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Vážení spoluobčané,
život v naší zemi a také v Pohořelicích se pomalu vrací do normálu. Nadcházející období je, troufám si říci, po vánočních svátcích nejkrásnějším
obdobím – doba prázdnin a dovolených. Využijte těchto dní k odpočinku,
sousedskému posezení u dobrého jídla a vína, grilování, trávení času v přírodě, u vody či u bazénu, v každém případě s rodinou.
Kam se člověk dostane za 2,5 minuty? Do vesmíru, neuvěřitelné! Na konci května jsme měli možnost sledovat fenomenální úspěch Elona Muska,
když vystřelil ze Země do vesmíru raketu Falcon 9 a loď Crew Dragon se
dvěma astronauty na palubě a oni tak unikli zemské gravitaci. Jejich cílem
je Mezinárodní vesmírná stanice, na které budou jeden až čtyři měsíce. To
nejtěžší, co budou mít před sebou, je šťastný návrat domů a ten přeji i vám
z vašich dovolených.
Věřím, že naše děti nám udělaly radost vysvědčením, za což bychom je
měli ocenit, nebo se s jejich výsledky psychicky vyrovnat... Chtěl bych poděkovat a popřát zaslouženou dovolenou našim učitelům a učitelkám a všem,
kteří se během školního roku podílejí na vzdělávání našich dětí a na smysluplném trávení jejich volného času. Jako odměnu od nás přijměte pozvání
na slavnostní otevření přístavby základní školy na ul. Dlouhá, které pro vás
chystáme na 28. srpna se začátkem v 16 hodin. Těšíme se na vás.
Za vedení města vám přeji pěkné letní dny.
Bc. Miroslav Novák,
starosta

ČERVENEC - SRPEN 2020

ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
41. schůze rady města, konaná dne 20.5.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila finanční dar ve výši 10.000 Kč pro Linku bezpečí,
z.s. na provoz krizové linky,
• schválila zápis změny údajů uvedených v rejstříku škol
a školských zařízení u ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková
organizace, a to navýšení kapacity základní školy na 950
žáků s účinností od 1.9.2020. Současně schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity základní školy při ZŠ a MŠ
Pohořelice, v rejstříku škol a školských zařízení, vedeným
MŠMT,
• schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy na
ul. Hybešova a ul. Šumická dle žádosti MŠ Pohořelice, a to
na dobu neurčitou,
• schválila nabídku firmy Union Grid, s.r.o., na stavební akci
Veřejné osvětlení části ulice Znojemská a U Cihelny za celkovou cenu 1.987.000 Kč včetně DPH,
• schválila dodatek č. 3 k PS_1200119932 a nabídku na povinné pojištění pro kolový nakladač Weycor AR40 s příslušenstvím dle nabídky od pojišťovacího makléře Eurovalley, s.r.o.,
• schválila dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 109/2020 uzavřené s firmou AV Media, a.s., Praha 10, kterým se prodlužuje doba plnění, a to nejpozději do 30.6.2020,
• schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
228/2018 uzavřené s firmou Winning PS - stavební firma s.r.o., Brno, kterým se mění termín ukončení díla na
15.7.2020,
• vzala na vědomí seznam sponzorů pro kulturní akce
v roce 2020.
42. schůze rady města, konaná dne 10.6.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení – firmu Schenk – sportovní povrchy, spol.
s r.o., Brno, nabídková cena ve výši 2.042.839,08 Kč bez
DPH na zhotovení veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního povrchu – sportovní hala Pohořelice,
• schválila dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení – firmu SET – stavby, s.r.o., Němčany 290,
nabídková cena ve výši 347.957,28 Kč vč. DPH na zhotovení veřejné zakázky RD č.p. 499 Pohořelice – odstranění
stavby,
• schválila zrušení výběrového řízení na zhotovení veřejné
zakázky Pohořelice – lávka pro pěší přes Mlýnský náhon
u MŠ. RM ukládá připravit návrh jiné varianty technického
řešení lávky,
• schválila dle doporučení výběrové komise výsledek výběrového řízení – firmu Winning PS – stavební firma, s.r.o.,
Brno, nabídková cena ve výši 1.453.013,96 Kč vč. DPH na
zhotovení veřejné zakázky Doplnění 3. třídy MŠ Šumická,
• schválila výsledek výběrového řízení veřejné zakázky
a uzavření Smlouvy o dílo II/416 Pohořelice – okružní křižo2
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vatka mezi městem Pohořelice a IMOS Brno, a.s. Cena díla
(stavební objekty města) činí 14 346 989,20 Kč bez DPH,
schválila bezplatné zapůjčení 15 ks pivních setů a tanečního parketu na hodovou zábavu ve Smolíně dne 04.7.2020
dle žádosti SDH Smolín,
schválila vyvěšení moravské zemské vlajky na budově
městského úřadu dne 05.7.2020,
schválila Dohodu č. 06386237/2020/Pohořelice vlastníků
provozně souvisejících vodovodů mezi městem Pohořelice a RAPAJA, s.r.o., Pohořelice, pro stavbu: Pohořelice –
areál bývalých kasáren, vodovod – SO 01 – Vodovodní řad
42-F-1 na pozemcích parc. č. 389/25, 389/14 a 389/1 v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou,
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 471/2019 s firmou FORM, spol. s r.o., Kozmice, Poručíka Hoši 512/2a, PSČ
747 11, IČ: 43964532, kterým se mění cena o dílo z původní výše 1 457 558,00 Kč bez DPH o 193 651,00 Kč bez DPH.
Nová cena díla činí 1 651 209,00 Kč bez DPH. RM současně
schvaluje prodloužení termínu dokončení a předání díla
do 24.7.2020,
schválila účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Hybešova 955, Pohořelice, za rok 2019 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
uložila vedení města do příštího zasedání ZM předložit
aktualizaci obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č.
1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
schválila cenovou nabídku úplné aktualizace územně
analytických podkladů 2020 ve výši 363.000 Kč vč. DPH
od firmy GEPRO, spol. s r.o., Brno,
vzala na vědomí omezení provozu Mateřské školy Pohořelice v době letních prázdnin od 10.8. do 31.8.2020 (včetně) dle předloženého návrhu ředitelky MŠ Pohořelice,
schválila cenovou nabídku Davida Zpěváka, zednické práce ve výši 393.433 Kč vč. DPH na provedení venkovních
úprav MŠ na ul. Šumická,
schválila výpůjčku (zdarma) venkovního hřiště na sportovní hale a dopravního hřiště v době letních prázdnin
v termínu 13.7.-24.7.2020, 17.8.-21.8.2020 pro příměstské
tábory dle žádosti SVČ Pohořelice,
schválila hudební program Slavností města Pohořelice ve
dnech 11.6 -13.6.2021,
souhlasila se zřízením 2 přípravných tříd pro šk. rok
2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Pohořelice,
p.o., dle žádosti ředitele ZŠ,
souhlasila se zařazením území města Pohořelice do působnosti MAS Podbrněnsko pro nové období 2021 – 2027,
schválila pořádání Slavností jídla a vína dne 27.6.2020
u sportovní haly na parkovišti v době od 11.00 do 22.00.
Mgr. Renata Babčanová
MěÚ Pohořelice
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Přístavba základní školy na ul. Dlouhá
Přístavba ZŠ byla zkolaudovaná v březnu. Dodavatel
vnitřního vybavení dodal nábytek začátkem června,
škola vybavuje učebny výpočetní technikou z vlastních
i dotačních prostředků. S novými prostorami a vybavením se seznamují učitelé i provozní pracovníci (výpočetní a audiovizuální technika, vzduchotechnika atd.).
Představení přístavby školy veřejnosti proběhne v odpoledních hodinách v pátek 28. srpna 2020.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Dodavatel instaluje zařizovací předměty, provádí úpravy prostranství ve dvoře, probíhá renovace parket a obložení dveří. Společnost FORM vyrábí nábytek. Firma
chystá vydláždění prostoru před vstupem do objektu.
Představení opraveného objektu proběhne ve dnech
11. a 12. září.
Parkoviště u zdravotního střediska
U zdravotního střediska se staví 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. Součástí stavby parkoviště je i přeložka
vedení nízkého napětí, sdělovacích kabelů, veřejného
osvětlení. Firma osazuje obrubníky a pokládá podkladní vrstvy pro dlažbu a živičnou vozovku. Stavba bude
hotova do konce léta.

přístavba ZŠ,
počítačová učebna

Pfann, úprava nádvoří

Demolice skladu SVČ na Tyršově ulici, stavba nového skladu
S ohledem na havarijní stav objektu skladu v areálu SVČ
na ul. Tyršova bylo rozhodnuto o jeho zbourání. Na místě zdemolovaného skladu dodavatel postavil nový objekt.
Výstavba veřejného osvětlení v ulici U Cihelny, části
Znojemské a ČSA (zadní část kasáren)
V červnu zahájí ve výše uvedené oblasti kabelizaci nízkého napětí (a odstranění vzdušného vedení NN včetně
sloupů) společnost Union Grid, s.r.o., pro firmu EON. Firma současně uloží kabel veřejného osvětlení a postaví
stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel.
Stavba okružní křižovatky
V červenci začne společnost IMOS Brno s výstavbou
okružní křižovatky. Financování stavby bude vícezdrojové, stavební objekty, které se týkají krajských komunikací, bude platit Jihomoravský kraj. Opravu ulice Sportovní, stavbu parkovacích míst na téže ulici a odvedení
dešťových vod bude financovat město. Jedná se o částku cca 17,5 mil. Kč.

WWW.POHORELICE.CZ

Pfann, pergola ve dvoře objektu

parkoviště u zdrav. střediska - kladení obrubníků,
příprava podkladů pro položení dlažby, živice
3
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Demolice objektu Vídeňská 499
V průběhu července odstraní společnost SET stavby objekt na křižovatce ulic Znojemská – Vídeňská. Uvolněním
tohoto prostoru se zlepší rozhledové poměry, a tím i bezpečnost silničního provozu.
Oprava fasády Brněnská 120
V červnu zahájili pracovníci firmy Zajíc-Zborovský opravu
fasády na objektu Brněnská 120 (bývalý „Statek“). Práce
potrvají do konce září.
dům Vídeňská 499 určený k demolici

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. 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,
místostarosta

Brněnská 120, oprava fasády

OZNÁMENÍ MĚÚ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zvýšení frekvence svozu tříděného
odpadu
Z důvodu časté přeplněnosti kontejnerů na tříděný odpad na
veřejných sběrných místech byla
od června 2020 zvýšena frekvence
svozu odpadu. Papír a plast je nyní
svážen v týdenním intervalu, dosud
to byl čtrnáctidenní interval. Toto
opatření s sebou nese zvýšení nákladů na odpadové hospodářství
města. Po třech měsících proto bude
vyhodnoceno, zda je nutné častější
svoz tříděného odpadu zachovat,
nebo bylo zvýšené množství odpadu pouze přechodné v souvislosti
s koronavirovou pandemií, kdy byly
lidmi více využívány zásilkové služby a zvýšilo se tak množství odpadů
z obalového materiálu. Frekvence
svozu odpadu z domácností zůstává
nezměněna.
4

Mrtvý divočák do plastů nepatří!
V této souvislosti upozorňujeme
občany, aby odpady do kontejnerů
vhazovali stlačené, odpady důsledně
třídili a do jednotlivých kontejnerů
vhazovali pouze odpady, pro které
jsou určeny. To se v mnohých případech neděje a nezůstává přitom jen
u příměsí jiných odpadů z domácností – v kontejnerech na tříděný odpad byla nalezena i mrtvá těla zvířat,
včetně jednoho kusu divokého prasete. Ačkoli to možná může vyvolat
úsměv, činí toto chování občanů svozové společnosti velké problémy při
následné manipulaci s odpadem na
třídící lince. I když pomineme extrémy, jakékoli jiné odpady než ty, pro
které je daný kontejner určen, znehodnotí celé množství vytříděného
odpadu. Tento odpad pak není možné dále využít a skončí na skládce,

což neprospívá životnímu prostředí
ani městské pokladně.
Nový typ kontejneru na textil, tzv.
Chytrý tučňák
Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad na ul. Brněnská u prodejny
Jednoty byl umístěn nový kontejner

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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na textil, tzv. Chytrý tučňák. Jedná se
o nejnovější typ sběrného kontejneru
spol. Textil ECO, a. s., na jehož vývoji se
podílelo i VUT Brno - katedra průmyslového designu. Kontejner je nově
osazen i výdejními boxy. Na jednom
místě tak občané získají možnost
odevzdat oděvy, které nepotřebují,
a současně si zde mohou vyzvednout
balíček s oděvy vybranými na e-shopu firmy, a to v podstatě kdykoli.
Nabízena je kompletní služba, která
prodlužuje životnost oděvů a šetří tak
životní prostředí. Na horní části kontejneru jsou umístěny solární panely,
prostřednictvím kterých je Chytrý tučňák dobíjen. Kontejner dále obsahuje

USB porty, díky nimž si lidé mohou
nabít svůj mobilní telefon. Současně
je každý kontejner vybaven senzory,
které zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu a atmosférický
tlak v okolí kontejneru, a také displej,
který tyto informace zobrazuje. Připravuje se aplikace umožňující sdílení
těchto informací. Kontakt na e-shop
firmy bude doplněn po jeho spuštění.
Ke snížení uhlíkové stopy přispělo
i město Pohořelice
Město Pohořelice v roce 2019 přispělo díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů ve

spolupráci se společností EKO-KOM,
a. s., ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy. V roce 2019
bylo v Pohořelicích vytříděno 589,272
t odpadu (papíru, plastů, skla, kovů
a nápojových kartonů), což představuje dosažení úspory 683,073 tun
emisí CO2 ekvivalentu a úspory energie 12 784 168 MJ. Současně město
získalo od společnosti EKO-KOM, a. s.,
za provoz systému tříděného sběru
částku 936 761 Kč.
Děkujeme, že třídíte odpad!
Ing. Ivana Galiová,
odbor životního prostředí MěÚ
(ivana.galiova@pohorelice.cz)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ROZJEZD KNIHOVNY PO KORONAVIRU
Nouzový stav a koronavirová krize postihla i naši
knihovnu, která musela být od 13. 3. do 28. 4. z nařízení
vlády uzavřena. Postupně se začala opatření uvolňovat
a knihovnám bylo umožněno otevřít. Knihovna v Pohořelicích otevřela 29. 4. a pobočky ve Smolíně a Nové
Vsi následně také, za přísných hygienických opatření.
Všichni, kteří vstoupili do prostor knihovny, si museli
vydezinfikovat u vchodu ruce a mít nasazenu roušku.

WWW.POHORELICE.CZ

Každá vrácená kniha byla nechána 3 dny v karanténě.
Uvnitř jsme odklidili hrací koutky, aby se lidé zbytečně
v prostorách neshromažďovali. Nebylo možno využít
počítače a čítárnu. Nápor čtenářů po znovuotevření
byl velký. Skupinky se začaly tvořit už před 9. hodinou
a celé dny neměly konce. Každý den bylo obslouženo
přes 100 uživatelů. Situace se postupně zklidnila. Mnoho čtenářů knihy jen vracelo a žádné další si nepůjčova-

5
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li. Během uzavření proběhla revize knih, vylo vyřazeno
přes 1000 opotřebovaných a zastaralých knih. Objednali jsme pro vás přes 250 knižních novinek, které jsme
postupně zpracovávali. Mezi nejžádanější knihy patří
dětská leporela a knihy z edice Kouzelné čtení k Albi
tužce. Tyto knihy máme v nabídce všechny, které byly
dostupné. O všech omezeních a změnách vždy informujeme na stránkách naší knihovny v sekci aktuality,
na stránkách města, na facebooku, v místním rozhlase,
v Pohořelickém zpravodaji. Na všechny nové i stávající
čtenáře se těšíme i v letních měsících s prázdninovou
půjčovní dobou. Přijďte si k nám do knihovny vybrat tu
nejlepší pohodovou knihu na dovolenou nebo jen tak
ke čtení na zahradě či u vody.
Ivana Háková,
knihovnice

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Pondělí

8.00 - 11.00

12.00 - 18.00

Úterý

8.00 - 11.00

12.00 - 14.00

Středa

8.00 - 11.00

12.00 - 18.00

Čtvrtek

8.00 - 11.00

12.00 - 14.00

Pátek

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
BRÁNA DO ŘÍMSKÉ ŘÍŠE OTEVŘENA
Jihomoravská krajina v okolí Pálavy vydala již nespočet cenných pokladů. Nyní na území zaniklé obce
Mušov vznikl projekt Návštěvnického centra Mušov –
Brána do Římské říše. KIC Pohořelice bylo pozváno na
slavnostní otevření dne 20. června 2020 za účasti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, zástupců
Akademické rady AV ČR, vedení Archeologického ústavu AV ČR, Brno a dalších hostů. Po čtyřech letech od
vzniku Archeoparku Pavlov se tak otevřel druhý objekt
podobného charakteru na pomezí vědy a popularizace. Centrum se nachází na úpatí návrší Hradisko u Mušova, které ukrývá celoevropsky unikátní naleziště
z doby římské. Vzniklo s finanční podporou Akademie
věd ČR a jeho otevření se příznačně uskutečnilo v roce,
kdy Archeologický ústav AV ČR, Brno, slaví významné
jubileum: padesáté výročí samostatné existence. Záměrem Návštěvnického centra je představit poutavou
formou památkovou hodnotu a historický význam římské pevnosti na Hradisku, ukázat stopy, které na našem
území zanechaly římské legie ve 2. století n. l.
V Návštěvnickém centru se moderní, interaktivní
a edukativní formou prezentace představuje archeologický výzkum a také způsob archeologického poznání.
Jde o stálé prezentace v podobě filmového promítání,
vitrín s exponáty a digitálních informačních ploch. Dále
se v centru budou konat programy s hranými ukázkami ze života římských legionářů a obyvatelů regionu
v prvních stoletích našeho letopočtu. Tyto programové
nabídky si od září letošního roku jistě oblíbí naši žáci základních škol. Součástí je naučná stezka, která návštěvníky zavede na místa unikátních archeologických objevů.
6

„Brána je od toho, aby se skrze ni procházelo. Učiníme proto všechno, aby skrze ni procházelo co nejvíce lidí, a když z ní budou vycházet, aby pochopili, že ochrana společného kulturního dědictví, péče
o něj a snaha o neustálé poznání má smysl a že nás
vždy obohacuje. Tuto lokalitu chráníme jako kulturní
památku, cítíme proto povinnost vysvětlovat význam
ochrany lidem touto formou,“ vyzdvihuje Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, který je
duchovním otcem Návštěvnického centra Mušov.
Centrum se nachází v těsné blízkosti vstupu do
AQUALANDU MORAVIA a bude jistě dalším oblíbeným
turistickým cílem, který se nachází nedaleko našeho
města. Bližší informace zjistíte na www.branadorimskerise.cz
Kulturní a informační centrum Pohořelice
Alena Bilavčíková
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KULTURNÍ AKCE V POHOŘELICÍCH
Zveřejňujeme připravované kulturní akce v našem městě do konce roku, průběžně budeme doplňovat. Bližší informace najdete na stránkách města www.pohorelice.cz.
Červenec
• 19.7. Letní kinoVlastníci, vstupné 50, Kč, zahrada
MěÚ, Vídeňská 699, pořádá město Pohořelice
• 25.- 26. 7. Jakubské hody
Srpen
• 9.8. Letní kino Příliš osobní známost, vstupné 50 Kč,
zahrada MěÚ, Vídeňská 699, pořádá město Pohořelice
• 13.8. Na stojáka – Adéla Elbel + Zbyněk Vičar + Radek Petráš, amfiteátr Paarova zámečku, Lidická 12,
Pohořelice, začátek ve 20 hod., vstupné 250 Kč,
předprodej vstupenek od 7. 7. 2020 na KIC Pohořelice, pořádá město Pohořelice
• 15.8. Las Velkas - Velký Dvůr, začátek v 17 hod., pořádá skupina MášČasBand
• 28.8. Slavnostní otevření přístavby ZŠ Pohořelice
• 30.8. Letní kino 3Bobule, vstupné 50 Kč, zahrada
MěÚ, Vídeňská 699, pořádá město Pohořelice
Září
• 4.9. Srandy kopec - pořádá SVČ Pohořelice
• 11.9. Slavnostní otevření komunitního centra - hotel
Pfann
• 12.9. Den zdraví v komunitním centru hotelu Pfann
• 15.9. Komedie Čarodějky v kuchyni, začátek v 19
hod., kino, hrají: Dolinová, Pogodová, V. Navrátil, vstupné 200 Kč, předprodej od 17.8. v městské
knihovně, pořádá město Pohořelice
• 18.9. Den s IZS – pořádá město Pohořelice a SVČ Pohořelice
• 19. - 20.9. V PohoFoodfest v Army Dirt Parku, SO:
11 – 23 hod., vystoupí skupina Red Socks Orchestra ,
NE: 11 – 18 hod., vystoupí HRAD92
• 21.9. Divadlo pro děti Veselá pouť, hosté JŮ a Hele,
kino, 8.30 a 10.00, pořádá město Pohořelice
• 24.9. Cestovatelská beseda Irán s Jiřím Sladkým, 17
hod., knihovna
• 25. - 26.9. - Bazárek, sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
Říjen
• 4.10. Den seniorů - účinkují Mára Show - Mára
a Frankie Zhyrnov + Vratislav Měchura., sál Radnice,
v 17hod., pro seniory zdarma, pořádá město Pohořelice
• 7.10. Koncert učitelů, pořádá ZUŠ Pohořelice
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8.10. Beseda Nordkapp aneb Cesta za Severní polární
kruh s MUDr. Martinem Ondráškem, 17 hod., knihovna
9.10. Travestishow, začátek v 19 hod., sál Radnice,
v předprodeji od 11.8. vstupné 300 Kč, sál Radnice
17.10. Den padajícího listí – pořádá SVČ Pohořelice
17.10. Babské hody - sál Radnice
19.10. Divadelní představení Můžem i s mužem, hrají: Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Kateřina Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, kino, začátek v 19 hod.
(náhradní termín za 27.3.)
23.10. Podzimní koloběžkování – pořádá SVČ Pohořelice
24.10. 10. ročník Folkobraní - host Žalman, začátek ve
20 hod., vstupné 200 Kč, sál Radnice, pořádá MášČasBand a město Pohořelice

Listopad
• 3.11. Komedie Švanda, kino, začátek v 18 hod., hrají: Martin Maxa, Heidi Janků a další, vstupné 230 Kč,
předprodej od 21.9. v městské knihovně, pořádá
město Pohořelice
• 5. - 6.11. Muzikál – ZUŠ Pohořelice
• 5.11. Přednáška o genealogii a rodokmenech s Ing.
Zdeňkem Kudláčkem, 17 hod., knihovna
• 13.11. Tradiční lampionový průvod, pořádá SVČ Pohořelice
• 21.11. Adventní dílny - sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
• 21.11. Divadelní představení NATĚRAČ, hrají: Leoš
Noha, Barbora Mottlová, Eva Decastelo, kino, začátek
v 19 hod., vstupné 230 Kč, pořádá město Pohořelice
• 28.11. Tradiční Vánoční posezení u cimbálu, účinkují
CK Kasanica a Mužáci z Pohořelic, sál Radnice, začátek v 19 hod., vstupné 100 Kč, pořádá město Pohořelice
• 29.11. Zahájení adventu a mikulášská nadílka, před
kostelem Sv. Jakuba, program: gospel KRU KRU
Voices, Andělé na chůdách a další, pořádá město Pohořelice a SVČ Pohořelice
Prosinec
• 4.12. Vánoční vystoupení Novoveská štístka - sál Radnice
• 10.12. Česko zpívá koledy - pořádá ZUŠ Pohořelice
• 31.12. Silvestr - sál Radnice
Dominika Zapalačová, Alena Bilavčíková
Kulturní informační centrum Pohořelice
7
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
NA PAAROVĚ ZÁMEČKU
V lednu letošního školního roku
navštívil naše prvňáčky profesionální
fotograf, aby nafotil jejich učení s pomocí počítačů. Během fotografování
jsme si užili mnoho legrace a myslím,
že se výsledek opravdu podařil. Posuďte sami! Celá fotogalerie je k nahlédnutí na školním webu.

8

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ
Žáci osmého ročníku pod vedením paní učitelky
Potůčkové se zapojili do mezinárodní soutěže nakladatelství Oxford University Press, kde vytvořili plakát
v angličtině na téma „Časová schránka“. Na časové ose
znázornili události z nedávné americké minulosti. Oceňujeme žákovskou práci „navíc“. Na práci se podíleli Simona Valová, Lucie Selingerová, Viktorie Palamarčuková, Milan Vašuta, Lukáš Janočko.
Mgr. Lukáš Mertlík
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FOTOGALERIE ZE ŠKOLY

WWW.POHORELICE.CZ

9

ČERVENEC - SRPEN 2020

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
VOLNÝ ČAS V POHOŘELICÍCH
Středisko volného času Pohořelice
je zařízení, jehož hlavním posláním
je organizování volného času dětí,
mládeže a dospělých v rozličných
formách zájmové činnosti (zájmové
kroužky, pobytové akce, tábory, práce
s talenty, osvětová činnost, vzdělávání
pedagogů, akce, soutěže, individuální
práce a spontánní činnost), hlavním
cílem pak rozvoj jedince a jeho klíčových kompetencí. SVČ tvoří taneční
oddělení, oddělení sportu, společenských věd, oddělení outdooru a přírodovědy, výtvarné oddělení a mezinárodní spolupráce.
Naše programy využívají děti a teenageři, dospělí i senioři z celého širokého okolí. Jen do pravidelných forem
(kroužků) dojíždějí z 21 obcí.
Naší snahou je připravovat moderní a trendové programy, akce i aktivity, které zaujmou dnes tak náročné
zájemce. Jak se vyvíjejí trendy, reaguje na tyto změny i naše nabídka vzdělávání.
Ve zkratce uvádíme přehled toho
nej.., čím se můžeme pochlubit, co se
nám daří:
1. široká nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost (kroužky, výukové programy, tábory, pobytové
akce, práci s talenty, osvětovou
činnost, jednorázové akce) ve
všech oblastech (sport, kultura, výtvarná a taneční výchova, dramatická a etická výchova, prevence,

oudoor, společenská nauka),
2. projektová činnost (projekty OP
VVV – propojování formálního
a neformálního vzdělávání, projekt
Šablony II, projekt Podpora ICM,
v rámci MAP II Bezpečnější Pohořelice v rámci ORP Pohořelice, Erasmus+),
3. vysoký počet přihlášených účastníků do zájmového vzdělávání,
4. pestrá nabídka táborové činnosti
(v rámci vyhlášených prázdnin),
která se těší stále větší oblibě,
5. zajišťování výukových programů
pro základní školy,
6. organizování vzdělávání pro mládež,
7. získání Ceny hejtmana JMK,
8. příprava a realizace preventivních
programů, vzdělávání,
9. organizování akcí pro veřejnost
(např. zahájení adventu, lampionový průvod …),
10. jsme první SVČ v republice, které
se pyšní známkou Zdravá škola.
Tento projekt nás provází v rámci
všech činností. Jeho filozofií se řídí
naše práce,
11. zřizujeme Informační centrum
mládeže (ICM, kterých je v republice pouze 9),
12. máme aktivní mateřské centrum
a plánujeme další rozvoj této činnosti a služeb pro maminky (rodiny),
13. jsme organizace zajišťující dobrovolnickou činnost,

14. zajišťujeme vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů,
15. zajišťujeme systematickou dopravní výchovu – využíváme díky
městu Pohořelice místní dopravní
hřiště,
16. zajištění outdoorových výukových
programů, věnujeme se zejména
vodní turistice a lezecké činnosti
(určeno pro základní a střední školy),
17. zajišťování workshopů a dílen pro
školy,
18. naši pedagogové se věnují i konzultantské a lektorské činnosti pro
MŠMT, vedou bakalářské a diplomové práce studentů, podílejí se
na zpracovávání koncepcí zájmového vzdělávání na krajské i národní úrovni,
19. spolupráce s obcemi a městy v našem kraji, především velký podíl
spolupráce s městem Pohořelice,
20. velká spolupráce se všemi typy
škol v rámci celého kraje,
21. připravujeme akce na klíč pro firmy – teambuildingy,
22. výrazný podíl na rozvíjení spolupráce mezi DDM/SVČ v rámci sítě
v celé ČR,
23. profesionální tým pedagogů, které
jejich práce baví a umí ji
24. a hlavně to, že jsme mohli po mimořádném opatření (covid-19)
znovu začít.
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

PŘINÁŠÍME AKTUÁLNÍ NABÍDKU KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Bližší informace o jednotlivých kroužcích a přihlášky získáte přímo na SVČ Dlouhá 39, Pohořelice. Přihlášky je možné vyzvedávat a dítě přihlásit od 1. 6. 2020 na SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Další dny je možné odevzdávat přihlášky
v budově Dlouhá 39 vždy od 8.00 do 16.30. Není možné
rezervovat kroužek předem pomocí mailu či telefonicky.
Vyzvednutá a neodevzdaná přihláška není rezervací místa.
Dítě je přihlášeno až po vyplnění, odevzdání a uhrazení přihlášky. Není možné placení kartou. SVČ nemá platební terminál. Platbu je možné uhradit hotově či převodem. Přihláš10

ku musí vyplnit a podepsat pouze zákonný zástupce dítěte.
Přihlášku vyplňujeme na jméno dítěte, ochranu osobních
údajů GDPR na jméno zákonného zástupce. Kroužky jsou
určeny pro žáky a studenty, kromě kroužků pro předškoláky
a maminky s dětmi. Žák musí navštěvovat 1. ročník základní
školy. Kapacita kroužků je omezená, na řadu se dostane každý spravedlivě tak, jak přijde.
Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času SVČ Pohořelice
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K LETNÍM TÁBORŮM PRO RODIČE
Vážení rodiče, pokud jste přihlásili své dítě/děti na naše
tábory, držte se prosím níže uvedených pokynů. Děkujeme.
Pro zajištění táborů vycházíme z hygienicko-protiepidemiologických opatření stanovených pro zajištění sezony letní
dětské rekreace 2020 (vydání Ministerstvem zdravotnictví ČR
13.5.2020).
Pobytové tábory:
při nástupu na tábor musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (naleznete v sekci ke stažení) https://www.svcpohorelice.cz/
dokumenty-ke-stazeni/,
• potvrzení o bezinfekčnosti (tiskopis máte již doma,
byl součástí přihlášky, který se neodevzdával při přihlášení, odevzdává se až při nástupu na tábor) – dokládá účastník, který nejeví příznaky covid-19 a ve
14 dnech před odjezdem na tábor nepřišel do styku
s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy covid -19,
• potvrzení od lékaře,
• 100 Kč na pokrytí případné lékařské pohotovosti dítěte,
• roušky – na každý den 1 ks nejlépe jednorázové roušky + 3 ks navíc (př. na 10 denní tábor – 13 ks roušek).
Dejte dětem s sebou sáček na použité roušky (nejlépe sáček se zipem).
Příměstské tábory:
při nástupu na tábor musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (naleznete v sekci ke stažení) https://www.svcpohorelice.cz/
dokumenty-ke-stazeni/,
• na každý den roušku – nejlépe jednorázovou a 1ks
roušky nepoužité v sáčku (dítě bude mít v batůžku).
Dejte dětem s sebou sáček na použité roušky (nejlépe sáček se zipem).
Závazné pokyny:
1. V případě výskytu infekce nebo vzniku jakýchkoliv pochybností s tím souvisejících budou zákonní zástupci

bezodkladně informování. Uložte si proto telefonní číslo hlavního vedoucího tábora (kontakty jsou u jednotlivých táborů) po dobu konání tábora + 14 dnů po jeho
ukončení.
2. Podmínkou účasti na letním pobytovém táboře je každý
rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte jet na tábor i vzhledem k epidemii koronaviru.
3. V době konání tábora se z důvodu důsledného dodržování pravidel a provozní hygieny nedoporučují návštěvy rodičů na táboře.
4. Poučte prosím své děti o nutnosti dodržování hygienických pravidel a pokynů vedoucích s tím spojených.
Je nutné dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj.
především účinné mytí rukou.
5. Účastníci táborů budou řádně o veškerém dodržování
pravidel osobní i provozní hygieny informování, a to na
začátku každého dne i v jeho průběhu, před konáním
aktivit.
6. V celém zařízení, na všech akcích bude důsledná sanace prostor i prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení.
7. Změna může nastat v případě mimořádného opatření
vydaných ministerstvem zdravotnictví.
Ostatní informace k táborům (program, strava, pojištění,
rozvrh dne) jste již obdrželi při přihlašování dětí.
Děkujeme za pochopení a součinnost při dodržování
těchto opatření a předpisů. V případě dotazů k hygienickým opatřením volejte na tel. 604282953 – Mgr. Monika
Janičatová, ředitelka zařízení.
V případě dotazů k zajištění programu, harmonogramu
atd. volejte pověřené vedoucí jednotlivých táborů (viz přehled táborů 2020).
Těšíme se na tábory a na vaše děti, těšíme se na krásné
léto. Věříme, že veškerá opatření budou účinná a tábory
budou stejně skvělé, plné dobrodružství, zábavy a radosti
děti jako v minulých letech. Udělali jsme a uděláme pro to
všechno.
Mgr. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ
Vodácký sjezd řeky Jihlavy 1. 7. – 2. 7. 2020
kde: řeka Jihlava
kontakt: Mgr. Dušan Hauser, tel.: 601 327 079, mail: hauser@
svcpohorelice.cz,
Příměstský tábor Cesta za dobrodružstvím 7. 7. – 10.
7. 2020
kde: SVČ Tyršova 587
kontakt: Mgr. Dušan Hauser, tel.: 601 327 079, mail: hauser@
svcpohorelice.cz
12

Pobytový tábor Vranov Podhradí – Piráti z Karibiku 4.
– 12. 7. 2020
kde: táborová základna Borovina, Podhradí Vranov
kontakt: Mgr. Monika Janičatová, tel.: 604 282 953, mail: janicatova@svcpohorelice.cz
Letní sportovní Camp 13. 7. – 17. 7. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Bc. Antonín Tomeček, tel.: 605 710 850, mail: tomecek@svcpohorelice.cz
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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Florbo Camp Přibice I. 18. 7. - 21. 7. 2020
kde: ZŠ a MŠ Přibice
kontakt: Filip Ramšák, tel.: 721 824 251, mail: tomecek@svcpohorelice.cz
Florbo Camp Přibice II. 22. 7. – 25. 7. 2020
kde: ZŠ a MŠ Přibice
kontakt: Filip Ramšák, tel.: 721 824 251, mail: tomecek@svcpohorelice.cz
Příměstský tábor Indiánské léto 20. 7. – 24. 7. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Simona Zapletalová, tel.: 774 676 059, mail: zapletalova@svcpohorelice.cz
Rybářský tábor 21. 7. – 24. 7. 2020
kde: Božice
kontakt: Mgr. Dušan Hauser, Jaroslav Strouhal, tel.: 601 327
079, mail: hauser@svcpohorelice.cz
Příměstský tábor Galerie pod sluncem 27. 7. – 31. 7. 2020
kde: SVČ Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Miroslava Janičatová, tel.: 731 175 568, mail: miroslava.janicatova@svcpohorelice.cz

Příměstský tábor Bav se s námi 27. 7. – 31. 7. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Erika Holešínská, tel.: 775 218 901, mail: holesinska@svcpohorelice.cz
Příměstský tábor Týden plný radosti 3. 8. – 7. 8. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Erika Holešínská, tel.: 775 218 901, mail: holesinska@svcpohorelice.cz
Příměstský tábor Trosečníci 10. 8. – 14. 8. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Miroslava Janičatová, tel.: 731 175 568, mail: miroslava.janicatova@svcpohorelice.cz
Příměstský tábor Cirkusová škola 17. 8. – 21. 8. 2020
kde: Tyršova 587, Pohořelice
kontakt: Mgr. Jan Rozehnal, tel.: 724 723 020, e-mail: rozehnal@svcpohorelice.cz
Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času SVČ Pohořelice

ROZHOVOR S DOBROVOLNÍKY - GEOFFREY
Francie, Lotyšsko, Německo, Geoffrey, Aiva, Danielle. Tři země, tři
jména, a tři roky, které spojuje jedno
– Evropská dobrovolná služba u nás
na Domečku v Pohořelicích.
Vzpomínáte si na ně? Nápaditý
a všehoschopný Geoffrey, energická a ztřeštěná Aiva a nenápadná, ale
věčně usměvavá Danielle. Pokusíme
se s nimi spojit a udělat s nimi rozhovor o tom, kde žijí, co podnikají a jak
prožívají současnou koronakrizi.
Geoffrey
Ahoj Žofré, řekni nám, kolik je
ti vlastně let a jak dlouho je to, co
jsi byl u nás na Domečku?
No, už mi bude v květnu 29, takže
třicítka se nebezpečně blíží. A jestli
počítám dobře, tak je to již skoro 7
let, co jsem se vrátil z ČR.
Vzpomeneš si někdy na rok
prožitý u nás v Pohořelicích?
To víš, že ano, ten rok v Pohořelicích pro mě byl hodně intenzivní
a získal jsem tam spoustu životních
zkušeností i přátel. Takže mnoho situací, které v životě běžně zažívám,
mi připomene něco nebo někoho,
co jsem zažil jako dobrovolník v České republice.
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Kde dnes žiješ a jak bydlíš?
Od návratu z Česka prakticky
celou dobu žiji v Rennes. Až před
dvěma roky jsme se společně s mou
přítelkyní Matyldou přestěhovali
více na venkov. Pořád je to blízko
Rennes, ale je to vesnička pouze s 6
domy, takže se tu všichni známe.
Zrovna včera jsme společně stavěli
společný bar pro celou vesnici.
Čemu ses věnoval od návratu
do Francie a čím se živíš?
Prakticky od našeho návratu se
věnuji divadlu. Společně s Matyldou
a dalšími dvěma kamarády jsme založili malou divadelní společnost
a s malým karavanem a komediálním divadlem objížděli různé festivaly, města, školy, ale i třeba věznice. Zpočátku to nebylo na uživení,
tak jsem ještě pracoval v Denním
centru (volnočasový klub pro děti),
kde jsem mohl uplatnit i zkušenosti
od vás z Domečku. Dnes se již naplno věnujeme divadlu a doufáme, že
brzy získáme oficiální status umělce,
který nám přinese větší životní jistoty a jistější peníze. Přibližně od listopadu jsme asi 3 měsíce v kuse nacvičovali novou hru a v době, kdy měla
začít vydělávat, tak přišla karanténa.

To nás přivádí k aktuálnějšímu
tématu. Jak prožíváte karanténu
a jaká jsou opatření ve Francii?
Musíte nosit roušky?
V současné době máme ve Francii velký nárůst případů i smrtí. Kvůli
tomu je u nás karanténa vcelku přísná, musíme nosit roušky ve městě,
do obchodů apod. My karanténu
naštěstí prožíváme vcelku v ústraní
v naší vesničce. Horší je, že nemůžeme vystupovat, ale doufáme, že se
to již brzo změní. Už mi to vystupování vcelku chybí.
Žofré, moc děkuji za rozhovor,
chceš ještě něco vzkázat do Pohořelic?
Určitě, rád bych pozdravoval
všechny lidi, co se pohybují kolem
Domečku, a lidi, co jsem za ten rok
u vás poznal. Snad si na mě ještě někdo pamatuje po tak dlouhé době :-)
Mgr. Jan Rozehnal,
pedagog volného času
SVČ Pohořelice
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SAMA DOMA
V pátek 5. června byl náš „Domeček“ pozván do televizního pořadu
Sama doma na ČT1. Dostali jsme
nabídku představit malování na kameny a na rozličné materiály, které
jsou v letních měsících v přírodě lehce k nalezení. Tato technika je velice
oblíbená a v době prázdnin ji mohou
využívat nejen děti na letních táborech, ale i rodiče s dětmi doma či na
dovolené. Naše zařízení zastupovaly
dvě pracovnice, které jsou vedoucími našich výtvarných kroužků. Byla
to Michaela Kurková a Jana Beděrová. Obě již jako děti začaly navštěvovat SVČ Pohořelice a postupně se

vypracovaly do funkce vedoucích
kroužků.
Děvčat se zhostila svého úkolu
velice kvalifikovaně, ukázka byla připravena velice pěkně, jejich povídání o této technice bylo inspirativní.
K prezentaci techniky si přivezly řadu
ukázek namalovaných kamínků, šnečích ulit, připravily si polotovary výrobků, na které během pořadu malovaly a vytvářely krásné obrazce.
Jsme rádi, že se nám nabízí prostřednictvím TV možnost ukázat naši
práci a inspirovat další zájemce o kreativní tvorbu. Děvčatům chci ještě
jednou moc poděkovat. Jsem ráda, že

v našich řadách jsou aktivní, šikovní
mladí nadšenci, kteří mají zájem pracovat s dětmi.
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, KAMARÁDI,
přeji vám jménem celého SVČ příjemné prožití léta,
spoustu nových zážitků, odpočinek a načerpání energie pro další školní rok.
Tento školní rok byl i přes „koronavirové prázdniny“
velice aktivní, pestrý a plný zajímavých akcí a projektů. Děkuji vám všem za aktivitu v tomto školním roce,
za spolupráci, za vaše úspěchy. Všichni se na Domečku
těšíme na léto, kde se s vámi s některými potkáme na

táborech, a pak na září, kdy se určitě uvidíme v kroužcích a v rámci našich akcí.
Touto cestou chci zároveň poděkovat všem spolupracujícím subjektům, městu Pohořelice, všem rodičům a dobrovolným pracovníkům, bez kterých bychom nemohli zrealizovat řadu našich akcí a projektů.
Krásné léto všem.
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
NETRADIČNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA UČILIŠTI VE CVRČOVICÍCH
Ačkoli jsme na rušný závěr školního roku na OU Cvrčovice po léta zvyklí, letos jsme byli vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví všichni, ať už
vedení školy, pedagogové nebo žáci, postaveni před zcela nové výzvy. Od 11. března jsme
v podstatě přes noc přešli na distanční vzdělávání. A přesně o dva
měsíce později jsme školní bránu
opět otevřeli žákům 3. ročníků a zahájili společně intenzivní přípravu
na závěrečné zkoušky.
Vzhledem k tomu, že naše učiliště zajišťuje vzdělávání velkému
počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, které zahrnují
osobní přístup učitele, i v distanč14

ní výuce jsme zvolili individuální přístup ve formě online komunikace s jednotlivci, s využitím e-mailu, Messengeru, What´sAppu, ale i telefonicky nebo poštou.
Po vyhlášení nouzového stavu zajišťovali učitelé výuku
z domu, současně se ale také mnozí
pedagogové i nepedagogičtí pracovníci střídali ve skupinové práci
na odborných pracovištích, pečovali na školní zahradě a ve sklenících o sadbu pro školní pozemky,
o aranžérské záhony, ale také uspokojovali zájemce o sazenice z řad
veřejnosti, v šicí dílně se šily roušky.
Fakt, že přijímací řízení bylo nutné zajistit distančně, zájem uchazečů
o vzdělávání na naší škole nesnížil,
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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právě naopak - počet přijatých žáků letos převýšil počet
absolventů. Největší zájem byl tradičně o obory Cukrářské práce a Květinářské a aranžérské práce, ale i o ostatní
nabízené tříleté obory - Zahradnické práce, Kuchařské
práce, Malířské práce, Šití oděvů – Módní dekoratér, ale
i o dvouletý obor s výučním listem Provozní služby.
Protože mimořádná situace v souvislosti s Covid 19
vedla i k přerušení praxe žáků 3. ročníků na provozovnách, ocenili možnost zahájit opět za přísných hygienických pravidel denní vzdělávání a dokončit intenzivní
formou praktickou i teoretickou přípravu na závěrečné
zkoušky, které proběhly podle plánu 1. - 18. června v písemné, praktické i ústní části. Příjemným překvapením
pro pedagogy byla téměř stoprocentní účast žáků na
intenzivní přípravě a jejich nadšené odhodlání s cílem

uspět u závěrečných zkoušek co nejlépe, navzdory všudypřítomné dezinfekci, omezení pohybu a nepohodlí
roušek.
Rozloučení se školou bylo letos pro žáky netypické,
žáci třetích ročníků si převzali výuční listy i Europassy
bezprostředně po ústní závěrečné zkoušce, a museli tak
oželet tradiční Slavnost předávání výučních listů. Žáci
prvních a druhých ročníků se také setkali na závěr distančního vzdělávání s učiteli pouze individuálně a vysvědčení z rukou třídních učitelů převzali v úzkém kruhu své třídy. Všichni si ale vážíme toho, že jsme přečkali
složité období ve zdraví, téměř po čtyři měsíce udrželi
zájem většiny žáků o výuku i přes technické překážky
a vzdálenost – a těšíme se v září zpátky do lavic.
Mgr. Jana Petlachová

MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Vážení přátelé, příznivci i odpůrci
a ti, kterým je to jedno,
tento můj příspěvek bude pln pesimismu, naštvání a hodně blbé nálady.
Bylo hezké, že nakonec naši výstavu pohlednic navštívilo 100 lidiček,
byť (děkujeme) někteří se přišli podělit
o jedinečný zážitek i po uzavření - a to
někteří k nám přijeli i z Ostravy. To bylo
hezké a milé. Ale nyní přijde to horší:
Nikomu z vás asi není známo, že jsme
dostali bezpodmínečnou výpověď
z Konírny, a to k 10.7., což jest víc než
šibeniční termín vzhledem k tomu, že
pravděpodobně naše poslední (na jak
dlouho ?!) výstava končí 21.6. Nejméně dva dny budeme likvidovat vše, co
bylo připraveno, a pak nastane chaos?! Od tohoto data máme jen několik
málo dní, abychom vystěhovali Konír-
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nu se vším všudy a veškeré exponáty
NĚKAM přestěhovali.
K dnešku nevíme, kdo, kdy, jak
a KAM nám pomůže s tímto obrovským problémem. Přitom nám nebyl nikdo schopen říct, kdy a kdo ten
termín stěhování věděl předem. 4.6.
byl sepsán dopis o vyklizení Konírny,
já jako soukromá osoba (bez toho,
že by to bylo adresováno Muzejnímu
spolku) na soukromé adrese jsem ho
osobně převzal až - nebo už 8.6. Bez
komentáře. Tu to máš a starej se?!
Je možné - a jiné řešení ani není - že
městský úřad nám zajistí především
pracovní síly a stěhovací auta, balicí
materiál a další nezbytné věci, neboť
sami to nejsme v tom časovém stresu
zajistit. Navíc k dispozici máme jen 3
členy spolku, kteří jsou schopni nějak

- nikoliv však fyzickou námahou vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu
- alespoň s něčím pomoci - jsme prostě na hromadě. Kdyby nám NĚKDO dal
předem vědět ten termín vystěhování
z Konírny, tak jsme nechystali současnou výstavu a mohli jsme všichni dohromady mít fůru času se na tu katastrofu připravit, a to včetně evidence
exponátů - máme nemalé špatné zkušenosti s tím neustálým stěhováním.
Od roku 2001, kdy byl Muzejní spolek založen, jsme se už 5x stěhovali,
kam to jen šlo - a vždy s nějakými i několika ročními přestávkami, kdy se nebylo kam vrtnout! A teď další rána do
palice! Konečně jsme se sice dočkali
(snad) alespoň už velmi nutné opravy
střechy a krovu v Konírně, ale tím to
nekončí... Pak přijde (někdy) úprava
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vnitřních prostor a co tam pak bude
dál - to nám i vám nikdo neřekne. Přijde výběrové řízení - obnoví se starý
projekt, jak dlouho to bude trvat a co
bude dál, až bude hotovo!? Budeme
se těšit a doufat, že se nastěhujeme
se vší parádou zpět a obnovíme naši
činnost, nebo dle předvolebních vizí
nejmenovaných stran vznikne další
komunitní centrum a přednáškový sál
pro konference a setkávání podnikatelů - máme tady toho málo?
Od roku 2011 existuje a byla zpracována předběžná studie o opravě hotelu Pfann včetně Konírny a tehdy ještě
existující tzv. Kočárovny (ta už mezitím
spadla sama a musela být demolována). Návrh byl zpracován včetně přibližného rozpočtu, dnes jsou ceny úplně

někde jinde! A léta jsou pryč - minulé
i současné vedení města o tom ani nechce slyšet - i ta dotace na opravu hotelu Pfann mohla být vyřízena současně jen kdyby to někoho zajímalo, že? Mohlo být už hotovo!!! Přesto ale musím poděkovat vedení města, že nás alespoň
do konce května podrželo nad vodou
darem i mrzkou dotací (bohužel jsme
více dle nějaké vyhlášky nemohli dostat – viz 5 % navýšení). Pro informaci
k tomuto datu nám zůstalo v pokladně
pouhých 27 Kč. A další? Mimořádná dotace, která se ovšem nezapočítává pro
žádost na další rok, nebo dar a nebo
veškeré náklady na stěhování Konírny
na účet města? Je docela možné, že
tento příspěvek alespoň zčásti již nebude aktuální (doufám), neboť do vydání

a distribuce Pohořelického zpravodaje
ještě nějaký čas uplyne. Může se do té
doby stát cokoliv (zázrak?). Letošní hektický začátek roku (nechci vše svalovat
na ten blbej virus – snad je už klid) nám
ale na druhé straně pomohl k otevření
dvířek do mnoha médií - tisk, Country
radio, ČTK, muzejní kolegové a přátelé
z celé republiky, kterým i tímto - byť asi
na dálku, děkujeme. Pokud budeme
nuceni okolnostmi OPĚT přerušit činnost, tak naše snaha byla nikoliv marná
- ale k ničemu?! Přeji všem hodně zdraví, pohody, a budete-li mít možnost,
užijte si krásnou dovolenou se svými
blízkými.
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda Muzejního spolku
Pohořelice

SENIORKY Z DÁMSKÉHO KLUBU POHOŘELICE
MILOVNICE HRY PETANQUE
Ti, co mají rádi petanque a dobrou náladu, byli pozváni
na přátelský turnaj dne 6.6.2020 oddílem RAPEK do Ratíšovic. Jednalo se o jubilejní 10. ročník turnaje o putovní pohár
barona Trencka. Naše skupina se tohoto turnaje zúčastnila.
Po částečném uvolnění nouzového stavu jsme zažili úžasnou sobotu, užili si hru a hlavně setkání přátel a milovníků
hry petanque.
Skupina FŇAKY BRNO pořádá dne 4.7.2020 v Ratíšovicích XXV. ročník turnaje o BRNĚNSKOU KOULI. Na tento turnaj jsme obdrželi také pozvánku a moc se těšíme na další
setkání, snad již ve více uvolněné atmosféře.
V Pohořelicích trénujeme hru každé úterý a čtvrtek od
14 hod. na hřištích ul. Šumická vedle MŠ Pohořelice. Zveme

všechny zájemce, aby nás navštívili, vyzkoušeli si tuto hru
a jistě si ji zamilují jako všichni hráči.
Moc se těšíme na nové hráče z Pohořelic a okolí.
Jana Světlíková
za hráčky petqanque Pohořelice

MÁŠČASBAND
PRÁZDNINOVÉ FOLKOVÉ PLÁPOLÁNÍ
Přátelé a kamarádi, já myslím, že už je pomalu čas oprášit kytaru
a opáknout si pár písní vhodných k ohni a opékání špekáčků. Prázdninové plápolání zahájíme ve středu 1.července v 19.00. Místo konání je
na ulici Šumické /za novou mateřskou školou/.
Jste všichni srdečně zváni a každou středu od 19.00 přes celé prázdniny se na vás budeme těšit / nebojte si vzít hudební nástroj s sebou/.
A ještě pro ty, kteří přijdou s kytarou, máme jednu píseň i s akordy právě tady.
Za MášČasBand
Milan Vašuta
16
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TŘI KŘÍŽE
Dmi

C

Ami

1. Dávám sbohem všem břehům proklatejm,
Dmi

Ami

Dmi

který v drápech má ďábel sám,
C

Ami

bílou přídí šalupa „My Grave“
Dmi

Ami Dmi

míří k útesům, který znám.
F

C

Ami

R: Jen tři kříže z bílýho kamení
Dmi Ami Dmi

někdo do písku poskládal,
F

C

Ami

slzy v očích měl a v ruce, znavený,
Dmi

Ami

Dmi

lodní deník, co sám do něj psal.
2. První kříž má pod sebou jen hřích,
samý pití a rvačky jen,
chřestot nožů, při kterým přejde smích,
srdce-kámen a jméno Stan.

R:
3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,
štěkot psa zněl, když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.

PODĚKOVÁNÍ
ZÁKAZNÍKŮM I MĚÚ

R:
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rogers těm dvoum život vzal,
svědomí měl, vedle nich si klek‘ ...
Rec:
Snad se chtěl modlit:
„Vím, trestat je lidský,
ale odpouštět božský,
snad mi tedy Bůh odpustí ...“

Bökr salon děkuje
všem svým zákazníkům
za 30letou náklonnost
a podporu této kadeřnické provozovny.
Ukončení našeho
salonu proběhlo k 1. 5.
2020, ale 1. 7. 2020 by měla být provozovna kadeřnických služeb opět otevřena pod vedením Veroniky Fialové.
Za dosavadní podporu a návštěvnost chceme všem poděkovat.
Dagmar Pavlů (Krejčová)
Anna Böhmová

R:
Jen tři kříže z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce, znavený,
lodní deník,a v něm, co jsem psal ...

Tentokrát vás do třetice pobavíme článkem od Davida Bilavčíka. Poctivým čtenářům prozradíme, že jeden
z nich byl pravdivý a u dvou jde o částečnou fikci.
Doufáme, že články, které vznikly jako odlehčení doby koronavirové, vás pobavily a nikoho nepobouřily.

KONEC VODNÍKŮ V POHOŘELICÍCH
Nejstarší písemná zmínka o rybnících na Břeclavsku
pochází z listiny Jana Lucemburského z r. 1332, v níž se
potvrzují Hartneidovi z Lichtenštejna výsady a práva k jihomoravskému majetku se všemi „...vodami, rybníky, rybolovy...“.
Na Pohořelicku patřily mezi nejvýznačnější zakladatele rybníků rody Pernštejnů a Žabků. Rybníky v pohořelické pánvi jsou existenčně závislé na vodách řeky Jihlavy. Teprve vybudování splavu (tehdy řečeného stavu)
na řece Jihlavě u obce Cvrčovice Pernštejny v roce 1519
a dokončení dnešního Mlýnského náhonu umožnilo
rozmach v budování rybniční soustavy kolem Pohořelic.
Rybníků bylo vybudováno šlechtickými rody nakonec
tolik, že zásobování vodou této rozsáhlé rybniční soustavy bylo kapacitně nedostačující, což vedlo ke sporům mezi znesvářenými šlechtickými rody. Vše nakonec
vyřešil stav nový, zřízený v roce 1589 Janem Jakubem
z Turmu, majitelem Kounic a Vlasatic.
Vodní hospodářství umožnilo kromě budování rybníků i výstavbu mlýnů a katrů.
K řekám, rybníkům a mlýnům neodmyslitelně patřili
i vodníci. Slovo pro vodního démona je ve většině slovanských jazyků jednoduše odvozeno od vody, příkladem je
kromě českého vodníka ruský vodjanoj (водяно́й) nebo
polský wodnik. Lze nalézt také označení odvozené z německého wasserman „vodní muž“. Jedná se o jména jako
hastrman, vaserman, vastrman, na Moravě také bestr-
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man, ve Slezsku hasrman a na Ještědsku vosrmon. Existovali jak dobří, tak špatní vodníci. Každý vodník žil ve svém
vlastním rybníce, jezeře, potoce nebo řece. Pokud žili ve
stojatých vodách, patřila celá plocha pod jejich správu.
Pokud ale obývali tekoucí vody, měli jednotlivé úseky řek
rozděleny. Většinou obhospodařovali pásmo několika
desítek kilometrů.
Zlí vodníci lákali lidi, a hlavně mladé dívky či neposedné děti, k vodě. Když šli kolem nebo prali prádlo, lákali je
na pozlátko, stáhli pod vodu a utopili. Jejich duše si schovávali do hrnečku. V tomto krutém sběratelském koníčku
se předháněli. Zlí vodníci byli velice pomstychtiví a smrtí
opláceli každému, kdo jim nebyl po chuti. Zlí vodníci si
pro život zvláště oblíbili rybníky. Jeden obzvlášť strašlivý vodník, který připlaval po řece až z Vysočiny, se usadil
v Novém rybníce za částí zvané Chaloupky. Lidé, kteří se
zde chodili koupat nebo prát prádlo, popisovali hrůzné
věci. Mezi lidmi mu říkali Kruťák. Když už se tam báli i rybáři za bílého dne, tak rybník vypustili a vysušili. Dnes už
rybník připomíná jen název ulic Lázeňská a Nová.
Hodní vodníci převážně žili v tekoucích vodách, řekách a mlýnských náhonech. Snažili se pomáhat hodným lidem, kteří bydleli poblíž jejich působiště. A těmi
byli většinou rybáři nebo mlynáři. S těmi se čas od času
nepohodli kvůli rybám. Hodní vodníci byli po většinu
času zamilovaní do mladých dívek. Na rozdíl od zlých
vodníků je nestahovali pod vodu, ale platonicky opě17
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vovali. Na pohořelickém mlýně, který kdysi stával mezi
náhonem a řekou v místech nové přístavby měšťanské
školy, a starší ročníky si budou určitě pamatovat, jak na
hodinu pěstitelských prací procházeli místem, kde se
k nebi tyčily jeho rozpadající stěny, žil hodný vodník,
kterému pro jeho zálibu v lopatkovém kole nikdo neřekl
jinak než Kolečko. Pohořelický mlýn měl lopatková kola
čtyři a používal takzvanou spodní vodu. Když mlynář
pustil takzvaně náhon na všechny čtyři, byl vodník k neudržení. Vodníku Kolečkovi se nakonec jeho vášeň stala

osudnou. Jak tak stále pobíhal v těsné blízkosti lopatek
za větrného počasí, zamotaly se jeho pentle do kola a už
mu nebylo pomoci. Byla to velká pohroma, protože šlo
o posledního vodníka u nás. Na jeho památku se pojmenoval rybníček pod zámkem na Kolečkův. Dnes zkráceně Kolo. Mlýn opustilo štěstí, často byl rozbitý. Nakonec
ho nahradil nový parní mlýn a posléze elektrický. Takže
až půjdete na procházku po ulici Mlýnská nebo parkem
okolo Zámečku, vzpomeňte si na vodníka Kolečka - posledního vodníka v Pohořelicích.

VZPOMÍNÁME
23. června 2020 jsem si připomněli nedožité 70. narozeniny paní Kateřiny Malíkové z Pohořelic.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Všem, kdo věnovali tichou vzpomínku, děkuje manžel a dcera.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. července uplyne 10 let, kdy nás opustil tatínek, dědeček, pradědeček, pan Jaroslav Šimek. Ti, co jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcery Jarka a Jiřka s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 19. 7. 2020 uplynou 3 roky od úmrtí pana Bohumila Frühaufa.
Vzpomíná manželka a vnučka s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Dne 23. 8. 2020 by se dožil 80 let pan Miroslav Hájek ze Smolína.
S láskou vzpomíná manželka Mária, dcera Eva s rodinou, syn Miroslav s rodinou.

VZPOMÍNÁME
9. srpna 2020 by se dožil 85 let pan Václav Jelínek z Pohořelic.
Vzpomíná dcera s rodinou.
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INZERCE
Do nově otevřené zubní ordinace v Pohořelicích hledáme zdravotní sestru
na HPP jako asistenci zubního lékaře.
V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail ondrej.boril@seznam.cz
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