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Vážení spoluobčané,

KNIHA O MĚSTĚ POHOŘELICE

nezadržitelně se blíží konec letošního roku. Aby něco
pěkného mohlo začít, musí něco jiného skončit. Někteří
z nás budou bilancovat, co se v uplynulém roce povedlo
a co nás čeká v roce novém. Máme za sebou komunální
volby, oslavu 100. výročí vzniku naší republiky, po 45
letech vydáváme knihu o našem městě a tolik očekávaní zubaři zahájili od 4. 12. zubní praxi na zdravotním
středisku.

V úterý 4. 12. 2018 byla veřejnosti představena kniha
„Město Pohořelice“. Kniha vychází v roce 100. výročí
vzniku Československé republiky a je příspěvkem města
k tomuto významnému jubileu.
Zastupitelstvo města stanovilo dotovanou cenu ve výši
450,- Kč. Knihu je možno zakoupit v knihovně na Radnici a v pokladně městského úřadu na ulici Vídeňská.

Přejeme vám za vedení města i všechny pracovníky
městského úřadu klidné a pohodové Vánoce, pevné
zdraví, rodinnou pohodu, úspěchy a štěstí po celý rok
2019. Ať prožijete konec roku a začátek toho nového v
kruhu rodiny, s přáteli a blízkými, se kterými s radostí
vykročíte vstříc novému roku 2019!
Bc. Miroslav Novák, starosta města
Mgr. Patrik Pařil, 1. místostarosta města
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta města

ZUBAŘI V POHOŘELICÍCH
Soukromá zubní ordinace, s.r.o., Brněnská 1, Pohořelice
• Dr. Hanna Nahreba, Dr. Stanislav Nagreba
• telefon: 722 942 226 | 722 942 996
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Ordinační hodiny
Provozní doba
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7:30 - 15:00
7:30 - 16:00
7:30 - 15:00
7:30 - 16:00
7:30 - 14:00
7:30 - 15:00
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:30 - 12:00
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ZE ZÁPISŮ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
124. schůze rady města konaná dne 15. 10. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• schválila v rámci veřejné zakázky - ZŠ Pohořelice –
přístavba, jako nejvhodnější nabídku uchazeče VAŠSTAV, s.r.o., Brno, nabídková cena bez DPH činí
75 473 868,02 Kč. Současně schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
125. schůze rady města konaná dne 17. 10. 2018
projednala mimo jiné tuto problematiku:
• souhlasila se změnou odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Pohořelice, dle žádosti,
• vzala na vědomí zápis ze schůze komise dopravní č.
12/2018.
1. schůze rady města konaná dne 7. 11. 2018
projednala a schválila:
• schválila pronájem zubních ordinací na zdravotním
středisku dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor
a výpůjčce č. NS 23/2018 pro Soukromá zubní ordinace Pohořelice s.r.o., Brněnská 1, Pohořelice od 1. 12.
2018,
• schválila rozpočtové opatření města č. 8/2018 dle
předloženého návrhu,
• schválila nabídku vítězného uchazeče veřejné zakázky
„Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky“, firmu Cergomont, s.r.o, nabídková cena bez DPH 6.199.199,- Kč,
• schválila cenovou nabídku NYVEL, spol. s r.o, Brno,
na zhotovení veřejné zakázky „Dodávka IT techniky“
ve výši 502.475 Kč bez DPH,
• souhlasila s uzavřením Mateřské školy Pohořelice,
v době vánočních prázdnin od 27. 12. do 31. 12. 2018,
• schválila příspěvek na proplacení školního stravování
pro žáky Základní školy a Mateřské školy Pohořelice
dle předloženého návrhu zpětně od 1. 9. 2018,
• schválila Dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – kanalizace ze dne 1.
3. 2004 mezi městem Pohořelice a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – „Pohořelice – Stará Obec, kanalizace splašková, vodovod“,
• schválila Dodatek č. 10 ke smlouvě o provozování
vodního díla pro veřejnou potřebu – kanalizace ze
dne 17. 3. 2004 mezi městem Pohořelice a Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. – „Pohořelice – Stará Obec,
kanalizace splašková, vodovod“,
• pověřila prvního místostarostu Mgr. Patrika Pařila,
druhého místostarostu Ing. Josefa Svobodu, Jana Dočekala, Mgr. Janu Dudovou a Mgr. Moniku Janičatovou k užití závěsného státního znaku při významných
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příležitostech a občanských obřadech pro období
2018-2022,
• schválila zřízení komisí rady města, jejich předsedy
a členy těchto komisí dle návrhu.
I. zasedání ustavující zastupitelstva města
konané dne 31. 10. 2018 projednalo mimo jiné
i tuto problematiku:
• v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty a dvou místostarostů
budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni,
• schválilo Bc. Miroslava Nováka, DiS. do funkce starosty města Pohořelice pro funkční období 2018 –2022,
• schválilo Mgr. Patrika Pařila do funkce prvního místostarosty města Pohořelice pro funkční období 2018–
2022 a pověřuje ho zastupováním starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává
funkci,
• schválilo Ing. Josefa Svobodu do funkce druhého
místostarosty města Pohořelice pro funkční období
2018–2022,
• schválilo za člena rady města Pohořelice Mgr. Ondřeje Veselého, Helenu Kloudovou, DiS., Mgr. Stanislava
Poláka, Ing. Ivo Kudrny pro funkční období 2018–
2022,
• zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
sedmičlenné,
• schválilo za předsedu finančního výboru zastupitele
Mgr. Miloše Rouzka,
• schválilo za předsedu kontrolního výboru zastupitele
Františka Jančáka,
• schválilo členy finančního a kontrolního výboru,
• schválilo pro zastupování města Pohořelice na valných hromadách společností s majetkovou účastí
města místostarostu Ing. Josefa Svobodu,
• schválilo pro zastupování města Pohořelice na valných hromadách společností s majetkovou účastí
města místostarostu Mgr. Patrika Pařila,
• navrhlo jako jednatele společnosti KARENT, spol.
s r.o., starostu města Pohořelice Bc. Miroslava Nováka, DiS.,
• vzalo na vědomí plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do konce roku 2018 a na příští rok
2019.
II. zasedání zastupitelstva města konané
dne 14. 11. 2018 projednalo mimo jiné i tuto
problematiku:
• neschválilo záměr směny části pozemku p. č. 2012
nebo p. č. 2033, oba v k. ú. Smolín za pozemek města
p. č. 2043 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
• neschválilo záměr odprodeje pozemků p. č. 1643/1
a p. č. 1643/3 o výměře 598 m2, oba v k. ú. Pohořelice
nad Jihlavou,
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• schválilo prodejní cenu knihy „Město Pohořelice“
ve výši 450 Kč vč. DPH za kus.
• schválilo další členy finančního a kontrolního výboru,
• stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční souhrnnou odměnu za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města dle
předloženého návrhu.
Mgr. Renata Babčanová, MÚ Pohořelice

28. ŘÍJEN 1918 NA MORAVĚ
Ve středu 24. 10. 2018 se na Radnici konala beseda
k oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Jednalo se o promítání filmu, který přiblížil
vznik republiky na Jižní Moravě.

Odhalil nám dávno zapomenutá tajemství a ukázal tento
vznik tak, jak jej rozhodně neznáte. Na mnoha místech
Moravy se vůbec neslavilo. Někde přišla na řadu ostrá
vystoupení proti vznikajícímu Československu a jinde
došlo dokonce až k ozbrojeným střetům. Po filmu byla
beseda s historikem z regionálního muzea v Mikulově
panem Josefem Šubou. Ten se v několika bodech dotkl určitých částí ve filmu, které dovysvětlil či přiblížil
a poté odpovídal na jednotlivé otázky. Účast byla hojná
a celá beseda byla velice poučná.

CESTOVATELSKÁ BESEDA
JAPONSKO A KOREA
Ve středu 7. 11. 2018 se na Radnici konala beseda s promítáním fotografií. Manželé Monika a Jirka Vackovi nám
povídali o jejich cestě po Japonsku a Jižní Koreji.Během
dvou měsíců najeli na kole 5044 km, a to z japonského
Sappora do jihokorejského Soulu. Tato cesta vlastně byla
jejich svatební, jak jsme se v průběhu besedy dozvěděli.
Ze sedel kol poznali jak obyčejný venkov, kam normální turisté zřídka kdy zavítají, tak rušné, hustě osídlené
a tepající světové metropole. Nevynechali ani návštěvy nádherných starých chrámů, památek zapsaných
v UNESCO a vyhlášených přírodních krás. Na své cestě
spali celou dobu pod stanem, který si z pravidla rozložili
vždy v blízkosti školy. Výjimkou byly chvíle, kdy spali
přímo v japonských či korejských rodinách a poznali tak
z blízka i běžný život těchto rodin a jejich pohostinnost.
Zážitků měli opravdu spoustu a tak se beseda protáhla
na tři hodiny. Fotografie byly opravdu krásné, a z míst,
kam se jen málokdo z nás dostane a tak to byl hezký
zážitek i pro nás.

Martina Minaříková, knihovnice

Martina Minaříková, knihovnice
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ODDÍL SILOVÉHO TROJBOJE
Oddílový člen na Mistrovství Evropy
Ve dnech 9. a 13. října se konalo v Lucembursku ve městě Hamm letošní Mistrovství Evropy v benčpresu juniorů, mužů, žen a masters.
Na této soutěži reprezentoval Českou republiku i náš
oddílový benčař Khaled Ghazal.
Khaled soutěžil v kategorii Masters 1 (muži ve věku 40
-49 let) do 120 kg.
Ve své kategorii měl 7 soutěžících a se svým nejlepším
výkonem 277,5 kg získal Khaled 1. místo. Aby toho nebylo málo, v absolutním pořadí z 34 soutěžících skončil
Khaled Ghazal na výborném 4. místě.

Khaled Ghazal na vítězném stupínku
Dorostenci na republice
Naši kluci David Lacina a Vojta Haker se zúčastnili
dne 20. října v Sedlčanech Mistrovství České republiky
v silovém trojboji (RAW) dorostenců a juniorů. Účast
na této soutěži byla opravdu velká. Zúčastnilo se 92 závodníků z toho 26 dívek a 66 chlapců.
David závodil v kategorii do 74 kg a s výkony dřep 150
kg, benčpres 95 kg a mrtvý tah 175 kg se umístil na
5. místě.
Vojta závodil v kategorii do 66 kg a s výkony dřep 140
kg, benčpres 90 kg a mrtvý tah 180 kg se umístil na krásném 3. místě.

David Lacina při svém druhém pokusu 145 kg
Jan Strouhal
4

Karel Schoř nemá mezi světovými „liftery“
konkurenci
Ani letos neporušil tradici! Z mistrovství světa největší
federace silového trojboje WUAP přivezl Karel Schoř
mistrovské tituly i nový světový rekord. Před tím uspěl
i na mistrovství republiky handicapovaných.
Dva velké závody v pěti dnech je zátěž, která se nemusí vyplatit. Jenže když se takhle po sobě sejdou termíny
mistrovství republiky handicapovaných a mistrovství
světa WUAP (tedy zdravých sportovců), nedá se nic dělat.
V neděli 14. října tak nastoupil pohořelický Karel Schoř
v Českých Budějovicích k mistrovství republiky handicapovaných v bench pressu, tedy ve zdvihání činky vleže
na zádech. Oproti běžné praxi, kdy borci leží na zádech
na lavici, ale nohy mají opřené o zem, je praxe u handicapovaných odlišná. Ti mají nohy natažené na lavici
a nemohou si tak jejich oporou o zem zlepšit stabilitu.
„Je to pro sjednocení podmínek. Řada handicapovaných
sportovců totiž nohy neovládá a stabilitu si tak s jejich
pomocí zlepšit nemůžou,“ vysvětluje dvaašedesátiletý
Schoř, který na mistrovství zvedl třetím pokusem 142,5
kilogramu. Bral za to druhé místo, když lepší výkon
předvedl jen soupeř vážící přes 100 kilogramů. Jenže
handicapovaní lifteři závodí jen v jedné společné kategorii bez rozdílu váhy a věku.
Za pět dnů už nastupoval, s laskavou podporou pohořelické radnice, na mistrovství světa WUAP ve slovenské
Trnavě. Na téhle akci, která trvala od 15. do 21. října, se
sjeli zástupci asi šedesáti států a denně šlo na pódium až
160 závodníků.
Reprezentant Pohořelic bojoval ve věkové kategorii nad
60. let a ve váze do 82,5 kilogramu. Jako prakticky vždy
podle pravidel RAW, tedy bez kompresního dresu, jež
zvyšuje výkonnost. V „mrtvém tahu“, tedy zdvihu činky
ze země do pasu, začínal s váhou 185 kilogramů, tedy
více než dvojnásobkem vlastní váhy. Druhým pokusem
pokořil 202,5 kila, což znamenalo nový světový rekord.
Ten předchozí byl rovných 200 kilogramů, platil od loňska a i na jeho jmenovce bylo napsáno Karel Schoř, Pohořelice, Česká republika. Na závodníka čekal ovšem
ještě třetí pokus. Na činku si nechal naložit celkem 207,5
kilogramu, zabral a podruhé v jedné hodině posunul
hranici světového rekordu!
O den později, v sobotu 20. října na něj čekal ještě bench
press, který, kvůli před lety utrženým bicepsům, má jako
slabší disciplínu. První pokus byl 130 kilogramů, druhý
měl hodnotu ještě o 10 kilo vyšší. Při posledním pokusu
čekalo na čince 145 kilo, ale ty už se Karlovi nepodařilo
dotlačit nahoru. I tak ale jeho výkon stačil na první místo v kategorii. „Musím se soustředit na vyladění techniky, síla na tu váhu byla,“ komentoval svůj neúspěšný
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pokus po závodě. „Příští rok udělám 147 a půl a budu
mít svěťak i v benči,“ stanovil si cíl pro další trénink.
Schořovy výkony jsou pozoruhodné samy o sobě, protože moc lidí, kteří by ve dvaašedesáti mohli myslet na nějaké, byť jen podobné výkony, po světě neběhá. Ale ještě
pozoruhodnější jsou v porovnání v absolutní kategorii,
která vzniká pomocí váhových a věkových koeficientů
a umožňuje tak porovnat výkony všech účastníků. V ní
totiž obsadil v mrtvém tahu celkově šesté a v bench pressu celkově desáté místo. A to bez toho, že by výpočet
zohlednil i jeho podstatný handicap na nohách a v dolní
části zad…

vysoké porážky dokázali několik soupeřů řádně potrápit a zaznamenat také první dvě výhry v krajské soutěži. Mladší žáci pak zaznamenali dokonce čtyři vítězná
utkání.
Sezonu zakončili i naši nejmenší, a to starší a mladší přípravka. Přípravky ale čekají již v prosinci halové turnaje.

„Moc děkuji našemu zastupitelstvu za podporu, kterou
mi poskytuje. Bez ní bych se soutěží v zahraničí nemohl
zúčastňovat,“ vzkazuje sportovec, který je již čtvrtý rok
v invalidním důchodu. „Zdraví drží, takže konec závodění se zatím nekoná. Ostatně, ani podle lékařů nesmím
přestat cvičit, takže ani jinou možnost vlastně nemám,“
směje Karel Schoř.
Přemysl Souček

FOTBALISTÉ ZAKONČILI
PODZIMNÍ ČÁST SEZONY

Ačkoliv se další mistrovská utkání rozehrají až v březnu příštího roku, žádná dlouhá pauza na hráče nečeká.
Během listopadu a prosince čeká na všechny „udržovací“ tréninky v místní hale a hned v lednu ostré tréninky
venku. Na mládežnické týmy také čeká několik halo-

A tým zakončil úvodní polovinu soutěže ve velkém stylu. Pět posledních utkání skončilo výhrou našeho týmu
což znamená přezimování na druhém místě tabulky se
ztrátou tří bodů na první místo .
Tým prošel během posledních dvou let velkou proměnou, během letošního léta posílilo tým vedený Zdeňkem
Matouškem několik zkušených hráčů z okolí. Během
jarních odvetných utkání se tým pokusí zabojovat o postup do I.A třídy.
Na čele tabulky je také tým dorostu. Trenér Vilém Dofek
složil opět tým, který předvádí velmi solidní hru a plní
tak plán skončit do 5. místa v tabulce krajské soutěže.
Aktuálně je tým na místě čtvrtém.
Pro B tým je letošní sezona trochu revoluční. V létě došlo ke spojení s týmem Cvrčovic a utkání se hrají právě
na hřišti Dynama. Začátek soutěže byl slibný, poté ale
přišla série porážek a výsledkem je nepříliš lichotivé,
9. místo tabulky. Před sezonou se počítalo rozhodně
s lepším umístěním.
Největší starosti nám letos dělá kategorie žákovská, které se naopak v loňské sezoně náramně dařilo. Trenéři
Jakub Gärtner a Ivan Gärtner mají po odchodu starších
hráčů do dorostu k dispozici velmi mladé hráče, kteří
zejména v kategorii starších žáků nestačí na své starší
a fyzicky vyspělejší soupeře. Konec podzimu ale ukázal,
že je v týmu několik mladých bojovníků a přes úvodní
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019

vých turnajů a přípravných utkání na umělé trávě.
S přicházejícím koncem roku chceme poděkovat všem
fanouškům za přízeň, hráčům a rodičům malých hráčů, trenérům a funkcionářům ze jejich činnost a hlavně
městu Pohořelice za podporu.
Všem pohořelickým občanům přejeme krásné Vánoce
a úspěšný rok 2019.
Libor Vašíček
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SVČ POHOŘELICE
Akce Střediska volného času Pohořelice na měsíce
prosinec 2018.

15. 12. | sobota | Krajské kolo Nerf liga
Ivančice
• Účast v Nerf turnajích v krajském kole v Ivančicích.

1. 12. | sobota | Badmintonový turnaj
v Miroslavi
• Turnaj jednotlivců v badmintonu v Miroslavi. Turnaje
se zúčastní žáci mladší a starší věkové kategorie.

16. 12. | neděle | Živý Betlém
• Přijděte se podívat 16. prosince ve 14.00 hod. před
kostel s. Jakuba v Pohořelicích a vraťte se spolu s námi
do Betléma do doby narození Páně.

1. 12. | sobota | Vystoupení folklórního
souboru Rozmarýnek a taneční skupiny SHAKE
-UP
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek a taneční skupiny SHAKE –UP na zahájení adventu v Pohořelicích - 14.00 hod.

Akce Střediska volného času Pohořelice na měsíce leden 2019.

3. 12. | pondělí | Mikuláš v Mateřském centru
• Nadílka pro nejmenší děti z Mateřského centra. Začátek: 9:00 hod. na Tyršově ulici.

5. 1. | sobota | Sousedská liga
• 3. kolo sousedské ligy ve florbale v Žabčicích.

4. 12. | úterý | Mikulášská besídka
• Zveme všechny na Mikulášskou besídku. Nebude
chybět nadílka od Mikuláše a rozpustilí čerti. Začátek
akce je v 16.00 hod. na parkovišti před kostelem Sv.
Jakuba.
6. 12. | čtvrtek | Vánoční tvoření
• Dvě výtvarné dílny s vánočním tematickým programem. Dopoledne od 9:00 - 11:00 jsou určeny pro
maminky a děti z Mateřského centra. Odpoledne
od 13:30 - 15:00 jsou určeny žákům družiny Základní
školy.
7. 12. | pátek | Adventní vystoupení
Novoveských štístek
• Vystoupení taneční country skupiny Novoveská štístka SVČ Pohořelice na sále Radnice v Pohořelicích.
8. 12. | sobota | Vystoupení folklórního
souboru Rozmarýnek
• Vystoupení folklórního souboru Rozmarýnek na brněnských veletrzích - 14.15 hod., pavilon F.
9. 12. | neděle | Pohár 7. tříd ve volejbale
• 3. kolo volejbalového přeboru pro žáky 7. tříd z oddílu
SVČ Pohořelice.
16. 12. | neděle | Sousedská liga
• 2. kolo sousedské ligy ve florbale ve Vranovicích.
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2. - 29. 1. | Celoměsíční výtvarná soutěž
• Celoměsíční výtvarná soutěž pro žáky ZŠ na téma:
„Ze života sněhuláka“.

10. 1. | čtvrtek | Novoroční tvoření
• Dvě výtvarné dílny s aktuálním tematickým programem. Dopoledne od 9:00 - 11:00 jsou určeny pro
maminky a děti z Mateřského centra. Odpoledne
od 13:30 - 15:00 jsou určeny žákům družiny Základní
školy.
12. 1. | sobota | Florbalová liga mezi městy
• 3. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Pitbulls Ivančice.
12. 1. | sobota | Dětský karneval
• Zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který se bude konat v sobotu 12. ledna od 15:00
hod. na sále Radnice.
13. 1. | neděle | Pohár 7. tříd ve volejbale
• 4. kolo volejbalového přeboru pro žáky 7. tříd z oddílu
SVČ Pohořelice.
19. 1. | sobota | Florbalová liga mezi městy
• 3. kolo florbalové ligy Mezi městy – mladších žáků.
Pořadatelem turnaje je tým SVČ Pohořelice.
Projekty Projekt Prevence, Projekt na zabezpečení činnosti ICM SVČ Pohořelice
Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci
SVČ Pohořelice.
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Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat
sdílený kalendář na našich webových stránkách.
www.svcpohorelice.cz
Mikulášská besídka
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.
Živý Betlém
Zvláště o Vánocích si vždy připomínáme velkou ochotu
dávat druhým různé dárky. Naším dárkem pro vás bude
živý Betlém, který jsme pro vás připravili. Přijděte se
podívat 16. prosince ve 14.00 hod. před kostel s. Jakuba v Pohořelicích a vraťte se spolu s námi do Betléma
do doby narození Páně. Společně si oživíme prastarý
příběh, zazpíváme koledy a užijeme si tento krásný okamžik. Po dobu vánočních svátků pro vás bude připravena u kostela Svatého Jakuba „Ladovská vesnička s Betlémem“.
Celoměsíční výtvarná soutěž
Středisko volného času Pohořelice vyhlašuje na měsíc leden celoměsíční výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ na téma:
„Ze života sněhuláka“. Výtvarná díla (nemusí být jen výkresy) přineste nejpozději do 29. 1. 2018 na SVČ Dlouhá
39. Výrobek opatřete jménem, věkem a třídou.
Dětský karneval
Zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval,
který se bude konat v sobotu 12. ledna 2019 od 15:00
hod. na sále Radnice. Opět na vás bude čekat program
plný soutěží, atrakcí a zábavy. Těšíme se na vaše kostýmy
a na vaši bohatou účast.
Lyžařský a snowboardový pobyt Jeseníky
2019
Jako každý rok nabízíme oblíbený lyžařský a snowboardový pobyt v Jeseníkách na horskou chatu Ztracenka
v Klepáčově. Pobyt připravujeme na termín jarních
prázdnin od 9. do 15. února 2019.
O výcvik lyžování a snowboardingu se budou starat kvalifikovaní instruktoři ze SVČ Pohořelice akreditovaní
MŠMT ČR. Pobyt je určen pro zájemce o zimní sporty
a turistiku. Věková kategorie se pohybuje od 3. do 9. třídy ZŠ a žáky SŠ, tedy věková kategorie 9 - 26 let.
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.svcpohorelice.cz, přihlášky budou k vyzvednutí na SVČ Pohořelice od 1. prosince 2018. Z důvodu
velkého zájmu a omezené kapacity na lyžařský a snowboardový pobyt se prosím přihlaste co nejdříve, nejpozději však do 15. 1. 2019.
Odstartoval 13. ročník Florbalové ligy „Mezi
městy“
V letošním školním roce 2018/2019 pokračuje florbalová liga „Mezi městy“ 13. ročníkem. V mladší i starší
kategorii se ligy zúčastní celkem 6 družstev z Jihomoravského kraje:
Mladší kategorie (1.-5. třída):
Turbošneci SVČ Pohořelice, Gepardi Brno Gold, Gepardi Brno Blue, Štiky Rosice, Pitbulls Ivančice a Zbýšov.
Starší kategorie (6.-9. třída):
Turbošneci SVČ Pohořelice, Gepardi Brno Gold, Gepardi Brno Blue, Pitbulls Ivančice, Žraloci Rosice, Chřestýši Oslavany.
Na naše hráče čeká v každé kategorii celkem šest základních turnajů a jeden finálový. Všechny týmy bojují
o zisk putovního poháru pro vítěze ligy. Nový ročník vypukl v neděli 14. 10. 2018, kdy naši hráči obou kategorií
sehráli první turnaje v Brně. Pořadatelem tohoto turnaje
byl tým Gepardi Brno. Dopoledne proběhl turnaj pro
starší žáky. Na naše hráče čekaly celkem čtyři zápasy.
Po třech výhrách a jedné remíze dokázali naši starší žáci
celý turnaj vyhrát a ujmout se tak vedení v průběžném
pořadí florbalové ligy. Odpoledne nastoupili ke svému
prvnímu turnaji i mladší žáci. I na ně čekaly celkem
čtyři zápasy. Po dvou výhrách a dvou prohrách obsadili krásné třetí místo. Velice nás potěšil i fakt, že v obou
kategoriích byli oceněni jako nejlepší brankáři turnaje
brankáři našeho týmu. Ve starší kategorii Jan Sedláček
a v mladší kategorii Vít Effenberger.
V neděli 4. 11. 2018 pokračovali mladší žáci druhým
turnajem, který pořádal tým Pitbulls Ivančice. I v druhém turnaji se naši hráči neztratili. S lehce obměněnou
sestavou a bojovným výkonem dokázali jednou vyhrát,
dvakrát remizovat a jednou bohužel prohrát. V celkovém pořadí opět obsadili skvělé 3. místo.
A jak první turnaje nové sezóny hodnotili trenéři
obou našich týmů?
„V první řadě jsem velice rád, že florbal v Pohořelicích děti
baví a že se k nám přihlásily i tento rok. Každou sezónu se snažíme poskládat tým jak ze zkušených hráčů, tak
i z nováčků. Vždy jsem plný očekávání, jak hráči obstojí
v konkurenci ostatních týmů. V prvních dvou turnajích
naši hráči odvedli skvělý výkon, viděl jsem bojovnost, od7
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hodlání, krásné akce i branky, které vedly až ke dvěma
krásným 3. místům. Samozřejmě musíme trénovat dál,
je toho spousta co zlepšovat, ale chtěl bych všem hráčům
poděkovat za výkony v prvních dvou turnajích a popřát
jim ať se i na dále daří.“ Tak hodnotil působení mladších žáků Bc. Antonín Tomeček – pedagog volného času
SVČ Pohořelice a trenér týmu mladších žáků.
„Sehráli jsme 4 velmi vyrovnané utkání. Vzhledem k malé
hrací ploše na domácí půdě brněnských Gepardů bylo
našim cílem rychle k hráčům přistupovat a napadat je.
Nesměli jsme soupeři nechat jediný kousek místa na hřišti. Blokování střel, tlak na soupeře a dodržování herního
systému nás tentokrát dovedlo k prvenství v celém turnaji
a prozatím i v lize. Máme ale na čem pracovat a do příštího kola chceme věci zlepšit.“ Hodnotil první turnaj starších žáků Filip Ramšák – trenér týmu starších žáků.
A co nás čeká dál?
Starší žáci sehrají druhý turnaj v sobotu 12. 1. 2019
v Ivančicích. Mladší žáci sehrají třetí turnaj na domácí půdě ve Sportovní hale v Pohořelicích v sobotu
19. 1. 2019. Všichni jste srdečně zváni.
Dračí líheň
SVČ Pohořelice opět po půl roce pořádalo Dračí líheň, dvoudenní turnaj v Ultimate frisbee pro začínající
a mírně pokročilé hráče. Letošní turnaj byl poněkud komornější, protože se ho zúčastnilo pouze 7 týmů. Kromě
našich týmů byl zastoupen Bohumín, Brno a Ostrava.
Turnaj vyhrál tým LeftOvers z Brna, na druhém místě
skončil náš tým Kapři A, třetí skončil Rainbow Banana
BUBU z Bohumína, který vyhrál v zápase o třetí místo
nad našim béčkem.
Důležitým aspektem každého turnaje v Ultimate je předávání ceny „Spirit of the Game“ (Duch hry), kterou
neurčuje pořadatel, ale týmy na základě Fair-play. Letos
tuto cenu oprávněně získal tým LeftOvers. Turnaj má
mezi hráči velkou oblibu díky pohodové a přátelské atmosféře a my budeme rádi, když to tak zůstane i do dalších ročníků.
Turnaj byl pro naše týmy přípravou na nadcházející Halové Mistrovství České Republiky, které se bude konat
již následující víkend v Bohumíně.
Vánoční přání
Přejeme vám do adventních dnů hodně štěstí a radosti. Ať přípravu na nejkrásnější svátky v roce zvládnete
bez stresů a starostí. Přejeme vám, aby nový rok byl pro
všechny šťastný a úspěšný, plný pohody a optimismu.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice
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ZUŠ POHOŘELICE
Rok 2018 na Základní umělecké škole
Pohořelice
Rok 2018 byl pro nás do slova a do písmene plný besídek, koncertů, výstav, akcí, práce, soutěží... Ale také plný
krásných zážitků, poučení a radosti z našich žáků.
V tomto roce jsme se účastnili, pořádali nebo spolupořádali celkem 73 akcí.
Začali jsme Novoročním koncertem v kostele Sv. Jakuba staršího, kde se v závěrečném čísle programu, kromě sboru představilo nové těleso smyčcového oddělení,
které se úspěšně propracovalo až ke spolupráci na našem muzikálu, kde významně obohatilo celkový zvukový dojem z představení.
Pokračovali jsme spoluprací se Základními uměleckými školami tzv. předsoutěžními koncerty, které měly
za úkol připravit naše žáky na soutěže MŠMT tentokrát
v oborech: zpěv, bicí, dechové a lidové nástroje a také
taneční oddělení. Na výsledky soutěže jsme velice hrdí,
neboť naši žáci se probojovali až na nejvyšší pozice.
Okresní kolo bicí:
Matyáš Mažgút 2. místo, Oliver Švec 2. místo
Okresní kolo zpěv:
Anna Vávrová 2. místo (1. místo nebylo uděleno), Kristýna Sládková 2. místo, Aneta Nohelová 2. místo, Adéla
Pešíková 2. místo, Tereza Beděrová 2. místo, Antonín
Kukleta 3. místo, Bára Psotová 3. místo, Pavlína Procházková 3. místo, Alice Langová čestné uznání
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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Okresní kolo žesťové dechové nástroje:
Václav Kukleta 3. místo, Lukáš Bičan 3. místo
Okresní kolo dřevěné dechové nástroje:
Richard Pirmajer 1. místo s postupem do krajského kola
Tereza Bubeníková 2. místo
Kateřina Hochmanová 3. místo
Krajské kolo dřevěné dechové nástroje:
Richard Pirmajer IX. kategorie saxofon – 1. místo
Okresní kolo tanečního oddělení: 3. místo
Okresní kolo hry na cimbál:
Judith Mikulec - 1. místo s postupem do krajského kola,
Viktorie Trumpešová - 1. místo s postupem do krajského kola
Krajské kolo hry na cimbál:
Judith Mikulec - 1. místo s postupem do celostátního
kola, Viktorie Trumpešová - 2. místo
Celostátní kolo hry na cimbál
Judith Mikulec - 1. místo
V letošním roce jsme poprvé pasovali žáky 3. ročníků
hudebního oboru na muzikanty. 3. ročník je zlomový
pro další směřování dalšího hudebního působení, neboť
žáci buď přestupují z přípravných nástrojů na složitější,
nebo se posouvají do souborových her, kde se učí spolupráci s ostatními nástroji, učí se souhře a upevňují vztahy se svými spoluhráči.
Muzikálem roku 2018 se stala Šíleně smutná princezna.
Odehráli jsme celkem 7 představení a známou pohádku
v našem podání vidělo více než 1 000 diváků. Na muzikálu jste mohli již tradičně vidět propojení hudebního
tanečního a výtvarného oboru. Na představeních se podílelo více než 80 žáků školy.
V roce 2018 proběhly 3 absolventské koncerty, na kterých se představilo 12 absolventů I. cyklu a 1 absolventka II. cyklu studia hudebního oboru.

Za pár dní nás čekají třídní besídky, vánoční koncerty,
ale hlavně spolupráce, která nás i naše žáky velice těší.
Je to setkání s lidmi, pro které je jakákoliv návštěva
svátkem a rozzářené dětské tváře jim pomáhají přenést
se do vánoční pohody. Spolupráce s Domem seniorů
ve Vranovicích započala poměrně nedávno. Realizovali jsme zde teprve 2 koncerty, ale již teď víme, že jsme
navázali příjemnou a trvalou spolupráci. Příjemné prostředí a radost klientů z našeho vystoupení nám dává
mnohem víc, než spokojenost z dobrého výkonu. Je to
vědomí, že můžeme dát něco, co jiní nemohou a že děláme někomu život alespoň na chvíli pestřejší, radostnější.
Tato spolupráce vyvstala z našeho dlouhodobého působení v Gaudiu - denního stacionáře pro mentálně postižené v Brně. První koncert, před lety, byl pro nás natolik příjemným překvapením, že jsme se rozhodli vracet
každý rok a věřte, že nelitujeme, ba naopak. Děti, které
zde účinkovaly, se již v říjnu ptají, zda smějí jet znovu.
Jsme velice rádi, že se nám daří vést děti nejen k umění,
ale také k soucítění a pomoci lidem.
Doufáme, že na základě úžasné atmosféry, která se vydařila na loňském společném zpívání koled, bude i letošní
ročník Česko zpívá koledy v podobném duchu. Těšíme
se 12. 12. na vaši návštěvu u kostela Sv. Jakuba Staršího
v Pohořelicích.
A samozřejmě nemůžeme vynechat plány na příští rok.
Stejně jako předchozí roky zahájíme rok 2019 Novoročním koncertem v kostele v Pohořelicích. Muzikál Odvážná Vaiana bude v příštím roce předveden již na začátku dubna. Také nás čekají soutěže MŠMT. Tentokrát
budou soutěžit žáci ve hře na akordeon a keyboard. Těšíme se na další pasování 3. ročníků na muzikanty, noc
kostelů, spoustu třídních besídek, několik absolventských koncertů a mnoho dalších akcí. Jestliže chcete mít
přehled, co zrovna děláme, nebo co nás čeká, navštivte naše webové stránky zuspohorelice.cz, kde v záložce
AKTUALITY najdete všechny termíny, o kterých již teď
víme.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám do roku 2019
jen to nejlepší.
Základní umělecká škola Pohořelice
Zdeňka Šichová, Hana Celnarová a celý tým
zaměstnanců, žáků a ostatních přátel školy

Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Velký ohlas měl příměstský tábor s názvem Šicí dílna, kde se děti naučily
základy použití šicího stroje, znalost základních stehů
a odnášely si domů překrásné výrobky jako například
kabelky, nebo plyšáky.

POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019

9

INFORMACE Z MĚSTA

ZŠ POHOŘELICE

Živá vlajka jako dar k výročí republiky

Záložky do knihy spojily školy

V posledních dnech prožívala celá země oslavy 100 let
od založení republiky. Ani školní parlament nezahálel
a vymyslel hned několik akcí, jak si toto významné jubileum připomenout.
Jako první se na stěně školní chodby objevilo obrovské
narozeninové přání vyzdobené fotografiemi významných osobností a slavných událostí. Žáci pak k fotografiím připojili svá přání republice, někteří z nich navíc
vyjádřili i svůj obdiv k odvaze lidí, kteří bojovali v minulosti za naši svobodu.

V měsíci říjnu se 4. a 5. třídy zúčastnily projektu Záložka do knihy spojuje školy, který má již na naší škole
dlouholetou tradici. Letošním tématem byly pohádky,
bajky, pověsti a příběhy. Navázali jsme spolupráci se
slovenskou Základní školou Hugolína Gavloviča v Pruské a pro žáky jejich školy jsme v pracovních činnostech
vyrobili záložky do knížek. Od slovenských kamarádů nám na oplátku přišly jejich záložky, které nám teď
ve čtení zdobí knížky a dělají nám radost.
Mgr. Martina Kozderová
Projektové vyučování v prvních třídách
V minulých dnech slavila naše republika významné výročí. I my, žáci prvních tříd, jsme se ve škole k oslavě
připojili. Vyzdobili jsme si vlajkami třídu, společně jsme
se se všemi spolužáky vyfotografovali, ale hlavně jsme
se hodně o vzniku Československé republiky dozvěděli. Neumíme zatím číst, známe jen několik písmenek,
a proto jsme pozorně naslouchali paním učitelkám, porovnávali jsme a srovnávali obrázky z let 1918 -2018, poslouchali jsme hymny z těchto let a sledovali jsme i krátké vzdělávací programy. Co tedy víme? Máme představu
o tom, co je to stovka …hoooodně svíček na dortu (10
x 10). Známe dva letopočty, a to 1918 a 2018. Víme,
že dřívější název republiky měl pět slabik (Československá) a že nynější název je kratší, má 2 slabiky (Česká).
Změna nastala i v naší hymně – na začátku byla delší
a nyní má jen první sloku. Delší verze se nám líbí více,
slovenská část je taková „ bojovnější“. Umíme namalovat naši vlajku a víme, co je to trikolora. Pozorovali jsme
symboly naší republiky. Dokážeme říci jméno prvního československého i nynějšího prezidenta. Vyprávěli
jsme si o tom, jaká byla dříve škola, jaké předměty se
v ní učily a jak je tomu dnes. Je toho hodně, ale také jsme
se tomu věnovali celý měsíc. Ze všech materiálů jsme si
vytvořili „knížku“. A ta je super.
Žáci a třídní učitelky prvních tříd
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V pátek 26. října se pak celý druhý stupeň pokusil vytvořit živý obraz české vlajky. Kdo mohl, došel hned ráno
oblečen v předem určené barvě české vlajky. Na chodbách se to hemžilo červenými tričky, bílými košilemi a modrými mikinami. Velmi potěšující bylo to, že
do akce se zapojili téměř všichni od 6. až do 9. roč., včetně všech učitelů. Pak už si stačilo stoupnout na správné
místo a živá vlajka se mohla rozvlnit. Jak se fotografie
povedla, posuďte sami.
Mgr. Tamara Novosáková
Strašidel se nebojíme
Ve čtvrtek 1. listopadu si to děti z 2. A náležitě užily
při dalším daltonském vyučování, které bylo ve znamení
Dušiček a Halloweenu. Vše začalo povídáním o těchto
dvou svátcích, které si připomínáme na přelomu října
a listopadu. Žáci se dozvěděli o původu těchto svátků a o tom, že v této době vzpomínáme na ty, kteří již
s námi nejsou a které jsme měli rádi. Žáci plnili různé
úkoly, které byly zaměřeny na probírané učivo, ale zároveň na dané dva svátky. Vyrobili si strašidla z plastových
kelímků, záložku do knihy, naučili se novou písničku.
Domů si pak odnášeli vlastnoručně vyrobenou medaili.
Všechny úkoly děti plnily v krásných strašidelných kostýmech, do kterých se tak rády oblékají.
Mgr. Jitka Králíková
Na skok do minulého století
V pátek 26. 10. jsme s žáky 5. C skočili na stroj času
a přesunuli se do období první republiky. A proč zrovna
první republiky? Protože nechat si ujít příležitost oslavit
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100 let od založení Československé republiky by byl obrovský hřích! Oslavy byly veliké. Čekala na nás spousta
ukázek dobových předmětů, které žáci donesli z domácích sbírek, díky ochotné mamince jedné žačky jsme
ochutnali prvorepublikové občerstvení a pan ředitel nás
nechal nahlédnout do dochované třídní knihy z tohoto
období, kterou nedávno našli při probíhající rekonstrukci. Přestože nás oslava velmi bavila, nesměli jsme zapomenout, že jsme ve škole. A tak jsme se učili, jen trochu
jinak. Trénovali jsme totiž krasopis, počítali v početnicích, a dokonce nechyběla ukázka z hodiny přírodozpytu. Po náročném učení jsme si oddechli při nácviku
charlestonu. Přesto to nebylo všechno! Protože jsme
dítka zvídavá, chtěli jsme vědět víc o celé Československé republice ve všech letech a obdobích. Rozdělili jsme
se do skupinek a sháněli po stanovištích ve škole odpovědi na otázky o významných osobnostech, vědcích,
spisovatelích a sportovcích. Také nás zajímala historie
státních symbolů a nechyběly informace o prezidentech.
Když se nachýlil konec projektového dne, bylo nám líto,
že nám odpadla hodina tělesné výchovy. Ale paní učitelka na to vyzrála a nachystala pro nás závody na koni
T. G. Masaryka. Posuďte sami z fotografií, jak náramně
nám to slušelo a jak báječně jsme si celý den užili.

Trick or Threat!
Děti zbožňují Halloween, a proto si ho ve výuce připomínáme v rámci anglických tradic. Zatímco u nás jsou
Dušičky svátkem ponurým, v anglosaských zemích
je Halloween důvodem bujarých oslav a lidé se na něj
připravují měsíce dopředu. My jsme si takový veselý
den udělali v 5. B a čekali nás písničky, křížovky, veselé
pracovní listy, výukové programy, hry i něco dobrého
na zub. A dokonce nás navštívila černá kočka, která nám
naštěstí nepřinesla smůlu, i když nám přešla přes cestu.

Mgr. Martina Kozderová
Vyšlo další číslo školního časopisu
Žáci mediální výchovy po vedením paní učitelky Veroniky Gajdošové vydali už 17. číslo školního časopisu
„V Poho“. I tentokrát je připraveno čtenářům ke stažení
na školním webu ve školním magazínu. V tomto čísle si
můžete přečíst například:
• rozhovor s paní učitelkou Klárou Schönwälderovou,
• úvahu nad devátým ročníkem od Karolín Klinovské
a Hladké,
• článek k Běhu naděje od Markéty Pokorné,dojmy
z vytrvalostního závodu Želešická růže od Moniky
Hovězákové a Karolíny Hejralové,
• příspěvek o sokolnictví v Pohořelicích od Daniela
Lukše a Aleše Řehoře,
• článek o exkurzi do Prlova, Ploštiny, Leskovce a Luhačovic od Martina Dubského,
• informace o kauze Mareš vs. Kazma od Elišky Klementové a Kristýny Hořákové.
Mgr. Radka Horníčková
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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Mažoretky vystoupily v Jiřicích u Miroslavi
Naše první mažoretkové vystoupení v letošním školním
roce patřilo divákům v Jiřicích u Miroslavi. Tam se konal v sobotu 10. listopadu společenský večer s módní
přehlídkou. Mažoretky ze skupiny č. 3 a 4 zahajovaly
tuto akci ještě loňskými skladbami, ale už se pilně chystají na nové. Ukázaly tedy vítěznou skladbu Sofii a pompony, starší přidaly moderní tanec a nechybělo ani závěrečné defilé. Po vystoupení na ně čekala sladká i slaná
odměna, děkujeme rodičům za dopravu dívek.

Mgr. Ivana Poprachová a Mgr. Jana Dudová
Prvorepubliková výstava
V pátek 26. 10. 2018 jsme přijali pozvání Cvrčovického učiliště a šli jsme se podívat na prvorepublikovou
výstavu, kterou tam žáci společně s učiteli uspořádali.
Prohlédli jsme si, jaká řemesla se v té době učila, ochutnali jsme dobová jídla, viděli koňské spřežení a nejvíce
se nám líbila přehlídka jízdy historických kol. Na závěr
jsme se dozvěděli, co to byl flašinet a ti nejodvážnější
z nás si i zatančili. Prožili jsme krásné dopoledne v dobové atmosféře a všem se nám výstava líbila.

Projektový den „100 let vzniku
Československé republiky“

Dne 24. 10. 2018 ve čtvrtých třídách proběhl projektový den „100 let vzniku Československé republiky“. Žáci
plnili různé úkoly, které měli nachystané na různých
stanovištích ve třídě, např. skládali českou vlajku, velký státní znak, malovali českou standardu atd. Společně
jsme navštívili exkurzi na dané téma v místní konírně,
kde žáci mohli vidět dobové fotografie, časopisy a předměty každodenního života.
Za vyučující čtvrtých tříd Mgr. Adéla Šotkovská
Den stromů
Každoročně se 20. října slaví Den stromů. Tradice započala v roce 1906 v Praze, poté byla přerušena válkou a komunistickým režimem a znovu obnovena až
v roce 2000. Tento den má připomenout, jak důležité
jsou pro naši planetu stromy a lesy.

Mgr. Barbora Svojanovská a Mgr. Andrea Švecová
I na naší škole se Den stromů slavil. Žáci přírodovědného kroužku se celý týden věnovali různým činnostem.
Úvodní část aktivit byla věnována výtvarným technikám. Nejpopulárnější byla frotáž listů a nákresy živých
12
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stromů. Další den se dá nazvat barevný. Zjišťovalo se,
jaká barviva se nacházejí v podzimních listech. Poslední
společně strávené odpoledne bylo výhradně v režii stromů. Vycházkou kolem školy byl nasbírán potřebný materiál, proběhlo poznávání stromů, fotilo se. Výsledkem
práce žáků bylo vytvoření karet stromů a mapy jejich
výskytu. Z celé akce byla vytvořena poutavá a naučná
nástěnka pro ostatní.

Přírodovědný klokan 2018
V říjnu se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný
klokan, kterou pořádá Přírodovědecká a Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého Olomouc.

Práce žáky bavila, protože byla rozmanitá. Něco nového se naučili, pracovali s různou technikou a prováděli
pokusy.
Mgr. Věra Harvánková
Z plánu akcí:
• 18. 12. 2018 | Vánoční laťka, atletický závod v Tišnově
• 22. 12. – 2. 1. 2019 | Vánoční prázdniny
• 2. 2. 2019 | Školní ples s polonézou
• 11. 2. – 17. 2. 2019 | Jarní prázdniny
• 17. 2. – 22. 2. 2019 | Lyžařský výcvikový kurz
• 12. 4. 2019 | Zápis k povinné školní docházce,
od 14:00 – 17:30 h, budova na Lidické ulici
Průzkum k mezníkům čs. dějin 20. století
K výročí vzniku Československa jsme v hodinách dějepisu udělali malý anketní průzkum, který se týkal
zásadních dějinných událostí 20. století na našem území. Otázky jsme položili 85 žákům osmého a devátého
ročníku. Nejvíce dětí zná rok vzniku Československa
a Edvarda Beneše jako druhého československého prezidenta. Poměrně překvapivé je, že více žáků zná hlavní
postavu „Vítězného února“ než hlavního protagonistu
„Sametové revoluce“. Nejmenší povědomí mají o vpádu
vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. Na podrobná data
se můžete podívat v tabulce.

Jak napovídá název, soutěžící odpovídali na 24 otázek
v kategorii KADET z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie. Celkově mohli získat 120 bodů, přičemž na začátku každý řešitel obdržel 24 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku žák získal určitý
počet bodů – dle obtížnosti (3 – 5 bodů), pokud odpověděl chybně, přišel o 1 bod, za neřešenou úlohu se bod
nezískával ani neztrácel.
Z přihlášených žáků se nejlépe umístil Vojtěch Novosád
z 8. B, který získal 80 bodů a stal se vítězem. Na druhém
místě byla Markéta Pokorná z 9. A s 55 body a o třetí místo se rozdělili Martin Zákoutský z 9. A s Radkem
Ondrou z 8. B s 54 body. Celkový počet řešitelů byl 39.
Všem děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům. Doufáme, že tuto zkušenost v budoucnu využijí.
Mgr. Věra Harvánková

Mgr. Lukáš Mertlík
Otázka
Rok vzniku Československa
Rok podepsání Mnichovské dohody
Rok ukončení 2. světové války
Rok komunistického převratu (Vítězný únor)
Rok vpádu vojsk Varšavské smlouvy
Rok ukončení komunistické diktatury
Komunista v čele „Vítězného února“
Hlavní postava Sametové revoluce
Druhý československý prezident
Rok rozpadu Československa (na ČR a SR)
Počet respondentů
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Správné odpovědi v %
90,6
49,4
54
25,9
17,6
25,9
30,6
27
77,6
48,2
100

Počet správných odpovědí
77
42
46
22
15
22
26
23
66
41
85
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
NA OU CVRČOVICE
Každoročně se začátkem podzimu nastává doba, kdy
vycházející žáci základních škol začínají přemýšlet, jakou profesi si pro svůj budoucí život zvolí. V rozhodování jim pomáhá řada aktivit, které pro ně střední školy
pořádají.

Poprvé se s budoucími uchazeči a jejich rodiči setkáváme na veletrzích vzdělávání v Hodoníně, Břeclavi,
Znojmě, Vyškově a na nejprestižnějším veletrhu v Brně.
Naše expozice je vždy zaměřena na prezentaci řemeslné
dovednosti našich žáků. Přicházejí sem také celé třídy
základních škol se svými výchovnými a kariérovými poradci, aby žákům představili širokou vzdělávací nabídku.
Ti, kteří mají zájem o studium na naší škole, k nám
přicházejí na Dny otevřených dveří, exkurze a pracovní dílny, které pro žáky základních škol připravujeme.
Mohou si zde vyzkoušet praktické činnosti jednotlivých
řemesel v reálném prostředí učeben odborného výcviku, což jim jejich rozhodování velmi usnadňuje. Rodiče
upřednostňují osobní návštěvy, kdy mohou konzultovat
výběr učebního oboru pro své dítě s našimi zkušenými
pedagogy. Při bližším seznámení oceňují přednosti naší
školy - maximální individuální přístup, rodinné klima
a klidné prostředí lokality.

tošním školním roce mohou žáci rozvíjet své nadání
v kroužku angličtiny, němčiny, keramiky, v kroužku tvořivosti, v tanečním, sportovním, fotografickém, aranžérském a včelařském kroužku.
Pro příští školní rok nabízíme vzdělávání v tříletých
učebních oborech: Šití oděvů - módní dekoratér, Kuchařské práce, Cukrářské práce, Prodavačské práce,
Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce,
Údržba veřejné zeleně, Malířské a natěračské práce,
Prodavačské práce a ve dvouletém oboru Provozní služby - provoz domácnosti. Přijímáme všechny žáky, a to
i ty, kteří potřebují ve vzdělávání podporu. Po úspěšném
absolvování mohou žáci ve všech těchto oborech získat
výuční list.
Typickým rysem naší školy je propojení vzdělávání
s možností uplatnění v praxi. Žáci pracují na smluvních
pracovištích v reálných podmínkách odborných provozů. V dílnách odborného výcviku pod vedením odborných pedagogů pracují na zakázkách, zhotovují výrobky, které jistě znáte z akcí, pořádaných pro veřejnost.

V letošním roce jsme uvítali návštěvníky na Velikonoční výstavě, Módní přehlídce v rámci hudebního odpoledne, na Dni republiky ke 100. výročí jejího založení,
a na již tradičním Vánočním jarmarku. Tyto akce přibližují veřejnosti činnost naší školy a umožňují ocenit
výsledky práce našich žáků.
Děkujeme za spolupráci zástupcům města Pohořelice,
všem spolupracujícím organizacím a spolkům. Do nového roku přejeme všem občanům vše dobré a těšíme se
u nás ve škole na shledanou.
Žáci a zaměstnanci OU Cvrčovice

Výhodou naší školy je vlastní školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravování. Pro žáky ze vzdálenějších
regionů nabízíme ubytování na domově mládeže, a to
včetně pestré nabídky mimoškolních činností. V le14
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SKAUTSKÝ ODDÍL POHOŘELICE

Betlémské světlo

Výsadba Stromu svobody

V pondělí 24. prosince budou skauti z Pohořelic jako
každoročně roznášet Betlémské světlo. Pokud k Vám
skauti v minulých letech chodili, můžete s jejich návštěvou opět počítat. Pokud máte zájem, aby Vám
bylo Betlémské světlo doneseno domů, napište prosím
na mail betlemskesvetlopohorelice@seznam.cz nebo
petrmarsa@gmail.com. Betlémské světlo si také můžete v pondělí 24. prosince vyzvednout v prostorách bývalé knihovny nad kinem na ulici Komenského v čase
od 9:00 do 12:00 h.

Skauti z Pohořelic se připojili v neděli 21. 10. 2018
k oslavám 100 let od založení Československé republiky a za podpory města Pohořelice a Nadace Partnerství
uskutečnili výsadbu Stromu svobody (www.stromysvobody.cz).

Petr Maršálek
Tříkrálová sbírka 2019
Vážení občané,
Před polednem dorazili skauti se sazenicí lípy srdčité
do městského parku, kde ji za účasti představitelů města
a občanů zasadili. U stromu zaznělo pár slov k významnému výročí a hymna České republiky. Děkujeme městu, které zde připravilo velký pamětní kámen s plaketou
označující tento nově vysazený strom.

první sobotu v novém roce, tj. 5. 1. 2019 se skauti ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav opět zapojí do charitativní akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Oficiální zahájení oslav vzniku ČSR proběhlo na náměstí Svobody, kde zazněl proslov starosty města a hymna
Československé republiky. Následně mohli návštěvníci
akce shlédnout na náměstí komentované ukázky z válečného období 1914 – 1918, zajít na výstavu Muzejního
spolku, výstavu prezidentů nebo do parku k vysazenému Stromu svobody.

Touto cestou bych se na vás rád obrátil s prosbou o pomoc.

V parku mohli občané navštívit nově vysazený národní
strom a zúčastnit se tematického programu připraveného místním skautským oddílem. Malí i velcí návštěvníci
si mohli vyzkoušet poskládat puzzle s podobiznou Tomáše Garrigua Masaryka, spojit dvojice název a obrázek
státní vlajky ČSR, státního symbolu aj., či zkusit určit,
co se stalo v osudových letech od vzniku ČSR až do současnosti.

Jan Kříž

Proběhne tradiční obchůzka skupin městem a jen díky
vám budeme moci společně přispět dobré věci’

Budeme rádi za každou maminku, tatínka, dospěláka,
školáka nebo studenta, kteří se s námi do této akce zapojí. Bližší informace vám rád poskytnu osobně nebo
na e-mailu: padlo@skaut.cz.

Těší nás, že o toto velké výročí projevilo zájem tak velké
množství občanů a doufáme, že si budeme i v následujících letech přípomínat významná výročí a události naší
země. Držíme také palce nově vysazené lípě, ať v městském parku pevně zapustí své kořeny a přináší radost
svému okolí po mnoho následujících let, desetiletí a třeba i století.
Tereza Černá
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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STOPY LUKOSTŘELBY
POD PÁLAVOU - 8. DÍL
V 16 stol. s příchodem ručních palných zbraní na světovou scénu nám na čas lukostřelba z našich končin mizí.
K obrození činnosti lukostřelecké dochází opět ve 30 letech 20. století.
V roce 1928 se vrací ze Spojených států do své vlasti J.
A. First, instruktor lukostřelby při vysoké škole tělesné
výchovy ve Springfieldu, s úmyslem propagovat u nás
sport již dávno zapomenutý. First se v Americe naučil nejen výborně střílet, ale i zhotovit luk a šíp. Svoje
umění předvádí prvním zájemcům na dvacetimetrovém
dvorečku v Praze. First se stává instruktorem mládeže
a v letních táborech shromažďuje kolem sebe nadšené
mladé lidi, kteří našli v lukostřelbě řadu kladů a rozhodli se tento sport pěstovat.
Během hospodářské krize J. A. First sepisuje svoji dodnes živou příručku o lukostřelbě, která je na dlouhou
dobu jedinou literaturou pojednávající jak o střelbě, tak
i o výrobě luků a šípů. Neúnavně dál seznamuje nové
a nové zájemce s tajemstvím lukostřelby a koná téměř
bez podpory práci skutečně průkopnickou. V roce 1931
už střílí pod jeho vedením na 90 mužů a žen. V témže roce je založen první lukostřelecký klub se sídlem
na Střeleckém ostrově.
První národní závody byly uspořádány v květnu 1931
ve střelbě na sloupy. Druhé závody, konané na hřištích
bývalého Lawn-tennis klubu, byly již zaměřeny na střelbu do terče z různých vzdáleností. Vítězem se stal dr
Váňa a účastníkem byl i známý herec Vlasta Burian.
Zdroj: František Hadaš – Luk a šíp 1955
Začátky sportovní lukostřelby na Brněnsku

rekordu 541 bodů. Pokud máte zájem se o lukostřelbě
dozvědět více, můžete navštívit některý s tréninků místního lukostřeleckého spolku 3D lukostřelnice pod Pálavou – kontaktní informace naleznete na www.pohorelice.cz.
Marek Holzmann

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU
PROSINEC 2018
• papír			
12. 12. 2018 (ST)
• plast			
26. 12. 2018 (ST)
• bioodpad		
27. 12. 2018 (ČT)
• směsný odpad		
5./6. 12. a 19./20. 12. 2018
					(ST/ČT)
LEDEN 2019
• papír			
• plast			
• bioodpad		
• směsný odpad		
					

9. 1. 2019 (ST)
23. 1. 2019 (ST)
24. 1. 2019 (ČT)
2./3. 1., 16./17. 1.		
a 30./31. 1. 2019 (ST/ČT)

Uvedené termíny svozu platí pouze pro domácnosti, veřejná sběrná místa jsou svážena v jiných termínech (čtrnáctidenní interval). Po vánočních svátcích bude proveden mimořádný svoz papíru z veřejných sběrných míst.
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.

Roku 1958 založili dva příznivci lukostřelby, Petr Jaško
a Květoslav Lejsek, brněnský lukostřelecký oddíl. První nesmělé pokusy se konaly na dvoře závodu Drukov
na Cejlu, kde oba pracovali. Pod patronátem oddílu TJ Start Praha pak uspořádali v květnu téhož roku
náborový závod na hřišti v Kounicově ulici, kde se přihlásili další zájemci z řad diváků.

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. Děkujeme, že třídíte odpad!

Následující rok trénovali na hřišti VTA v Pisárkách, kde
si dokonce vybudovali val se slaměnými rohožemi.

INFORMACE PRO OBČANY

V roce 1960 se oddíl poprvé účastnil Mistrovství republiky v lovecké střelbě lukem, které se tehdy konalo
v Náchodě. Pro zajímavost uveďme, že všichni brněnští
lukostřelci stříleli v tomto závodě luky dřevěnými, zatímco ostatní laminátovými.
V následujícím roce už získal Petr Jaško v sestavě 2xFITA bronzovou medaili nástřelem 2031 bodů a titul Mistra republiky na 2×70 metrů v novém československém
16

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ

Městský úřad Pohořelice bude ve dnech 27. a 28. 12.
2018 z provozních důvodů uzavřen. Provozní doba bude
dne 31. 12. 2018 pouze do 11 hodin.
Dále upozorňujeme, že ve dnech 17.-31. 12. 2018 nebude možné na MěÚ provádět úhrady platebními kartami.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Zdeněk Blecha, tajemník MěÚ
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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PŮJČKY Z FONDU MĚSTA
Město Pohořelice poskytuje půjčky na opravu a modernizaci bytového fondu soukromých vlastníků nemovitostí, které se nachází na území města Pohořelice.
Podrobné informace, tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí finanční půjčky obdržíte na Městském úřadě Pohořelice, finanční odbor - majetkoprávní agenda, tel. 519 301 382 | Ing. Šútovská.
Účel a podmínky poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Pohořelice
Poř.
čís.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Účel
Zřízení nebo rekonstrukce plynového nebo el. topení v bytě nebo
rodinném domku, kotel na biomasu, dřevoplyn, krb. kamna
na biomasu, tepelné čerpadlo, solární syst. pro přípravu teplé
vody a přitápění, systém nuceného větrání se zpět. získáváním
tepla vč. nákladů na instalaci
Výplně otvorů /okna, dveře, vrata/
Izolace proti spodní vodě
Fasáda domu
Oprava střechy
Klempířské práce
Vybudování, rekonstrukce nebo oprava koupelny a WC
Půdní vestavba, nástavba nebo dostavba vedoucí ke vzniku nebo
rozšíření bytové jednotky
Zateplení obvodového pláště vč. stropů
Napojení na inženýrské sítě
Výměna podlah v bytě či RD
Kuchyňská linka v bytě či RD
Oplocení, nájezdová brána, zpevněné příjezdové plochy
Demolice nemovitosti
komerční inzerce

Med z vlastní včelnice: květový a lipový,
oba za 140 Kč/1 kg; Pravlov 175
(směr Dolní Kounice)

tel.: 721 205 988,
723 476 249.

Max. lhůta
splatnosti
/roků/

Roční
úroková
sazba

Horní hranice
půjčky /Kč/

5

3%

120.000,-

3
4
5
4
3
5

5%
3%
3%
5%
5%
5%

80.000,100.000,100.000,100.000,50.000,70.000,-

5

5%

200.000,-

5
5
5
5
5
5

3%
3%
5%
5%
5%
3%

100.000,80.000,80.000,80.000,100.000,150.000,-

PODĚKOVÁNÍ
ČLENŮM KONČÍCÍ REDAKČNÍ
RADY POHOŘELICKÝCH LISTŮ
Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou jako předseda končící redakční rady poděkoval všem jejím členům
za práci v uplynulých čtyřech letech. Společně se nám
podařilo vybudovat úspěšný a nezávislý informační
kanál pro všechny občany města. Nově zvolené vedení
města se rozhodlo redakční radu obměnit. Můžeme jen
doufat, že si Pohořelické listy svou kvalitu a nezávislost
udrží i v následujícím období.
Aleš Saitl

Celoroční prodej medu.

POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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Vzpomínka
Dne 10. 12. 2018 uplyne 10 let
od úmrtí pana Miroslava Šára.
Stále vzpomínají dcera Věra s rodinou a syn Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 11. 12. 2018 uplyne 30 let od úmrtí pana
Ladislava Ondrůje a dne 21. 3. 2018 uplynulo 25
let od úmrtí paní Anny Ondrůjové.
Vzpomínají děti s rodinami.

Hlavní expozice však bude instalována ve vedlejší budově - betlém, vánoční stromky, slavnostní vánoční stolování, sbírky pohlednic a známek s vánoční tématikou
a jiných předmětů na téma vánočních svátků.
Dále stálá expozice hasičské techniky doplněná letos
i o uniformy těch, kteří si těch svátků nemohou naplno
užít, protože musí pracovat.
Tak, to byla pozvánka a teď troška statistiky - za letošní
rok jsme odpracovali k 31. 10. | 1115 hodin na zvelebování prostor a přípravách výstav. Za celý rok až do tohoto data nás přišlo navštívit a naše srdíčka povzbudit 894
návštěvníků + 2 pejsci. A to nejen pohořeličtí, ale ale
i návštěvníci z nedaleké i daleké ciziny - jen pro informaci namátkou ze Slovenska, Polska, Rakouska, Francie, Ruska, a také z USA. Na další se těšíme!
Co se týká vánoční výstavy, tak nejdůležitější informace najdete zde:
• Lze ještě upřesniti, ale nebude to snad nutné - zahájení
6. 12. od 16 do 18 hodin, dále pak každou sobotu a neděli - soboty od 14 do 18 | neděle od 16 do 18 hodin.
• Zavřeno bude 24. a 31. 12. Poslední prohlídka 5. a 6.
1. 2019 vždy od 16 do 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vás a srdečně zveme.
P.S. V případě prohlídky mimo uvedená data a časy nutno objednat se předem na tel. 604 929 521

Vzpomínka
Dne 31. 12. 2018 by se dožil pan
Ferdinand Horák 100 let.
Vzpomínají synové Pavel, Miroslav, Miloš a Jiří s rodinami.

MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Chystáme pro vás opět vánoční výstavu, ale vzhledem
k situaci probíhající rekonstrukce (destrukce) hotelu Pfann bude vánoční pohoda nikoliv v Konírně, ale
ve vedlejších prostorech. Do Konírny můžete samozřejmě nahlédnouti také - jsou tam stálé expozice historických map, pohlednic a fotografií z Pohořelic a okolí
- mnohé z nich lze do vyprodání zásob zakoupit, případně objednat, dále stálá výstava předmětů starých řemesel a zemědělské techniky, archeologické nálezy, nerosty,
zkameněliny, tématická expozice ku 100. výročí českého
trampinku a další. Ale některé prostory, bohužel, musíme uzavřít, ale pořád tam bude mnohé zajímavé k vidění.
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Ing. Jindřich Benkovič - předseda Muzejního spolku
a kolektiv.

PÉTANQUE POHOŘELICE
Senioři Dámský klub Pohořelice - skupina Pétanque byla
požádána obcí Vedrovice o pomoc s otevřením dětského hřiště, u kterého bylo vybudováno i hřiště Pétanque.
V sobotu 10. 11. 2018 jsme do Vedrovic zavítali a předvedli místním obyvatelům, jak se Pétanque hraje. Následně v každém mužstvu hrála jedna naše členka a další
dva občané Vedrovic.

Přítomní byli hrou nadšeni a budou trénovat. Velice
rády je na oplátku přivítáme na našich hřištích při jarním turnaji, který hodláme uspořádat.
Jana Světlíková, Pétanque Pohořelice
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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Na louce mezi stromy,
před Městským úřadem Pohořelice, Vídeňská

POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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MASARYK, ŠTEFÁNIK, BENEŠ VÁNOCE 1918
Čím žily ve vánočním čase roku 1918 tři největší
osobnosti, které stály u kolébky samostatného Československého státu, Masaryk, Štefánik, Beneš? Snad
se alespoň na chvíli zastavili a ponořili se do meditativní atmosféry vánočních svátků. O tom však můžeme víceméně jen spekulovat. Není však pochyb,
že se ani ve svátečních dnech nedokázali odpoutat
od povinností, které je pohlcovaly od okamžiku, kdy
se ve víru války vrhli do zápasu o dovršení snah o národní emancipaci Čechů a Slováků. Největší tíži odpovědnosti z nich sice již sňaly říjnové události, kdy
„československý stát vstoupil v život“, bylo však třeba dořešit důsledky války a položit základy státu, pro
nějž již obětovali tolik energie. Každého z nich zastihly Vánoce na jiném konci světa a přitom řešili jeden
veliký úkol.
Jediný z oné trojice, T. G. Masaryk, trávil již Vánoce
roku 1918 ve své vlasti. Ale ani on nemohl očekávat
bezstarostný klid. Do Prahy se vrátil po více než čtyřletém exilu teprve 21. prosince. Dostalo se mu přímo
triumfálního uvítání, ale okamžitě ho pohltily státnické
záležitosti. Ještě v den svého příjezdu složil prezidentský
slib, podařilo se mu však alespoň ukrást chvilku, aby navštívil svou ženu Charlottu hospitalizovanou v sanatoriu na Veleslavíně. Následujícího dne, v neděli, přednesl
obsáhlé poselství ve sněmovně Národního shromáždění a v pondělí 23. prosince podal zprávu ministerské
radě, v níž, jak sám zdůraznil, složil účty ze své činnosti a z činnosti celého zahraničního odboje. Večer, před
začátkem představení Beethovenova Fidelia v pražském
německém divadle, pronesl pozdravný projev, v němž,
kromě jiného, ujistil německé spoluobčany, že se jim
v novém, československém státě dostane naprosté rovnoprávnosti. Jak prožil Štědrý den a celé svátky, nevíme.
Podle objemu vyřízené agendy je však zřejmé, že příliš
neodpočíval. Hned 1. ledna přijal předsednictvo Národního shromáždění, aby vyjádřil své stanovisko k nejzávažnějším aktuálním problémům, které bylo třeba řešit.
A koloběh prezidentských úkolů se již nezastavil.

První prezident Československa T. G. Masaryk vystupuje na zpáteční cestě do Prahy dne 21. prosince 1918 se
svou dcerou Olgou z vlaku v Táboře.
FOTO: www.en.wikipedia.org
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Snad ještě exponovanější vánoční dobu roku 1918 prožíval druhý muž československého zahraničního odboje, generál Milan Rastislav Štefánik. Veden povinnostmi
ministra vojenství nového československého státu ocitl
se již počátkem zimy na Sibiři, v prostředí rozbouřeném
revolucí a občanskou válkou. Jeho úkolem bylo odpoutat jednotky československých legií, které se mezitím
rozrostly v armádu o síle řady desítek tisíc mužů a ovládaly sibiřskou magistrálu, od vnitroruských konfliktů,
zvrátit rostoucí pocity frustrace, která se šířila v jejich
řadách, a zajistit jejich návrat přes Vladivostok do vlasti. Navzdory otřesenému zdravotnímu stavu, následku vnitřního zranění z počátků války, odjel přes USA
a Japonsko přímo na uralskou frontu. Postupně navštívil větší posádky nacházející se podél magistrály a 8.
prosince jednal jako československý ministr vojenství
s velením legií v Jekatěrinburgu. Podařilo se mu převést
dobrovolnické vojsko pod pravomoci ministerstva a zahájit jeho přeměnu v armádu rodícího se československého státu. Nesmírné pracovní vypětí a složité poměry
ve vojsku i v prostředí tehdejší Sibiře jen dále zhoršovaly jeho zdravotní stav. K zásadnímu zlomu v pohledu
na situaci v Rusku a na roli legií dospěl bezprostředně
před Vánocemi. Během jeho pobytu v Omsku došlo 22.
prosince k pokusu o bolševické povstání proti místní
vládě admirála Kolčaka. Povstání bylo potlačeno. Následující represálie a popravy nevinných lidí, mezi nimi
i několika členů demokraticky orientovaného Ústavodárného ruského shromáždění, Štefánik kategoricky
odmítl, přerušil okamžitě kontakty s Kolčakovou vládou
a soustředil se na přípravu podmínek pro urychlený návrat legií do vlasti. Vánoce prožil ve velitelském vagónu
na omském nádraží, odjel teprve 27. prosince v kritickém zdravotním stavu do Vladivostoku. Přestože naděje
na přežití byla podle soudu lékařů minimální, Štefánik
přežil a své poslání splnil. První transport legií odplul
z Vladivostoku již v polovině ledna 1919.
Edvard Beneš setrval i po 28. říjnu v Paříži. Cítil povinnost zůstat jako československý ministr zahraničí v místě, kde se bude rozhodovat o poválečném uspořádání
Evropy. Bylo třeba zápasit o mezinárodní uznání hranic
nového státu, prosadit souhlas velmocí s likvidací pokusu německého obyvatelstva českých zemí o odtržení
pohraničních oblastí, sledovat vývoj představ o válečných reparacích. Dbát na to, aby Československo, stát,
který téměř nikdo neznal, zůstalo mezi vítěznými státy.
Desítky složitých jednání, formulování řady memorand,
v nichž objasňoval československé pozice, a další dílčí
úkoly plně vytěžovaly jeho mysl. Musel se smířit i s tím,
že se mu nepodařilo zajistit na Vánoce ani příjezd jeho
milované ženy Hany, s níž se nesetkal celé tři roky. Nicméně nenudil se. Sotva se mu podařilo zahladit následky chybného rozhodnutí Milana Hodži, který v Budapešti vyslovil souhlas s nevýhodnou demarkační čarou
mezi Maďarskem a Slovenskem, vyvstal složitý spor
s Polskem o území Těšínska a už se vršily úkoly související s přípravou československé delegace na mírovou
konferenci. S nasazením nepředstavitelného úsilí se mu
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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v podstatě dařilo tyto problémy řešit. I jeho Vánoce,
stejně jako Vánoce Masarykovy či Štefánikovy, byly pro
československý stát mimořádně přínosné. Schopnost
obětovat osobní život ve prospěch svého státu a národa
z nich činí nesporně největší osobnosti českých a slovenských dějin 20. století.
Josef Harna, Historický ústav AV ČR, v. v. i.

6. 12. 1911 byla Městskou radou hlavního zemského
města Brna vydána vyhláška zakazující podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno na veřejných
místech nosit v dámských kloboucích jehly, jejichž hrot
vyčnívá přes klobouk a není bezpečně kryt.
Přestupky tohoto zákazu se trestaly pokutou až do výše
200 korun, anebo při nedobytnosti pokuty vězením
po jednom dni za každých 10 korun.

KUKÁTKEM DO MINULOSTI...
...ANEB SRDCE BRNA V DOBĚ PÁRY

O kloboucích...

Nahlédněte kukátkem do doby minulé,

1. Polotovar pro široký typ klobouku je Kapelín a pro
malé formy klobouku – tedy např. pro malá 20. léta je
Šišák

kdy se lidé na ulicích zdravili
smeknutím klobouku

Co možná o kloboucích nevíte:

2. odkud pochází panamský klobouk? Ač to zní sebedivně a název zavádí, panamský klobouk pochází z Ekvádoru ze zvláštního druhu palmového listí, které roste jen
a jen v Ekvádoru..

Masarykova třída 1898

Lužánecký park

3. Názvy klobouků z modistické hantýrky jsou různé
– např:
• bolerko – otočený kolem dokola
• na oko – linie prohnutí je zřejmá na jednom „oku“,
• kastrůlek – typ malého kloboučku,
• helmička velmi malý klobouček stylu 20 let, téměř bez
ohrnutí,
• širák – objemný klobouk,
• klopák – klobouk jehož klopy jsou téměř kolem obličeje směrem dolů – tzv. do deště..
• houpačka – nejoblíbenější a nejslušivější styl klobouku,
• z profilu tvoří tzv. zhoupnutí – tedy linie jako by
ve výšce ucha vytvarovaná vzhůru, zatímco ve předu
a v zátylku jsou spíše klopené..
4. luxusní dámské letní klobouky se dělají ze sisálového
konopí, dají se barvit do odstínu kostýmku – šatů, ale
jsou velice choulostivé na vlhko a sluníčko, tedy doma
je opatrně vycpat hedvábným papírem a uložit do kloboukové krabice – pozor na změnu teplot – ne na půdu,
ani do nevytápěné komory... mohl by „natáhnout vlhkost“ a při změně teploty se sám přetvarovat …
Pozor na přímé sluníčko – tyto klobouky mohou rychle vyblednout nebo „sežloutnout“ určitě nenechávat
„na okně v autě“. Všimněte si, že se rychle v létě u modistek mění výloha – právě z tohoto důvodu, aby nevybledly...

Hodiny na náměstí Svobody, které brňanům dříve
skutečně ukazovaly čas a to hezkou řadu let. Za ně se
nebylo proč stydět...
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019

Neostýchejte se a pořiďte si slunečník – na párty, dostihy, všude tam, kam je zapotřebí slavnostní klobouk
a budete delší dobu na přímém slunci...
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5. původní kovbojský klobouk je složen ze slov cow
a boy – tedy v překladu něco jako kluk od krav, pasák
krav a vznikl v Americe v dobách divokého západu
a byl určen aby jezdci poskytl stín proti slunci, ochranu
proti dešti a aby měl čím napojit koně, to proto, že se
kůže promastila od vlasů a tím si klobouk sám utvořil přirozenou nepromoknutelnost (jako když si kožené
boty nakrémujete nebo namažete sádlem nebo jiným
tukem – odpuzují vodu). S dnešním typem westernových klobouků to ale raději nezkoušejte...
6. Nejste si jisti, zda je to dámský nebo pánský klobouk?
Vězte, že zdobení je pro pány na levé straně a pro dámy
na straně druhé tedy na pravé straně.

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
V neděli 21. října 2018 jsme v Pohořelicích oslavili
100. výročí republiky. Ve 12 hodin zasadili skauti za přítomnosti zástupců vedení města Ing. Josefa Svobody,
Bc. Miroslava Nováka, DiS. a dalších občanů slavnostně v parku strom Svobody. U stromu je umístěn kámen
s pamětní deskou. Ve 14 hodin na nám. Svobody jsme
oslavy zahájili Československou státní hymnou, kterou
zazpívala paní Zdeňka Šíchová. Po úvodním slovu pana
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.

A z ženy se stává dáma, když si nasadí klobouk.
Kloboukový klub vznikl na podporu nadšenkyň klobouků, aby se necítily osamocené ve své vášni pro klobouky a jejich nošení.
Kloboukový klub bude usilovat o setkání na veřejně
dostupných místech se snahou ukázat ostatním, že klobouky se nosí a že z ženy se stává dáma, když si nasadí
klobouk.
Účelem je dostat do povědomí žen, že klobouky se nosily, nosí a budou nosit. Nejen na výjimečné příležitosti,
jako svatby, promoce, křtiny, párty, dostihy, ale že patří
ke každodennímu životu a nejsou jen pro ty „odvážné.

24. října se v učebně na Radnici promítal film „28. říjen
na Moravě“.

Tedy dámy hlavu vzhůru a s kloboukem do ulic. No
a jak? S kloboukem!
Není umění si jen něco koupit, ale umět to i nosit a nejen proto je tu pro vás kloboukový klub...
Na setkání se těšíme 19. 1. 2019 na plese Města Pohořelice.
Radka Chabičovská, zakladatelka

V rámci oslav byly ve městě vyvěšeny vlajky, proběhla
výstava Muzejního spolku v Konírně, na Radnici je výstava prezidentů. Okna základní školy jsou vyzdobena
vlaječkami a ve výloze Cukrárny Marta je výstava SVČ
Pohořelice.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci oslav
podíleli.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 2018/2019
Prosinec
• 4. 12. 2018 | Mikulášská besídka u kostela, SVČ Pohořelice
• 8. 12. 2018 | Rockfest Pohořelice - WINTER INDUSTRIAL SPECIAL SHOW
• 12. 12. 2018 | Česko zpívá koledy u kostela Sv. Jakuba od 17. hod. vánoční zvyky a tradice, pořádá ZUŠ Pohořelice
• 12. 12. 2018 | Film o znečištění oceánů, v 19. hod., klub pro mládež, SVČ Tyršova
• 16. 12. 2018 | Živý betlém u kostela ve 14. hod. SVČ Pohořelice
• 16. 12. 2018 | Vánoční koncert Atelier Mgr. Pavla Kratochvíla - 15. hod. Sokolovna
• 31. 12. 2018 | Silvestr - sál Radnice
Leden
• 5. 1. 2019 | Novoroční koncert v kostele - pořádá Město Pohořelice a místní farnost
• 6. 1. 2019 | Komedie: Hledám milence- zn. spěchá!, KINO Pohořelice v 19.00 hod., pořádá divadlo Artur
• 12. 1. 2019 | Dětský karneval - sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
• 17. 1. 2019 | Novoroční koncert v kostele - pořádá ZUŠ Pohořelice
• 19. 1. 2019 | XIII. Reprezentační ples města Pohořelice - sál Radnice, pořádá Město Pohořelice
• 26. 1. 2019 | Zelofest - sál Radnice
Únor
• 2. 2. 2019 | Společenský ples MŠ+ZŠ Pohořelice- sál Radnice
• 8. 2. 2019 | společenský ples OU Cvrčovice - sál Radnice
• 15. 2. 2019 | Travesti show - sál Radnice
• 16.-17. 2. 2019 | Workshop - veletrh ručních prací - pořádá SVČ Pohořelice, sál Radnice
• 23. 2. 2019 | XI. ročník Setkání harmonikářů - sál Radnice, pořádá město Pohořelice
Březen
• 16. 3. 2019 | Bazárek - sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
Duben
• 9. 4. 2019 | Muzikál Odvážná Vaiana - KINO v 18.00 hod. pořádá ZUŠ Pohořelice
• 11. 4. 2019 | Muzikál Odvážná Vaiana - KINO v 18.00 hod. pořádá ZUŠ Pohořelice
• 27. 3. 2019 | 29. Výstava vín s ochutnáváním - sál Radnice, pořádá ČZSZO a Vinaři z Pohořelic
Květen
• 10. 5. 2019 | Akademie SVČ Pohořelice - KINO
• 12. 5. 2019 | Den Matek - sál Radnice, pořádá Město Pohořelice
• 17. 5. 2019 | Koncert a křest velkého zpěvníku skupiny Nezmaři - hosté Máščasband, pořádá Město Pohořelice
• 18. 5. 2019 | Bazárek - SVČ Pohořelice, sál Radnice
• 24. 5. 2019 | Noc kostelů - kostel Sv. Jakuba Staršího Pohořelice - od 18.00 hod, pořádá ZUŠ Pohořelice a místní farnost
• 30. 5. 2019 | Absolventský koncert - ZUŠ Pohořelice
Červen
• 1. 6. 2019 | Den dětí - host Olga Lounová, pořádá SVČ Pohořelice a Město Pohořelice,
• 2. 6. 2019 | Koncert - Hudební Atelier Mgr. Pavla Kratochvíla
• 14.-16. 6. 2019 | XV. ročník Slavnosti města Pohořelice
• 22. 6. 2019 | odpolední párty v městském parku - SVČ Pohořelice
• 22. 6. 2019 | ROCKFEST Pohořelice - 11. ročník
Akce se budou průběžně doplňovat, bližší informace najdete na www.pohorelice.cz a facebooku Města Pohořelice. Změna programu vyhrazena.
Alena Bilavčíková, KIC Pohořelice
POHOŘELICKÉ LISTY | PROSINEC 2018 / LEDEN 2019
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Hledáte stabilitu, finanční jistotu a perspektivního zaměstnavatele?
Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr (žádné agenturní zaměstnávání).

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST WESTFALIA METAL ROZŠIŘUJE TÝMY A PRO SVÉ NOVÉ
PROJEKTY HLEDÁ NOVÉ KOLEGY/NĚ.
Rádi přivítáme do našich ryze českých týmů i Vás. Obvykle obsazované pozice ve společnosti:

Na našich zaměstnancích nám záleží, k lidskému přístupu a přátelskému, bezpečnému a příjemnému pracovnímu
prostředí s ryze českým týmem poskytujeme:
• NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 7.500,‐ ‐ 30.000,‐ KČ PRO VÝROBNÍ POZICE (dle pozice) • Bonusový systém čtvrtletních odměn • Praní a
servis pracovních oděvů • Nadstandardně placené noční a víkendové směny • Příspěvek na závodní stravování • Zvýhodněné
mobilní tarify • Jazykové kurzy a školení •Příspěvek na penzijní připojištění, • Dny dovolené nad rámec zákona • Péče o
zaměstnance (ovocné dny 2x týdně, vitamíny, očkování, iontové nápoje v létě…) • Příspěvek na dojíždění • Vánoční bonusy •
Odměny za doporučení zaměstnanců • Firemní akce (Vánoční večírek, letní akce) atd.

WESTFALIA METAL S.R.O. & WESTFALIA METAL COMPONENTS S.R.O.
Brněnská 61, Hustopeče u Brna 693 01
HR Manager – Mgr. Veronika Mrázková, tel. 515151312, zdarma volejte 800 023 008
| Veronika.mrazkova@westfalia-mh.com | | www.westfalia-mh.com | www.westfalia-mc.com |

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!

Bode‐Panzer s.r.o. je výrobcem trezorů, pevnostních skříní,
bankomatů a peněžních systémů.
Nabízíme práci pro

Lakýrníky a dělníky do tmelovny
Montážníka a expedienta
Plánovače výroby
Technologa
Hlavní účetní
PŘIDEJTE SE K NÁM!
prace@bodepanzer.cz www.bodepanzer.eu
tel. 547 423 494, 731 172 148
Bode‐Panzer s.r.o., Tovární 14, 664 61 Rajhrad
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NOVĚ

Autoškola MIRDA
Vídeňská 699, Pohořelice 691 23 (budova MěÚ)

777 633 279, 777 919 454

autoskola@mirdacars.cz

www.mirdacars.cz

NABÍZÍME VÝUKU A VÝCVIK K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Zaváděcí cena sk. „B“ za 7. 850 Kč
……………………………………………………………………………………………………------kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkcena platná do 31.12.2018

Výhody??
-

On-line přihláška
On-line plánování jízd
On-line vyhodnocení testů
Zahájení kurzů každý týden
Individuální výuka
DÁRKOVÉ POUKAZY

Úřední hodiny:
STŘEDA 15.00 – 16.30 hod. nebo
po domluvě na tel. 777 633 279

POHOØELICKÉ LISTY
120,00 mm x 100,00 mm

Další naše provozovny autoškoly – HUSTOPEČE * MIKULOV * * BŘECLAV

Potøebujete vyøešit kapající kohoutek? Ucpanou rýnu,
pokažený vypínaè, nebo smontovat nový nábytek,
povìsit polièku, opravit malbu èi udržovat zahradu?
Uklidit?
Umýt okna?

TADY JSME

tel: +420 731 041 041

ÚDRŽBA V DOMÌ
BYTÌ A ZAHRADÌ

100

CGE HOME

www.udrzbavdome.cz
120
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Široký výběr skladových vozidel ŠKODA Fabia.
IHNED k odběru a bez čekání.
Původní cena 292 000 Kč.

SKLADEM
Akční
cena

209 900* Kč

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01
Tel.: 519 402 451

www.agrotecauto.cz
Po - Pá 8:30 -18:00
* Při ﬁnancování Škoﬁn. Cena je platná do vyprodání zásob.

OA_inz185x120_skladovky_fabia_pohorelice.indd 1

So 8:00 - 11:00

15.11.2018 12:20:07

ELEKTROKOLA
V prodeji již kola
na sezónu 2019
Prodej na splátky
bez navýšení
Tel. 775 127 122

www.mzsport.cz
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