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Vážení spoluobčané,
naše město se zahaluje do pestrých barev podzimu. Chladný listopad
bude nezvaným hostem našich jinak vyhřátých domovů. Bohužel dne 1. října
letošního roku nás všechny zasáhla velmi smutná zpráva – zemřel Mistr Karel
Gott, bude nám chybět.
Snad alespoň dvě listopadové akce, pořádané naším městem, vám zlepší
podzimní náladu.
Tou první je „Košt svatomartinských vín“, který se uskuteční v pondělí
11.11. na parkovišti u autobusového nádraží na ul. Lidická. Přijďte ochutnat
mladá vína, která vás potěší svou svěžestí. Akci spolupořádáme s vinotékou
Divine, s.r.o., Rajhrad, a k poslechu nám zahraje místní skupina MášČasBand.
Druhá akce „Zasaď si svůj strom“ se uskuteční dne 16.11. se začátkem ve
13.00 na malém biocentru za čistírnou odpadních vod na ul. Poříčí. Jak už
sám název napovídá, budeme společně vysazovat mladé stromy – lípy srdčité. Na každého se dostane, neboť se pokusíme vysadit cca 300 mladých
stromků. Naším společným činem si připomeneme důležitost přírody, která
nás obklopuje, a také uplynulých 30 let od sametové revoluce.
Ne pro lepší náladu, ale pro život jsme zajistili projekt, který nese název
„Revolution train“, ve kterém prožijeme příběh mladých lidí závislých na drogách. Velmi revoluční protidrogový program bude připravený na bývalém
vlakovém nádraží na ul. Vídeňská ve dnech 18. a 19.11. pro žáky 6. až 9. tříd
základních škol našeho ORP Pohořelice. Pro širokou veřejnost je akce přístupná bezplatně po oba dny vždy v době od 15.30 do 18.00. Bohužel situace
s drogami v našem městě je více než znepokojivá.
Dne 31.10.t.r. tomu byl už rok, co jsme s kolegy místostarosty, novými radními a zastupiteli byli zvoleni do vedení našeho města. Stále usilujeme o to,
aby se vám v našem městě žilo lépe.
Za vedení města vám přeji kouzelný listopad.
Bc. Miroslav Novák, starosta města
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ZE ZÁPISŮ RADY MĚSTA
21. schůze rady města, konaná dne 18. 9. 2019, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila nabídku E. ON Energie, a.s., na projektovou
dokumentaci VZT pro budovu městského úřadu za
celkovou cenu 584.672 Kč včetně DPH a následné podání žádosti o dotaci na její realizaci,
• schválila nabídku firmy Zdeněk Hemala, IČ: 12312479,
na nákup nového vozidla Fiat Doblo Cargo Combi pro
potřeby městské policie za celkovou cenu 415.708 Kč
včetně DPH,
• schválila odkup vozidla Fiat Ducato od zahradníka
města za celkovou cenu 70.000 Kč (je-li plátce, včetně
DPH).
22. schůze rady města, konaná dne 2. 10. 2019, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila výši nájemného pro další období dle předloženého návrhu v nebytových prostorech v majetku
města,
• schválila nabídku od společnosti VZD INVEST, s.r.o.,
IČ:26954834, na projektovou dokumentaci pro akci
Revitalizace mokřadu a založení IP1, IP2, k. ú. Smolín
za celkovou cenu 319.440 Kč včetně DPH,
• schválila navýšení pracovníků odboru dopravy MěÚ
Pohořelice o 2 pracovní úvazky, 1 na registr vozidel a 1
na přestupkovou agendu,
• schválila rozpočtové opatření města č. 9/2019,
• schválila dle doporučení výběrové komise cenovou
nabídku ve výši 2.395.987,54 Kč vč. DPH od firmy Zajíc-Zborovský, s.r.o., Pohořelice, IČ 28269241, na provedení veřejné zakázky Pohořelice, chodník KOLO
a demolice kotelny a uzavření smlouvy o dílo,
• vzala na vědomí informaci O2 Czech Republic, a.s.,
o odstranění telefonní budky před budovou České
pošty na ul. Brněnská,
• schválila nabídku firmy AGROTEC, a.s., Hustopeče,
IČ: 00544957, na nákup osobního vozidla Škoda Karoq Style pro potřeby vedení města za celkovou cenu
575.500 Kč vč. DPH,
• schválila nabídku VHS Břeclav, a.s., na zhotovení části
závěrečného výtlaku v ul. Mlýnská pro kanalizaci Velký
Dvůr,
• schválila pořízení vánoční výzdoby v barvě bílé vč. její
montáže na smrk u kostela na nám. Svobody,
• schválila nabídku Ing. arch. Ivany Smékalové, Brno,
IČ: 88794261 (není plátce DPH), na PD ve stupni pro
DÚR a DSP pro smuteční síň a rozšíření hřbitova v Pohořelicích za cenu 680.000 Kč.
X. zasedání zastupitelstva města, konané dne
18. 9. 2019, projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo poskytnutí dotace a uzavření Veřejnopráv2
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ní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města
Pohořelice ve výši 280.000
Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření tenisových kurtů s žadatelem
Tělovýchovná jednota Sokol Pohořelice,
schválilo poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice ve výši 105.900 Kč s žadatelem TJ Dynamo Velký
Dvůr,
schválilo rozpočtové opatření města č. 8/2019 dle
předloženého návrhu včetně dodatku k rozpočtovému opatření – ve výdajích § 2212, p. 5171 silnice
+200 tis. Kč, § 3639, p. 6122 rezerva na obnovu komunální techniky +650 tis. Kč, § 6409, p. 6901 rezerva -850 tis. Kč,
schválilo rozpracování dalších variant studie úpravy
nám. Svobody dle připomínek zastupitelů Ing. arch.
Kaňkem, Archika Brno,
schválilo rozpracování varianty A1 studie na rekonstrukci konírny a přilehlých hospodářských budov,
představené Ing. arch. Kaňkem, Archika Brno,
schválilo plánovací smlouvu mezi městem Pohořelice
a ESOX, spol. s r.o., Brno, IČ: 00558010, týkající se požadavků na vybudování nové veřejné infrastruktury pro
výstavu 24 RD v Nové Vsi,
schválilo poskytnutí dotací a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s poskytovateli sociálních služeb tvořících minimální síť ORP Pohořelice na rok 2019,
schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Pohořelice, s účinností od 1.10. 2019,
schválilo pokračovat v rozpracování projektu výstavby bytového domu v bývalých kasárnách,
schválilo záměr demolice objektu cukrárny Lidická
232, Pohořelice, a následnou výstavbu nového objektu,
schválilo Smlouvu o spolupráci mezi městem Pohořelice a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
na projektu Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV,
schválilo Smlouvu o spolupráci mezi městem Pohořelice a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., na projektu
Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace ve městě Pohořelice,
schválilo změnu názvu ulic Na Hrázkách, Stará obec,
U Cihelny v souladu s pravidly českého pravopisu,
vzalo na vědomí zápis z veřejné diskuse s občany
ohledně městského parku ze dne 27. 8. 2019.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Přístavba základní školy na ul. Dlouhé
Hrubá stavba objektu je ukončena. Je provedena střecha, budova je zasklena, firma dokončuje fasádu. Uvnitř
budovy pracují obkladači, sádrokartonáři, instalatéři vody,
elektrikáři, topenáři a další profese. Upravuje se venkovní
prostranství, firma provádí rekonstrukci dešťové kanalizace.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Firma provádí šambrány (ozdobné pásky kolem oken
a dveří) a ozdobné římsy na budově, vyzdívku některých
příček, jsou osazena okna. Pracovníci Strekonu provádí
opravy krovu, neboť některé části krovu jsou natolik napadeny škůdci nebo hnilobou, že bude třeba vyměnit trámy,
nevystačí se s jejich opravou, zesílením. Připravují se rozvody topení a vody, odpady, elektroinstalace. Firma se snaží udělat co nejdříve betonáž podlah, do kterých povede
část inženýrských sítí. Po provedení podlah už bude možné
v budově topit a pracovat i během zimních měsíců.
Stavba hřiště s umělým trávníkem pro sportovce
TJ Sokol Pohořelice
Společnost Prostavby staví hřiště s umělým trávníkem
v těsné blízkosti stávajícího fotbalového areálu. Jsou z větší
části osazené obrubníky, zhotoveny podkladní konstrukční vrstvy plochy, položena drenáž . V prosinci by mělo být
hotovo.
Poldr na Šumickém potoce
Na jaře t.r. zahájila společnost Kavyl, spol. s r.o., práce na
výstavbě suchého poldru na Šumickém potoce. Stavebně
byl poldr dokončen a zkolaudován v říjnu, do konce roku
bude provedena výsadba dřevin. Hlavním účelem nádrže
je redukce povodňových průtoků a minimalizace povodňových situací, rozlivů vod z koryta a ochrana části majetku
občanů Pohořelic. Investorem byl Státní pozemkový úřad
ČR. Součástí stavby byla i oprava propustku na komunikaci
ke Správě a údržbě silnic, betonárce. Po předání stavby se
o poldr a upravený terén bude starat město.

Základní škola, část budovy je bez lešení

Pfann, krov stsřechy

Poldr na Šumickém potoce,
propustek pod silnicí k betonárce

Sportovní hala, výměna zdroje vytápění, rekonstrukce
vzduchotechniky
Od června t.r. ve sportovní hale firma CERGOMONT prováděla výměnu osvětlení, instalaci vzduchotechniky a výměnu zdroje vytápění. Částka za úpravy přesahuje 7,6 mil.
Kč včetně DPH. Město obdrží na akci dotaci více než 3,1 miliony Kč. Stavba byla koncem září ukončena.
Úpravy v městském parku, poděkování
Město minulý rok obdrželo od státu pozemek v parku.
Jedná se převážně o plochu, na níž byl v minulosti vysázen
hustý smrkový les. Ten byl napaden před několika lety kůrovcem, po němž zůstaly skoro všechny stromy suché. ProfesioWWW.POHORELICE.CZ

Hřiště s umělým trávníkem, konstrukční vrstvy,
základ pro osvětlovací stožár
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nální hasiči si zde procvičovali nácvik práce s motorovou
pilou a přitom nám pomohli většinu suchých stromů vykácet (děkujeme ). O úklid poražených stromů se postarali
pracovníci údržby města. V zemi však zůstaly pařezy, což
znemožňuje sečení trávy a vzrostlých náletů. Dohodli jsme
se proto s firmou Kavyl a jejich buldozer v části parku srovnal terén a vytrhal velké množství pařezů. Odvoz pařezů
z parku nám sponzorsky zabezpečila firma HULMAN-kovošrot, s.r.o., za což děkujeme (s firmou HULMAN-kovošrot
spolupracuje město i při povodňových stavech, kdy nám
a hasičům pomáhají její pracovníci při odstraňování naplavených kmenů z pilířů mostů přes řeku Jihlavu). Do parku
se ještě letos vrátí hasiči a budou pokračovat v porážení
suchých stromů. Příští rok bude v této části parku provedena výsadba zeleně a úprava povrchů.
Vodovod na ulici Loděnické
Začátkem října zahájila společnost VHS Břeclav, s.r.o.,
práce na prodloužení vodovodu na ul. Loděnické. Začátek je u posledního rodinného domu na ulici, trasa

pak vede podél areálu DHL a ukončení je pak v lokalitě
Polní. Vodovod zlepší tlakové poměry v lokalitě Polní,
umožní zásobování areálu DHL pitnou vodou. Nezanedbatelným přínosem je i zokruhování stávajících vodovodů a zlepšení možnosti zásobování obyvatel vodou
např. při poruše vodovodního řadu na ul. Znojemské
nebo Komenského. Akce bude stát asi 2,73 mil. Kč vč.
DPH, hotová bude v prosinci t.r. Firma chce většinu trasy
vodovodu provést protlaky, v okolí tak nebude omezována doprava.
Vodovod na ul. Brněnské a v bývalých kasárnách,
doplnění
Na ul. Brněnské a v kasárnách zahájila společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., výstavbu krátkých úseků
vodovodu. I tato firma se snaží nahradit výkopové práce
protlaky, takže bude minimalizováno dopravní omezení
a stavební nepořádek.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
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VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pracovník údržby města Pohořelice

nanců ve veřejných službách a správě, platová třída 4 - 5 dle
náplně práce

Požadavky pro výkon funkce
dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz skupiny B – podmínka,
bezúhonnost

Předpokládaná náplň práce
údržba a úprava místních komunikací, ošetřování veřejné zeleně, sečení travních porostů, řízení a obsluha mechanizačních prostředků

Platové podmínky
se řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., příloha č. 2 o platových poměrech zaměst-

Termín nástupu - možný ihned
Bližší informace poskytne p. Formanová, tel. 519 301 384

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI
Na sběrné místo na ul. Loděnické v Pohořelicích není
možné odevzdávat použité pneumatiky. Pneumatiky
odevzdávejte na místech zpětného odběru pneumatik – tj.
v pneuservisech zapojených pod kolektivním systémem
ELTMA. Zpětný odběr se zde provádí bez vazby na nákup
zboží či služeb, bez ohledu na značku pneumatik a je bezplatný. Při zakoupení pneumatiky již automaticky platíte za
její recyklaci.
Místa nesou označení Místo zpětného odběru pneumatik.
Seznam míst zpětného odběru:https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Místa zpětného odběru ve správním obvodu ORP
Pohořelice:
Zdeněk Hemala - Auto Hemala, Loděnická 1000, Pohořelice
Lucie Svobodová Autoservis, Znojemská 1105, Pohořelice
Contitrade Services, s.r.o., BestDrive, CTPark Pohořelice, Hala
P06, Průmyslová 1502, Pohořelice
Truck & Car Express Servis, s.r.o., Cukrovarská 233, Pohořelice
Zdeněk Bartoš, Lipová 676, Vranovice
C.Q.E., s.r.o., Odrovice 7, Odrovice
Dají se samozřejmě využít kterákoliv jiná místa zpětného odběru.
Ing. Ivana Galiová, referentka odboru životního prostředí

TERMÍNY VÝVOZU ODPADU V LISTOPADU 2019
papír

13. 11. 2019 (středa)

plast

27. 11. 2019 (středa)

bioodpad

14. a 28. 11. 2019 (čtvrtek)

směsný odpad

06./07. 11. a 20./21. 11. 2019
(středa/čtvrtek).

Uvedené termíny svozu platí pouze pro domácnosti,
veřejná sběrná místa jsou svážena v jiných termínech
(čtrnáctidenní interval).
Nádoby prosím přistavujte ke svozu ve večerních hodinách před dnem svozu. Svoz odpadu začíná brzy ráno,
nádoby, které nebudou přistaveny ke svozu včas, nebudou dodatečně vyváženy.
Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice

VEŘEJNÁ DISKUSE

REDAKČNÍ RADA

Ve čtvrtek 3. října proběhla veřejná diskuse
zástupců spolků, neformálního a dalšího vzdělávání s představiteli města Pohořelice. Akci organizovala Bc. Helena Kloudová, DiS. Přednášející
představili účastníkům změny v dotačních pravidlech města Pohořelice, formuláře, nabídli možnost prezentace spolku a jeho činnosti v nové
rubrice našeho zpravodaje. Po zodpovězení dotazů k hodnocení žádostí a krátké debatě akce
skončila. Moc děkujeme všem za aktivní účast,
spolkovou a volnočasovou činnost a spolupráci
s městem Pohořelice.
Mgr. Ondřej Veselý

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dovolte mi, abych se na vás obrátil jménem redakční rady Pohořelického zpravodaje. Listopadové číslo se pyšní velkým množstvím
článků a příspěvků. Všem moc děkuji za aktivitu, které si velmi vážím.
Máme pro vás i některé novinky. Společně s redaktorem Janem Křížem jsme připravili dva nové seriály: Spolky a volný čas a Podnikatelé.
V prvním seriálu bychom rádi dali prostor na prezentaci spolků a jejich aktivit a dalším organizacím, které pomáhají zajímavě plnit náš
volný čas. Druhý seriál míří na podnikající osoby a společnosti, které
působí v našem městě a okolí. Věřím, že oba seriály budou populární
a přinesou mnoho zajímavých informací. Přeji vám pohodový a barevný podzim, nejen u čtení Pohořelického zpravodaje.
Mgr. Ondřej Veselý, za redakční radu

WWW.POHORELICE.CZ
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POZVÁNKA NA AKCI: REVOLUTION TRAIN V POHOŘELICÍCH REVOLUČNÍ PRIMÁRNÍ PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Šest stříbrných obrněných vagonů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.
Vlak zastaví ve vlakové stanici Pohořelice (bývalé vlakové nádraží, ul. Vídeňská) dne 18. a 19. 11. 2019.
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde
představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká,
až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení
do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu
přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky
(od 12 do 17 let), tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již
u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.
Dopolední program je rezervován pro žáky základních
škol ORP Pohořelice (žáci 6. až 9. tříd). Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15.30 do 18.00. Program začíná každých 20 minut.
Vstup bude díky městu Pohořelice po celou dobu
zdarma.
Vlak byl již ve více než 150 městech Česka, Slovenska
a Německa a projekt navštívilo přes 150 tisíc lidí.
REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštitu projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví
ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů,
kteří se programu zúčastnili.
Odkaz na trailer:https://www.youtube.com/watch?v=n_
a5N6Qxo8U&t=23s
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Více o projektu naleznete na stránkách: www.revolutiontrain.cz
A nyní pár zpětných vazeb od žáků základních škol
a od odborné veřejnosti, kteří už vlak navštívili:
 Mnoho scén nám utkvělo v paměti, protože byly velmi
působivé a reálné. Jsme rádi, že jsme i přes časovou tíseň
kvůli nadcházející zkoušce využili možnosti vidět video
i všechny prostory vlaku. Je nám teď jasné, že neexistují
žádné „neškodné“ drogy, a také, jak rychle se člověk dostane do bludného kruhu drogové závislosti, obstarávání
a kriminality. Nejen my, ale i naši učitelé jsme zajedno, že
to byla nejlepší výstava, která na toto téma existuje. Moc
rádi Revolution train doporučíme dál. Třída 9.a, Mittelschule Ruhmannsfelden
 Ve vlaku jsem měla možnost prožít život mé matky. Nebylo to nijak příjemné. Ale dávejte to mladým lidem před
oči neustále!!! Dnešní svět to potřebuje!!! Dívka 14 let ZŠ,
Lenešice
 Tento vlak mě velmi zaujal a donutil mě přemýšlet a dokázal, že mám jen jeden život… Chlapec 14 let, ŽS Louny
 Vlak zajímavým způsobem zpracoval tematiku drog. Děti
byly z vlaku nadšené, dlouho jsem je neviděla tak zaujaté. Klidně bych uvítala i další vagony. Prostě super! Jen tak
dál! Pokud by byly i další projekty, byli bychom velmi rádi.
Mgr. Zdeňka Spaningerová, pedagog, ZŠ Kladská, Praha 2
 Dělám prevenci již 14 let, ale tento projekt je nejlepší ze
všech, které jsem měla možnost absolvovat. Děti přišly
s nadšením a odcházejí s úvahou, že život je opravdu dar,
a snad jim to v budoucnu pomůže rozhodnout se správně. (Někdo mi stihl říct, že ani to občasné kouření není asi
nic moc.) Marcela Černá, pedagog, 8. ZŠ Most
Za realizační tým akce
Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj města Pohořelice
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SERIÁL SPOLKY A VOLNÝ ČAS
Vážení čtenáři,
dovolte, abych i touto cestou poděkoval všem autorům našeho nového seriálu za čas, který tomu věnovali. V případě jakýchkoli otázek nebo vašeho zájmu o umístění vašeho spolku, organizace nebo podniku, mě neváhejte kontaktovat.
Příjemné čtení!
Jan Kříž, redaktor Pohořelického zpravodaje

CPI MORAVIA BOOKS
Máte v knihovničce Harryho Pottera? Čtete napínavé thrillery Jo Nesba
a Larse Keplera? Vězte, že tyto knihy
vznikly s velkou pravděpodobností
u vás za rohem – v pohořelické tiskárně
CPI Moravia Books.
Málokdo ví, že krom kaprů by se naše
město mohlo chlubit i výrobou knih.
Ročně zde sjede z pásů knihařských linek na 36 milionů knih určených pro
evropský trh. V Česku tak patří CPI Moravia Books k nejvýznamnějším tiskárnám beletristické literatury. V Pohořelicích vznikla například oceňovaná kniha
Radky Denemarkové Hodiny z olova,
oblíbené romány Patrika Hartla či knihy
čerstvé nositelky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarczuk z Polska.

Firma vyrostla na zelené louce směrem na Brno před více jak dvaceti lety.
Rakouský Ueberreuter PRINT přešel
po deseti letech do rukou francouzské
skupiny CPI. Pohořelická tiskárna se tak
stala součástí silné nadnárodní společnosti, která vlastní dalších 15 tiskáren
a řadí se mezi největší výrobce knih
v Evropě.
Místní tiskárna potvrzuje, že historie tištěné knihy zdaleka není u konce.
Řemeslo, umění, preciznost a technologie se zde kloubí v jednom. Dokladem
toho, že se v Pohořelicích vyrábí krásné
a knihařsky dokonale zpracované knihy,
je řada ocenění, které tiskárna dosud
obdržela. V soutěži Nejkrásnější české
knihy za rok 2016 zabodovala například
kniha Jezero od spisovatelky Bellové.

RED SOCKS ORCHESTRA
Red Socks Orchestra – Big Band z Pohořelic
Spolek Red Socks Orchestra vznikl původně ze školní kapely na Základní umělecké škole Pohořelice pod vedením
tehdejšího pana ředitele Komosného. Jednalo se o součást
výuky, kde si žáci zušky mohli vyzkoušet své muzikantské dovednosti při hře v kapele. Vystupovali jsme pod názvem Junior Band na různých akcích školy. Postupem času nás hraní
v kapele bavilo čím dál víc a po odchodu pana ředitele Komosného jsme si začali vést kapelu sami. Novou ředitelkou se
stala paní Mgr. Celnarová a ta nám nabídla možnost fungovat
samostatně pod střechou základní umělecké školy.
V následujících letech jsme se objevovali stále více na různých vystoupeních, plesech, slavnostech obcí a v roce 2014
jsme založili spolek JuniorBand, z.s. Tak začal život v podstatě
profesionální kapely a pohořelického big bandu.
S narůstající poptávkou po naší kapele přišla i potřeba
změny image a názvu, a tak jsme na konci roku 2017 představili staronový big band Red Socks Orchestra. Od roku 2018
jsme pro potřeby našeho zkoušení začali využívat budovu
pohořelického kina a dalo by se říct, že se tím dokonalo naše
oddělení od základní umělecké školy, kde se odehrály naše
muzikantské začátky a dodnes převážnou část naší kapely
tvoří bývalí nebo současní žáci této školy.
V současné době pracujeme stále intenzivněji na rozvoji
naší kapely. Neúnavně rozšiřujeme a zdokonalujeme náš repertoár a již v loňském roce jsme začali spolupracovat se znáWWW.POHORELICE.CZ

Krom v úvodu zmíněných bestsellerů zde vznikají i tituly, které mají sice
malý náklad, ale o to větší význam. Jedním z nich je publikace Město Pohořelice, vydaná v loňském roce. Pohořelice
tak mají nejen své kapry, ale i své krásné
knihy.
Jana Zbranková,
Officemanagement

mým brněnským zpěvákem Adamem Kukačkou, finalistou
SuperStar v roce 2013. Vystupujeme každou sezonu na velkých plesech v Brně, ale čím dál více se objevujeme i v dalších
moravských městech. Máme za sebou už několik vystoupení
či plesů v Olomouci, Znojmě, Kroměříži, Prostějově či Třebíči.
Vystupujeme na soukromých večírcích firem a začínáme se
také uplatňovat jako kapela na svatbách.
Jsme hrdí na to, že bývalá školní kapela z Pohořelic se dnes
může pochlubit nejrůznějšími úspěchy v podobě vystupování na brněnském majálesu, na velkých městských plesech
v Brně a na celé Moravě, ale v neposlední řadě také na to, že
jsme každoročně zváni na Slavnosti města Pohořelice mezi
hlavní účinkující a pravidelně zde máme velkou podporu domácího publika.
Slibujeme vám, milí čtenáři, že i v následující sezoně se
můžete těšit na další naše vystoupení, na nové písně v našem
podání a na nové zážitky s Red Socks Orchestra.
Richard Bielko, kapelník
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
EXKURZE K MODERNÍM DĚJINÁM DO BUDAPEŠTI
Výuka v terénu je jednou z velmi účinných vzdělávacích metod, proto jsme vyrazili se žáky společenskovědního semináře na exkurzi do Budapešti. Zažili jsme
atmosféru velkého pulzujícího města, které kromě nádherných památek nabízí i mnoho poutavých příběhů
z moderních dějin 20. století. Zaměřili jsme se na zlatý
věk města z přelomu 19. a 20. století, kdy se v Budapešti
staví památky jako náměstí Hrdinů, hrad Vajdahunyad,
podzemní dráha, parlament, bazilika sv. Štěpána a jiné.
Dále jsme se věnovali událostem z druhé světové války. Vyhledávali jsme místa spojená s vládou admirála
Horthyho, Strany šípových křížů, dějinami holocaustu
a osvobozením města z roku 1945. Žáky zaujalo pietní místo tzv. Boty na Dunaji, které připomíná vraždu 60
židů, kteří byli hozeni do Dunaje a postříleni příslušníky
antisemitské Strany šípových křížů. Příběh švédského
diplomata Raoula Wallenberga, který zachránil tisíce budapešťských židů před koncentračním táborem,
jsme ocenili potleskem u památníku tohoto muže. Velkým tématem pro nás bylo maďarské povstání z roku
1956. Událost po městě připomíná velké množství míst.
Povstání Maďarů proti stalinistickému režimu padesátých let za sebou zanechalo tisíce mrtvých Maďarů, kte-

ří se střetli se sovětskou armádou. Pokud vás tyto příběhy zaujaly, na školním webu jsou odkazy na zajímavá
doplňující videa.
Po dvou dnech toulání po Budapešti si někteří žáci
sáhli i na hranice svých fyzických schopností, neboť ušli
okolo 28 km v městském prostředí.
Děkujeme sponzorům za finanční podporu této
vzdělávací exkurze.
Mgr. Lukáš Mertlík

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
V pátek 4. října proběhly na naší škole volby. Žáci
2. stupně volili své zástupce třídy do školního parlamentu. Tato instituce se stala nedílnou součástí naší
školy. Žáci se díky práci v parlamentu učí naslouchat
názorům jiných a také prosazovat své vlastní nápady. Akce pořádané školním parlamentem pak rozvíjí
vzájemnou spolupráci mezi spolužáky napříč ročníky,
dokonce i mezi učiteli. Důležité je jistě i to, že žáci se
již na základní škole seznámí se zjednodušeným systémem voleb a uvědomí si důležitost každého odevzdaného hlasu.
I volby do školního parlamentu mají svá pravidla.
Žáci hlasovali za plentou, kde na hlasovacích lístcích

označili křížkem jména dvou kandidátů. Nakonec svůj
lístek vhodili do zapečetěné urny. Všechny platné hlasy
sečetla volební komise dohlížející i na správný průběh
voleb.
Dohromady bylo zvoleno 24 členů, kteří se budou
pravidelně setkávat na zasedáních parlamentu. Již na
zahajovací schůzce padaly první návrhy, jak oslavit blížící se Halloween, jak si připomenout 30. výročí sametové revoluce. Většina členů se už teď těší na tradiční
mikulášskou nadílku a soutěž o vánoční výzdobu tříd.
Doufáme, že akce se vydaří minimálně stejně dobře,
jako tomu bylo v loňském školním roce.
Za školní parlament Tamara Novosáková

BĚH NADĚJE 2019
V sobotu 28. září jsme uspořádali již 18. ročník této
benefiční akce. U zdravotního střediska se sešlo 90
spoluobčanů, kteří přispěli částkou 9 145 Kč. Peníze
byly zaslány na účet hlavního organizátora pro potřeby dětské onkologie v Motole. Děkujeme za podporu.
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Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Vybraná částka
3 857 Kč
3 670 Kč
4 140 Kč
11 070 Kč
9 145 Kč
Mgr. Lukáš Mertlík
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GEOMETRIE HROU
Naši druháčci hlouběji pronikají
do výuky geometrie, a to především
hravou formou. Z prvního ročníku rozeznávají rovinné obrazce (trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh) a některá geo-

metrická tělesa. Bezpečně už poznají
krychli, kvádr, kouli a válec. V rámci rozšiřujícího učiva se seznamují s dalšími
geometrickými tělesy (jehlan, kužel).
Nyní se zaměřujeme na přesné rýso-

vání přímých čar, většinou nám to jde
dobře, ale někdy nás neposlouchá pravítko ani tužka…
Mgr. Andrea Švecová
a paní učitelky druhých tříd

ŽELEŠICKÁ RŮŽE
Dne 27. září se konal tradiční přespolní závod na
tři kilometry v Želešicích. Každoročně se tohoto běhu
účastní velký počet běžců v různých věkových kategoriích. Malí i velcí účastníci jsou proto opatřeni speciálním
čipem, který snímá přesnou dobu startu a doběhu do
cíle. Jedná se o těžký závod náročným kopcovitým terénem, proto i zkušení běžci dobíhali vyčerpaní. Forma
běhu v terénu byla pro mnohé žáky novou zkušeností,

neboť jsou zvyklí trénovat na oválu. Nejlepšího výkonu mezi jednotlivci dosáhl Petr Lang, s časem 11:28se
umístil na 9. místě.
Družstvo starších žáků si po sečtení výsledných časů
doběhlo pro 4. místo z celkového počtu dvanácti skupin.
Nicméně všichni, kteří zvládli ve velké konkurenci zaběhnout celou trasu, si zaslouží uznání.
Mgr. Lukáš Nápravník

UŽ JSME DRUHÁCI
Nový školní rok se rozběhl. I v naší třídě peláší tak
rychle, že první měsíc už je pryč. Dokonce jsme stihli cvičit venku, kde jsme si užili i hodinu prvouky. Povedlo se
nám krásné tvoření ježků a malování podzimního listí
i stromů. Mnohem lépe a rychleji už zvládáme přesuny

do sokolovny i převlékání, cvičíme moc rádi. Dokážeme
si pomáhat a to je vidět i v daltonské výuce. Podívejte se
na naše fotky na stránce naší třídy (2.B), které dokládají,
že nástup do nového ročníku jsme zvládli na jedničku.
Mgr. Stanislava Zelinková

PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE:
26. 11. Protidrogový vlak, preventivní program
3. 12. Muzikál Mamma Mia v Městském divadle v Brně
12. 12. Vánoční dílničky s rodiči 0. – 3. ročníku

WWW.POHORELICE.CZ

17. 4. 2020 Zápis k povinné školní docházce
29. – 30. 6. Ředitelské volno
Mgr. Lukáš Mertlík, zástupce ředitele školy
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AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE NA MĚSÍCE LISTOPAD 2019
2. - 3. 11. sobota, neděle -Dračí líheň
Sportovní turnaj v Ultimate frisbee v Pohořelicích.

17. 11. neděle - Pohár 7. tříd
2. kolo soutěže pro žáky 7. tříd ve volejbale.

3. 11. neděle - Pohár 7. tříd
1. kolo soutěže pro žáky 7. tříd ve volejbale.

23. 11. sobota - Adventní dílna
Adventní dílna pro širokou veřejnost. Záčátek ve 14.00
na sále Radnice.

8. 11. pátek - Tradiční lampionový průvod
Tradiční lampionový průvod se závěrečným programem. Začátek akce je v 17.00 před sportovní halou.
14. 11. čtvrtek – Listopadové tvoření
Výtvarné dílny s podzimním tematickým programem
v rámci projektu Zdravá škola. Dopoledne 9.00 – 11.00 na
ul. Tyršova 587. Výtvarné dílny jsou určeny pro maminky
a děti z mateřského centra.
16. 11. sobota - Dětský bazárek
Bazárek použitého dětského oblečení a vybavení v sále
Radnice.
16. 11. sobota - Florbalová liga Mezi městy
1. kolo florbalové ligy Mezi městy – mladších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Štiky Rosice.
16. - 17. 11. sobota, neděle – Halové mistrovství ČR
juniorů v Ultimate
Účast týmu SVČ na mistrovství České republiky v Ultimate frisbee v Bohumíně.

16. 11. sobota - Florbalová liga Mezi městy
2. kolo florbalové ligy Mezi městy – starších žáků.
Pořadatelem turnaje je tým Žraloci Rosice.
Projekty:
projekt Prevence, projekt Šablony II., Projekt OPVV
Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat sdílený kalendář na našich webových stránkách www.svcpohorelice.cz
Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci SVČ Pohořelice.
Přihlášky budou k dispozici od 23. září,
bližší informace a přihlášky u pracovníků nebo na
SVČ Dlouhá 39.

(Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času)

TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SVČ Pohořelice pořádá v pátek
8. 11. 2019 tradiční lampionový průvod. Tentokrát se vydáme s lampiony
na velký průvod naším městem. Pro
malé děti doporučujeme světýlko
nebo lampion. Letošní ročník bude
především ve znamení tradičního
lampionového průvodu městem, závěrem na vás bude čekat světelná
show. Začátek akce je v 17.00 na parkovišti před sportovní halou v Pohořelicích.
(Bc. Antonín Tomeček,
pedagog volného času)

DĚTSKÝ BAZÁREK
Zveme vás na bazárek použitého
dětského oblečení a vybavení, který se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 v sále Radnice.
10
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ADVENTNÍ DÍLNA
Zveme všechny zájemce o adventní tvoření do naší dílny, která se uskuteční v sobotu 23. 11. 2019 od 14.00 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.
(Marcela Cirhanová,
pedagog volného času)

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Zveme všechny na zahájení
adventu, který se
bude konat v neděli 1. 12. 2019
od 14.30 před kostelem Sv. Jakuba
v Pohořelicích. Nebude chybět rozsvěcení vánočního
stromu,, ohňostroj,
nadílka od Mikuláše a rozpustilí čerti, stejně tak jako
další doprovodný
program. Těšit se
můžete na vystoupení zpěvačky KATIE KEI, vystoupení
pěveckého sboru
Skyey Gospel. Po
celou dobu akce
bude probíhat doprovodný program,
stánky s občerstvením a řemeslné dílny. Rodiče mohou
přinést drobné balíčky pro své ratolesti, označené cedulkou se jménem
a věkem dítěte, na
SVČ do 29. 11. 2019
nebo je odevzdat
pracovníkům SVČ
před zahájením besídky.
(Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného
času)

WWW.POHORELICE.CZ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA POHOŘELICE
LESVOS - OSTROV LÁSKY - OSTROV BÁSNÍŘKY SAPFÓ
Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnila v knihovně cestovatelská
beseda s Jiřím Čefelínem o řeckém
ostrovu lásky. Hned ze začátku
besedy vyvolal otázky její název.
Otázka zněla, zda Lesvos, či Lesbos. Bylo nám sděleno, že název
je opravdu Lesvos.Lesvos, Lesbos,
Mytilene, Methymna, Eressos a několika dalšími jmény byl nazýván
3. největší řecký ostrov s rozlohou
1630 km2 a téměř 100 tisíci obyvateli. Ostrov je dle fotografií opravdu krásný a určitě stojí za návštěvu.
Nejvíce nás snad upoutaly zkamenělé stromy. Jedná se vlastně o celý
les. Výbuch sopky před mnoha miliony let pokryl porost sekvojí vrstvou lávy a prachu. Vlivem tektonické činnosti jsou kousky viditelné.
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Celý park byl vyhlášen památkou
UNESCO. Další takový je ve Spojených státech. Pokud tedy někdo na
besedě váhal s návštěvou Lesvosu,

tak nyní, si myslím, má jasno. Panu
Čefelínovi děkujeme za poutavou
besedu.
Martina Minaříková, knihovnice

Fotografie z besedy s Jiřím Čefelínem
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BABSKÉ HODY 2019
Máme za sebou již osmý ročník babských hodů.
Máme za sebou jako každý rok spoustu práce, příprav,
zkoušek, kde nám to zoufale nešlo, až se nám to konečně zase celé vylouplo do formy. Máme za sebou
i klasickou nervozitu posledního týdne před hodovou sobotou, kdy domluvené věci přestávají vycházet,
nestíhá se chodit na zkoušky a dělat mámy dětem.
A potom nastane ta vytoužená sobota s velkým
S a my se scházíme v pět hodin ráno na sále, abychom
se stihly obléci do krojů s vědomím, že nás čeká nejméně 25 km hodové obchůzky než si budeme moct
zatančit večer na radničním sále.
Ano, a pořád nám to stojí za to…za tu dřinu, kdy si
v pauze po hodové obchůzce a před hodovým večerem myslíme, že už nevstaneme ze židle, že nenarovnáme záda a neujdeme ani krok. Pak přijdete všichni
vy, kteří nás přijdete podpořit, nalejete nám sílu do žil
a my si užíváme TEN večer, ten, kvůli kterému jsme vše
připravovalya který nám zase tak rychle uteče.
Děkujeme folklornímu souboru Rozmarýnek a mužskému pěveckému sboru Přibičané, kteří vytvořili krásnou atmosféru na odpoledních hodových zahrávkách
před hospodou U Kašpárků, kde máme velké zázemí.
Velké poděkování náleží Jindřichu Kašpárkovi a jeho
týmu i za to, že večer po celodenní směně nastoupí na
další, a to až do pozdních ranních hodin, aby pro nás,
muzikanty a návštěvníky hodů zajistili občerstvení.
Přibičané nás úžasně pěvecky podpořili i na večerní
hodové zábavě, za což jim moc děkujemea doufáme,
že se s nimi potkáme i příští rok.
Kapela Lácaranka byla výborná jako vždy a díky ní
nás na hodech navštěvují i přespolní stárci. Velmi nás
potěšilo, že na večerní hodové zábavě bylo spoustu „našich kolegů“ z letních hodů.
Jsme velice rády, že se navzájem při
těchto akcích navštěvujeme a podporujeme.

•

•
•

sponzorům, díky kterým se tato akce může konat, a to:
•
Město Pohořelice
•
DB Oil, s.r.o., - R. Pařil
•
Hospoda U Kašpárků – J. Kašpárek
•
Bzduch Petr – Maso, uzeniny
•
AL Pergoly Brno, s. r. o.
•
Fightershop.cz
našim sklepníkům, kteří se o nás vzorně starali
našim přátelům a manželům a rodinám za pochopení a pomoc

Hodové páry 2019
1. Ivana Kohútová, Zuzana Štrbíková
2. Lenka Blahová, Iveta Marko
3. Jana Sedláčková, Daniela Krejčová
4. Bohumila Kolínková, Šárka Ferbyová
5. Eva Rudolfová-Trumpešová, Martina Kachyňová
6. Gabriela Kubíčková, Lenka Sosnarová
7. Ingrid Janičatová, Zofia Lisiecka
8. Kateřina Janderová, Šárka Veselá
9. Martina Válková, Zdenka Knaiflová
10. Pavla Jelínková, Jarmila Dvořáková
Sklepníci: Petr Odvářka, Jakub Blaha, Jakub Koňák
Kapela: Lácaranka
Foto: Sláva Benda; bendafoto.com
Za hodové ženy: Ing. Ivana Kohútová,
Zuzana Štrbíková

Chceme velmi poděkovat
• fotbalistům TJ Sokol Pohořelice
za zapůjčení autobusu
• p. Bartoňovi a jeho lidem z technických služeb města za ochotu
a vstřícnost
• za zázemí při ranních přípravách
Marcele Bravencové, Evě Langové, RadceKurimaiové, Haně
Mlýnkové
• paní Aničce Kašpárkové za úžasný bramborový salát

WWW.POHORELICE.CZ
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TENISOVÁ SEZONA MLÁDEŽE V POHOŘELICÍCH
V této sezoně v našem oddílu trénovalo celkem 14 mladých tenistů
a tenistek ve věku 6-15 roků, kteří hráli
podle rozpisu ve dvojicích nebo v malých skupinkách na našich tenisových
dvorcích v Pohořelicích pod vedením
trenérky PaedDr. Evy Štěpánkové
a Martina Štěpánka. Hra na venkovních dvorcích byla zahájena v dubnu
a ukončena v polovině října.
V průběhu května a června jsme se
s dětmi zúčastnili soutěže pořádané
Českým tenisovým svazem v kategorii mladší žáci, smíšená družstva 4+0.
Tato kategorie je určena 10 až 12letým
tenistům a tenistkám. V naší soutěžní
skupině byla družstva ze Znojma, Moravského Krumlova, Velkých Pavlovic,
Bílovic nad Svitavou a Mikulova. Naši
tenisté předvedli v této soutěži bojovné výkony, kdy ze sebe vydali to nejlepší, a za to si zaslouží naše uznání.
Trénovali jsme i během prázdnin,
kdy trenéři pro malé hráče, kromě pravidelných tréninků, uspořádali také
tradiční týdenní soustředění - Letní
tenisový kemp 2019. Zde se děti zdokonalovaly v technice úderů, pohybu
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na hřišti, fyzické přípravě a v herní taktice. V rámci odpočinkové středy tréninkového týdne jsme stihli s dětmi
i některými rodiči navštívit mistrovství
světa družstev juniorů, které se tradičně konalo v Prostějově. Věříme, že to
byl pro děti i rodiče zážitek a inspirace
vidět tenisovou hru na nejvyšší úrovni. Počasí tréninku celý týden přálo
a tenisový kemp se opravdu vydařil.
Tímto děkujeme trenérům za přípravu
a organizaci letního tenisového kempu pro naše děti.
Dne 21. září jsme s dětmi odehráli
u nás v Pohořelicích přátelské utkání
s Mikulovem o Putovní pohár mezi našimi městy a po velice hezkých zápasech remízou 3:3 a následně po součtu
vyhraných her vše dopadlo celkovým
vítězstvím pro TK Mikulov. Bylo to drama do posledních chvil a utkání strhlo
k aktivnímu fandění i přihlížející diváky. Tímto chceme poděkovat dětem
za skvělé výkony a rodičům za jejich
podporu a přípravu zázemí pro toto
utkání. Děkujeme i firmě LAC, s.r.o.,
pece a sušárny, zastoupenou panem
Václavem Hlaváčkem, za zapůjčení

mobilní pizza pece pro přípravu skvělého občerstvení, dále majiteli hospody U Kašpárků panu Jindrovi Kašpárkovi za zajištění pitného režimu pro
hráče i hosty a samozřejmě maminkám i babičkám za pohoštění a skvělé buchty, bábovky atd. V neposlední
řadě děkujeme městu Pohořelice za
poskytnutí věcných darů a upomínkových předmětů pro děti. Příští utkání /
odveta / proběhne v Mikulově na jaře
příštího roku.
Letošní tenisový ročník 2019 končí
a my se budeme připravovat na nový
i v zimním období, kdy trénink mládeže bude probíhat střídavě v naší sokolovně /menší děti/ a v nafukovací hale
TK Fino Modřice /ti starší 10 a více let/.
Děkujeme také rodičům za trpělivost a podporu svých dětí v tomto
sportu a všem, kteří podporují naše
malé tenisty. Do dalšího roku přejeme
našim hráčům spoustu radosti z pohybu, dobrého pocitu ze hry a hezkých sportovních zážitků.
Za tenisový oddíl TJ Sokol Pohořelice
Jaromír Holý,
vedoucí oddílu tenisu
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NÁZORY OBČANŮ
NECHTĚL BYCH BÝT „SPÁRKATOU“
Aneb „Zabij bobra, zachráníš strom!“
Znáte to staré heslo? „Zabij bobra, zachráníš strom!“
A začíná být zase aktuální. Že ne?
Vyčerpaní poslanci po zaslouženém letním odpočinku a načerpání nových sil se pomaličku rozjeli:
„Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny ČR proto včera
(6. září 2019) podpořil a doporučil ke schválení návrh poslankyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na úpravu zákona o myslivosti, která může počty srnců, daňků či třeba
jelenů snížit. „Nemá cenu vysazovat nové mladé stromky za
miliony korun, když nám je pak sežere spárkatá zvěř,“ řekl
na zemědělském výboru PS jeho předseda Jaroslav Faltýnek
(ANO).“
Když se ta spárkatá zvěř napase na řepce, chcípne na
otravu. Když se napasou na stromcích v lese, zastřelí je.
Vykácejte lesy!Aby nebyl kůrovec. Vystřílejte zvěř!Aby neokusovala drahé sazenice. Sázejte les!To abychom
zakryli jizvy po jejich drancování a také aby byly přece důvodné dotace na ty sazenice.
Zajímavé je, že tohle všechno si dokázala příroda po
miliony let udržet sama v rovnováze a zdarma. A tam, kde
člověk umí hospodařit, to skoro zdarma funguje dál.
Ale přece bojujeme s kůrovcem, spárkatou havětí, divočáky, paradoxně i s jejich predátory jako vlk nebo rys,
protože „Ó, jaká hrůza, už jich zde žije asi deset“ a nějakému divnému „fermerovi“ pokousali nezabezpečené
ovce... a myslivcům ty líté šelmy loví jejich muflony a dančí...
Co takový hraboš? Cosi jsem napsal už minule. Jasně –
otrávit a se vším kolem, stejně pak ten čáp jen překáží na

komíně a káně či poštolka dělají jenom škody na bažantech pro papaláše...
To je potom těžký. Všude se staví sklady, pardon sofistikovaná logistická centra, zvířata z místa migrují a jdou
ještě do míst, kde to nějak jde. Asi proto se jich zdá tolik.
Jinak podle logiky, až na posledním poli bude posledních
pár srnek, budou se muset vystřílet, protože budou na
tomto poli přemnožený a působí zemědělci škody.
A bude vůbec ještě někdo, kdo legálně ureguluje ty
jejich stavy, jinak méně korektně řečeno „odborně odstřelí“?
Zatímco v 90. letech měla Českomoravská myslivecká
jednota 120 tisíc členů, dnes jich je (podle Jiří Janoty,
předsedy ČMJ) 60 tisíc!!!
Možná sem někam někdo napíše (pro nás, zvědavé), jaká je skutečná situace v pohořelickém mysliveckém sdružení či spolku, v jejich honitbě a jak vidí navrhovanou změnu zákona o myslivosti z dílny TOP09.
Osobně si pokládám otázku: Co nám vlastně zbyde,
až tento „spravedlivý“ boj vyhrajeme? Tu sterilní řepkový
lán, tu betonové centrum a krásná dálnice k němu, o kus
dál vytrhané železniční koleje, … A hele děti – krysa! To
je náš největší savec! Nějak se nám ten ekologický boj vymyká z rukou, ctění dobrodruzi zelení!
A poslední Homo sapiens, nechť laskavě za sebou
zhasne – GretaThunbergovic by se safra porte rozzlobila!!!!
Karel Světlík

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ POHOŘELICE – BRNO
Městu Pohořelice byla adresována žádost o zlepšení
situace pro cestující v autobusovém spojení mezi Brnem
a Pohořelicemi. Žadatelka současně požádala o zveřejnění
žádosti i odpovědi na ni v Pohořelickém zpravodaji.
Text dopisu jsme zaslali na KORDIS, organizaci, která se
zabývá organizováním hromadné osobní dopravy v Jihomoravském kraji.
Obdrželi jsme obratem reakci, kterou vkládáme do textu dopisu (odpověď či informace od KORDISu jsou uvedeny
tučnou kurzívou).
Žádost o řešení autobusové dopravní situace na trase Pohořelice – Brno, Brno – Pohořelice
Žádám touto cestou město Pohořelice o vyřešení dopravní situace na trase Pohořelice – Brno a zpět, neboť obyvatel ve městě neustále přibývá. Již 36 let jezdím denně za
prací z Pohořelic do Brna a zpět a cestování je rok od roku
čím dál víc nevyhovující. Je znatelný nárůst cestujících (do
práce, děti do SŠ, VŠ, maminky s kočárky do nemocnic, lidé
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na odborné vyšetření, které u nás není dostupné, důchodci
na výlety atd.), kdy autobusy jsou tak přeplněné a cestování
nepohodlné. Jedná se zejména o cestování v ranních hodinách od 5.30 do 10.00, kdy všichni výše jmenovaní jezdí do
Brna za určitým cílem a vracejí se opět v odpoledních hodinách mezi 14.00 a 17.00 po práci, po škole atd. zpět domů.
Zmiňované časy jsou pro nás cestující opravdu neúnosné.
Stojím v přeplněném autobuse, kdy se nemůžu téměř ani
pohnout, nemám se ani čeho chytit, abych nespadla, protože jsem menší postavy a držadlo je tak pro mne vysoko.
Dříve jezdily znojemské autobusy s větší kapacitou a měly
aspoň na sedadlech držáky. Dnes jezdí vozy kratší a není se
kde chytnout. V prostoru, kde se dá ještě stát, je pět sedadel,
kde sedí lidé a na podlaze hromada zavazadel nebo tento
prostor slouží pro maminky s kočárky a lidi na invalidních
vozících. Pro lidi, co tedy musí stát, jsou tyto autobusy naprosto nevyhovující. Nejsem už mladá a do důchodu mám
pořád daleko. Každý den jezdím z práce naštvaná a myslím
si, že si všichni cestující v dnešní civilizované době zaslou-
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ží kulturně cestovat, kdy jsou ať už po práci nebo po škole
unaveni. Je nutno zmínit, že mnoho z nás tímto také šetří
životní prostředí.
V měsíci prosinci se vždy mění jízdní řády, tak by bylo
vhodné pro občany města Pohořelic tuto situaci začít řešit.
Když můžou jezdit přímé linky do Znojma a Brna, tak proč
nepřidat posily přímo jen do Pohořelic a zpět do Brna v té
největší špičce, kdy všichni cestují. Na autobusovém nádraží v Pohořelicích vystoupí víc jak polovina cestujících
a u Ústředního hřbitova stejně tak.
Odpověď KORDIS: Na tzv. zastávkových spojích linky
108 (nemyslím tím expresy mezi Brnem a Znojmem, které na trase nikde v zastávkách nezastavují) jsou v drtivé
většině případů nasazeny velké kapacitní autobusy. Paní
zřejmě porovnává velké autobusy dopravce ZDS-Psota, které jezdily na lince 108 cca před dvěma lety a dříve,
s těmi dnešními. V obou případech se jedná o velké kapacitní busy, rozdíl je v tom, že ty dnešní jsou částečně nízkopodlažní, což působí vevnitř dojmem určité stísněnosti,
a tudíž je pro určitou skupinu cestujících tento nový typ
velkého nízkopodlažního vozidla méně kapacitní než
klasický „vysoký“ autobus. V samotné kapacitě však problém není, oba typy autobusů jsou přibližně stejně kapacitní.
V rámci IDS JMK opravdu zejména na trase Brno –
Znojmo dochází k výraznějšímu nárůstu počtu cestujících. Na to se snažíme neustále reagovat, byť v současné
době kritického nedostatku řidičů autobusů to není vždy
zcela jednoduché. Důkazem je to, že prakticky každý rok
dochází k posílení spojů nejen na lince 108. Pro cestující z Pohořelic to nemusí být na první pohled patrné, ale
jedná se zejména o výrazné posílení v podobě přidání
expresních spojů linky 108, které nyní jezdí ve špičkách
pracovních dní každých 30 minut. Tyto expresní spoje

mají za cíl odlehčit právě zastávkovým spojům linky 108,
tedy i občanům Pohoře Zmíním se také krátce o cestování
z Brna od Ústředního hřbitova do Pohořelic, kde v krátkém
čase zastaví několik autobusů, a vy nevíte, kde máte vůbec
stát (není kam se schovat, pokud prší, sněží, fouká silný studený vítr, auta vás postříkají vodou, protože stojíte u velmi
frekventované silnice). Obdivuji maminky s dětmi a kočárky
a špatně se pohybující lidi s berlemi. Toto je realita každodenního cestování autobusy. Jsem už z toho opravdu velice
unavená a domnívám se, že nebudu jediná, a žádám proto
město Pohořelice, aby se touto situací začalo zabývat. Žádám také, aby tento článek byl vytištěn do Pohořelického
zpravodaje s odpovědí, jaký postoj město Pohořelice k této
nevyhovující situaci zaujme.
Podle odpovědi KORDISu se montáž přístřešku připravuje a s největší pravděpodobností by měl být přístřešek
u Ústředního hřbitova ještě v letošním roce nainstalován.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.
Bronislava Vybíralová i za další občany města
Redakční poznámka – ne na všechny připomínky bylo
KORDISem reagováno (např. instalace madel v autobusech
k lepšímu držení stojících cestujících, pohyb cestujících po
nástupišti u Ústředního hřbitova, rozstřikování kaluží při dešti na čekající cestující). Tyto záležitosti jsou otázkou delšího
času a předmětem jednání s městem Brnem a poskytovateli
dopravních služeb (Brněnskými komunikacemi, provozovateli
dopravy).
Je nutno ocenit, že informace od KORDISu jsme získali během velmi krátké doby, abychom mohli žádost a současně
i reakci otisknout v Pohořelickém zpravodaji, i když již bylo po
uzávěrce..
Redakční poznámku zpracoval
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta

HODINA DUCHŮ – DIVADELNÍ KOMEDIE
5. 1. 2020 kino Pohořelice
Už jste určitě někdy slyšeli termín „cítit se jako v sedmém nebi“. Tato komedie si pohrává s myšlenkou, co
tam může být a co může být v takovém šestém nebi,
pátém a ostatních. A co když s posledním výdechem nic
nekončí?
Děj nás zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá
možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já.
Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit,
zda duch je dostatečně uvědomělý a může se stát duší
a odejít.
Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra a i úředník se chce
dostat výš – do vyššího nebe.
A když se postupně na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, zapáleného
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esoterika a dalších, bude o zábavu postaráno. Nebude
pro ně úplně jednoduché si uvědomit důležité věci, protože se celou komedií proplétá postava zloducha, který
se baví tím, že neustále všem provádí naschvály.
Navzdory tomu všemunás čeká happy end a také nejedno překvapení, jak jsou světy duchů, duší a lidí propojeny.
Obsazení: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra
Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie Linhartová, Eva
Decastelo, Petr Semerád, Josef Hervert, Radomír Švec,
Matěj Kriegel.
Cena vstupenky 350 Kč, prodej vstupenek od
1. 11. 2019 v městské knihovně, Brněnská 2, a dále
v síti: www.ticketportal.cz.
Kamil Růžička DiS.,
produkční
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OSLAVA DNE SENIORŮ
Město Pohořelice pořádalo v sobotu 28. 9. 2019 oslavu
ke Dni seniorů, součástí této akce bylo již tradiční posezení s jubilanty. Pozvání přijalo 50 oslavenců, blahopřání
a předání dárečků se ujali starosta Bc. Novák, místostarostové Mgr. Pařil a Ing.Svoboda, dále členky sociální komise
p. Šťastná, p. Weiterová a Mgr. Kánovičová, která připravila
kulturní pásmo s žačkami ze školní družiny. Na harmoniku
zahrál a zazpíval Ing. Pirnus, všem tímto děkujeme.
V 17 hodin za účasti starosty města a místostarosty začal zábavný program pro všechny seniory Sejdeme se s
Alešem Cibulkou a jeho hosty - Ivana Andrlová a Roberto
Caporali. Všichni přítomní strávili příjemné odpoledne

při poslechu a zpěvu písní. Přejeme všem seniorům k jejich svátku hodně zdraví a radosti ze života!
Hospodářská a sociální rada OSN v roce 1999 vyhlásila
1. říjen Mezinárodním dnem seniorů. Upozornila na skutečnost, že lidé žijí déle a lidská společnost stárne. Tento
trend a stoupající počet starších osob v současné společnosti si vynucují nové myšlení, nové organizační formy
a způsoby společenských vztahů. Každý desátý obyvatel
na Zemi má více než 60 let a do roku 2050 bude mít každá
pátá osoba z obyvatel Země přes 60 let, uvedla Rada OSN.
Alena Bilavčíková
KIC Pohořelice

ZASAĎ SI SVŮJ STROM
Akce se uskuteční dne 16.11. od 13.00. Sraz účastníků
u čistírny odpadních vod na konci ulice Poříčí. V době akce
bude v provozu a k dispozici SENIOR TAXI (objednávky
den předem). Výsadba mladých stromků lípy srdčité bude

probíhat na malém biocentru za čistírnou odpadních vod.
Výhodou je vlastní rýč, ale není podmínkou, zahradní nástroje budou i k zapůjčení. Malé občerstvení zajištěno.
Mgr. Patrik Pařil, 1. místostarosta

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
4. - 14.11.
8.11.
11. 11.
12.11.
16.11.
16.11.
19.11.
21.11.
23.11.
30.11.
1.12.

putovní výstava České pohádky - ve sklepení knihovny
tradiční lampionový průvod, pořádá SVČ Pohořelice
Slavnostní otevírání Svatomartinského vína - na parkovišti u autobusového nádraží na náměstí,
začátek v 11.11 hod.
Na plný coole Zdeněk Izer - kino, v 19.00 hod.
Zasad´ si svůj strom – pořádá město Pohořelice
bazárek–sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
Vánoční pohádka JŮ a Hele – kino, 10.00, pořádá město Pohořelice
cestovatelská beseda s Markem Šalandou - učebna Radnice
adventní dílna – sál Radnice, SVČ Pohořelice, začátek ve 14.00
vánoční posezení u cimbálu, sál Radnice, začátek v 19.00
zahájení adventu s mikulášskou besídkou u kostela sv. Jakuba Staršího, začátek ve14:30
pořádá město Pohořelice a SVČ Pohořelice.
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VZPOMÍNÁME
Dne 31. 11. 2019 uplyne již 20 let od
úmrtí mého manžela pana Karla Pípy.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Vzpomínají manželka Jiřina,
synové Petr a Karel,
rodina Wagnerova,
Přikrylova a Pípova.
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