Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice

Zápis
z jednání kulturně-školské komise z 26. 3. 2019
Čas: 17.00
Místo: Prostory radnice, Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni: Alena Bilavčíková, Mgr. Marcela Mikelová, Helena Kloudová, DiS., Mgr. Lukáš Nápravník.
Omluveni: Dominika Zapalačová
Program:
1. Úvod
2. Retrospekce významných kulturních událostí od prosince
3. Kapacity předškolního vzdělávání v Pohořelicích
4. Problematika volně přístupných sportovišť
5. Další diskuze o aktuálních tématech týkající se kulturně-školské tématiky
6. Závěr a stanovení termínu dalšího setkání komise.

1. Úvod
Předseda komise seznámil členy se statutem komisí a dalšími dokumenty. Bylo zahájeno jednání,
představen program.
2. Retrospekce významných kulturních událostí od prosince
Paní Bilavčíková nás spravila o většině kulturních akcí od prosince, jíž byla účastna. Komise se
pozitivně vyjádřila k množství a kvalitě většiny kulturních akcí. Bohatá nabídku jsme zaznamenali
především v měsíci prosinci. Řešili jsme drobné nedostatky, které by mohli nabídku obohatit. Byli
bychom rádi za vstřícnější komunikaci mezi organizátory akcí, tak aby nedocházelo k zahušťování
tematicky obdobných událostí v krátkém časovém horizontu. To chceme v rámci našich
omezených možností komunikovat s odpovědnými. Současně jsme se také shodli, že by se na
veřejných akcích pro děti mělo ze strany pořadatelů šetřit nezdravými sladkostmi. Vliv na nezdravý
životní styl a obezitu, zvláště u dětí, je zřejmý.
3. Kapacity předškolního vzdělávání v Pohořelicích
Ředitelka MŠ, Helena Kloudová, DiS., informovala komisi o dostavbě přístavby na Šumické, velkém
zájmu rodičů o předškolní vzdělávání i pro příští školní rok. Kulturně – školská komise se shodla na
vážném stavu otázky předškolního vzdělávání, protože s prostory zrekonstruovaného zařízení na
Šumické se počítá na dobu prozatímních dvou let. Poté bude problém ve větší míře řešen znovu a
ještě pod větším tlakem stále se rozrůstajících Pohořelic a okolí.
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Chtěli bychom proto vyzvat vedení města a příslušné další kompetentní orgány k rozhodnutí o
konkrétní lokalitě pro školku a následnému zadání vypracování potřebných dokumentací.
V možnostech je plocha „U cukrovaru“ nebo na konci ul. Znojemské. Jako „mrtvé“ se nezdají úvahy
o rozšíření stávajících tříd na ul. Hybešova.
4. Problematika volně přístupných sportovišť
Předseda komise započal diskuzi o volně přístupných vybavených hřištích. Krom omezeného
přístupu na venkovní sportoviště na Dlouhé se nenachází v naší lokalitě žádné hřiště vybavené
např. basketbalovými koši, brankami apod. Současně ubývá i množství volných plácků, které se byť
omezeně, ale dají pro pohybovou aktivitu také využít. Nabízí se několik lokalit, kde hřiště či
podobné plácky v minulosti byly. Zajímavá alternativa se jeví v prostoru nevyužitého vojenského
hřiště za městským parkem. Jistě by toto provedení i s plánovanou revitalizací pomohlo přilákat i
do parku více rodin s dětmi a občanů, jejichž záměrem není konzumace alkoholu aj., ale aktivní
odpočinek a utužování sousedských vztahů.

5. Další diskuze o aktuálních tématech týkající se kulturně-školské tématiky
Paní Bilavčíková referovala o chodu a záměrech redakční rady zpravodaje města, který má dle
našeho pohledu významně lepší kvalitu a jde správným směrem. Dále byl na programu chod
knihovny, způsob výběru knih a rozšířená nabídky aktivit knihovny, která má ambice stát se
podstatným místem setkání napříč generací a nejen pro vášnivé čtenáře.
Vyjádřili jsme podporu připojení našeho města ke kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2019.
Mgr. Mikelová upozornila na nedostatečné sociální vybavení, tzn. WC, v místě městského parku.
Sociální zařízení je pomalu ale jistě chátrající i v prostorách kina, které je stále využíváno hlavně
k divadelním představením. Paní Bilavčíková začala komunikaci ve věci zpřístupnění židovského
hřbitova, zatím alespoň ve vyhrazený čas v průběhu Slavností města.
6. Závěr a stanovení termínu dalšího setkání komise.
Po té co jsme si předběžně stanovili termín dalšího setkání, předseda poděkoval všem přítomným a v 19. 25
hod. jednání kulturně-školské komise ukončil.

V Pohořelicích dne 27. 3. 2019
Mgr. Lukáš Nápravník
předseda komise
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