m2 bez DPH,
• schválilo odprodej části pozemku p. č. 389/1 o výměře
cca 50 m2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo odprodej pozemku p. č. 1661 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 133 m2,
• schválilo odprodej pozemku p. č. 1660 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře 94 m2,
• schválilo odprodej části pozemku p.č. 7383 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo odprodej pozemku p.č. 886/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo odkoupení části pozemku p.č. 3027/47 o výměře cca 720 m2 a p.č. 3027/52 za cenu 600,- Kč/m2,
vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo odkoupení části pozemku p.č. 3027/48 o výměře cca 680 m2 a p.č. 3027/54 za cenu 600,- Kč/m2
bez DPH, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
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• schválilo odkoupení pozemku p.č. 3027/49 za cenu
200,- Kč/m2, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• schválilo uzavření kupní smlouvy č. 1003941859
s ČR-Státní pozemkový úřad o koupi pozemků městem Pohořelice, a to p.č. 1745/4, 1746/10, 2121/1,
2122/4, 2167/2, 2447/22 (nově vytvořeno dle GP č.
2453-139/2017 ze dne 12. 10. 2017) a p.č. 2448/7, vše
v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou za kupní cenu ve výši
1.853.680,- Kč,
• schválilo odprodej bytových jednotek v domě č.p. 672
Vídeňská,
• schválilo prodej části pozemku p. č. 389/1 o výměře
cca 1600 m2 a 389/76 o výměře cca 980 m2, pozemku
p. č. 389/19 o výměře 51 m2 a p. č. 389/67 o výměře 10
m2 za cenu 2000 Kč/m2,
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Pohořelice
č. 2/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na vymezených veřejných prostranstvích,
• schválilo převzetí závazku města ke společnému zařízení – Suchý poldr na Šumickém potoce v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou – budovaného na pozemku p. č.
6044 a p. č. 6043, 6045, 6046, 6047, 6128, 6140 a 413,
vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou a pověřilo starostu
k podpisu předloženého Písemného závazku k údržbě
společných zařízení a Písemného závazku budoucího
nabyvatele společných zařízení,
• schválilo záměr realizace dočasného parkoviště na pozemku p. č. 954/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou dle
předložené koordinační situace Ing. Jiřího Bajera,
Brno, zak. č. 18 019 04. ZM uložilo vedení města zpracovat právně relevantní doklady, které budou řešit
vztah vlastníka pozemku (KARENT, spol. s r.o.) a investora terénních úprav (město Pohořelice),
• souhlasilo s doplněním návrhu ÚP Pohořelice o pozemek p.č. 6530 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, který bude zařazen jako územní rezerva pro bydlení.
Současně také schválilo doplnění pozemku p.č. 3035
v k.ú. Nová Ves u Pohořelic do plochy územní rezervy
pro bydlení,
• schválilo dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice v roce 2018
pro účely denního stacionáře poskytovatele Biliculum
Mikulov – převedení dotace 31.000 Kč pro denní stacionář Mikulov Stonožka,
• schválilo odměny členům finančního a kontrolního
výboru ZM za práci v roce 2018,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 7/2018 dle
upraveného návrhu.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice
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HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Dobrý den přátelé.
Po delší odmlce vás opět zdraví Klub seniorů z Pohořelic, který se tentokrát vydal do krásného městečka a zámku stejného jména a to do Hluboké nad Vltavou. Jako
každý výlet jsme si i tentokrát přivstali, abychom zvládli
náročný program a abychom všechno časově zvládli. Při
odstavení našeho autobusu na sběrném parkovišti jsme
využili tamní službu a vyjeli jsme až k samotnému zámku jejich přistaveným vláčkem, což bylo pro nás velice
příjemné. Už jen z toho důvodu, že některým členkám
a členům se hůře chodí a i oni se chtěli potěšit pohledem
na nádherný zámek, kterým Hluboká bezesporu je.

ra, roz. princezna Liechtenstein. Jejich stavitelé vídeňský architekt Franz Beer a později Damasius Deworetzky zde vybudovali překrásné sídlo, které se z dálky pod
náporem slunečních paprsků zlatavě třpytí. Ti, kteří se
rozhodnou navštívit tento honosný zámek, mají možnost si vybrat z několika prohlídkových tras. Reprezentační pokoje, soukromé apartmány, hostinské pokoje,
kuchyně, věž a je zde také zimní prohlídková trasa. Více
podrobností o zámku naleznete na internetových stránkách tohoto zámku.
Co nás trošku mrzelo, byly provozované služby v areálu zámku. Pokud se rozhodnete navštívit Hlubokou nad
Vltavou a budete se chtít zde také najíst, budete nemile
překvapeni. I když zde najdete velice půvabnou restauraci, která je přímo v areálu zámku, okamžitě při otevření jídelního lístku zjistíte, že mají pouze dva druhy jídel
na menu. Vůbec vám nepomůže, že jídlo z těchto dvou
možností je vynikající. Z jídelníčku vůni a chuť nezjistíte. Provozovatelé se potom nemohou divit, že i na venkovní terase mají stále prázdno.
Stejné zklamání bylo i v případě kavárny a cukrárny, kde
se neobsluhuje. Sladkosti z jídelního lístku nedostanete,
protože je nemají. Vitrína se zákusky stojí venku u terasy na plném slunci. Jedna obsluhující slečna běhá a snaží
se a ta druhé lelkuje. Nelze se potom divit, že zákazníci
nahlas brblají a odcházejí otrávení a neobslouženi.

Naše členka Evička Kolegarová pronesla velice zajímavou a pravdivou větu a to ,,tady na Hluboké jsem už asi
po čtvrté a mohla bych si říci, že už sem jezdit nemusím. Ale vždycky když tento zámek navštívím, najdu zde
něco nového, zajímavého a krásného“.
Všichni jsme jí dali za pravdu. Na nádvoří a okolo v parcích byla vystavena spousta plastik a různých soch, což
bylo v plném slunci opravdu krásné.
No a teď něco málo o samotném zámku, městu a okolí. Zámek Hluboká (dříve německy Frauenberg) najdete v Jihočeském kraji, okres České Budějovice. Zámek a město leží na obou březích řeky Vltavy, asi 9 km
od Českých Budějovic. V samotném městě žije asi 5300
obyvatel.
První zmínka o vybudování tehdy ještě hradu, je z roku
1378, kdy ho vlastnil Čeča z Budějovic, poté hrad zabavil král Přemysl Otakar II, po jeho smrti hrad krátce
vlastnili Vítkovci. A to Záviš z Falknštejna a jeho bratr. Po popravě Falknštejna pod hradem se opět dostává
do držení královské komory. Císař Zikmund hrad se vsí
zastavil Mikuláši z Lobkovic a od něj je vykoupil v roce
1454 Jiří z Poděbrad. Takhle bychom mohli pokračovat
dál a dál do minulosti. Těch kdo vlastnili tento hrad, je
mnoho. Poslední vlastník, který tento hrad přebudoval
na zámek dle předlohy Anglického zámku Windsor, byl
Jan Adolf II. Schwarzenberg a jeho žena kněžna Eleono4

Náladu nám trošku spravil vláček, který nás zase svezl
dolů k autobusu za symbolickou cenu. Z toho je vidět, že
slušní lidé stále mezi námi jsou. Klimatizovaný autobus
nás pohodlně dovezl domů a po cestě jsme si společně
probrali naše zážitky z tohoto krásného výletu.
Společně se těšíme na další. A to do malebného lázeňského městečka Bechyně.
Šťastnou cestu přátelé.
Za klub seniorů z Pohořelic

Marie Horychová

ZÁMEK A LÁZEŇSKÉ MĚSTO
BECHYNĚ
Dobrý den přátelé.
Naše časné vstávání se už při našich výletech stalo téměř
pravidlem. Určitě to není proto, abychom naše členky
a členy chtěli takhle trápit, ale je to z jediného prostého
důvodu. Potřebujeme všechno v pohodě stihnout a mít
trochu času si vše dobře prohlédnout. V klidu se najíst
a dát si třeba kávičku a zákusek.
Takže i tentokrát jsme vyrazili v 6 hodin ráno a naše
cesta vedla do malého lázeňského města Bechyně. Kvůli
všudypřítomným objížďkám jsme do cíle dorazili s téměř hodinovým zpožděním. Díky tomu, že si vždy dáPOHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

váme časovou rezervu, jsme i tak všechny naše naplánované akce zvládli na jedničku.

V neděli 21. října 2018 jsme oslavili 100. výročí vzniku
republiky. Ve 12 hodin zasadili skauti za přítomnosti vedení města a dalších občanů slavnostně v parku Strom
svobody. U stromu je umístěn kámen s pamětní deskou. Ve 14 hodin jsme na nám. Svobody oslavy zahájili
Československou státní hymnou, kterou zazpívala paní
Zdeňka Šíchová. Po úvodním slově starosty nám vojáci
z divadla historie v pohybu EXULIS předvedli dvě komentované ukázky z válečného období 1914 - 1918, a
také útok na kulometné hnízdo. Návštěvníci si mohli
vyzkoušet airsoftové repliky zbraní. V parku byla rozmístěna stanoviště skautů.

Město Bechyně lží na soutoku řeky Lužnice a řeky Smutná. Jde o historické místo, které je spojené se jménem
Petra Voka, který se zasloužil o přestavbu kdysi hraduzámku v Bechyni. Kromě zámku zde najdeme také překrásný klášter. Leč bohužel při naší návštěvě zde v klášteře bylo více prachu a špíny než je únosné. Najdete zde
také mini ZOO a hlavně jsou zde lázně, které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí. Je zde také jedna úžasná
stavba ze začátku 20. století, tzv. „Duhový most“, který je
spolu se zámkem a lázněmi chloubou tohoto malebného
městečka.
Když vcházíte z náměstí do areálu zámku, připadá vám
vcelku malý, ale až se dostanete hlouběji do parků, které
se rozprostírají okolo celé budovy, jste mile překvapeni.
Zvláště vás zaujme strmý pohled dolů do údolí, kde líně
protéká řeka. Po jejím kraji vybudovali místní obyvatelé své domy. Najdete v nich spousty malých kavárniček,
kde si můžete v klidu odpočnout a dát si vytouženou
kávičku. Samotný zámek má okrovou fasádu a uvnitř je
částečně vybaven a upraven dle možností.

V rámci oslav jsou ve městě vyvěšeny vlajky, je možné navštívit výstavu Muzejního spolku v Konírně, na
Radnici je ve vstupu výstava prezidentů. Okna základní
školy jsou vyzdobena vlaječkami a ve výloze Cukrárny
Marta je výstava SVČ Pohořelice.
Alena Bilavčíková, kulturní referentka

JAPONSKO & KOREA
Monika a Jirka Vackovi

Co se nám moc líbilo, byla projížďka po městě a jeho
okolí vláčkem s ozvučeným výkladem. Jezdili jsme
zhruba 40 minut po městě, paní z INFO centra měla velice dobře zpracovaný výklad o historii města Bechyně.
I u nás v Pohořelicích máme spousty zajímavých míst,
které bychom mohli podobným způsobem nabídnout
návštěvníkům našeho města k prohlídce. Je zde židovský hřbitov, prostor kde stála synagoga, stará radnice,
hotel Pfann a další. Na závěr dne, který jsme strávili
v Bechyni nás překvapila vydatná bouřka. Tak jsme se
raději uchýlili do prostor našeho autobusu, který nás
pohodlně dopravil domů do Pohořelic.

Šťastnou cestu přátelé.

Netradiční svatební
cesta Moniky a Jirky
Vackových téměř
navazovala na jejich
úspěšně dokončenou
cestu po Jižní Americe,
o které píší ve své první
knize „přes Altiplano
na svatbu“.
Tentokrát s nimi za 73
dní projedeme všechny
čtyři hlavní japonské
ostrovy a Jižní Koreu.
5044 km dlouhá cesta
ze Sappora do Soulu
sebou přinesla opět
spoustu nevšedních
příhod a zážitků.
Navštívíme tepající
světové metropole
Tokio, Nagoyu, Osaku
a Soul, uvidíme několik
starých památek
Unesco, poznáme
japonský a korejský
venkov. Nechybí
zmínky o technických
vymoženostech těchto
elektronických velmocí,
statistiky, jednoduché
mapky, výbava,
s kterou jeli, rozpočet
a ceny. Autoři většinu
nocí strávili ve svém
stanu, neplatili jediné
ubytování a dopravu,
jídlo kupovali většinou
v hypermarketech a tak
zde vlastně najdete
i návod, jak se podívat
do těchto drahých
zemí za velmi rozumné
peníze.

DO TOKIA POD STAN

Městská knihovna Pohořelice
7. 11. 2018 v 17.00 hodin
v 1. patře Radnice, vstupné dobrovolné

Japonsko
& Korea

Za klub seniorů z Pohořelic

Marie Horychová
obalka_Japonsko.indd 2-4
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Monika a Jirka Vackovi jsou autoři několika cestopisných
knih, publikují v časopisu Cykloturistika i jiných mediích
a objevili se také na televizních obrazovkách. Společně
navštívili několik desítek zemí, z kterých pro Vás připravili
cestovatelské besedy.

Patner vyprávění:

www.altiplano.cz

ISBN 978-80-904770-1-8
ISBN 978-80-904770-1-8

Miyajima
Hiroshima
Nagasaki
Nagano
Tokio
Osaka
Kyoto
Nara
Nagoya
NP Akan
Busan
Soul
Gyeongju
NP Seoraksan

Monika a Jirka Vackovi

Monika a Jirka Vackovi

Pokud se budete chtít dozvědět o tomto kouzelném
městečku něco víc, doporučuji nahlédnout na internet
a vyhledat si jejich stránky. Návštěva Bechyně vás určitě
potěší.
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VÝSTAVA JARMILY LORENCOVÉ
Ve středu 10. 10. 2018 se na Radnici uskutečnilo setkání
s akademickou malířkou Jarmilou Lorencovou. Rodačka z Pohořelic vystavovala své obrazy, které dosud nebyly nikdy publikovány a bylo možné si je i zakoupit.

Dále také bylo možno si zakoupit knihu Malířka snů
a skutečnosti zahrnující její celoživotní dílo. Autorem
knihy je pan Antonín Červený, který je jejím dlouholetým přítelem.

Nejprve jsme se všichni usadili v učebně. Po úvodním
slovu pana Červeného paní Lorencová všem poděkovala, že přišli a v takovém počtu. Byla mile překvapena. Jelikož nedávno oslavila narozeniny, popřáli jsme, předali
kytičku a upomínkové předměty města. Křtu knihy se
ujal sám pan Červený. Potom jsme se všichni přesunuli do obřadní místnosti, kde výstava probíhala. Umístili
jsme obrazy právě tam, neboť paní Lorencová je taktéž
autorkou dvou gobelínů, které naši obřadní síň zdobí.
Mezi návštěvníky byli i syn a vnučka paní Lorencové,
kteří dosud bydlí tady. Nálada byla uvolněná a opravdu
to bylo přátelské setkání.

STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 7. DÍL

Středověká města zaznamenávají pozvolna svůj největší
rozkvět od 10. století. Evropská středověká města byla
z dnešního pohledu jen malá městečka, na tehdejší poměry to ovšem byly významné metropole, ve 14. století
měl Londýn 40.000 obyvatel, Praha 30.000 a Brno 8.000.
Pokud se zaměříme přímo na Pohořelicko, přímé důkazy o lukostřelbě z tohoto období nenacházíme. Obecně
se za městskými hradbami měšťané velmi pilně věnovali
vojenskému výcviku. Všichni uměli vládnout zbraněmi.
Cvičili hlavně v obraně města. K osobnímu výcviku patřily především šerm a střelba z různých dobových zbraní. Tento výcvik probíhal spíše příležitostně až nahodile,
většinou v dobách válek. Tehdy byla tělesná příprava
měšťanů intenzivní a zcela zaměřená k obraně města.
V dobách míru měly tělesné aktivity charakter více zábavný a nepravidelný. Střelecké spolky se věnovaly střelbě z luků a kuší, s rozvojem střelného prachu i střelbě
z palných zbraní.
Krom vojenské přípravy se v našich krajích o letnicích
pořádalo střelecké veselí střílení ku ptáku. Zvyklost pořádat vždy o letnicích veliké lukostřelecké turnaje k nám
přišla z Německa. Na žerď až 36 m vysokou byla upevněna figurína ptáka vyrobena ze dřeva. Figura měla
obyčejně podobu kohouta, jehož hlava, křídla i ocas
byly sesazeny z kusů. Křídla, hlavu nebo trup ptáka bylo
nutné sestřelit, nikoliv jen zasáhnout. Střelců bylo vždy
několik desítek a dbalo se na to, aby se ve střelbě pravidelně střídali. Počet šípů nebyl omezen a střelba trvala
tak dlouho, dokud z figuríny na žerdi něco zůstalo. Vítěz nebyl až do konce znám, protože trup byl ostřelován
až naposled. Střelecké slavnosti byly zahajovány průvodem, v jehož čele šel vítěz z minulého roku. Hlavní cenou vedenou v průvodu býval tučný vůl nebo i pár volů.
Další důležitou vzpruhou, která způsobila, že se stále víc
a více lidí zúčastňovalo střeleckých závodů, byla výsada, již první udělil Jindřich Berka z Dubé v Jablonném
nad Orlicí: vítěz závodů byl navždy zbaven povinnosti roboty. Čeští a moravští panovníci přáli lukostřelbě.
Svědčí o tom četné výsady, kterých se dostávalo všem
střeleckým bratrstvům, sdružením, konventům, spříseženstvím a cechům, ve kterých se lučištníci sdružovali.
Vždyť z řad těchto společností vycházeli zruční střelci,
kteří bývali oporou královských vojsk. A byli to věru
zdatní lučištníci, ti dnes neznámí vojáci, kteří pomohli
tak vydatně k vítězství Vladislavových vojsk u Milána.
Zdroj: František Hadaš Luk a Šíp, Krátký, Dějiny tělesné
výchovy I

Martina Minaříková, knihovnice
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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
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CO DĚLAL ODDÍL

SILOVÉHO TROJBOJE PŘES LÉTO?
Náš oddíl byl aktivní po celé léto a v tomto období se
zúčastnil čtyř závodů.
Bylo to Mistrovství Moravy družstev, Pohár starosty
Zbýšova (RAW), Mistrovství Moravy dorostenců a juniorů (RAW) a Mistrovství Jižní Moravy (RAW).

Pohár starosty Zbýšova (RAW) byla soutěž pro dorostence a juniory s mezinárodní účastí, a to dne 30. června
ve Zbýšově. Této soutěže se účastnili dva naši dorostenci
Vojtěch Haker a David Lacina.
Vojta závodil ve váhové kategorii do 66 kg s výsledky
dřep 152,5 kg, benčpres 85 kg a mrtvý tah 185 kg.
Tímto výsledkem Vojta vybojoval 3. místo ve své kategorii.
David, který byl v kategorii do 74 kg se se svými výsledky, dřep 145 kg, benčpres 85 kg a mrtvý tah 165 kg umístil na 6. místě.

Mistrovství Moravy družstev se konala 2. června v Bohumíně. Naše čtyřčlenné družstvo se členy Pavlem Fučíkem, Honzou Strouhalem, Bronislavem Tvrdoněm
a Vojtou Hakerem vybojovali na této soutěži ze šesti
družstev krásné 3. místo s výkony:

Pavel Fučík
Honza Strouhal
Bronislav Tvrdoň
Vojta Haker

Dřep
270 kg
250 kg
160 kg
170 kg

Benčpres
217,5 kg
150 kg
115 kg
90 kg

Mrtvý tah
265 kg
250 kg
155 kg
182,5 kg

Mistrovství Moravy dorostenců a juniorů (RAW) se
konalo v Krnově 15. září, kam odjeli opět soutěžit Vojta
s Davidem.
Vojta a David závodili ve stejných váhových kategoriích
jako ve Zbýšově a oba ukořistili zlaté medaile ve svých
kategoriích s výsledky:
Vojta Haker
David Lacina

Dřep
147,5 kg
140 kg

Benčpres
87,5 kg
95 kg

Mrtvý tah
185 kg
172,5 kg

Mistrovství Jižní Moravy (RAW) se konalo 29. září kousek od Pohořelic ve Vranovicích.
Této soutěže se zúčastnil náš závodník Honza Strouhal,
který závodil v kategorii do 83 kg.
S výsledky dřep 200 kg, benčpres 125 kg a mrtvý tah
260 kg se Honza umístil na 3. místě ve své váhové kategorii.
I nadále se můžete těšit na další zprávy o našem oddíle
ze soutěží jak v tomto roce, tak v roce příštím se starými
i novými členy.
Jan Strouhal

POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
Nová jazyková laboratoř
Od září letošního školního roku mají žáci naší školy k dispozici novou jazykovou učebnu Robotel Smart
Class. Díky ní tak nemusí v hodinách cizího jazyka
pracovat jen s učebnicí a pracovním sešitem, ale můžou používat širokou škálu digitálních materiálů. Učitelům i žákům se tak otevírá nepřeberné množství aktivit
a úkolů, které lze v rámci výuky cizích jazyků provádět.
Naše škola byla vybavena tou nejmodernější variantou
digitální jazykové třídy „Language Lab“, která plně odpovídá neustále narůstajícím nárokům na výuku a používání digitálních technologií ve výuce.

Aktivit nabízí jazyková laboratoř mnoho a reakce žáků
i učitelů jsou za první měsíc používání učebny Smart
Class velmi pozitivní. Věřím, že jejím používáním
vzroste nejen efektivita výuky cizích jazyků a počítačová
gramotnost na naší škole, ale také nadšení z odvedené
práce jak ze strany učitelů, tak žáků.
Mgr. Monika Ježová, učitelka angličtiny
Malování na stěny
Už na konci minulého školního roku se na chodbách
školní budovy na Dlouhé objevily nové malby. Žáci
devátého ročníku dostali příležitost pomalovat stěny
na některých chodbách. Ve fotogalerii na našem webu
můžete posoudit výsledek. I v letošním školním roce
chceme ve stejném duchu pokračovat. Posledním prvkem v nové jazykové učebně se staly právě obrázky
na stěně. Oslovili jsme našeho bývalého žáka Daniela
Kratochvíla, který už jako žák projevil nadání pro vtipné
malůvky komiksového typu a domluvili se na spolupráci. Výsledek se opravdu povedl! Více k Danielově tvorbě
najdete na jeho facebookovém profilu „Fantastz“.

Učitel vede hodinu pomocí digitálního panelu na svém
počítači, monitoruje činnost žáků během hodiny, ukládá si žákovské práce a poté je může i hodnotit. Vyučující i žáci mají na hlavě sluchátka eliminující rušivé vlivy
okolí. A co vše tedy naše jazyková laboratoř umožňuje?
První z aktivit, kterou jsme v hodinách anglického jazyka vyzkoušeli, byly dialogy na zadané téma. Učitel (tedy
v tomto případě já) rozdělil žáky do náhodných skupin
po 2 nebo 3 a zadal jim téma ke konverzaci. Během této
aktivity je možné (bez toho, aniž bych musela vstávat
a obcházet třídu) poslouchat a popř. doplňovat nebo
opravovat rozhovory žáků. Nesporná výhoda takových
rozhovorů je v tom, že žáci slyší pouze toho druhého
a neruší je příliš rozhovory ostatních. Navíc se nemusí
ostýchat mluvit (nikdo jiný, kromě partnera a učitele, ho
neslyší).
Vedle rozhovorů lze dále jazykovou laboratoř používat
k nahrávání žáků samotných, což je velmi vhodná aktivita zejména při učení výslovnosti nových slovíček nebo
těžších frází. Veškeré uložené úkoly i nahrávky jsou žákům i vyučujícím k dispozici nejen ve škole, ale každý,
kdo má založený účet v jazykové laboratoři, se do ní
může přihlásit i z domu či jiného místa disponujícího
připojením k internetu.
Jazyková učebna poskytuje i velkou vizuální podporu
ve výuce, protože učitel může na žákovské počítače promítnout např. prezentaci nebo cvičení k doplnění a žáci
tak nemusí vše opisovat do sešitu.
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Mgr. Lukáš Mertlík
Návštěva školy
Dne 18. září 2018 zavítali na naši školu bývalí absolventi.
Tato návštěva byla velmi potěšující, neboť se k nám přišli podívat tři sourozenci po více než 50 letech. Provedli
jsme je jak starou budovou a přístavbou na Dlouhé, tak
místnostmi na Lidické. Poté se rozběhla diskuse o tom,
co dalšího se chystá v blízké budoucnosti.
Navštívili nás pan Ing. Aleš Čalkovský, který školu navštěvoval v letech 1954 – 1963 a nyní žije v Brně, se svými sestrami paní Ivankou Figalovou, žijící v Jeseníku
(1951 - 1959), a p. Svatavou Chabinovou (1956 – 1965)
z Kuřimi. Všichni tři byli překvapení, jak se škola za ta
léta změnila. Zanechali nám zde také dobovou fotografii, kterou uveřejňujeme s jejich dovolením u tohoto článku. Také jsme se společně vyfotili před budovou
na Dlouhé.
Ing. Hana Konečná
POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018

INFORMACE Z MĚSTA
Podzimní setkání s dravci

Mikroskopování bez mikroskopu

Dne 29. září jsme se těšili, až k nám zavítá skupina Zeyferus se svými opeřenci. I přesto, že nás zpočátku zlobil
nepříjemný déšť, vydrželi jsme poslouchat velmi zajímavé vyprávění o přivezených dravcích. Sokolníci měli
sýčka i sovu pálenou, mrchožrouty i orly. Zajímavou
skupinou byli poštolky a sokoli. Po úvodním slovu vysvitlo sluníčko a nás čekala ukázka lovu v letu. Zeyferus
měl pro děti, které dávaly pozor i krásné kalendáře a obrázky. Pro ty, které správně odpověděly, i možnost držet
dravce na rukavici, což se povedlo i dvěma prvňáčkům
Melánii Janhubové a Danielu Veselému. Velkým i malým dětem se dopoledne moc líbilo a potleskem odměňovaly každou perfektně provedenou ukázku. Již se těšíme na další setkání s nimi.

I tak to lze! Potřebujeme jen nástavec na mobilní telefon či tablet a digitální mikroskop je na světě. Dokáže
zvětšit až 30 krát a je vybavený světelnou LED diodou.
Připneme a pozorujeme vše, co nás jen napadne. Tento
mikroskop je skvělou badatelskou pomůckou pro všechny malé a zvídavé přírodovědce.

Mgr. Stanislava Zelinková
Nový kroužek dílen
Vezměte do ruky ocasku a upněte si dřevo do svěráku,
hlásí po příchodu do třídy paní učitelka. Žáci s nadšením berou do ruky pilku a chystají se řezat dřevo k výrobě ptačí budky. To je začátek našeho kroužku dílen,
do kterého se děti z šestého ročníku přihlásili. Výrobek
jsme si zvolili společně.

Mgr. Věra Harvánková
Dopravní výchova ve čtvrtém ročníku

Nejen kroužek dílen funguje na naší základní škole.
Do dílen chodí žáci z druhého stupně pravidelně. Šesťáci se učí pracovat se dřevem a sedmáci s kovy. Zruční
žáci si mohou vybrat i volitelný předmět, ve kterém prohlubují své manuální dovednosti až do deváté třídy.

V pátek 21. září jsme prožili pěkné slunečné dopoledne
na školním dopravním hřišti. Naše výuka byla zaměřená na pravidla silničního provozu. Při Dopravní výchově jsme se my, cyklisté a učitelé z Domečku, procvičili
z pravidel bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Žáci trénovali i správné přecházení. Na jaře příštího
roku budou školáci skládat závěrečnou zkoušku (včetně
jízdy) a mohou získat Průkaz cyklisty.

V posledních letech se z médií dovídáme o chybějících
řemeslnících a o potřebě kvalitního technického vzdělávání. V pohořelické základní škole si význam výuky
řemesel uvědomujeme, a proto jsme především z evropských dotací zrekonstruovali školní dílnu. Pokud máte
o tento kroužek ještě zájem, neváhejte mě kontaktovat.
Mgr. Jitka Benová
POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018
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Běh naděje 2018
V sobotu 22. září 2018 jsme uspořádali tradiční benefiční akci. Tříkilometrový běh spojený se sbírkou si letos
nenechalo ujít přes 120 spoluobčanů. Pokladnička se
otevírala na městském úřadě, který zmocňuje zaměstnance, konkrétně paní Babčanovou k podpisu veřejné
sbírky BN. Velká účast měla za následek rekordní částku
11 070 Kč, která byla zaslána na účet hlavního organizátora pro potřeby dětské onkologie v Motole.

Pobyt v Křižanově, na kterém jsme se měli všichni lépe
poznat a skamarádit, tak splnil své účely a myslím, že
budeme mít na co vzpomínat.

A kdo že tu celotáborovou hru nakonec vyhrál? No přece všichni – skvěle jsme se totiž bavili a užili si krásné tři
dny her, legrace a chvil strávených mezi kamarády.
Mgr. Monika Ježová
Bronzová Želešická růže
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotního Běhu
naděje.
•
•
•
•

Rok 2018 | Vybraná částka = 11.070 Kč
Rok 2017 | Vybraná částka = 4.140 Kč
Rok 2016 | Vybraná částka = 3.670 Kč
Rok 2015 | Vybraná částka = 3.857 Kč
Mgr. Lukáš Mertlík

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
Žákům šestých ročníků se v září splnilo jejich tajné přání – a sice prodloužit si prázdniny ještě alespoň o pár
dní. Ve dnech 10. – 12. září se totiž účastnili adaptačního pobytu na Vysočině. Na tři dny vyměnili školní lavice
za krásné prostředí rekreačního centra Křižanov a poznávali své nové spolužáky. V pondělí hned po příjezdu
a ubytování se v chatkách začal náš program her a aktivit. Žáci soutěžili v různých disciplínách, ve kterých
prověřovali nejen fyzické schopnosti, ale také své bystré
hlavy. Výsledky všech soutěží se zapisovaly a ve středu
na žáky čekalo vyhlášení „celotáborové“ soutěže. Hrály
se vodní bitvy, soutěžilo se ve skládání puzzle, hledaly se
odpovědi na nejzáludnější otázky. Paní učitelky se zhostily funkcí rozhodčích a nikomu nedaly nic zadarmo.
Naše vyčerpaná těla jsme po každodenních bojích občerstvovali v místní jídelně, kde nám výborně vařili
a večer na děti čekal zasloužený relax u diskotéky pod
širým nebem.
10

Každoročně se nejlepší běžci naší školy koncem září
účastní přespolního běhu, který pořádá ZŠ Želešice.
Ani letos tomu nebylo jinak, a tak tělocvikáře opět čekal těžký úkol – vybrat ty nejlepší vytrvalce z řad žáků
2. stupně. Celkem bylo vybráno 8 dívek a 8 chlapců ze
7. – 9. tříd.
Celá šestnáctičlenná výprava pak ve čtvrtek 27. 9. vyrazila do Želešic, kde se žáci rozděleni podle věkových kategorií do 4 týmů snažili vydat ze sebe co nejvíc. Nebylo
to jednoduché, jelikož do Želešic na 35. ročník závodu
zavítalo rekordních 360 běžců. Někteří z našich tu byli
dnes poprvé, jiní už znali trasu jako vlastní boty, a tak
věděli, co je čeká. Sluníčko svítilo, nervozita zdravě pracovala a my se po společné rozcvičce pomalu odebrali
ke startu. Nedaleko byl také cíl, kde vždy zbytek naší výpravy povzbuzoval dobíhající kamarády.
POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018
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Starší dívky čekala trasa dlouhá 1 500 m a mladší děvčata si zaběhla kilometr. Společným odhodláním holek
bylo nedoběhnout poslední a ve zdraví se dostat do cíle.
To se všem naštěstí povedlo. Nejlépe z našich si vedla
Nikol Světlíková, která mezi 45 staršími dívkami doběhla na 17. místě.
O poznání lepších výsledků dosahovali kluci, kteří mají
evidentně natrénováno i z volnočasových aktivit. Zatímco mladší si zaběhli trasu 1 500 m, ty starší čekala
trať dvojnásobně dlouhá. V kategorii 49 mladších hochů
se dvěma našim podařilo předvést skvělý výkon a doběhnout v první desítce, a to Matyáši Sendlerovi a Petru
Langovi. Nejlepšího výsledku však dosáhl v kategorii
starších již ostřílený vytrvalec Jirka Patočka, který se
ztrátou 8 vteřin doběhl na krásném 3. místě a nechal
za sebou téměř 50 soupeřů.
Následovalo vyhlašování výsledků, kde jsme mohli společně zatleskat nejen Jirkovu třetímu místu. Ukázalo se,
že mezi 13 družstvy v kategorii III.H se našim klukům
(Matyáš Sendler, Petr Lang, Patrik Kolář, Adam Limberský) podařilo po sečtení všech čtyř časů obsadit třetí
místo. Za svůj skvělý kolektivní výkon si tak do školy
přivezli bronzový pohár.
Všem běžcům děkujeme za reprezentaci školy a těm
nejúspěšnějším gratulujeme!
Mgr. Veronika Gajdošová
Adaptační pobyt třídy 5. A
Žáci třídy 5.A se na konci září zúčastnili víkendového
adaptačního pobytu. V prostorách Střediska volného
času na ulici Tyršova společně strávili tři dny plné her
a aktivit zaměřených na spolupráci a vzájemné poznání
sebe i spolužáků. Cílem programu vedeného zkušenými
lektory Pedagogicko-psychologické poradny Brno bylo
upevnit vzájemné vztahy mezi žáky i pedagogy, posílit důvěru a stmelit třídní kolektiv. Nedělní dopoledne
s dětmi strávili také rodiče a společně jsme si užili kávu
a popovídali si o nabytých zážitcích. Na závěr jsme si
na zahradě zahráli skvělou týmovou hru s názvem Polární rugby.

Po zabydlení ve svých celách čekaly děti náročné úkoly, za které byly odměněny klíčem. Se setměním jsme
vyrazili hledat ztracený poklad. Po návratu děti únavou
padaly do svých spacáků. Druhý den ráno si rodiče děti
včas vyzvedli, nikdo nebyl sežrán tygry. Děti byly nadšené a odnesly si domů nejen zážitky, ale i zlaťáky a malou
odměnu.
Mgr. Radka Baráková, Bohdana Hanzlíková,
Mgr. Jana Rudolfová
Akce školy:
6. 11. 2018						
Exkurze k volbě povolání na Úřad práce v Brně, 9.A
7. 11. 2018						
Exkurze k volbě povolání na Úřad práce v Brně, 9.B
8. 11. 2018						
Exkurze k volbě povolání na Úřad práce v Brně, 9.C
10. 11. 2018						
Vystoupení mažoretek v Jiřicích u Miroslavi
19. 11. 2018						
Listování v kině, divadelní představení s knihou v ruce,
zvláštní druh scénického čtení, 0. – 9. ročník
24. 11. 2018						
Vystoupení mažoretek v Senoradech
27. 11. 2018						
Turnaj v házené v Ivančicích
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019				
Vánoční prázdniny
2. 2. 2019						
Školní ples s polonézou
12. 4. 2019						
Zápis k povinné školní docházce, od 14:00 – 17:30 h,
budova na Lidické ulici

Věřím, že celý víkend zanechal v žácích pozitivní odezvu a pomohl nám nastartovat školní rok v duchu respektování se a fair play.
Mgr. Kateřina Pikulová, třídní učitelka
Pevnost Boyard
V pátek 21. 9. 2018 jsme na budově Lidická zažili velké dobrodružství. Děti zažily noc na PEVNOSTI BOYARD. Při vstupu do pevnosti museli překonat
nástrahy moře nejen děti, ale i rodiče. U hlavní brány
se proplétali obrovskou pavučinou plnou pavouků.
POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018
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Nabídka kroužků při ZŠ a MŠ Pohořelice
Kroužky probíhají od října do května a jsou zdarma. Přihláška je k dispozici na školním webu v sekci kroužky.
Kroužek
Výtvarný kroužek pro II. stupeň
Přírodovědný kroužek pro 4. a 5. třídy
Přírodovědný kroužek pro II. stupeň
Cvičení z Čj pro 6. ročník
Cvičení z Čj pro 6. ročník
Cvičení z Čj pro 7. ročník
Cvičení z Čj pro 8. ročník
Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník
Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník
Výtvarná výchova
Gymnastika
AJ hrou
Cestou necestou (vlastivěda)
Čj a M
Klub čtenářů pro 4. - 5. ročník
Procvičování matematiky žáků 6. ročníku
Halová kopaná
Kreativní tvoření nejen v dílnách
Vše z atletiky a pohybové hry
Sportovní hry se zaměřením na basketbal
Mažoretky I.
Mažoretky II.
Mažoretky III.
Mažoretky - společná průprava s hůlkou
Mažoretky -miniformace nejstarších
Opakování učiva k přijímacím zkouškám z M
Doučování z matematiky 6. ročník
Doučování z matematiky 7. ročník
Doučování z matematiky 8. ročník
Doučování z matematiky 9. ročník

SVČ POHOŘELICE
Akce Střediska volného času Pohořelice na měsíce
listopad 2018

Vedoucí
Veronika Šťastná
Věra Harvánková
Věra Harvánková
Nikola Michálková
Jana Dudová
Martina Hrdličková
Tamara Novosáková
Veronika Gajdošová
Martina Hrdličková
Oksana Hájková
Oksana Hájková
Adéla Šotkovská
Adéla Šotkovská
Pavel Resch
Martina Kozderová
Jitka Benová
Lukáš Mertlík
Jitka Benová
Lukáš Nápravník
Lukáš Nápravník
Poprachová, Dudová
Poprachová, Dudová
Poprachová, Dudová
Poprachová
Poprachová
Lenka Černá
Jitka Benová
Lenka Černá
Darina Leitnerová
Petr Řiháček

Den
pondělí
pondělí
úterý nebo čtvrtek
středa
podle zájmu
úterý
pondělí
středa
podle zájmu
úterý
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
středa
středa
pátek
pátek
úterý
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
pondělí
úterý
úterý
středa
středa

Čas
13:30 - 15:30
12:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
13:00 - 14:00
13:20 – 14:15
13:00 - 13:30
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
12:35 - 13:35
13:40 - 14:40
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
14:40 - 15:30
14:00 - 15:30
12:45 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:45
13:30 - 14:30
17:00 - 18:00
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
7:00 - 7:35
13:45 - 14:30
7:00 - 7:35

10. - 11. 11. | sobota-neděle | „Dračí líheň”
• Sportovní turnaj v Ultimate frisbee v Pohořelicích.

3. 11. | sobota | Sousedská florbalová liga
• 1. kolo turnaje pro florbalisty z okolních městv Žabčicích.

17. - 18. 11. | sobota-neděle | Juniorské
mistrovství ČR V Ultimate
• Účast týmu SVČ na mistrovství České republiky
v Ultimate Frisbee v Bohumíně.

4. 11. | neděle | Florbalová liga mezi městy
• 2. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků.
Pořadatelem turnaje je tým Pitbulls Ivančice.

17. 11. | sobota | Dětský bazárek
• Bazárek použitého dětského oblečení a vybavení v sále
Radnice.

4. 11. | neděle | Pohár 7. tříd
• 1. kolo soutěže pro žáky 7. tříd ve volejbale.

18. 11. | neděle | Pohár 7. tříd
• 2. kolo soutěže pro žáky 7. tříd ve volejbale.

9. 11. | pátek | Tradiční lampionový průvod
• Tradiční lampionový průvod se závěrečným programem. Začátek akce je v 17.00 hod. před kostelem.

24. 11. | sobota | Florbalová liga mezi městy
• 2. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Žraloci Rosice.

10. 11. | sobota | Volejbalový turnaj
• Volejbalový turnaj neregistrovaných žákovských smíšených družstev v Hrušovanech u Brna.

24. 11. | sobota | Adventní dílna
• Adventní dílna pro širokou veřejnost. Záčátek 14:00
hod. na sále Radnice.
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Projekty: Projekt Prevence, Projekt na zabezpečení činnosti ICM SVČ Pohořelice

Studenti ze SVČ Pohořelice se zapojili
do projektu v Rakousku

Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci
SVČ Pohořelice.

„Tak blízko a přesto cizí,“ to bylo hlavní téma mezi mladými lidmi z jižní Moravy a Weinviertelu, kteří se sešli
o víkendu 22. - 23. 9. 2018.

Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat sdílený kalendář na našich webových stránkách:
www.svcpohorelice.cz
Tradiční lampionový průvod
SVČ Pohořelice pořádá v pátek 9. 11. 2018 tradiční lampionový průvod. Pro malé děti doporučujeme světýlko
nebo lampión. Letošní ročník bude především ve znamení lampionového průvodu městem, závěrem na vás
bude čekat program. Začátek akce je v 17:00 hod.
na parkovišti před kostelem v Pohořelicích.

Mladí lidé, členové SVČ Pohořelice a z volejbalového
klubu ve Wulzeshoffenu strávili společně dva dny, během kterých se zapojili do několika workshopů i sportovních aktivit, navštívili zajímavé místa ve Wulzeshofenu. Připravené workshopy byly zaměřeny na vzájemné
poznávání i hledání společného. Po absolvování těchto
dílen musely obě strany uznat, že toho o sobě, i přes otevřené hranice a minimální vzdálenost, mnoho nevědí.
Děkujeme volejbalovému klubu Wulzeshofen, který se
ukázal jako vynikající hostitel. Další setkání se uskutečnilo v Pohořelicích o víkendu 13. a 14. října 2018.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice

Dětský bazárek
Zveme vás na bazárek použitého dětského oblečení
a vybavení, který se bude konat v sobotu 17. listopadu
2018 v sále Radnice.

Odborné učiliště Cvrčovice

pořádá vareálu školy tradiční

VÁNOČNÍ 
:ZDZ<
Adventní dílna

neděle 25. listopadu 2Ϭϭϴ


Zveme všechny zájemce o adventní tvoření do naší dílny, která se uskuteční v sobotu 24. 11. 2018 od 14:00
hod. v sále Radnice. Připraveny pro vás budou dílny
a workshopy, ve kterých si pod vedením našich výtvarníků můžete pro vlastní potřebu zhotovit vánoční dekorativní předměty. Srdečně zveme na naši akci.

ŽĚϭϬ͘ϬϬĚŽϭϲ͘ϬϬŚŽĚ͘

Mikulášská besídka

Ătradičních lidových řemeslných výrobků

Zveme všechny na Mikulášskou besídku, která se bude
konat v úterý 4. 12. 2018 od 16:00 hod. před kostelem sv.
Jakuba v Pohořelicích. Nebude chybět nadílka od Mikuláše a rozpustilí čerti, stejně tak jako další doprovodný
program. Rodiče mohou přinést drobné balíčky pro své
ratolesti označené cedulkou se jménem a věkem dítěte
na SVČ do 4. 12. 2018, nebo je odevzdat pracovníkům
SVČ před zahájením besídky.
POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018

příjemná vánoční atmosféra
ukázky vánočních dekorací

bohaté občerstvení zajištěno
ƉƌŽĚĞũvánočních formiček 
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TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
V LISTOPADU 2018
•
•
•
•

papír | 14. 11. 2018 (ST)
plast | 28. 11. 2018 (ST)
bioodpad | 1., 15. a 29. 11. 2018 (ČT)
směsný odpad | 7./8. 11. a 21./22. 11. 2018 (ST/ČT)

lativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů
a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu
života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se
mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Uvedené termíny svozu platí pouze pro domácnosti, veřejná sběrná místa jsou svážena v jiných termínech (čtrnáctidenní interval).
Neočipované popelnice na směsný komunální odpad
nebudou vyvezeny. Čipy na plastové popelnice je možné
vyzvednout na MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí. Neočipované plechové popelnice je nutné nahlásit na tel. 720 071 497, popelnice bude čipovat svozová
firma.
Stále je možné si vyzvednout nádoby na tříděný odpad
(papír, plast, bioodpad). Bližší informace podá Ing. Ivana Galiová, tel. 720 071 497, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz.

PRODLOUŽENÍ VÝZVY
TZV. „KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv.
kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu
(zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000).
Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení
zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení
pokuty ve výši až 50.000 Kč.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech za nový
ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle
na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná
čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.
Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí
od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům
nachází. Pohořelice patří mezi tzv. prioritní lokality.


Využijte dotaci až 127 500 Kča pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.

UPOZORNĚNÍ –sroce 2022 bude zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. 

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva sručním přikládáním vrodinných domech za nový
ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná
čerpadla). Dále na novŽƵŶĞďŽǌƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽǀĂŶŽƵŽƚŽpnou soustavu, úpravy spalinových cest a další. 
 VÝZVA PRODLOUŽENA!
O dotaci lze žádat elektronicky až doϯϭ͘ϯ͘ϮϬϭϵ͘Informujte se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.


ǁǁǁ͘ŬƌͲũŝŚŽŵŽƌĂǀƐŬǇ͘Đǌ



Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete
na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci
Granty a dotace.
Informační seminář o možnostech získání „kotlíkové
dotace“ se uskuteční v pondělí 19. 11. 2018 od 16 hodin v Kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice,
Vídeňská 699.
Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek
v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou
v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění
ovzduší a mají tak významný vliv na životní prostředí.
Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na re14
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JUBILANTI A DEN SENIORŮ

KULTURNÍ AKCE

V pátek 28. září 2018 jsme oslavili s jubilanty jejich významná životní jubilea. Této akce se zúčastnilo 36 hostů
a nejstarší byla paní, které je 96 let. Všem přítomným
byla předána květina a malý dárek. Blahopřáli starosta
Ing. Josef Svoboda, místostarosta Bc. Miroslav Novák,
DIS, Ing. Silvie Maturová a členky sociální a zdravotní
komise: Irena Šťastná, Mgr. Milena Kánovičová a Soňa
Pirnusová, která byla současně i jubilant. S přáním
a básničkou přispěly dvě dívky, které připravila Mgr. Kánovičová. Na harmoniku zahrál již tradičně Ing. Štěpán
Pirnus, o občerstvení se postarala Lenka Suchánková.
Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme.

3. 11. 2018 | Módní přehlídka - Studio Adell
• sál Radnice
7. 11. 2018 | Cestovatelská beseda
s Vackovými
• v 17.00 hodin, učebna Radnice
7. 11. 2018 | „Kdo nepláče není Čech“ zábavný pořad Lukáše Pavláska
• v 19 hodin, KINO
9. 11. 2018 | Tradiční lampiónový průvod
• v 17.00 hodin, parkoviště před kostelem
24. 11. 2018 | Adventní dílny SVČ Pohořelice
• sál Radnice

Akce pokračovala od 17 hodin koncertem, na kterém
zazněly skladby ze známých oper, operetek a muzikálů.
Olga Procházková - zpěv, Vlastimil Bialas - trubka piccolo, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd - klavír.

1. 12. 2018 | Zahájení Adventu
• kulturní program, posezení u cimbálu
1. 12. 2018 | Adventní dílny ZUŠ Pohořelice

komerční inzerce

Vedení účetnictví
tel: 724 221 741


Vedení účetnictví tel: 724 221 741
Vedeni ucetnictvi tel: 724 221 741
Vedeni ucetnictvi tel: 724 221 741


Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice

komerční inzerce
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POZVÁNKA LUKÁŠE PAVLÁSKA
DO POHOŘELIC

Lukáš Pavlásek je český komik a finalista StarDance….
když hvězdy tančí 2015. Účinkuje v televizním pořadu
Na stojáka. Napsal také několik knih , např. Z deníku
Ajťáka, Ve tmě jako v ranci jdou tři počůránci a jiné. Pokud se opravdu najde někdo, kdo L. Pavláska nezná, má
7. listopadu v kině v Pohořelicích jedinečnou možnost
navštívit jeho novou zábavnou show „Kdo nepláče není
Čech“ .

Krabí mozek. To mi koupil Ondra na trhu v Japonsku,
a abych se mu odvděčil, tak jsem to musel cele sníst. Chutnalo to jako bláto, ze dna řeky.
4) Zpátky do ČR :-) Vloni tu vyšel Tvůj nový humoristický román „Ajťák vrací úder“. Nakolik je kniha fikcí
a nakolik se jedná o Tvé autobiografické příhody?
Je to celé vymyšlené. Vymyslel jsem si partu Ajťáků, kteří
jsou trochu nepraktičtí pro normální život a z toho vzniká
spousta komických situací.
5) V květnu proběhlo v pražském Švandově divadle natáčení nových epizod legendární stand-up comedy show
Na stojáka. Znamená to, že se tento pořad opět vrací
ve své původní podobě na televizní obrazovky?
To se ještě uvidí. Máme natočený nový materiál a jestli
bude ke shlédnutí v televizi nebo na internetu či dokonce
v kině, to se teprve řeší.
6) 7. listopadu nás v Pohořelicích čeká Tvoje celovečerní
one-man show Kdo nepláče není Čech. Co Tě baví a co
je naopak náročné na této show, která po celou dobu
stojí pouze na Tobě a kdy za oponou nečeká další z kolegů, který by Tě mohl vystřídat?
Baví mě to moc. Je to lepší, že má člověk víc prostoru pro
sebe, může více rozvinout některá témata a hlavně si ten
večer celý dramaturgicky vystavět. Je to jednolité pokaždé stejné představení s tematickou linkou o nás o Češích.
Moc se na to představení v Pohořelicích těším, určitě tam
bude skvělé publikum.

1) Společně s Ondrou Sokolem jste vyrazili na cestu kolem světa jako moderátoři nového cestopisného pořadu
„Tak trochu jiný cestopis“. V čem tedy bude jiný?
Hlavně v tom, že tam jsme vyrazili my dva, takže je jasné,
že se se na věci kolem díváme svým pohledem a hledáme
v procestovaných zemích trochu jiné věci než běžný cestovatel. A taky nutno říct, že jsme se cestováním neobohatili
jenom my, ale i lidé v těch zemích. Protože něco takového
jako jsem já, třeba v Japonsku ještě fakt neviděli.
2) Povíš nám více o příhodě, která proběhla v americké
poušti Death Valley, během které po Tobě pátral policejní vrtulník?
Jenom jsem furt šel a šel a najednou jsem zjistil, že jdu
sám a kolem mě je jenom poušť. Jak říkám, něco takovýho
jako já, tam ještě neviděli.
3) Kromě USA jste se s Ondřejem podívali např. i do Dubaje či do Thajska. Co nejzajímavějšího jsi v těchto exotických zemích ochutnal?
16

Vstupenky na vystoupení v Pohořelicích, které se
bude konat 7. 11. 2019 v 19. hodin v budově KINA
si můžete zakoupit v předprodeji v Městské knihovně v Pohořelicích, Brněnská 2 za 220 Kč,. Popřípadě
na místě za 250 Kč.
Jiří Havel – Aura-Pont.

komerční inzerce

Casino Pohořelice přijme obsluhu, 
požadujemeƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕
ĨůĞǆŝďŝůŝƚƵ͕trestníbezúhonnost,
nástupníƉůĂƚϮϱ000 Kč. 
dĞů͗͘ϳϳϳϱϳϱϱϳϴ

POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018

INFORMACE Z MĚSTA

POHOŘELICKÉ LISTY | LISTOPAD 2018

17

INFORMACE Z MĚSTA
komerční inzerce

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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