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Vážení spoluobčané,
bohužel v těchto dnech společně zažíváme velmi těžké chvíle. Tyto řádky
začínám psát 16. března dopoledne a je otázkou, jak bude svět vypadat za dva-tři
týdny, tedy v době, kdy budete tyto řádky číst. Postupně si zvykáme na omezení,
která jsou nám vnucena, někteří s nelibostí, jiní s pochopením. Dosud jsme si žili
vcelku poklidně, to se v těchto dnech radikálně mění. Omezení pohybu, zákazy,
posunutí všech termínů, nedostatek zboží a služeb, je to však pochopitelné. Nákaza
koronavirem je blíž, než jsme si kdy mohli připustit. V tuto chvíli není nikdo, komu
by se daná omezení vyhnula. My všichni máme před sebou nelehký úkol, svým
chováním zpomalit šíření viru tak, abychom aspoň trochu mohli spolu žít a přitom
nemocné stačili vyléčit.
Poděkování patří všem, kteří v těchto dnech usilují o to, aby se náš svět úplně
nezastavil, abychom nezůstali bez prostředků, bez pomoci, bez služeb, bez jídla.
V těchto dnech je nutné spokojit se s málem.
Věřím, že to bude jako bouře, po které stejně vždycky vyjde slunce.
Bc. Miroslav Novák,
starosta
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
31. schůze rady města, konaná dne 30. 1. 2020, projednala a schválila:
- předloženou smlouvu o pronájmu systému měření úsekové rychlosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na dobu
od 1. 2. do 15. 3. 2020.
32. schůze rady města, konaná dne 26. 2. 2020, projednala a schválila mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila zveřejnění záměru pronájmu bufetu ve sportovní hale za měsíční nájem 100 Kč + DPH včetně nákladů za spotřebovanou energii,
- schválila zveřejnění pronájmu nebytových prostor Lidická 262, Pohořelice,
- schválila uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo
č. 447/2018, uzavřené se zhotovitelem VAŠSTAV, s.r.o.,
kterým se mění cena o dílo z původní výše (ve znění dodatku č. 1) 75.777.101,48 Kč bez DPH o 273.003,51 Kč
bez DPH. Nová cena díla činí 76.050.104,99 Kč bez DPH,
- schválila předložený provozní řád městského parku,
který bude uplatňován v prostorách městské zeleně
města Pohořelice s účinností od 1. 3. 2020,
- schválila Dodatek č. 16/Pohořelice/2019/Ry ke smlouvě
ze dne 17. 3. 2004 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu, s firmou Vodovody a kanalizace, a.s., Břeclav,
- schválila uzavření Smlouvy o přeložce – vodovodního
řadu z trub PE100 DN 100 SDR 17RC 110x6,6 mm v délce 129,0 m z důvodu realizace stavby Pohořelice – ulice
Šumická, přeložka vodovodu, s firmou Vodovody a kanalizace, a.s., Břeclav,
- vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2019,
- schválila na základě doporučení výběrové komise cenovou nabídku KROVING, s. r. o., Květinová 1281, Pohořelice, ve výši 686.657 Kč vč. DPH na zhotovení zakázky
Pohořelice, ul. Tyršova 560 – oprava sedlové střechy sokolovny,
schválila na základě doporučení výběrové komise cenovou nabídku Zajíc-Zborovský, s.r.o., Pohořelice, ve výši
787.857,62 Kč vč. DPH na zhotovení zakázky SVČ Pohořelice, sklad zahradního nářadí na pozemku parc. č. 870
vč. demolice,
- schválila uspořádání akce Týden sportu zdarma na sportovní hale a sokolovně v týdnu od 29. 6. do 4. 7. 2020.
33. schůze rady města, konaná dne 4. 3. 2020, projednala a schválila mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila cenovou nabídku Winning PS-stavební firma,
s.r.o., ve výši 1.955.660,98 Kč vč. DPH na zhotovení zakázky Oprava předpolí objektu Pfann,
- schválila cenovou nabídku Zajíc-Zborovský, s.r.o., ve výši
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1.459.244,00 Kč vč. DPH na zhotovení zakázky Oprava
uliční části fasády Brněnská 120,
schválila cenovou nabídku AV MEDIA, a.s., ve výši
500.441,48 Kč vč. DPH na zhotovení zakázky Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích – multigenerační
komunitní centrum – IT technika,
schválila cenovou nabídku AS Parking, s.r.o., Modřice, ve
výši 498.460 Kč bez DPH na pořízení kompletního parkovacího systému u zdravotního střediska,
schválila smlouvu o souhlasu s realizací stavebního
záměru na pozemku ve vlastnictví ČR – ÚZSVM č. SŘ
014/20 Ry pro akci Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních
přípojek,
schválila Dohodu o podmínkách udělení souhlasu s kácením dřevin na pozemku ČR – ÚZSVM pro akci II/416
Pohořelice – okružní křižovatka ul. Znojemská, Vídeňská, Sportovní, Komenského, Loděnická.

34. schůze rady města, konaná dne 11. 3. 2020, projednala a schválila mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila snížení nájemného ZUŠ Pohořelice na rok 2020
o 50 %, tj. výše nájemného na rok 2020 činí 81.697 Kč,
- schválila zveřejnění záměru nebytových prostor Komenského 360, Pohořelice,
- schválila uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo
č. 502/2019, uzavřené s Mgr. Františkem Vlasákem,
kterým se mění cena o dílo z původní výše 3.383.449
Kč bez DPH o 200.137 Kč bez DPH. Nová cena díla činí
3 183 312 Kč bez DPH,
- schválila návrh vzhledu Pohořelického kapra od uměleckého kováře pana Valáška, Přibice. Kapr bude umístěn do středu okružní křižovatky u Tesca,
- schválila dle doporučení likvidační komise ze dne
10. 3. 2020 vyřazení majetku města dle přílohy,
- schválila Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s CETIN, a.s., Praha, pro akci VPIC Pohořelic e- II/416 okružní křižovatka. Předpokládané náklady činní 975.982 Kč,
- schválila Smlouvu o souhlasu s dočasným záborem pozemku ČR-ÚZSVM č. SŘ 172/19-dz CH, pro stavbu II/416
Pohořelice – okružní křižovatka ul. Znojemská, Vídeňská, Sportovní, Komenského, Loděnická,
- schválila rozpracování studie rekonstrukce vstupního
prostoru budovy kina včetně předložení cenové kalkulace,
- projednala závažnost ohledně výskytu koronaviru
a usnesla se, že mateřská škola zůstane prozatím v provozu. V případě, že počet dětí klesne pod 30 % z celkového počtu anebo se vyskytnou nové skutečnosti ohledně
koronaviru, bude rada města neprodleně jednat o jejím
uzavření,
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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- schválila novou členku redakční rady slečnu Kristýnu Bilavčíkovou, která nahradila Jana Kříže.
35. schůze rady města, konaná dne 13. 3. 2020, projednala a schválila mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila uzavření Mateřské školy Pohořelice, Hybešova 955 s účinností od 13. 3. 2020 od 18.00 včetně všech
akcí pořádaných mateřskou školou, a to až do odvolání.
XVI. zasedání zastupitelstva města, konané dne
4. 3. 2020, projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
- schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/BBV/360/2020-BBVM,
a to pozemku parc. č. 952/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města
Pohořelice,
- schválilo odkoupení pozemku p. č. 1725/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za celkovou cenu 831.600 Kč, a to od České republiky, zast. Státním pozemkovým úřadem Praha,

- schválilo odkoupení pozemku p. č. 389/221, p.č.
389/119, části pozemku p.č. 389/120 (dle návrhu
geom. plánu nově označené p.č. 389/297 o výměře 18
m2) a části pozemku p.č. 389/136 (dle návrhu geom.
plánu nově označené p.č. 389/298 o výměře 41 m2),
vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za celkovou cenu
1.711.800 Kč, a to od soukromých vlastníků. Dále ZM
schválilo odkoupení části pozemku p.č. 389/222 (dle
návrhu geom. plánu nově označené p.č. 389/296 o výměře 860 m2) a pozemku p.č. 389/60, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za celkovou cenu 522.000 Kč bez
DPH,
- schválilo záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.
6053/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou z vlastnictví České republiky a správy Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví města Pohořelice,
- schválilo rozpočtové opatření města č. 2/2020.
Mgr. Renata Babčanová,
MěÚ Pohořelice

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Přístavba základní školy na ul. Dlouhá
Přístavba ZŠ byla v březnu zkolaudovaná. Dodavatel nyní
postupně stahuje zařízení staveniště, které je postavené
na místě antukového a beachvolejbalového hřiště. Představení přístavby školy veřejnosti je plánováno v průběhu
Slavností města, pokud se - v závislosti na epidemiologické situaci - budou konat.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Dodavatel připravuje prostor pro instalaci výtahu. V budově se temperuje, což umožnilo 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.

Objekt Pfann, restaurování stropu jedné z místností
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Přístavba ZŠ, pohled na budovu z jižní strany

Přístavba ZŠ, posluchárna
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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 dokončili chodník
podél Kola za tzv. „Mušovákem“. Veřejné osvětlení
v tomto úseku bude doplněno.
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. Zatím jsou prováděny
zemní práce. Stavba by měla být hotova do konce léta.

Parkoviště u zdr.střediska, navážení podkladních vrstev

Demolice skladu SVČ na Tyršově ulici, stavba
nového skladu
S ohledem na havarijní stav objektu skladu v areálu SVČ na ul. Tyršova byla zpracovaná dokumentace, na základě které bylo rozhodnuto o jeho
zbourání. Současně bude postaven nový sklad
pro potřeby SVČ. Demolice objektu již proběhla.
Prořezávka suchých stromů v zadní části parku
Pokračují práce v odstraňování suchých a nemocných stromů v zadní části parku. Hasiči v rámci
výcviku kácejí stromy, pracovníci údržby města
potom stromy odvětví, dřevo odvážejí do areálu
MěÚ. Prostor bude následně upraven.
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 20202021.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta
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Parkoviště u zdr.střediska, zemní práce

SVČ Tyršova, demolice skladu
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OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
PŘIDĚLOVÁNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Upozorňujeme občany, že nádoby na tříděný odpad (papír, plast a bioodpad) budou od 4. 3. 2020 nově přidělovány pouze domácnostem, které ještě nádoby nemají. Ostatní zájemci si mohou pořídit vlastní nádoby v příslušné
barvě (papír - modrá, plast - žlutá, bioodpad - hnědá) a vyzvednout si na MěÚ Pohořelice, odboru životního prostředí, čip, na základě kterého budou tyto nádoby sváženy.
Ing. Ivana Galiová

REDAKČNÍ RADA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
opět se na vás obracím v pravidelném sloupku. Situace, v které jsme se ocítili, je naprosto bezprecedentní
v poválečné historii našeho státu. I na tomto místě bych
vám chtěl připomenout, že všechny akce, které organizátoři připravují a zvou vás i prostřednictvím zpravodaje, se

uskuteční jen za podmínky zrušení nouzové stavu. Sledujte prosím webové stránky organizátorů, děkuji vám.
Chtěl bych vám jménem svým i jménem redakční rady
popřát pevné zdraví a optimismus, který pomáhá v každé
době.
Mgr. Ondřej Veselý, předseda redakční rady

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BANÁT
Ve čtvrtek 13. února byla na Radnici beseda s Petrem Nazarovem. Vydali jsme se s ním po stopách Čechů
žijících v Rumunsku a Srbsku v oblasti
Banát. Pan Nazarov je navštěvuje opakovaně již několikátým rokem. Dokázal nám tedy říci, jak tam jde čas a lidé
tam žijí nejen dnes, ale i dříve. Pro
mne bylo asi největším překvapením
slyšet, jak tam mluví opravdu pěkně
česky. Součástí povídání totiž nebyly
jen fotografie, ale také krátká videa.
V některém lidé vzpomínali a v jiném
zase popisovali jejich práci během
roku a v dalším jsme měli možnost
nahlédnout do jejich slavnosti. Tato
krátká videa vydala za tisíce fotek.
Vyprávění díky nim dostalo život. Po
besedě jsem si uvědomila, co vše tady
bereme jako samozřejmost a co jinde
samozřejmostí vůbec není. Tam je totiž i obyčejný záchod v domě inovací.
A přesto podle vyprávění si tito lidé
nestěžují.
Beseda byla opravdu poutavá.
K jejímu oživení přispěl i pan Filip, který o Banátu taktéž napsal knihu, a pan

WWW.POHORELICE.CZ

Nazarov si ji hned na začátku koupil.
Už když jsme besedu propagovali,
překvapilo mě, kolik lidí v Banátu bylo,
nebo odtud pochází jejich rodina. Nedalo mi tedy se na besedě nezeptat
a byla jich opravdu polovina s tímto
místem spojena. Jedna paní, když od-

cházela, za mnou přišla, aby mi řekla,
že přijela až z Moravského Krumlova.
Jsme rádi, že za námi přijela z takové
dálky. Nakonec byla možnost zakoupení knih pana Nazarova, které všechny máme i v knihovně.
Martina Minaříková, knihovnice
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UMĚNÍ ŽÍT BEZ LÉKŮ
Ve čtvrtek 12. března se v knihovně uskutečnila beseda s MUDr. Pavlem Šáchou. Vzhledem k tomu, že jen
dvě hodiny před touto besedou vláda vyhlásila nouzový
stav kvůli šíření koronaviru, přišlo jen šest posluchačů.
I přesto se beseda uskutečnila a věřte tomu, nebo ne,
trvala 2,5 hodiny. A o koronaviru se MUDr. Šácha zmínil
jen v krátkosti na začátku. Řekl nám, že nejdůležitější je
imunitní systém, který máme povzbudit vitamíny, a potom také psychická pohoda. Dále byla beseda zaměřena
na zeleninu, kterou lze pěstovat doma. A mluvil o tom,
co v ní je za účinné látky a na jakou nemoc pomáhají.
Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací a různých tipů na kombinace a zpracování. Celá beseda byla

prokládána zpěvem PhDr. P. Šáchové. Atmosféra byla
uvolněná a všichni odcházeli s úsměvem, tak jak bylo
zpíváno v poslední písni Smile.
Martina Minaříková, knihovnice

ZŠ A MŠ POHOŘELICE
ŽIVOT V KOSTCE
V posledním únorovém týdnu se vydali žáci 7. C na
plánovaný vzdělávací týdenní pobyt na Vysočinu. Program s názvem Život v kostce probíhal v krásném prostředí řeky Bobrůvky v lesním penzionu Podmitrov a nesl
se v duchu ekologie, udržitelného rozvoje, strategického
myšlení a finanční gramotnosti. Jeho mottem bylo „Podnikavost je cesta, která mi pomáhá dosáhnout snu, a to
tak, aby to bylo udržitelné ke mně i k okolí.“ Program připravila Lipka, což je školské zařízení pro environmentální výchovu v rámci projektu KaPoDaV. Celý čas se o žáky
starali zkušení lektoři Silva, Eliška, Martin a turecký dobrovolník Yalin, se kterým se dalo mluvit jen anglicky.
Pět dní se žáci učili samostatně plánovat, rozhodovat, hrát v rolích, pracovat v týmech, diskutovat, kreativně tvořit, řídit svůj budoucí život, sestavovat rodinný
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rozpočet, hospodařit se skutečnými penězi. Také sportovali, poznávali nejbližší okolí a ve volném čase navazovali nová přátelství se žáky ze Židlochovic. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek celodenní prací na téma „Zero waste
party“ přípravou prezentace Život bez odpadů, zábavy,
občerstvení, výzdoby a propagace. Celý program byl
časově náročný, trval vždy až do večerních hodin. Na
pravidelném večerním rituálu proběhlo nejen zhodnocení dne, ale i silných stránek účastníků. Nejlepší rituál
byl však ten na zřícenině, kam se muselo dojít bez světla
a co nejtišeji.
Nebyl to lehký týden, ale žáci si odnesli spoustu nových informací a zkušeností, které jim mají v budoucnu
ulehčit život a rozhodování.
Mgr. Věra Harvánková
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FILM V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Internet se během posledních několika let stal součástí všedního života každého z nás. Přináší nám spoustu
možností a v současné době je jedním z hlavních médií pro komunikaci
a navazování vztahů zejména u dětí.
Dne 4. března 2020 zhlédli žáci
druhého stupně ZŠ dokumentární
film V síti: Za školou, který popisuje
rizikové faktory související s online
komunikací dětí s dospělými, především pak sexting a kybergrooming.
Výzkum zabývající se sextingem
a rizikovým seznamováním českých
dětí v kyberprostoru, zrealizovaný
Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci ve

spolupráci se společností O2 Czech
Republic, odhaluje, že:
„Více než 40 % dětí (40,96 %) potvrdilo, že v prostředí internetu obdrželo od
jiné osoby provokativní erotickou či pornografickou fotografii, na které je někdo
částečně svlečený nebo úplně nahý.
Více než pětina dětí (22,2 %) zažila
situaci, kdy se před nimi na webkameře
obnažovala jiná osoba (např. prostřednictvím erotického videochatu).
Sexting ve formě textu (intimních,
erotických zpráv) provozuje 24,76 %
českých dětí, pravidelně pak intimní
zprávy rozesílá přibližně 8-9 %. Alarmující je, že více než 7 % dětí provozujících sexting bylo k tomuto jednání
donuceno jinou osobou a intimní ma-

teriál nebyl odeslán dobrovolně.
Pozvání na schůzku v reálném světě
potvrdilo 31,69 % dětí.
V případě, že se dítě dostane do
problémů spojených se sextingem, rodičům o tom řekne pouze v 38 % případů, v 32,9 % případů o tom neřekne
nikomu. Mezi jeho důvěrníky pak patří
především jeho kamarádi.
Našim hlavním cílem účasti na
osvětové akci je naučit žáky, jak se
bránit, kde najít pomoc a především,
jak předcházet těmto nebezpečným
situacím. Přičemž je třeba si uvědomit, že rizikem není internet, ale informace, které sdílíme.
Mgr. Věra Křenová,
školní metodička prevence

LIDSKÉ TĚLO – ČINNOSTNÍ UČENÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Naše zdraví a z čeho máme složeno tělo, bylo velké téma prvouky
v měsíci únoru. Učili jsme se poznávat hodnoty na teploměru, vysvětlili
jsme si rozdíl mezi úrazem a nemocí.
Volně jsme tak navázali na předchozí seminář O zvládání nebezpečných
situací. Nezapomněli jsme zmínit
důležitost hygieny a prospěšnost
zdravých potravin. Děti si plně uvědomují i užitečnost sportu a pohybu, zvláště když jsme ukončili oblíbený plavecký kurz. Viz fotografie.
Mgr. Stanislava Zelinková

Druhý týden v únoru
proběhla recitační soutěž
pro děti z 0. – 3. ročníku.
Soutěžící byli rozděleni do 4
kategorií podle věku. Porotu ohromili svými krásnými
přednesy a bylo velmi těžké
vybrat ty nejlepší. Vítězové
dostali diplom a malou odměnu. I ti, kteří se neumístili,
neodešli s prázdnou. Všichni
si zaslouží velikou pochvalu
a doufáme, že se s některými setkáme i v příštím roce.
Mgr. Jana Rudolfová
a Mgr. Radka Baráková

0. ročník

2. ročník

3. ročník

Kouba Štěpán

Bauer Filip

Smolíková
Natálie

Suchánek
Tomáš

2. místo

Vajčner Viktor

Ferbyová
Karolína,
Hejná
Johana

Sellnerová
Eliška

Fedirtsan
Andriy

3. místo

Kašpárková
Valentýna

Jurík Tobias,
Šlapák
Ondřej

Benová Adéla,
Karásek Šimon

Mikulec
Judith

1. místo
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1. ročník
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KARNEVAL VE VRANOVICÍCH
V sobotu 29. února 2020 zahajovaly mažoretky z 1. a 2.
skupiny dětský maškarní ples ve Vranovicích. Princezny,
víly, kašpárci, čertíci, motýlci, sál plný dětí, spousta diváků, bohatá tombola, balonky, bublinky, zkrátka vše, co má
správný karneval mít. Pro některé dívenky z prvního týmu

to byla karnevalová premiéra, pro jejich kostýmy ovšem
derniéra, protože v nich tančily naposledy. Příští vystoupení se můžeme těšit na nové růžové kostýmy. Děkujeme
sponzorům.
Mgr. Ivana Poprachová

BESEDA SE ZÁCHRANÁŘKOU
21. ledna 2020 jsme ve školní družině přivítali paní
Mgr. Barboru Minaříkovou, záchranářku ze Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje.
Poutavou formou dětem přiblížila práci u záchranné
služby a názorně ukázala zásady poskytování první pomoci. Vysvětlila, jak může každý z nás pomoci při záchraně
zdraví či života. Jednotlivé kroky záchrany si děti později
mohly vyzkoušet na figuríně. Paní Minaříková odpověděla
na všechny zvídavé dotazy a také dětem přinesla drobné
upomínkové předměty. Děkujeme.
Mgr. Milena Kánovičová

HODINA POHYBU NAVÍC NA ZŠ A MŠ POHOŘELICE
ZŠ a MŠ Pohořelice se pro školní rok
2019/2020 zapojila do projektu Sportuj ve škole, který navazuje na program Hodina pohybu navíc. Jedná se
o nabídku hodiny pohybu navíc, která
je zdarma, probíhá v čase od 14.00 do
15.00, prozatím ve dvou skupinách.
Důvodem existence tohoto projektu je zvýšení smysluplného pohybu
u dětí, které navštěvují převážně družinu (není však podmínkou). Předešlá
léta MŠMT, ale aktuálně Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) tímto
reaguje na úbytek pohybu u dětí, důsledkem čehož je zhoršení jejich obrat-

nosti a celkové zdatnosti. Ruku v ruce
s těmito faktory roste počet úrazů, nadváha a obezita, kterou v porovnání
s dřívějšími ročníky výrazně zaznamenáváme i u nás ve škole.
Pohybovou nabídku naší školy rozšiřují dvě hodiny vedené zkušenými tělocvikáři Mgr. Lukášem Nápravníkem
a Mgr. Simonou Urbičovou. Převážně
zábavnou formou jsou děti vedeny
k všeobecné obratnosti, základům atletiky a míčovým hrám, u starších je
kladen důraz na basketbal. Ve věkové
kategorii 6 až 10 let se do projektu zapojuje přes 30 dívek a chlapců.

Náklady na tento projekt jsou hrazeny z AŠSK. Naše škola získala jako
bonus sportovní materiál a metodiku
se souborem cvičení. Je to dobrá věc,
která jednoduše funguje. Často se setkávám s dětmi, které mimo hodiny TV
už dále nesportují, ubývá i volných aktivit venku. Jsou to často děti obézní,
na druhou stranu se u řady z nich projeví pohybový talent. Každé dítě by
kromě tělovýchovy ve škole mělo mít
další správný pohyb, zvláště pak výše
zmíněné a ohrožené skupiny.
Mgr. Lukáš Nápravník

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ČINNOSTI KROUŽKŮ NA SVČ OD 11. 3. 2020
Vážení a milí rodiče, účastníci našich aktivit, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
ČR se i naše středisko volného času připojuje k opatřením týkajících se základních, středních, vyšších odborných, vysokých škol a školských zařízení a rušíme zájmovou činnost a plánované akce
SVČ na všech pracovištích do odvolání.
Opatření je platné od 11. 3. 2020 do odvolání.
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Středisko volného času Pohořelice otevřelo na základě
této situace na webových stránkách, facebooku a instagramu (pro období mimořádných prázdnin vyhlášených
od 11.3.2020 do odvolání) okénko pro děti, žáky a rodiče.
Toto okénko přináší zajímavé aktivity a činnosti, které mohou realizovat. Připraveny jsou zde zajímavé kvízy, tvůrčí
nápady, doplňovačky, recepty, sportovní ukázky a výuko-

vá videa. Můžete se těšit na videonávody k rukodělným
aktivitám i nápady na aktivní trávení volného času v rodinném kruhu. Sledujte každý den naše okénko a jistě z něho
řadu věcí využijete. Pravidelně bude doplňováno o nové
aktivity a nápady. Nápady a inspiraci pro vlastní aktivity
s dětmi naleznete v sekci výukové programy.
Mgr. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE NA MĚSÍC DUBEN 2020.
(Akce se budou konat pouze v případě ukončení mimořádné situace.)
2. 4. čtvrtek - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Ivaň
Dopravní výchova v rámci projektu
OPVV pro žáky 3. třídy ZŠ a MŠ Ivaň na
dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
2. 4. čtvrtek - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Ivaň
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4. třídy ZŠ a MŠ Ivaň na dětském
dopravním hřišti v Pohořelicích.
3. 4. pátek - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Vranovice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4. třídy ZŠ a MŠ Vranovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
4. 4. sobota - Florbalová liga mezi
městy
5. kolo florbalové ligy Mezi městy starších žáků. Pořadatelem turnaje je
tým SVČ Pohořelice.
4. 4. sobota - Vystoupení folklorního
souboru Rozmarýnek
Vystoupení folklorního souboru souboru Rozmarýnek na Velikonočních
slavnostech v Brně.
5. 4. neděle - Florbalová liga mezi
městy
5. kolo florbalové ligy Mezi městy mladších žáků. Pořadatelem turnaje je
tým Gepardi Brno.
5. 4. neděle - Pohár 7. tříd ve volejbale
Finálový turnaj ve volejbale pro žáky 7.
tříd z oddílu SVČ Pohořelice.
5. 4. neděle - Taneční skupina Shake
Up Pohořelice
Účast taneční skupiny Shake Up Pohořelice na regionálním kole mistrovství
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Moravy CDO Czech dance masters
v Brně.
6. 4. pondělí - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Loděnice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4. třídy ZŠ a MŠ Loděnice na
dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
7. 4. úterý - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Přibice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4. třídy ZŠ a MŠ Přibice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
8. 4. středa - Velikonoční zajíček
Tradiční velikonoční tvoření pro žáky
školní družiny ZŠ a veřejnost.
12. 4. neděle - Sousedská liga
Finále florbalového turnaje Sousedské
ligy v Žabčicích.
18. -19. 4. sobota - neděle - Taneční
skupina Shake Up Pohořelice
Účast taneční skupiny Shake Up Pohořelice na mistrovství Moravy CDO
Czech dance masters v Olomouci.
20. 4. pondělí - SWAP - „vyměňovací
bazárek”
Přinesete oblečení, doplňky, bižuterii, kosmetiku, hračky, knihy a odnést
si můžete to, co potřebujete nebo se
vám líbí ZDARMA. Pro členy Mateřského centra, od 9.00 do 11.00 na SVČ
Tyršova.
21. 4. úterý - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Pohořelice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4.A/4.B ZŠ a MŠ Pohořelice na
dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.

22. 4. středa - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Pohořelice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4.C/4.D ZŠ a MŠ Pohořelice na
dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
24. 4. pátek - Pálení čarodějnic
Doprovodný program a několik čarodějných stanovišť. Na závěr opékání
špekáčků. Začátek v16.00.
24. -26. 4. pátek - neděle - Juniorské
mistrovství ČR v Ultimate frisbee
Účast týmů SVČ Pohořelice na Mistrovství ČR v Ultimate frisbee 2020.
28. 4. úterý - Dopravní výchova pro
ZŠ a MŠ Troskotovice
Dopravní výchova systematická pro
žáky 4. třídy ZŠ a MŠ Troskotovice na
dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
29. 4. středa - Mladý cyklista
Oblastní kolo dopravní soutěže Mladý
cyklista na dětském dopravním hřišti
v Pohořelicích.
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. Přihlášky budou k dispozici
od 23. září, bližší informace a přihlášky
u pracovníků nebo na SVČ Dlouhá 39.
Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času
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Budova Střediska volného času v Pohořelicích si o víkendových dnech od 6. do 8. března 2020
opravdu nevydechla. V jeden termín se zde konaly tři důležité akce.

DRÁTENICKÝ DEN
V pátek večer se do vestibulu začali scházet malí dráteníci. Začínala zde
první drátenická pobytovka za čtyřletou
dobu trvání kroužku drátkování. Sešlo
se jich celkem patnáct a po první půlhodince vzájemného oťukávání (protože
mohly přijít i nové děti, které se chtěly
s drátkováním teprve seznámit) jsme se
pustili do práce. Večerní program začínal
jiným tradičním řemeslným uměním,
a to výrobou modrotisku starou výrobní technikou. Děti se seznámily s pojmy
tiskařská rezerva, modrá barva indigo
a s postupem, jakým se modrotisk vyrábí. Každý z nich si potom všechno v praxi
vyzkoušel a namaloval si několik malých

ubrousků. Teprve druhý den jsme se
věnovali drátenickému řemeslu. Zvolili
jsme novou techniku volného drátkování, která nestaví na tradičních postupech
tvarování drátu, kdy je třeba určité přesnosti a postupně nabytých dovedností.
Tato technika umožňuje i začátečníkům
vytvořit zdařilé dílko. Vyráběli jsme hnízdo pro ptáčka, někteří se pustili ještě do
misky na velikonoční vajíčka. Dráteníci
z kroužku drátkování ještě dokončovali
ještěrky, které začali vyrábět v kroužku
(nyní jsou vystavené ve výloze cukrárny
u autobusového nádraží). Aby hnízda
nezůstala prázdná, využili jsme zbytků
vlny a zhotovili jsme do nich ptáčky.

Pobytovka končila ve 14 hodin a do poslední chvíle děti pohlcovalo pracovní
úsilí, aby si odnesly domů co nejvíc výrobků. No, posuďte sami. Chtělo by to
fotku.
Marcela Cirhanová,
pedagog volného času

MLADÍ LEZCI TRÉNOVALI SE ZÁVODNÍ LEZKYNÍ
V pátek a v sobotu 6. - 7. března jsme na SVČ Tyršova zrealizovali zajímavou akci pro členy i nečleny horolezeckého
kroužku. Pro začínající i pokročilé lezce jsme připravili výukový
workshop zaměřený na techniku lezení na bouldrovací stěně,
pod dohledem závodní lezkyně Inky Matouškové. Pro účastníky se jednalo se o jedinečnou příležitost trénovat pod dohledem zkušené sportovní lezkyně. Každému lezci se Inka věnovala individuálně, radila a opravovala technické provedení
lezeckých kroků. Dále pak byl připravený doplňující program,
plný zajímavých aktivit, společně jsme zhlédli fotografickou
prezentaci ze života závodní lezkyně, promítli si lezecké filmy
a hráli zábavné hry.
Mgr. Dušan Hauser, pedagog volného času

DRAČÍ LÍHEŇ – TENTOKRÁT V DEVÍTI TÝMECH
Létající kapři opět po půl roce pořádali další Dračí líheň;
dvoudenní turnaj (7. - 8. března) v Ultimate frisbee pro začínající a mírně pokročilé hráče. Letošní ročník se poprvé podařilo
uspořádat v devíti týmech, které odehrály celkem 36 utkání
systémem každý s každým. SVČ se podařilo sestavit dva týmy
převážně z hráčů, kteří začínali letos na podzim. Kromě našich
týmů byl zastoupen Bohumín, Brno, Žďár nad Sázavou, Olomouc a Ostrava. Letošní turnaj měl opět rekordní účast mezi
juniory, za což jsme jako organizátoři velmi rádi. Turnaj vyhrál
tým Chupacabras ze Žďáru n. S., na druhém místě skončil tým
Kapři A a třetí skončili hráči Rainbow Banana z Bohumína.
Důležitým aspektem každého turnaje v Ultimate je předávání ceny Spirit of the Game (Duch hry), kterou neurčuje pořadatel, ale týmy na základě fair-play. Letos tuto cenu oprávněně
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získal tým Chupacabrasa. Turnaj má mezi hráči velkou oblibu
díky pohodové a přátelské atmosféře a my budeme rádi, když
to tak zůstane i do dalších ročníků.
Mgr. Jan Rozehnal, pedagog volného času
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
S politováním oznamujeme, že vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN Ministerstvem zdravotnictví ČR se ruší konání velikonoční výstavy dne 1. dubna 2020 na Odborném učilišti ve Cvrčovicích.
Děkujeme za pochopení.
Jana Musilová, sekretariát školy

JARO NA ODBORNÉM UČILIŠTI CVRČOVICE VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ
Zimní období je již definitivně za
námi a s příchodem jara nastává čas, kdy
mají žáci zahradnického oboru plné ruce
práce.
Začíná to už někdy v lednu navážením mnohdy ještě zmrzlé zeminy do
pracovny a přípravou zahradnických
substrátů, následně probíhají výsevy, od
těch nejranějších v únoru až do konce
dubna, přepichování, hrnkování, řízkování, mezitím zakládání pařenišť, každodenní péče o výsevy – zálivka, kypření,
přesuny odrůstající sadby do pařenišť
– a tato péče trvá nepřetržitě až do chvíle, kdy začnou přicházet první zákazníci
dychtiví sadby salátu, kedluben, rajčat,
paprik a ostatních výpěstků.
Také žáci oboru květinářské a aranžérské práce nezahálí. Prvním ještě předjarním svátkem je sv. Valentýn, na jehož
počest proběhla soutěž o nejlepší va-

lentýnskou květinovou vazbu. V únoru
následoval školní stužkovací ples, jehož
květinová výzdoba byla rovněž svěřena
žákům aranžérského oboru. V březnu
tradičně reprezentují školu naši nejšikovnější aranžéři na floristické soutěži
Zámecké vázání v Kelči.
Velkou jarní akcí je aranžérská soutěž Cvrčovická kopretina, 29. 4. 2020
proběhne již její osmý ročník. V soutěži se utkají mladí aranžéři a aranžérky
partnerských škol a žáci tak budou mít
možnost nejen vytvořit krásné tematické vazby a porovnat tak svoje dovednosti s žáky jiných učilišť, ale i poznat nové přátele, se kterými je spojuje
společný zájem – aranžování květin. Už
nyní se na soutěž a na naše hosty velmi
těšíme!
Soutěžní dekorace budou vystaveny
2. 5. 2020 na koštu vína v Pohořelicích

v radničním sále, kde si je mohou zájemci z řad veřejnosti prohlédnout.
Ing. Jana Michlovská,
učitelka odborných předmětů

DENÍK SILOVÉHO TROJBOJE
Zdravíme občany města Pohořelice a přinášíme další zpravodajství ze soutěží v silovém trojboji za měsíc únor. V tomto
měsíci se zúčastnil náš oddíl dvou soutěží.
1. Mistrovství Moravy družstev v klasickém silovém trojboji, které se konalo 15.února ve městě Zastávka. Za oddíl
soutěžili David Lacina, Vojtěch Haker, Petr Patočka a Matouš
Kavický.
Díky svým výkonům (viz. tabulka) se umístili na 12. místě
z šestnácti družstev.
Jméno
Dřep
Benčpres Mrtvý tah Total
David Lacina
182.5 kg 112.5 kg 232.5 kg 527.5 kg
Vojtěch Haker 175.0 kg 100.0 kg 205.0 kg 480.0 kg
Petr Patočka
145.0 kg 82.5 kg 190.0 kg 417.5 kg
Matouš Kavický 150.0 kg 82.5 kg 170.0 kg 402.5 kg

stříbrnou medaili za dřep a také dobrou pozici pro získání nějakého cenného kovu za trojboj. Na benčpresu zvedl pohodových 160 kg a mohl tak přejít na poslední disciplínu mrtvý
tah, kde se mu povedlo dotáhnout 260 kg pro bronzovou
medaili a také celkový trojbojařský total 710 kg.
Honza se tímto výkonem umístil v kategorii do 93 kg na
2.místě a v celkovém pořadí skončil na 6. místě.
Jan Strouhal, TJ Sokol Pohořelice

Další soutěž byla 28. mistrovství České republiky mužů
a žen v silovém trojboji (EQ), konané 29. února v Ostravě.
Z našeho oddílu se zúčastnil pouze jeden závodník, a to
Jan Strouhal v kategorii mužů do 93 kg Honza ihned zabojoval na dřepech a výkon 290 kg mu zajistil osobní rekord,
WWW.POHORELICE.CZ
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V POHOŘELICÍCH V ROCE 2020
Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8.
března, je mezinárodně uznávaný den stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských
švadlen v roce 1908. Svátek žen byl poprvé slaven 28.
února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu,
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho
cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Také my jsme si v letošním roce tento svátek připo-

mněli. A sice malou oslavou v sále Radnice v pátek 6.
března. Jako hosté se naší akce zúčastnili předseda OV
KSČM Břeclav Stanislav Šprtel, zastupitel JmK Zdeněk Tesařík a také náš 2. místostarosta Josef Svoboda.
Pro účastníky jsme připravili občerstvení – zákusky,
jednohubky, slané pečivo, kávu, čaj a pití. Ale hlavní náplní byla vlastní zábava. Na klávesy zahrál Petr Procházka
a my jsme si zazpívali, zatancovali, ale také popovídali
se známými. V pozdních večerních hodinách jsme se
rozcházeli s pocitem příjemně prožitého večera.
Marie Smejkalová

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
NATĚRAČ
Ten chlap má vymalováno!
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec,
živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli ...
Donald Churchill je autorem tzv. „čistých komedií“, které si kladou jediný cíl, pobavit a rozesmát
diváka. A umí to dokonale!
V Natěračovi rozvíjí situaci klasického milostného trojúhelníku. Hlavní hrdinka naší hry Simona je
nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roli v tom sehraje náhodně přítomný
natěrač?
Komedie Natěrač je českému publiku dobře
známá. V devadesátých letech Natěrače nezapomenutelným způsobem ztvárnil například Josef
Dvořák. Ještě větší popularitu získala inscenace
s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem. S diváckým
ohlasem se setkalo i televizní zpracování s Janem
Budařem a Jitkou Čvančarovou.
A protože dobré komedie nestárnou (a je jich
jako šafránu), přinášíme verzi novou s Leošem Nohou (Okresní přebor), Barborou Mottlovou (Přijela
pouť) a Evou Decastelo (Ohnivý kuře).
O tom, jak se nám podařilo splnit zadání autora
„pobavit publikum“, se můžete přesvědčit sami

Pohořelice, kino 25. 4. 2020 v 19 hodin, vstupné 230 Kč.
Předprodej v městské knihovně, Brněnská 2
Lukáš Sýkora, produkce
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DEN MATEK
Také máte doma svůj nebo babiččin památníček plný vzpomínek?
Musica dolce vita vám přináší LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU , program plný
krásné hudby našich klasiků.
Program bude ozvláštněn citacemi z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové,
jíž doba počátku minulého století
přímo učarovala. Zhlédnete módní přehlídku klobouků a dobových

šatů dam z kloboukového klubu
Dantes Brno.
Oslavíme Den matek humorným
pohledem do života našich prababiček.
V neděli 10. května 2020 v 15
hodin v sále Radnice, ženy zdarma, muži 70 Kč. Místenky si můžete vyzvednout na KIC Pohořelice.
Pořádá město Pohořelice.
Alena Bilavčíková,
KIC Pohořelice

XVI. ROČNÍK SLAVNOSTÍ MĚSTA POHOŘELICE A OKOLÍ
PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ ÚČINKUJÍCÍ NA SLAVNOSTECH MĚSTA 2020
DAVID KOLLER
Český rockový zpěvák, skladatel a bubeník,
producent a příležitostný herec. Patří k významným muzikantům střední
generace českého bigbítu. Je čtyřnásobným
vítězem v kategorii Zlatý slavík a šestinásobný
držitel ceny Anděl. Autor
mnoha dnes již klasických hitů se nejvíce proslavil jako lídr rockové
skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. V roce
2018 přišla na svět kolekce třinácti nových písní v podání osvědčené sestavy Koller, Kodym, Dvořák a PBCH.
EvoLucie vyšla na CD a 2LP. Po vyprodaném podzimním turné podnikla Lucie v roce 2019 šňůru po České
republice. Spolupráce pokračuje i v letošním roce.
David Koller účinkoval i v dalších rockových formacích (Kollerband, Pusa, Žentour, Jasná páka, Blue
Effect), byl též hudebním producentem (Koistinen, Alice, Plexis, Oskar Petr, Walk Choc Ice, Lucie Bílá). Spolu
s Michalem Dvořákem složili hudbu k filmu Amerika
(1994), Poslední přesun (1995) a Mrtvej brouk (1998).
Účinkoval ve filmech Pražákům, těm je tu hej (1990),
Akumulátor (1994). Host u řady kapel a interpretů (Pražský výběr, Turbo, Žlutý pes, Hudba Praha, P. Habera, H.
Vondráčková, R. Müller, Anna K. či Miro Žbirka). Působil
i jako koncertní bubeník v kapele Chinaski. Společně
s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis
stál za vybudováním kulturního centra MeetFactory,
otevřeného v roce 2007.
WWW.POHORELICE.CZ

V současnosti koncertuje se svou skvělou kapelou
v rámci Acoustic Tour.
„ Dýchej slunce, s mraky splývej, zemřít ještě nemusíš. Křič a zpívej, neutíkej, dokud život nezkusíš,“ text
písně Extase z alba TEĎ a TADY z roku 2010.
Tomáš Staněk,
manažer skupiny
MAREK ZTRACENÝ
Marek Ztracený je český zpěvák, pocházející ze západních Čech, ze Železné Rudy na Klatovsku. V roce
2008 získal v soutěži Český slavík ocenění Objev roku.
Již od dětství se věnoval hře na klavír a skládání hudby. Díky svému talentu a nadšení vystudoval skladbu
na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Vlastní tvorbu
vypiloval během amatérského hraní, nyní se však rozhodl svou hudební kariéru posunout o stupeň výš.
V showbusinessu se začal výrazněji prosazovat až na
jaře 2008, kdy jeho první singl Ztrácíš do svého playlistu nasadila Evropa 2. Z neznámého singlu se rázem stal
hit. V současnosti ho můžete slyšet i na dalších českých
rádiích a také na hudební televizi Óčko. Se svou první
známou písní vyhrál Marek Ztracený koncem května
i polský mezinárodní hudební festival PBS Bank Carpatia festival Rzeszow v kategoriích zpěv a nejlepší píseň
v konkurenci stovky účinkujících z celé Evropy.
V roce 2013 vydal desku V opilosti, o dva roky později desku Pády. Ta se dočkala dobrého přijeti jak fanoušků, tak kritiky. Všechny písničky na tuto desku napsal
na jeden zátah a tentokrát na kytaru. Návrat k rádiovým
hitům přichází v roce 2018 s deskou Vlastní svět. Obrovský úspěch měla píseň Léto 95. V klipu k této písni si
zahrála spousta slavných osobností včetně Karla Gotta.
Následovali písně Minulost, To se mi líbí anebo nejnovější klip Dvě láhve vína.
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Kromě CD Vlastní svět vydal Marek Ztracený také
záznam ze svého koncertu ve Fóru Karlín. Tomuto zpěvákovi se letos v únoru podařilo vyprodat dokonce 2x
O2 arénu. Kromě vlastní tvorby se věnuje i skládání pro
další interprety. Během koncertu ve Fóru Karlín dostal
nabídku zkusit napsat píseň pro Karla Gotta.Podle Karla Gotta to byla píseň, na kterou dlouho čekal a z písně
Ta pravá se stal hit. O ten se postaral i Haně Zagorové. Ta ho sama kontaktovala se žádostí o písničku na
svou zatím poslední desku. Vznikla tak píseň Já nemám
strach.
Čerpáno z Wikipedie

HENYCHOVÁ A KLECANDR
Dvojrecitál legendy folkového šansonu kytaristky a osobité zpěvačky Evy Henychové a všestranného
kytaristy a zpěváka skupiny Oboroh Slávka Klecandra
vychází z časem prověřené mnohaleté spolupráce na
pódiích i v nahrávacím studiu. Koncert nabízí zážitek ze
vzájemného jiskření převážně kladně nabitých částic
obou interpretů.
Klecandr Slávek
RED SOCKS ORCHESTRA
je pohořelický big band, jehož repertoár je složen
z hitů z období rock and rollu, taneční hudby 70. a 80.
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let až po současnou muziku. Historie tohoto hudebního tělesa je úzce spojena se Základní uměleckou školou
v Pohořelicích. Postupem času se ze školního hudebního souboru stal profesionální big band, který dnes hraje na plesech a kulturních akcích v širokém okolí.
Na jaře roku 2018 se hlavním zpěvákem kapely stal
Adam Kukačka, finalista soutěže SuperStar z roku 2013.
Spolupráce se osvědčila a Red Socks Orchestra spolu
s Adamem vytvářejí na pódiu jedinečnou show.
Na loňských městských slavnostech vystoupili
Red Sock Orchestra společně se známou zpěvačkou
Kate Matl a předvedli několik nových známých hitů
ve svém originálním podání. Letos se opět můžete těšit na obohacený repertoár. Diváci, kteří si pamatují
vystoupení kapely z minulých let, určitě ocení další
nové písně z nabídky současnýh hitů, ale i osvědčených klasik.
Milan Šťastný,
RSO
ŠLÁGRPARTA
ŠlágrParta je československý fenomén a nejúspěšnější
kapela na Šlágr TV.
Za poslední roky
vyhrála
několikanásobně
veškeré
hitparády, ceny diváků, získala tisíce
příznivců, je nejprodávanější kapelou
a velmi úspěšně
vyprodává sály na svých koncertech. Interpreti ŠlágrParty (Karel Peterka, Mára, Frankie Zhyrnov, Helena
Hamplová) jsou známá jména již několik generací. Za
desítky let své sólové profesionální hudební kariéry získali tisíce fanoušků i daleko za hranicemi Česka
a Slovenska a jako seskupení tvoří jedinečnou kapelu. Koncert ŠlágrParty není klasický koncert, ale spíš
dvouhodinová show, o které zúčastnění diváci dlouho
mluví jako o neskutečném zážitku a při které každý divák na dlouhou dobu načerpá pozitivní energii a dobrou náladu. Repertoár skupiny tvoří vlastní písničky,
plné energie a dobré pohodové nálady. Kombinace
moderní hudební tvorby ve stylu pop-dance music,
spojené s harmonikou, saxofonem a sborovým zpěvem, udělaly ze ŠlágrParty během krátkého okamžiku velmi oblíbenou kapelu. Během vystoupení, plného originálních, již zlidovělých melodií, provázených
vtipným mluveným slovem, zazní také největší hity
jednotlivých interpretů. Koncert je určený pro všechny věkové kategorie.
Frankie Zhyrnov,
kapelník
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Vážení spoluobčané, po mírné
odmlce se vám opět ozýváme se
zprávami nejnovějšími, ale poněkud
chmurnými, tak pojďme na ně!
Jak všichni víme, nemáme to teď
nikdo nikterak lehké, ale zachovejme
rozvahu, zapojme šedou kůru mozkovou a buďme nejen optimisté, ale
i zodpovědni sami k sobě i svému okolí. Zanechme paniky a zachovejme klid.
A s tímto i my přistupujeme k naší
další činnosti ve dnech budoucích, takže:
Velikonoční výstava bude, pokud
nenastane konec světa - pozvánka ve
formě plakátu je již na světě - co nás
i vás čeká - součástí výstavy je především náš hlavní úkol - to jest - vytvořit
startovní rekord pro rekordní počet
vystavovaných pohlednic s velikonoční tematikou - troufáme si tvrdit, že
nejen český či evropský, ale i možná
světový, neboť doposud nikoho nenapadlo tento rekord vytvořit. Snad
budeme mít možnost svoji celoroční
práci ukázat široké veřejnosti nejen
z Pohořelic a okolí, ale i z jiných částí
republiky?! Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří nám pomohli, někdo donesl 4, někdo i 40 či
více pohlednic a tak se každá počítá.
Bohužel budeme muset uzavřít
část expozicí v Konírně, neboť v zadním traktu došlo k neočekávané havárii - vlivem necitlivého vyklízení
půdy došlo k sesunu omítek a kousků
zdiva, takže vstup zakázán. Nehledě
na nález letecké pumy - ta byla naštěstí nefunkční a byla odborně pyrotechniky zneškodněna. Inu, nemáme

to lehké, ale my se jen tak nevzdáme!
Leták obsahuje veškeré nutné informace týkající se data i hodin prohlídek, takže budeme šetřit papírem
a nebudeme vás zahlcovat dalšími
informacemi.
Držte nám i sobě palce, ať nám nic
v uspořádání výstavy nejen této, ale

i dalších nic a nikdo nebrání.
Pokud se něco změní, dáme včas
vědět prostřednictvím rozhlasu, stránek města i na FB.
S přáním všeho dobrého - hlavu
vzhůru.
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda Muzejního spolku

VZPOMÍNÁME
Dne 10. dubna uplyne rok, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
a tchán pan KAREL MARŠÁK.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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