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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pokud se vám zdál být únor dlouhý, nekonečný, není se
čemu divit; vždyť měl 29 dní... těším se na jaro.
Komu se zdál být svátek sv. Valentýna příliš komerční
a americký, než aby svoji ženu překvapil, věřím, že Mezinárodní den žen dne 08.03. pro něj bude tou správnou volbou.
Půjde-li vše dobře, začátkem dubna si na zdravotním středisku otevře zubní ordinaci MDDr. Kučera. Mladý, ale zkušený
zubař se přesune z Hustopečí k nám. Panu doktorovi přeji, ať
se mu v Pohořelicích líbí, a jeho pacientům přeji odvahu.

Evropou zmítá brexit, orkán Sabine, bouře Dennis, světem
koronavirus... Snad to všechno spraví příchod jara – období,
kdy se na stromech objevují pupeny, rostliny začínají klíčit
a růst, ptáci se k nám vracejí z teplých krajin, stavějí si hnízda
a snášejí vejce, zvířata si hledají partnery a přivádějí na svět
mláďata.
Mějte se rádi a věřte na zázraky.
Bc. Miroslav Novák,
starosta města
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
30. schůze rady města, konaná dne 29.01.2020, projednala a schválila mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15.000
Kč hospici sv. Josefa v Rajhradě,
• schválila nájemné sportovní haly v poloviční výši ve
dnech 09.10.2020-10.10.2020 a 27.12.2020 pro pořádání akce pro děti oddílem Judo Dolní Kounice,
• schválila záměr zpoplatnit stání vozidel na novém
parkovišti u zdravotního střediska z důvodu možné
úspory DPH na vstupu ve výši až 1,6 mil. Kč. Provozní doba parkoviště bude nastavena takto: pondělí až
pátek 7.00 – 16.00.
1. Prvních 90 min. zdarma,
2. Každá další započatá hodina 5 Kč vč. DPH.
16.00 – 7.00 ZDARMA
Sobota, neděle, svátky – ZDARMA,
• schválila programové prohlášení rady města na rok
2020,
• schválila finanční dar 9.000 Kč na zápis do knihy rekordů a na zhotovení pamětních pohlednic Muzejního spolku Pohořelice.
XIV. zasedání zastupitelstva města, konané dne
29.01.2020, projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• ZM vzalo na vědomí informace o výsledku projednávání návrhu Územního plánu Pohořelice uvedené
ve vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu
Pohořelice.
• ZM schválilo:
a. dle §54 odst. 2 stavebního zákona vyhodnocení
projednání návrhu Územního plánu Pohořelice,
b. návrh rozhodnutí o námitkách, uvedený v opatření obecné povahy v části j) od strany 6 do strany 7. Odůvodnění rozhodnutí a rozsah vyhovění
jednotlivým námitkám je uveden ve vyhodnocení
projednání Územního plánu Pohořelice,
c. v souladu s § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona schvaluje a vydává Územní plán Pohořelice opatřením
obecné povahy. Součástí vydávaného Územního
plánu Pohořelice je i vyhodnocení podmínek vy-
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•

plývajících ze stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č.j.
JMK 58260/2019, dne 18.04.2019 k vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí. Podmínky
z tohoto stanoviska byly v dokumentaci zohledněny a v plném rozsahu zapracovány.
ZM uložilo:
a. zveřejnit opatření obecné povahy na úřední desce města Pohořelice a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b. bezodkladně předat ověřené usnesení zastupitelstva o vydání Územního plánu Pohořelice pořizovateli – MěÚ Pohořelice OÚPSÚ,
pověřilo vedení města jednat s vlastníkem o odkupu
pozemku p. č. 27, jehož součástí je stavba Pohořelice, č.p. 465, bydlení v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou,
a o výši kupní ceny. O výsledku jednání bude vedení
města ZM informovat na příštím zasedání.

XV. zasedání zastupitelstva města, konané dne
12.02.2020, projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo směnu pozemku města p.č. 2121/1 a části
pozemku p.č. 2121/2 a části pozemku p.č. 2121/3,
o celkové výměře 94 m2 za pozemek p.č. 2124 o výměře 94 m2,
• schválilo odkoupení pozemku p.č. 27, jehož součástí
je stavba Pohořelice, čp. 465, bydlení v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, za cenu 3.050.000 Kč a s povinností vyrovnat závazek vůči realitní kanceláři a vůči
odstoupivšímu budoucímu kupujícímu do souhrnné
výše 556.000 Kč,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 1/2020 včetně doplnění verze č. 3,
• schválilo Smlouvu pro stavbu II/416 Pohořelice –
okružní křižovatka ul. Znojemská, Vídeňská, Sportovní, Komenského, Loděnická mezi městem Pohořelice
a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje ,
p.o.,
• schválilo návrh obecně závazné vyhlášky města č.
2/2020 o místních poplatcích. Tímto revokuje usnesení ZM č. 14/XIII/19,
• schválilo odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Pohořelice dle předloženého návrhu
s účinností od 01.03.2020.
Mgr. Renata Babčanová,
MěÚ Pohořelice
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Přístavba základní školy na ul. Dlouhá
Uvnitř budovy pracují obkladači, sádrokartonáři, instalatéři,
elektrikáři a další profese. Upravuje se venkovní prostranství, pokládá dlažba, ladí se systém měření a regulace topení.
V prvním patře jsou v posluchárně nainstalována sedadla, na
venkovním prostranství je pokládána dlažba.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Střecha objektu je hotová, je prováděno zateplení podlahy
na půdě. Jsou hotové rozvody topení, vody a odpady, firma
připravuje prostor pro instalaci výtahu. V budově se temperuje, což umožňuje pracovat i během zimních měsíců. Opravují se omítky uvnitř objektu. Začalo restaurování stropních
maleb ve vybraných místnostech. Probíhají jednání s firmou,
která bude instalovat vnitřní vybavení.
Stavební úpravy objektu kotelny u tzv. Mušovské bytovky na nám. Svobody, stavba chodníku mezi Paarovým
zámečkem a lávkou přes Kolo
Po odstranění části kotelny se otevřel lepší pohled na park
pro příchozí podél zdi objektu I. stupně základní školy. Pracovníci firmy zahájili stavbu chodníku podél Kola za tzv. „Mušovákem“.

Přístavba ZŠ, jedna z učeben

Pfann, práce na renovaci stropních maleb
v jedné z místností

Úprava pěšiny u Staré obce
Pracovníci údržby města zpevnili recyklátem a štěrkovou
drtí částečně průchod do Staré obce ze strany ulice Dlouhá. Abychom zamezili projíždění vozidel mezi ulicí Dlouhou
a Starou obcí, umístilo město v tomto místě mobilní kontejnery se zelení.
Parkoviště u zdravotního střediska
V únoru začaly u zdravotního střediska přípravné práce pro
stavbu parkoviště pro cca 70 aut. Součástí parkoviště bude
i dobíjecí stanice pro elektroauta. Najíždět na parkoviště budou řidiči ze silnice ke zdravotnímu středisku, vyjíždět se bude
na ulici Brněnskou. Stavba by měla být hotova do konce léta.
Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí a Staropoštovní.
Společnost Moravia Gas Projekt připravila v průběhu r. 2019
projektovou dokumentaci pro plynovodní řady i plynovodní
přípojky a požádala o územní řízení. Předpokládáme, že v průběhu jarních měsíců tohoto roku bude vydáno povolení.
Tento rok to ale nevypadá na realizaci této potřebné
stavby. Problémy nám činí vymezit v rozpočtu města finanční prostředky na tuto akci, která si – podle předběžných odhadů – vyžádá cca 7 milionů korun. Žádáme proto
občany, kteří na plynofikaci čekají, o strpení. Rovněž doporučujeme zajistit si otop i na topnou sezonu 2020-2021.
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta
WWW.POHORELICE.CZ

Budování chodníčku podél Kola

Přípravné práce pro stavbu parkoviště
u zdravotního střediska
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OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
Dne 24.03.2020 od 8.30 do 16.00 v zasedací místnosti Městského úřadu Pohořelice budou mít pracovníci Finančního úřadu Brno-venkov konzultační den, můžete zde odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
i právnických osob.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice

REDAKČNÍ RADA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s nastupujícím jarem se opět setkáváme na stránkách
Pohořelického zpravodaje - tentokrát i u příležitosti malé
oslavy. Loni v těchto dnech jste poprvé obdrželi do svých
poštovních schránek první barevné vydání zpravodaje.
První rok v barvě je úspěšně za námi, jsem za to moc rád.
Velké díky patří všem, co se o to zasloužili, zejména všem
autorům článků a fotografií.
Náš redaktor Honza Kříž se s tímto číslem, po více než
roční prací na zpravodaji, s námi bohužel loučí. Své rozhodnutí zdůvodňuje zejména získáním nové pracovní na-

bídky a nárůstem školních povinností. Jménem redakční
rady Honzovi moc děkuji za práci a za pozitivní přístup ke
všem svěřeným úkolům. Na místo redaktora od následujícího měsíce nastupuje slečna Kristýna Bilavčíková. Přeji
Honzovi pracovní i studijní úspěchy a Kristýně ať se jí práce
redaktorky zalíbí.
Vám všem přeji úspěšný březen a pohodový začátek
jara.
Mgr. Ondřej Veselý
předseda redakční rady

DÍKY
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem za
přízeň, podněty a pochvaly, které jsem za více než rok
od vás sbíral.
Zpravodaj byl pro mne velkou zkušeností!
Chtěl bych moc poděkovat celé redakční radě za
podporu, trpělivost a obětavost, paní Drahoslavě Koun-

kové za její skvělou práci a hlavně kolegovi Mgr. Ondrovi Veselému za jeho přístup k celému zpravodaji.
Přeji vám krásné čtení všech čísel Pohořelického
zpravodaje a hodně sil mé nástupkyni Kristýně!
Jan Kříž,
redaktor Pohořelického zpravodaje

SERIÁL SPOLKY A VOLNÝ ČAS A PODNIKATELÉ
6. skautský oddíl IGNIS Pohořelice
Počátky skautingu v Pohořelicích se datují do roku
2004, kdy vznikla první šestičlenná družina, která měla
organizovanou činnost. Tato družina patřila pod oddíl ve
Vranovicích. Postupným růstem členů došlo k tomu, že
jsme se od Vranovic osamostatnili a založili jsme v roce
2008 samostatný oddíl.
V současné době náš oddíl čítá 90 členů od čtyř do čtyřiceti let.
Naší snahou je vést a vychovávat děti a mládež v duchu skautského slibu a zákona, učit děti samostatnosti,
zodpovědnosti, poznávání a ochraně přírody a vyžití v ní.
Snažíme se o to, aby děti chtěly zanechat svět lepší.
V současné době pracujeme na přípravách pravidelných výletů a víkendových výprav pro děti, ale také akce
Dobrý skutek - úklid městského parku a města Pohořelice,
který každoročně spolupořádáme s městem.
4
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Také připravujeme letní tábor, který je tradičním vyvrcholením skautské činnosti, kde si děti mohou ověřit
získané zkušenosti za uplynulý rok a hlavně užít spoustu
zábavy s kamarády, což považujeme za stěžejní!
Jsme hrdí, že se nám podařilo vytvořit velkou členskou
základnu dětí i dospívajících, kteří mají zájem o skauting.

Velmi nás těší, že se nám pravidelně objevují noví
a noví zájemci, kteří chtějí rozšířit naše řady.
Můžete nás sledovat na facebooku 6. skautský oddíl Ignis Pohořelice nebo webových stránkách ignis.
junakvranovice.cz.
Za vedení oddílu Ing. Petr Maršálek a Jan Kříž

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POHOŘELICE
Beseda s mužem mnoha tváří
Ve středu 29. ledna 2020 proběhla
na Radnici beseda s panem Zajíčkem.
Je to muž mnoha tváří, o kterých
nám povídal. Vyrobil všechna strašidla a pohádkové kufříky, které jste
měli možnost spatřit v našem sklepení. Během adventu dělá ponocného
v Plzni. Principálem je v Muzeu strašidel v Plzni a na Pohádkovém statku
Břasy-Vranovice. Je autorem pohádkových knih pro děti, které najdete
všechny u nás v knihovně. Knihy jsou
plné pověstí z Čech a Moravy. Dvě
pověsti nám zahrál a musím říct, že
herce v sobě opravdu nezapře. Zbytek času věnoval svému životu a povídání o svých aktivitách, kterých je
opravdu spousta. Vše bylo v humor-

WWW.POHORELICE.CZ

ném duchu a posluchači se dožadovali další besedy v budoucnu. Tak to
vypadá, že se s panem Zajíčkem ještě
setkáme, a vy všichni, kterým čas ne-

vyšel, můžete přijít příště. Za humorné odpoledne děkujeme a na další se
těšíme také my.
Martina Minaříková, knihovnice
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
UMIMETO.ORG
V posledních době se ve veřejném prostoru dostává
vzdělávání do popředí společenského zájmu. O školách
a jejich činnostech se vedou diskuse, odborníci i laici vedou rozpravy nad změnami, výzvami a vůbec budoucností
českého vzdělávacího sytému. I u nás ve škole se snažíme
tyto podněty reflektovat. V minulém roce jsme si z konference Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě přivezli s kolegy podnět, který nás opravdu zaujal. Jedná se
o vzdělávací systémy umimeto.org, které jsou k dispozici
žákům z jakéhokoliv počítače, tabletu či telefonu. Aktivita je dostupná z internetu, kde si můžete procvičovat své
dovednosti z matematiky, českého jazyka, němčiny, ang-

ličtiny, programování či naukových předmětů. Učitel do
své virtuální třídy pozve žáky, kde jim vkládá obsahově
vhodná cvičení k procvičování. Pedagogové mají o pokroku žáků v daném učivu detailní přehled a mohou účinněji
zacílit další směřování výuky. Děti využívají tento nástroj
i k domácí přípravě, kterou může učitel náležitě ocenit.
Digitální gramotnost je v současné době jednou z nezbytných dovedností vedoucí k úspěšnému začlenění na
trhu práce, proto ve škole podporujeme práci s počítači,
tablety či mobilními telefony ve výuce.
Zeptejte se svých dětí, vnoučat na umimeto.org.
Mgr. Lukáš Mertlík

STAVBA NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY MÍŘÍ DO FINÁLE
Nová budova prochází po roce
a půl závěrečnou částí stavebních
prací a postupně jsou dokončována
a předávána jednotlivá patra. Na kontrolních dnech se ještě řeší drobné
opravy a nedodělky.
Nyní se začíná vyrábět nábytek
do tříd a kabinetů, aby žáci mohli zasednout do příjemně a účelně vybavených prostor na úrovni moderního
vzdělávání 21. století. Chloubou budovy bude velká multimediální posluchárna pro téměř 80 studentů, která
už získává reálnou podobu.
K výuce dnes nestačí jen lavice se
židličkami a černá tabule. Atraktivitu
do výuky dnes vnáší používání nejmodernější techniky a technologií. Ve
všech učebnách budou interaktivní
tabule s učitelským počítačem, dále
budeme mít v pořadí již pátou počíta-

čovou učebnu s 26 notebooky z Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání. Žádost na jejich pořízení
bylo nutné zpracovat už v době, kdy
budova měla hotové pouze základy.
Centrem počítačové sítě, školního
rozhlasu a zabezpečení budovy se
stane nově zřízená serverovna, kde se
sbíhá několik kilometrů kabelů.
S tím, jak stavba postupuje, roste
i zvědavost žáků, kteří nakukují přes
spojovací dveře nové budovy a vyptávají se na novou jazykovou učebnu
a další odborné učebny, což svědčí
o tom, že i oni se těší na to, až poprvé
vstoupí do nových místností. Děkujeme všem lidem, kteří se podílejí na
realizaci této stavby.
Za vedení školy Ing. Hana Konečná,
Mgr. Stanislav Polák, MBA, Mgr.
Lukáš Mertlík

Nová budova ZŠ Pohořelice

CO NÁS ČEKÁ V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU?
Školní rok neúprosně běží. V pohořelické škole chystáme pro naše žáky nejrůznější aktivity, kterými se snažíme
výuku zpestřit, oživit a také odlehčit.
Pro žáky společenskovědního semináře se chystá na
konec dubna dvoudenní exkurze s podtitulem „Brno
nacistické“, která provede žáky moravskou metropolí
v době Protektorátu Čechy a Morava.V dubnu se uskuteční tradiční velikonoční jarmark pro rodiče žáků 4. a 5. tříd.
V květnu se vypraví osmáci na terénní cvičení do Lhotky
u Mělníka. Díky levné vlakové dopravě pro studenty se
6

vydáme do Středočeského kraje, konkrétně krajiny CHKO
Kokořínsko. Kromě turistických výšlapů za „kokořínskými
pokličkami“ se vypravíme do nového památníku Jana
Palacha ve Všetatech a také do Prahy za moderní historií
naší země ve 20. století. V květnu se také již tradičně uskuteční setkání s přáteli z polské Poraje. Děti z II. stupně se
už těší na tradiční jazykový pobyt v Anglii, kde budou bydlet v anglických hostitelských rodinách. V letošním roce
se poprvé připravují žáci II. stupně pod vedením paní
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učitelky Ježové na zkoušky Cambridge z anglického jazyka. Budeme všem zúčastněným držet palce! Na konec
školního roku se připravuje prezentace absolventských
a seminárních prací. Tato akce se tradičně spojí s rozloučením s odcházejícími deváťáky. V průběhu druhého
pololetí se můžete také setkat s našimi mažoretkami,
které mají několik vystoupení na Pohořelicku. Vrcholem
jejich snahy bude obhajoba loňských úspěchů na soutěži
O bodlinu jihlavského ježka v Jihlavě. Pro sportovce přichystáme turnaje v basketbale, halové kopané, plavání

v Hustopečích a také atletické soutěže. Třeťáci a čtvrťáci
si pod vedením lektorů ze SVČ zdokonalí své cyklistické
dovednosti na novém dopravním hřišti pro cyklisty v Pohořelicích. Na prvním stupni se děti mohou těšit na velké
množství hodin s oblíbenou daltonskou výukou.
Všem žákům přejeme hodně úspěchů a zábavy v II. pololetí.
Za vedení školy Ing. Hana Konečná,
Mgr. Stanislav Polák, Mgr. Lukáš Mertlík

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V letošním roce se zápis, událost důležitá pro každého
budoucího školáka, uskuteční v pátek 17. dubna 2020 od
14:00 do 17:00 hodin v budově na Lidické 12. Na všechny nové žáky prvního i nultého ročníku budou čekat úkoly,
které prověří jejich připravenost.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období
1. 9. 2013 - 31. 8. 2014 a také ty děti, které již měly odloženou povinnou školní docházku o rok. Stejně jako loni
i tento rok mohou přijít rodiče s dětmi narozenými od 1.
9. 2014 do 31. 12. 2014 (dosáhnou šesti let až po zahájení
nového školního roku 2020/2021) a mohou požádat o přijetí do přípravného (tzv. nultého) ročníku. K této žádosti je
nutné připojit doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny (PPP) + vyjádření odborného lékaře (dětského).
Do přípravné třídy základní školy může být zařazeno i dítě,
jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad,
že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj.
Pokud chce zákonný zástupce dítěte požádat o odklad, musí tak učinit již v době zápisu (později podaná
žádost není možná; formulář pro podání žádosti bude ve
škole připravený). Jestliže tedy uvažujete o odkladu, nebo
byl dítěti doporučen, neodkládejte návštěvu PPP, protože
k žádosti o odklad je nutné přidat i zprávu z PPP s dopo-

ručením + vyjádření odborného lékaře (dětského) nebo
klinického psychologa.
K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz, rodný list
dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny, žadatelé o odklad
nebo o přijetí do přípravné třídy také doporučení z PPP
a vyjádření odborného lékaře (viz výše).
Jak poznat školní zralost a připravenost dítěte? Na internetu i v odborné literatuře naleznete spousty rad a různých dotazníků, které vám pomohou při rozhodnutí. Naslouchejte svému dítěti, ale i učitelkám v mateřské škole.
Vy sami můžete svému potomkovi výrazně pomoci a nasměrovat ho správným směrem na cestu vzděláním, když
budete společně trávit volný čas, povídat si, hrát různé hry
a rozvíjet osobnost dítěte.
Na našich webových stránkách najdete desatero pro
předškoláky. Další tipy, jak lépe rozpoznat školní zralost
a připravenost najdete na internetovém portále nakladatelství RAABE:
http://pracovnisesity.raabe.cz/kdy-je-dite-zrale-a-kdy
-je-pripravene-na-vstup-do-skoly
Na všechny předškoláky se těší celý kolektiv ZŠ a MŠ
Pohořelice, Dlouhá 35.
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ

ŠKOLNÍ PLES 2020
V sobotu 8. února se uskutečnil tradiční ples základní školy. O slavnostní
zahájení se postarali žáci 8. a 9. ročníku polonézou. Své vystoupení trénovali pod vedením paní učitelky Jany
Dudové a Zuzany Kouřilové od září.
Program doplnily také naše mažoretky se svým vystoupením na skladbu
Moontrance od LindseyStirling.
O další zábavu se postarala hudební skupina Klaxon. Po půlnočním slosování vstupenek si někteří odnášeli
hodnotné ceny. Ples se opět vydařil.
Mgr. Darina Leitnerová
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STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
Ne všichni žáci sedmého ročníku
odjeli na lyžařský výcvikový kurz. Ti,
kteří zde zůstali, byli spojeni do jedné třídy. V hodinách dějepisu se žáci
rozdělili do několika skupin. Jejich
úkolem bylo vytvořit plán středověkého města. Po troše teorie mohli
začít plánovat své město. Ze všeho nejdříve se však museli členové
skupiny dohodnout na jeho názvu

a znaku. Až poté mohli začít s vymýšlením půdorysu a rozmisťováním
ulic. V plánech měst najdeme hradby
se vstupními branami, hrady, radnice, krčmy, řemeslné dílny, židovská
ghetta, řeky, mosty, kašny, trhy, dokonce i šibenice. Každé nové město
je něčím zvláštní a nápadité, posuďte
sami v galerii.
Mgr. Tamara Novosáková

POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ
Děti ze třídy 3. A si připravily pro naše nejmladší spolužáky z nultého ročníku pohádkové představení Dědečkova rukavička.
Nejdříve si namalovaly kulisy a udělaly loutky, připravily si pečlivě text i práci s loutkami a nacvičily novou
písničku. Pak už se jen zkoušelo a pilovalo. Děti práce bavila a vše dělaly s velkým nadšením a zájmem. V den vy-

dávání vysvědčení tak mohly udělat překvapení pro naše
nejmenší žáčky a předvést jim svoji nacvičenou pohádku.
Žáčci si také společně zazpívali novou písničku a naši nejmenší dostali omalovánky s hlavními hrdiny předvedené
pohádky. Vše dopadlo na jedničku a dětem se společně
strávený čas moc líbil.
Mgr. Jitka Králíková

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE NA MĚSÍC BŘEZEN 2020.
6. - 7. 3. pátek - sobota - Bouldering na Tyršovce
Pobytová akce spojená s výukou boulderingu na SVČ Tyršova.

17. 3. úterý - Stereoskopická 3D projekce Venezuela
Přijďte na zajímavou projekci stereoskopického 3D kina.
Začátek 18.00 v místním kině.

6. - 7. 3. pátek - sobota - Drátenický den
Pobytová akce spojená s návštěvou DDM Břeclav - drátenické kroužky. Akce je určena pro školáky.

19. 3. čtvrtek - Jarní tvoření
Výtvarné dílny s aktuálním tematickým programem od
9.00 do 11.00 na ul. Tyršova 587, pro maminky a děti
z mateřského centra.

7. - 8. 3. sobota - neděle - Dračí Líheň
Tradiční turnaj pro začátečníky v Ultimate frisbee v Pohořelicích.
7. 3. sobota - Florbalová liga mezi městy
4. kolo florbalové ligy Mezi městy - starších žáků. Pořadatelem turnaje je tým Chřestýši Oslavany.

20. - 21. 3. pátek - sobota - Pobytová akce folklorního
souboru Rozmarýnek
Společná akce pro členy folklorního souboru Rozmarýnek spojená s přespáním na Tyršovce. Pátek 18.00 - sobota 11.00

8. 3. neděle - Pohár 7. tříd ve volejbale
6. kolo volejbalového přeboru pro žáky 7. tříd z oddílu
SVČ Pohořelice.

27. - 28. 3. pátek - sobota - Noc s Andersenem
Tradiční přespání na SVČ Tyršova s Andersenovským programem v knihovně a na SVČ. Určeno pro všechny školáky.

14. 3. sobota - Dětský bazárek
Bazárek použitého dětského oblečení a vybavení na období jaro a léto.

28. 3. sobota - Florbalová liga mezi městy
4. kolo florbalové ligy Mezi městy - mladších žáků. ve
Zbyšově.

14. 3. sobota - Badmintonový turnaj
Místní turnaj v badmintonu v Pohořelicích.
8
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29. 3. neděle - CDO Czech dance masters,Regiony Brno
Boby centrum
Účast taneční skupiny Shake UP SVČ Pohořelice na taneční soutěži v Brně.
Projekty: projekt prevence, projekt Šablony II., Projekt OPVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání
SO ORP II

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.
(Mgr. Dušan Hauser, pedagog volného času)

STEREOSKOPICKÁ 3D PROJEKCE VENEZUELA
17. března od 18.00 v místním kině
zveme všechny zájemce na stereoskopickou 3D projekci fotografií s besedou
Marka Audyho. Unikátní 3D projekce
z 15 výzkumných výprav do neprobádaných míst stolových hor Guayánské vysočiny a mysteriózních jeskyní ve Venezuele. Autor Marek Audy říká: „Vstoupit

do neznámé jeskyně je jako objevovat
novou planetu“. Od dětství se věnuje
speleologii. Od konce 80. let organizuje
speleologické expedice do zajímavých
krasových oblastí celého světa. Je objevitelem nejdelších pískovcových jeskyní
světa. Vedle vlastní explorace nových
jeskynních systémů se věnuje fotogra-

fování a stereoskopii (3D). Jako náš největší specialista na podzemní fotografii
dokumentoval řadu mezinárodních speleologických objevů, např. objev jeskyně
Tří naháčů v Íránu - nejdelší solné jeskyně světa. V současné době je předsedou
České speleologické společnosti.
(Mgr. Jan Rozehnal, pedagog volného času)

NOC S ANDERSENEM
Zveme vás na letošní nocování s knihami a příběhy
v rámci Noci s Andersenem, která je letos věnovaná Boženě Němcové a tématu Titaniku. Pojďte si připomenout
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výročí 200 let od narození spisovatelky a krásné pohádky
této autorky. Noc s Andersenem se koná 27. a 28. března 2020, přihlášky na akci budou k dispozici ve středisku
volného času a v městské knihovně od začátku března.
(Marcela Cirhanová, pedagog volného času)
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OBROVSKÝ ÚSPĚCH HRÁČŮ NERF LIGY NA MISTROVSTVÍ ČR
V sobotu 15. února 2020 se hráči zájmového vzdělávání „Nerfliga
SVČ“ zúčastnili Mistrovství ČR v Nerf
lize 202 ve sportovní hale v Ivančicích. Náš Domeček měl zastoupení
v obou kategoriích: mladší (do 13
let) a starší (od 13 let). V obrovské
konkurenci týmů z celé ČR se naši
hráči neztratili. V mladší kategorii
našim hráčům o skóre uteklo semifinále, ale zato starší žáci své snažení
dotáhli až do finále. Ve finále bohužel podlehli hráčům z Kopřivnice,
ale i přes finálovou prohru obsadili
skvělé druhé místo. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim
hráčům za předvedený sportovní
výkon, perfektní dodržení týmové
strategie a zároveň za výbornou reprezentaci města Pohořelice a našeho Střediska volného času Pohořelice. Náš Domeček reprezentovali
tito hráči: mladší kategorie: Theodor
Hašpl, Matyáš Kříž, Miroslav Novák,
Adam Novotný, starší kategorie: Jan
Kříž, Matyáš Duda, Samuel Kajanovič a Ondřej Kříž. V neposlední řadě
bych také rád poděkoval rodičům
hráčů, kteří nám po celou dobu turnaje fandili a drželi palce.

Jak složitá byla cesta do republikového kola?
V prosinci jsme se zúčastnili
s hráči obou kategorií kvalifikačního turnaje, který se odehrával také
v Ivančicích. Po velkém boji, kdy se
kluci opravdu semkli, se našim hráčům podařilo tento turnaj vyhrát,
a to v obou kategoriích, a zajistit si
tak přímý postup na mistrovství České republiky.
Jak jste prožíval Mistrovství ČR
v Ivančicích?
Každý zápas byl neuvěřitelně vyrovnaný a o celkovém výsledku rozhodovaly malé detaily. Byl jsem sice
za kluky hodně nervózní, ale když
jsem viděl na našich hráčích tu obrovskou chuť hrát, bojovnost, kterou přetavili do odehraných zápasů,
říkal jsem si, že tady se budou dít
ještě velké věci. A nebyl jsem daleko od pravdy. Mladším žákům pouze
o horší skóre utekl postup do semifinále a tím pádem umístění mezi

nejlepšími čtyřmi týmy, ale o to víc
jsme si to vynahradili ve starší kategorii, kde naši hráči došli až do
vysněného finále. To, že to nakonec
nevyšlo k zisku mistrovského titulu,
nám vůbec nevadí, protože i 2. místo v letošním ročníku celorepublikové soutěže v Nerf lize má svoji váhu
a našim hráčům už toto umístění nikdy nikdo nevezme.
Co jste řekl po finálovém zápase
hráčům?
Všem hráčům, a to jak mladším,
tak i starším, jsem poděkoval za
předvedený herní výkon, velice jsem
je pochválil za týmovou spolupráci
a i za to, jak dokázali fandit ostatním
týmům. Na všech hráčích bylo vidět,
že si mistrovství užili, a o to přeci jde
nejvíc.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
spoustu dalších úspěchů.
Bc. Antonín Tomeček,
pedagog volného času

A po tomto skvělém úspěchu
přinášíme krátký rozhovor s trenérem Nerf ligy SVČ panem Mgr.
Dušanem Hauserem.
Dušane, jak jste se připravoval
s hráči na letošní Nerf ligu 2020?
Dvakrát týdně se s klukama scházíme v pohořelické sokolovně, kde
se při tréninku snažíme vypilovat
několik týmových strategií, abychom právě při těchto turnajích
dokázali zareagovat na různé průběhy daných zápasů a dokázali tak
adekvátně reagovat na danou herní
situaci.
Při trénincích tedy ladíte jen týmovou strategii?
Součástí tréninků jsou týmové
strategie, často jsou ale doplněny
o fyzická cvičení a zároveň cvičení
zaměřená na obratnost a přesnost
střelby.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POHOŘELICELICE
NOVOROČNÍ KONCERT
Ani jsme se nestihli pořádně
rozkoukat ve druhém desetiletí 21.
století a už nám nastoupila třicátá
léta. Jejich začátek přivítala ZUŠ Pohořelice již tradičním, Novoročním
koncertem v kostele svatého Jakuba
Staršího, jehož gotické prostředí jen
přidalo na kráse všem hudebním číslům.
Program celého koncertu byl
i tentokrát velmi pestrý, a to jak velkou škálou hudebních žánrů, také
rozmanitost hudebních nástrojů.
Úvodem se představily mladé a nadějné klavíristky Naděžda Cernei
a Markéta Hladůvková ze třídy MgA.
Iva Bartoše, které naplnily kostel líbezným klavírním duetem. Petr Kodýtek pod pedagogickým vedením
Daniela Hlaďo ukázal kytarovou
úpravou skladby slavného barokního skladatele Paganiniho, že tento
nástroj v sobě ukrývá mnoho tklivé
hudby, jaká by nás u táboráku s kytarou ani nenapadla.
Že kostel je akusticky pro zpěv to
pravé ořechové, nám jen potvrdila
loňská absolventka v sólovém zpěvu Alice Langová. Troufám si tvrdit,
že při písni o lásce od Marvina Hamlische (What I Did For Love) ukápla
nejedna slza.
V naší škole ovšem nejde jenom o individuální výuku, ale děti
se také již od útlého věku učí hrát
společně v komorních tělesech. Na
koncertě se představila hned čtyři
taková uskupení. O reminescenci
vánočních svátků se nejprve postaralo duo Urbánek Hugo (housle)
a Výkruta František (housle). To, že
máme ve škole díky učitelce Ludmile Tesařové i velmi nadějně se
rozrůstající cimbálové oddělení,
se ukázalo jak ve spolupráci Adama Kuruce (cimbál) s dvojcí žáků
houslového oddělení pod vedením učitele Iva Farkaše, tak poté
v sólové hře Mikuláše Hladůvka
(doprovodila na klavír jeho sestra
Markéta).
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Jedním ze zlatých hřebů večera
bylo rozhodně číslo talentované žákyně hry na akordeon Petry Oháňkové a loňského absolventa hry na
klarinet Metoděje Dubše ze třídy učitele Radka Zapadla, jejichž netradiční duo dozajista každého posluchače
pohladilo na duši. Petra Oháňková
své nabyté zkušenosti a výborné pedagogické vedení Aleny Vrbkové nadále zúročila ve své sólové hře a poté
v příjemném duu se svou sestrou při
jedné z nejznámějších skladeb barokního mistra J. H. Bacha. Hudební epochu klasicismu skladbou W. A.
Mozarta - Divertimento předvedlo
největší na koncertě
vystupující komorní těleso – čtyři klarinetisky
( Tereza Bubeníková,
Alžběta Černá, Kateřina
Hochmanová a Natálie
Skalníková)! To se jen
tak nevidí.
O hluboký duchovní zážitek se pod vedením naší paní ředitelky
Zdeňky Šichové postarala Tereza Beděrová.
Její „Sny panny Marie“
od Bohuslava Martinů

a Scarlattiho „O cessate di piagarmi“
vyvolaly husí kůži.
Technicky i zvukově náročným
koncertem pro housle od Vivaldiho
nás poté očaroval Oldřich Coufal,
který již pátým rokem hraje u pana
učitele Iva Farkaše.
V samotném závěru koncertu
se představil náš sbor, který zazpíval nádhernou píseň od Leonarda
Cohena - ,,Hallelujah“. Ta byla zároveň pozváním na muzikál, který pro
vás i tento rok pilně připravujeme.
Znalci amerických animovaných pohádek už tuší – bude to Shrek.
Stanislav Skočík
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TANEČNÍ KONCERT
16. ledna se v radničním sále v Pohořelicích konal taneční koncert,
který byl završením pololetní práce
tanečního oddělení ZUŠ Pohořelice.
Radniční sál, který doslova „praskal
ve švech“, byl zaplněný rodiči, příbuznými, kamarády, a dokonce i bývalými žáky tanečního oddělení. Program, který připravila paní učitelka
Zuzana Mašterová, byl velmi pestrý.
Žáci tančili na moderní i klasickou
hudbu, a diváci mohli vidět prvky
baletu, moderního tance a moderní
gymnastiky.
Hned v úvodu si mnohé maminky, dokonce i paní učitelka, poplakaly při vystoupení nejmladších žákyň
tanečního oddělení, které tančily na
emotivní skladbu Karla Gotta a jeho
dcery Charlotty Srdce nehasnou.
Další na programu bylo polštářové
vystoupení skupiny starších žákyň

a žáka Nikolase Hodulíka. Poslední
tři vystoupení se nesla v duchu klasických skladeb od W. A. Mozarta,
Arama Khachaturjana a Bedřicha
Smetany. Závěr byl opravdu velkolepý. Všem divákům se tajil dech, když
nejstarší žákyně předvedly gymnastický skok arab.
Celý taneční koncert byl proložený i skladbami z připravovaného
muzikálu Shrek. Písně skvěle zaranžoval pan učitel Rostislav Komosný.
Pro žáky to byla zatím taková malá
generálka, kterou zvládli opravdu
skvěle. Určitě se máte v dubnu na co
těšit. Na muzikálu se podílí i žáci tanečního oddělení. Všichni pilně pracujeme a trénujeme v každé hodině.
Děkujeme všem rodičům za skvělou podporu a žákům za úžasné výkony.
Mgr. Zuzana Mašterová

GRATULUJEME, PANÍ ŘEDITELKO!
Není tomu tak dávno, kdy jsme se
z tohoto místa poděkováním loučili
s dnes již bývalou ředitelkou naší ZUŠ,
paní Hankou Celnarovou. S nástupem
nového školního roku se po úspěšném
zvládnutí konkurzního řízení ujala vedení naše kolegyně Zdeňka Šichová, dipl.
um. V nové roli ředitelky ZUŠ jsme ji jako
pedagogický sbor přivítali už 1. 9. 2019.
Nynější paní ředitelka jako výrazná
osobnost a opora týmu - rázná a otevřená, stejně jako důsledná a zodpovědná
- nechyběla ani dříve na žádné významnější akci školy a všude tam, kde bylo
zapotřebí přiložit onu pověstnou ruku
k dílu. Nemusela bych ji tedy veřejnosti
dlouze představovat. Přesto dnes ráda
využívám příležitosti k rozhovoru:
Zdeni, na zdejší škole vyučuješ 19
let, věnuješ se zpěvu, v Pohořelicích jsi
kdysi i několik let bydlela. Dnes žiješ
v Ivani a tvé první působiště bylo na
pohořelické pobočce ve Vranovicích.
Prozradíš ještě něco dalšího ze svých
začátků, např. kdo tě přivedl k hudbě,
kdo tě na cestě k ní nejvíc ovlivnil a proč
se ti stalo osudovým právě zpívání?
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K hudbě mě přivedli rodiče, kteří se
seznámili v kapele. Můj otec hrál na kontrabas, maminka na kytaru a oba zpívali,
takže i doma se muzicírovalo prakticky
pořád. A protože jsem i já hezky zpívala,
rodiče mě přihlásili do hudebky v Břeclavi, kde jsme tenkrát bydleli. Tam se mne
ujala paní učitelka Eva Barátová, která
mně vždy dokázala poradit, povzbudit
i pomoci. Především mě však uměla natolik zaujmout, že jsem se už na konci 2.
třídy rozhodla stát se zpěvačkou. Na brněnské konzervatoři jsem pak dále pokračovala ve studiu pod vedením paní
profesorky Ireny Hýlové a rovněž i její
přístup mně imponoval. Oběma vyučujícím jsem za mnohé vděčná a mohu říci,
že pěkné vztahy nám vydržely dodnes.
Ve funkci jsi teprve pár měsíců, učíš
se takřka za pochodu, rozkoukáváš se.
I když jsi do některých úskalí nového
postu měla možnost nahlédnout již
z pozice zástupkyně ředitelky, přece
se zeptám: Je něco, co tě překvapilo, ať
negativně nebo i pozitivně?
Ano, v tom negativním ohledu
bych zmínila např. problematiku finan-

cování školy z více zdrojů. Je to složitý
systém, který je nutné detailně nastudovat pro praktické využití. Já v něm
zatím stále jen dohledávám nejrůznější informace a zápasím s časem… Příjemně mne naopak překvapil snadný
přechod do funkce co do vztahů s lid13
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mi. Jinými slovy, že vztahy vybudované v minulosti se teď nezměnily. To
dává tušit jejich kvalitu a z toho mám
radost.
S každým novým vedením přichází
nová individualita a s ní zákonitě její
vlastní představy a plány. Často se stane, že přijdou i změny, protože se nový
šéf zkrátka vydá jiným směrem. Jak to
máš ty a co by sis přála z původní koncepce školy zachovat?
Určitě je to muzikál. To úžasné propojení všech oborů v jednom časovém
úseku při skutečných představeních.
Letos připravujeme už 8. ročník! V každém z těch předchozích jsme nechali
obrovské množství energie, ale odměnou je nám radost dětí, které to baví.
A skutečnost, že za ta léta máme už
své věrné publikum. Ale ještě jedna
cenná zkušenost naše úsilí korunuje:
V době, kdy je společností až nezdravě kladen důraz na úspěch jedince, učí
se naši žáci pracovat spolu v kolektivu,
učí se spoluodpovědnosti a stejně tak
úspěch prožívají v rámci kolektivu. Mohu-li v této souvislosti hovořit o nějaké
vizi, ráda bych v budoucnu realizovala i malá pohádková představení pro
menší děti, aby vystupovaly nejen na
školní besídce, ale též na představení
pro širší veřejnost a mohly také zažít již
zmiňovaný „týmový“ úspěch.
Co by sis naopak přála změnit?
Bývalá paní ředitelka se s opravdu
nejlepším vědomím a svědomím starala o chod školy, o její praktické vybavení, o vytváření co nejpříjemnějšího
prostředí a dobrých podmínek k práci.
Musela tomu obětovat velkou část svého času, který by jinak investovala do
vlastní umělecké práce. Byla bych moc
ráda, kdyby se nám podařilo výtvarný
obor víc prezentovat, např. vernisážemi a výstavami, třeba i ve spojení s hudebním doprovodem nebo s paralelně
probíhající „dílničkou“ pro zájemce z řad
návštěvníků.
Zde si dovolím malé intermezzo:
Určitě se budu věnovat závažnému
tématu, které trápí všechny základní
umělecké školy, a to je jejich vnímání
veřejností, kdy slovo „vzdělávání“ jako
by mnohdy nebylo vůbec akceptováno a ze školství se pomalu vytrácelo.
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Přitom my jako škola konáme přijímací talentové zkoušky a přijaté děti mají
vzdělávací plán, který navazuje na tzv.
Dlouhodobý záměr vzdělávání kraje
a Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR
a je také krajem a státem korigován. Ze
všech těchto dokumentů jasně vyplývá, že jsme plnohodnotnou vzdělávací
institucí, jež je obsahovou náplní výuky
rovna základní škole v celém rozsahu.
S tím souvisí i tzv. doplňková činnost,
která po umělecké stránce rozvíjí i ty
děti, kterým se z kapacitních důvodů
vzdělání nedostává. Potom hovoříme
o určité formě kurzu, která nemá stanoveny žádné osnovy ani vzdělávací program, ale lektor se jejím prostřednictvím snaží adeptům co nejvíce přiblížit
svět umění.
Ještě bych ráda zdůraznila, že mne
moc těší, jak opravdu vynikající vztahy
máme s představiteli města Pohořelice
a stejně tak i s představiteli obce Vranovice, kteří nám poskytli k využití krásně
zrekonstruované prostory vzdělávacího centra „U Floriánka“, stojí o rozšíření
naší působnosti u nich a přislíbili nám
i další podporu.
Vraťme se ještě ke tvé osobě. Máš
bohaté pedagogické i umělecké zkušenosti, kromě zpěvu s vlastní kapelou
a moderování se hodně věnuješ fotografování a fotíš hlavně koncerty. Na
otázku “proč zrovna koncerty” se díky
tvému zaměření nabízí hned i odpověď. Co bys však odpověděla ty sama?
Fotografování koncertů mě baví,
protože je to pořád živá a dynamická záležitost a svým způsobem i adrenalin, jelikož dopředu nikdy nevím, zda se mně
podaří skutečně zajímavý záběr a zda
v něm zachytím pohyb natolik, aby snímek nepůsobil staticky.
Co tě napadne, když uslyšíš slova
jako: práce, koníčky, rodina?
Že mám velké štěstí, že práce je
mým koníčkem a že mě baví. A ještě
větší štěstí je, že mé koníčky se mnou
sdílí i můj manžel. Sám je muzikant
a také fotograf. Právě on mě při focení
naučil to, co umím. Navíc se aktivně
účastní i školních akcí, do kterých se
zapojují i naše děti, a to nejen jako žáci
školy (syn Míša hraje na bicí a dcera
Kačenka navštěvuje taneční oddělení

a výtvarku), ale třeba i konkrétní pomocí např. při muzikálu. No, a to už jsme
vlastně u slova rodina, kde mě napadá
slovo radost. Radost, že vytváříme něco
pozitivního a přitom můžeme být spolu.
Kde dobíjíš baterky?
Nejrychleji ve škole. Tam je moje naplnění. Největší radost mám, když přichází žáček do výuky a těší se. A když pak
jde domů a diví se, jak rychle to v hodině
uběhlo. Ne vždycky je ale všechno zalité
sluncem. Jsou děti, které energii ubírají.
Ale přijdou jiné a znova ti ji doplní. Škola
je místo, kam se moc ráda vracím. Téměř
jako domů. A díky dobrému kolektivu se
v ní velmi dobře i cítím.
Čemu by ses věnovala, kdybys měla
víc času?
Ráda bych si přečetla dobrou knížku.
Čtení mně schází.
A na závěr: Co bys popřála sobě,
škole a školství celkově?
Sobě, a tím i škole bych moc přála,
aby ji pedagogický sbor, ať už bude
fungovat v jakémkoli složení, vnímal
jako doposud, tj. nejen jako místo, kam
si chodíme udělat svou práci, ale kam
chodíme i rádi. Přála bych si, aby učitelé byli přátelští, vstřícní a aby svoje poctivé snažení nevzdávali, byť je někdy
úmorné. Když po revoluci získali lidé
možnost mluvit o čemkoli, začali mít
pocit, že mohou mluvit také do čehokoli. Někteří jsou dokonce přesvědčeni,
že by to učení zvládli lépe než kdekterý
pedagog. Školství tedy přeji, aby si co
nejvíce rodičů uvědomilo, že svěřují
své děti odborníkům v oblasti vzdělávání, stejně jako je svěřují například odborníkům v oblasti zdravotnictví. Dále
bych školství ráda popřála, ať je také co
nejméně těch dezorientovaných učitelů, kteří do školy vstupují s přesvědčením, že se jedná o jakousi pochybnou
a méněcennou instituci, v níž by nikdy
nepracovali, kdyby měli jinou volbu.
Zkrátka přeji nám všem, ať opravdoví
kantoři opravdu učí a ať vždycky hledají
cestu ke znovunalezení prestiže tohoto
povolání.
Zdeni, děkuji a za celý kolektiv ZUŠ ti
přeji vše dobré a hodně úspěchů!
Rozhovor připravily:
Ludmila Tesařová a Zdeňka Šichová
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU
12. 3. 2020
26. 3. 2020
6. 4. 2020
8. 4. 2020

Koncert pro Dům seniorů ve Vranovicích
Koncert učitelů 18.00 sál
Velikonoční dílny ZUŠ Pohořelice 14.00 – 18.00
Velikonoční dílny pobočka Vranovice
14.00 – 18.00

21. 4. 2020 Muzikál Shrek – 18.00 kinosál Pohořelice
23. 4. 2020 Muzikál Shrek – 18.00 kinosál Pohořelice
Další akce a informace naleznete na stránkách www.zuspohorelice.cz ve složce Aktuality
Zdeňka Šíchová, dipl. um.

HUDEBNÍ ATELIÉR MGR. PAVLA KRATOCHVÍLA 2019
V roce 2019 navštěvovalo Hudební ateliér 87 žáků od 3 let až po
dospělé.
V únoru jsme rozšířili nabídku
výuky o další hudební nástroj – kytaru. Náš tým se tedy rozrostl o další vyučující, slečnu Ksenii Jumovou,
vynikající kytaristku a pedagožku.
Tak jako každý rok jsme uskutečnili
velké množství koncertů v Pohořelicích a okolních obcích, včetně
vítání nových občánků ve Vlasaticích.
Mezi největší koncerty patřil
jako vždy Závěrečný koncer, který
se konal 9.6.2019. Kromě účinkování žáků Hudebního ateliéru se posluchačům již podruhé představil
i světový klarinetista Milan Řeřicha
se svou manželkou, klavíristkou
Fatimou Alieva. Mimo jiné autory
zazněly v podání Milana Řeřichy
i skladby pro klarinet a klavír Pavla

WWW.POHORELICE.CZ

Kratochvíla, které byly přijaty s obrovským aplausem. Dalším hostem
tohoto koncertu byla devítiletá
talentovaná zpěvačka ze Slovenska Petra Turoňová, která zpívala
písně Pavla Kratochvíla a zazpívala
si i jako sólistka s dětským sborem
RADOST. Její talent ocenili posluchači velkým potleskem.
Významným koncertem i byl
pravidelný Vánoční koncert. Na
tomto koncertě vystoupil jako host
vynikající český klavírista, improvizátor, ale především skladatel,
autor hudby k mnoha filmům, divadelním představením i vážné
hudby, Zdeněk Král. V prosinci
se dětský pěvecký sbor RADOST
zúčastnil mezinárodní soutěže
pěveckých sborů v Bratislavě VIANOČNÁ PIESEŇ. S písněmi Pavla
Kratochvíla vyhrál nejen svoji kategorii, ale získal i titul ABSOLUTNÍ

VÍTĚZ soutěže.
Velkým úspěchem Hudebního
ateliéru v roce 2019 bylo vydání
skladeb pro klarinet a klavír , flétnu a klavír autora Pavla Kratochvíla
u prestižního švýcarského hudebního vydavatelství Marc Reift Edition, které vyšly v září. V říjnu získal
Pavel Kratochvíl s písní pro dětské
sbory První sníh 2.cenu na mezinárodní skladatelské soutěži Opus
Ignotum.
Mgr. Pavel Kratochvíl

Vydané noty
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MISTROVSTVÍ V SILOVÉM TROJBOJI EQUIP
Vážení občané města Pohořelice.
V novém roce vám přinášíme první
zprávy ze soutěží v silovém trojboji.
V měsíci lednu se konaly dvě soutěže:
25.1.2020 se konalo 28. otevřené
mistrovství České republiky dorostu, juniorů a masters v silovém trojboji.
26.1.2020 se konalo 25. mistrovství
Čech a Moravy mužů a žen v silovém
trojboji.
Obě soutěže se konaly v Krnově
a soutěžilo se v Equip, což znamená, že
soutěžící soutěžili za pomocí podpůrných dresů a bandáží.
První soutěže se z našeho oddílu zúčastnil junior Vojtěch Haker a masters 1
Bronislav Tvrdoň.
Vojta soutěžil ve váhové kategorii do

74 kg a s výkony dřep 220 kg, benčpres
130 kg,
mrtvý tah 212.5 kg se umístil na
3. místě. V absolutním pořadí juniorů
skončil na 6. místě.
Broňa soutěžil ve váhové kategorii do 59 kg a s výkony dřep 150 kg,
benčpres 115 kg,
mrtvý tah 160 kg se umístil na 1. místě. V absolutním pořadí masters 1 skončil na 10. místě.
Druhé soutěže se zúčastnil člen našeho oddílu Honza Strouhal.
Honza soutěžil v kategorii do 93 kg
a výkony dřep 280 kg, benčpres 155 kg,
a mrtvý tah 250 kg získal 1. místo.
V absolutním pořadí mužů skončil na 4.
místě.

Obě soutěže byly nominační na
Mistrovsví České republiky 2020, která
se bude konat 29.2.2020.
Všichni tři naši soutěžící se na tuto
soutěž nominovali.
Jaroslav Strouhal

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ TJ SOKOL POHOŘELICE - SVĚTNOV 2020
Jako už každý rok, tak i tenhle jsme se s dětma vypravili na
zimní soustředění na Vysočinu do malebné vesničky Světnov
ve dnech 13. až 15. února. Na soustředění odjelo 15 dětí a 6
dospělých osob. Hned po nástupu do autobusu jsem věděl,
že to bude jedno z nejlepších soustředění, které jako tréner
zažiju. A nemýlil jsem se. Kluci mají tu správnou a pohodovou
partu. Na soustředění jsme zvládli 7 tréninkových jednotek,
a dokonce i jednu bobovačku. Na cestě zpět jsme se zastavili
v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme se pěkně
všichni vyblbli na tobogánech, ve vířivce a plaveckém bazénu.
Snad nám tohle vše pomůže do vstupu jarní části sezony!!
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Obrovsky moc bych chtěl poděkovat lidem, kteří jeli
s náma a starali se o děti formou kuchařiny a dovednostních
her :
Páni Miloš Janíček, Vladimír Bárta, Vlastislav Prošek a Ivan
Gärtner. Slíbili mi, že pojedou i příště :)))))
A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat i sponzorům :
TJ Sokol Pohořelice - oddíl kopané, restaurace U Bártů, pan
Petr Bzduch ( Ovoce a zelenina - masna ), Sušárna Pohořelice,
DB OIL, s.r.o., pan Vlastislav Prošek ml., pan Radek Světlík.
Děkují Trenéři
Jakub Gärtner a Michal Galáš

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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MYSLIVECKÝ SPOLEK SMOLÍN
Uspořádal 1. února 2020 třetí ročník soutěže o nejlepší
zvěřinový guláš.
Každým rokem se zvyšuje zájem, a tak v letošním roce
bylo 5 soutěžních družstev.
Vařily se dva srnčí a tři kančí guláše. Zájemců o ochutnávky bylo dostatek, ovšem návštěvníků přes sto.
Dále byla v nabídce polévka, pivo, víno, káva, koláčky i zákusky. K poslechu hrála country kapela.
Soutěž vyhrálo smíšené přespolní družstvo Alešo-Belešo,
druzí byli Nimrodi a třetí smolínské LADIES :-)
Akci navíc přálo počasí, odpoledne bylo neskutečných
16°C. Pobavili se všichni a již se těší na příští ročník.
Irena Macháčková

Soutěž o nejlepší zvěřinový guláš

NÁZORY OBČANŮ
„ZÓNA 23 HA“ DALŠÍ PRŮMYSLOVÝ PARK, TENTOKRÁT NA BRNĚNSKÉ?
Původně jsem si myslel, že jde o odprodej pozemků města o rozloze 23
hektarů (ha). Ale ve skutečnosti se ukázalo, že by město Pohořelice rádo prodalo čtyři pozemky o celkové rozloze
cca 1,7 hektaru s ochranou ZPF (zemědělského půdního fondu). Tedy zemědělskou půdu, abychom měli jasno.
Jinak řečeno slovy environmentalistů
– zabetonovat, odvodnit, vytápět, spotřebovávat pitnou vodu, cosi provést se
splaškovou vodou…
Co se odehrálo? Bylo vypsáno výběrové řízení, zveřejněný záměr města
dne 22.11.2019, a 15. ledna 2020 přesně
v 15.00 rada města (RM) otevřela obálky
s nabídkami. Ani výběrová komise RM
se tou „prkotinou“ nezabývala (alespoň
zápis není žádný zveřejněný). Ona ta
obálka s nabídkou byla totiž jenom
jedna, a tak jí otevřel sám pan starosta
+ 6 radních. Zvažte – jeden jediný zájemce!
Stala se jím firma Garribba, a.s.,
a nabízela v ní cenu 1100 Kč/m2 bez
DPH (ona ta firma není registrovaným
plátcem DPH záhy od doby, co byla založena), tedy celkem za pozemky zaplatit necelých 18 milionů + příslib vyplatit městu peněžní dar 50 milionů!
A nějaké další sliby, jako se napojit na
vodovod, kanalizaci, elektřinu, okružní
křižovatka (to už jsme tady také měli –
viz TESCO). Shrnuto podtrženo – vznikne snad 200 až 800 pracovních míst,
co se tam bude vyrábět nebo skladovat,
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zástupce firmy Vít Novák nebyl schopný
specifikovat, prý tak daleko s projektem
ještě nejsou. A ani ovlivnit využití stavby
město nebude mít jak, to už vůbec.
Nakonec, poté co radní podiskutovali s panem Vítem Novákem, nabídku
schválili a přijali Usnesení č. 18/28/20
hlasy 6 pro, 1 se zdržel, které předložili následujícímu zasedání ZM dne
29.1.2020.
Tímto zveřejněné informace jaksi
končí (dnes je 15.2.2020), zápis z jednání ZM není stále dostupný, snad
jej ještě údajně ověřovatelé ověřují.
Ví se ale jistě, že ZM doporučení RM
neakceptovalo, neboť je zveřejněný
nový text záměru prodeje oněch pozemků (dokonce se všemi 10 podrobnými přílohami – veliká pochvala
a snad i vzor pro ostatní podobné nabídky, viz http://www.pohorelice.cz/
zverejneni-zameru-prodeje-nemoviteho-majetku-mesta122), nabídky
budou nově posouzeny a hodnoceny
RM dne 26.2.2020 a výsledek bude
nově veřejně projednán 4.3.2020 na
Zastupitelstvu města Pohořelic. Jenom doufám, že nebude jedna jediná, tedy ta nabídka.
A résumé?
A. Firma Garribba, a.s., IČ:
27920682, se sídlem Vladislavova
1390/17, Nové Město, 110 00 Praha,
sídlí v domě společně s více jak 200 různými jinými firmami, má dva statuární
orgány tvořící představenstvo společ-

nosti s právem jednat samostatně, jednoho člena dozorčí rady a jednoho 100
% vlastníka všech akcií v hodnotě 2 miliony Kč. Nikdo z nich není pan Vít Novák,
jednající s našim městem o obchodním
případu, ale třeba disponuje nějakou
plnou mocí. V roce 2018 vygenerovala
společnost zisk 46,3 mil. Kč a rozhodnutím jediného vlastníka jej nerozdělila,
podobně v roce 2017- jenom v úrovni
36, 6mil.Kč. Reference o aktivitách společnosti nejsou dohledatelné. Není plátcem DPH.
A také se objevilo okolo tohoto obchodu i jméno paní Svobodová, která
snad nějak dlouhodobě vstupuje do určitých přípravných procesů obchodních
jednání.
B. Personálně zajistit očekávaný
nárůst kapacity 200 - 800 pracovníků
v našem regionu zajisté přivede značné komplikace jak s jejich samotnou
dopravou (MHD a ani metro nemáme,
železnici jsme nechali zrušit pro osobní
dopravu), tak zatížením stávajících ubytovacích kapacit, budoucí požadavky
pracujících na sociální a další služby ze
strany města, zdravotní péče atd. Poctivá studie vlivu na prostředí takové
stavby je nezbytná před samotným zesmluvněním závazků.
C. Ekonomický efekt tohoto obchodu může významně ovlivnit rozpočtovou situaci města (rozpočet 2020
je deficitní s krytím cizími finančními
prostředky – úvěry, zejména na roz17
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sáhlé investice), a to i do budoucna;
může se z jistého pohledu jevit docela silně motivačně a rozhodně by měl
být detailní rozbor předložený FV ZM
k projednání, což se nestalo ani při prvním pokusu o schválení projektu ZM

(zaslechl jsem hlášku: RM má nějaké
kompetence …, tak není důvod s tím
chodit do FV; no, také jakýsi názor „starých kozáků“).
Co si tedy přát? Moudré a rozumně podložené rozhodnutí nejvyššího

orgánu města Pohořelice dne 4.3.2020
na veřejném zasedání. V tomto roce už
třetí v pořadí. Kampak tak spěcháme?
Znáte to: „Všeliké tumlování toliko pro
hovádka boží dobré jest“.
Karel Světlík

XVI. ROČNÍK SLAVNOSTI MĚSTA POHOŘELICE A OKOLÍ
SLAVNOSTI MĚSTA POHOŘELICE A OKOLÍ SE BUDOU KONAT VE DNECH 12. – 14. ČERVNA 2020
Slavnosti města jsou akce, která je
financovaná ze sponzorských a dárcovských darů a rozpočtu města Pohořelice. Pro návštěvníky je celá akce zdarma.
Velice si vážíme všech, kdo tuto akci finančně podporují. Pokud by se chtěl někdo na akci podílet, budeme rádi. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
e-mail: kic@pohorelice.cz, tel. 602 284
324, popřípadě osobně na KIC Pohořelice Brněnská 2.
I letos vám postupně představíme
účinkující.
DEBBI
vlastním
jménem Deborah Kahl je česká zpěvačka
česko-německého původu.
Poprvé se výrazněji prosadila v soutěži
Česko Slovenská SuperStar v roce 2009,
ve které postoupila do semifinále. O rok
později vydala svůj průlomový hit Touch
The Sun, který jí vynesl cenu Anděl v kategorii Skladba roku. Za rok 2017 obdržela stejnou cenu v kategorii Sólová
interpretka roku zásluhou alba Break.
V lednu 2018 se skladba High On Love
v její interpretaci objevila v nejužším
výběru národního kola písňové soutěže Eurovision Song Contest. Obsadila
v něm druhé místo. Na podzim 2018 se
zúčastnila projektu Za 100 let k příležitosti oslav sta let od založení Československa. V dubnu 2019 vydala nový singl
Lighthouse, který pro ni napsal Hynek
Tomen ze skupiny Support Lesbiens.
V rádiích se dostal mezi deset nejhranějších domácích songů.
Rusovláska Debbi už dávno není tou
rozvernou teenagerkou, která zpívala veselé popěvky. Nový singl Hard To
18

Believe, který připravila ve spolupráci
s Marcellem z No Distance Paradise, ji
ukazuje jako vyzrálou zpěvačku, která ví, co se děje v mezinárodním popu,
a zároveň neztrácí svůj hudebnický cit.
Dnes třiadvacetiletá Debbi, jež platí za
jednu z nejtalentovanějších mladých
zpěvaček na české scéně, natočila i dva
společné hity s rapperem Lipem, první z nich, nazvaný Ležím v tvé blízkosti,
už brzy na YouTube dosáhne na hranici
deseti milionů zhlédnutí. Novější spolupráce Štěstí se blíží ke třem milionům
zhlédnutí. Chystané třetí album pro ni
ale podle úvodní ochutnávky bude nejspíš znamenat další velký milník.
Anna Žitnikova
Universal Music Czech Republic
ČECHOMOR
Skupina
Čechomor
v roce 2018
oslavila třicet
let od svého
vzniku.
Své
příznivce i respekt kritiků
si skupina získala především nápaditým
aranžmá a osobitou interpretací hudby,
jejímž základem byly a jsou lidové písničky. Od přelomového roku 2001, kdy
Čechomor získal tři ceny Anděl (jako
skupina roku, za album Proměny i za
stejnojmennou skladbu), uběhlo 17 let.
Skupina za tu dobu koncertovala nejen
doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě,
procestovala Severní Ameriku, Austrálii
i Asii. Spolupracovala s několika výraznými hudebními producenty (např. Ben
Mendelson, Gerry Leonard), vystupovala
společně s několika symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji Hirotou,
s americkou písničkářkou Suzanne Vega

a spoustou dalších. Hudebníci seskupení kolem lídrů skupiny Františka Černého a Karla Holase s hostující zpěvačkou
Martinou Pártlovou v posledních letech
výrazně pracovali na novém modernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také
na novém repertoáru. Je toho důkazem
i poslední album Nadechnutí (2018).
Barbora Kohoutová
Czechomor Agency, s.r.o.
Realizační tým slavností.

KULTURNÍ AKCE
4.3. Talk show Zbignewa Czendlika
POSTEL HOSPODA KOSTEL, kino
Pohořelice, 18.00
12. 3. Umění žít bez léku - přednáší
MUDr. Pavel Šácha, 17.00, knihovna
13. a 14.3. Bazárek, sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
17.3. 3D projekce fotografií s besedou Marka Audyho, kino,18.00, Pořádá SVČ Pohořelice
25. 3 Numerologie - posezení s numeroložkou Helenou Hájkovou,
17.00, knihovna
27.3. divadelní představení Můžeme i s mužem, kino,19,00. Představení je vyprodáno.
27.3. Noc s Andersenem, pořádá
SVČ Pohořelice a městská knihovna
2.4. Beseda s Jiřím Sladkým o Iránu,
17.00, knihovna
21.4. Muzikál - kino Pohořelice,
18.00, pořádá ZUŠ Pohořelice
24.4. Pálení čarodějnic, pořádá SVČ
Pohořelice
25.4. Divadelní představení NATĚRAČ - Leoš Noha, Barbora Mottlová,
Eva Decastelo, kino, 19.00
Alena Bilavčíková KIC Pohořelice
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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VZPOMÍNÁME
16. března uplynou dva roky
ode dne, kdy nás navždy
opustil tatínek, dědeček,
pradědeček a tchán pan
Benedikt Veskerna. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají synové
Petr a Jiří s rodinou.

INZERCE
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