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Vážení spoluobčané,
přichází závěr letošního roku
a s ním pokračují opatření, která mají
zmírnit šíření pandemie koronaviru.
Přiznám se, že už ani nesleduji prohlášení našich politiků, za některé se
bohužel musím i stydět, a to když říkají, že některé podniky klidně mohou
zkrachovat, že na některých profesích
nebo lidech nezáleží. Bohužel takováto prohlášení mě nenaplňují optimismem a nejsou výrazem přístupu Svornost, rovnost a bratrství!, kterých je
v této době zapotřebí. Nezachrání nás
ani demonstrace antirouškařů, kteří
na sebe zbytečně strhávají naši pozornost. Že by nás zachránilo, kdybychom
roušky nosili méně, nebo je snad ten,
kdo ji nenosí, větší hrdina?
Úvodní slovo tohoto čísla Pohořelického zpravodaje píši v den, který je
Dnem boje za svobodu a demokracii.
Žít svobodně, s právy a s možností volby vnímám jako samozřejmé, před rokem 1989 tomu tak ale nebylo. Poslední dobou sice mají opatření, která nás
obklopují, pachuť vězení, je ale naším

osudem, abychom vytrvali, byli trpěliví
a silní. Podporu hledejme u svých nejbližších, v rodině, buďme k sobě ohleduplní a věřme si.
Dne 15.11.t.r. naši rodinu navždy
opustil můj bratr Josef Novák (*1976).
Bratr bohužel neměl dostatek sil bojovat s oboustranným zápalem plic, který
doprovázel COVID-19. Kdo jste bratra
znali, vzpomínejte na něj v dobrém.
S kolegy místostarosty, zastupiteli
a radními jsme v polovině svého volebního období. Věřím, že děláme vše, co je
v našich silách, pro to, aby se vám v našem městě žilo lépe. Osobně vnímám
naši spolupráci jako velmi otevřenou,
smysluplnou a dynamickou. V současné
době pracujeme na přípravě rozpočtu
města na příští rok. Chtěli bychom realizovat několik investičních akcí, které
svým přínosem, ale i finanční náročností lze vnímat jako podstatné. Bude
se jednat o sběrný dvůr pro odpady,
splaškovou kanalizaci ve Velkém Dvoře
a plynofikaci části Chaloupek.
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta města

Webové stránky:
http://www.pohorelice.cz/

Facebookový profil:
Město Pohořelice

Instagramový profil:
@mestopohorelice

Přejeme i vám za vedení města i všechny pracovníky městského úřadu
klidné a pohodové Vánoce, pevné zdraví, rodinnou pohodu, úspěchy
a štěstí po celý rok 2021. Ať prožijete konec roku a začátek toho nového
se svou rodinou, se kterou s radostí vykročíte vstříc novému roku 2021.
PF 2021!
Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta města
Mgr. Patrik Pařil, 1. místostarosta města
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta města
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Stavba okružní křižovatky
V červenci začala společnost IMOS Brno s výstavbou okružní křižovatky. Financování stavby je vícezdrojové. Stavební
objekty, které se týkají krajských komunikací, bude hradit
Jihomoravský kraj. Opravu ulice Sportovní, stavbu parkovacích míst na téže ulici a odvedení dešťových vod hradí
město. Z městských prostředků bude hrazena částka cca 20
mil. Kč. Firma provedla přeložky některých inženýrských sítí,
22.10. byla přestěhována boží muka na nové stanoviště. Ve
dnech 11.-14.11. byla prováděna pokládka živice na severní
straně budoucího objezdu. Touto stranou bude směrován
silniční provoz až do ukončení prací. Od 18.11. je v provozu
obchodní dům TESCO, i když přístup pro zákazníky i zásobování je poněkud komplikovaný (kolem hřbitova a fotbalového stadionu – na semafor). Věříme, že počasí dovolí zhotoviteli v prosinci dokončit stavbu.

Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí a Staropoštovní
a Nová. 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 činilo 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. Zastupitelstvo města při rozhodování o přijetí úvěru pro naléhavé akce zařadilo plynofikaci mezi priority. Rádi bychom na podzim vybrali firmu, která
by práce do léta roku 2021 provedla a občané by pak mohli
navázat a v roce 2021 nebo 2022 zřizovat do svých obydlí
plynové přípojky k vytápění nebo k vaření.
Stavba přechodu pro chodce v Nové Vsi
V srpnu t.r. zahájila společnost Silnice Škrob práce vedoucí k postavení přechodu pro chodce v Nové Vsi, v blízkosti
bývalé mateřské školy. Stavba stála asi 3 miliony korun, stavebně je dokončena. Po obdržení souhlasu dopravní policie
budou osazeny značky a na vozovce vyznačen přechod.

Nová Ves, přechod pro chodce

Okružní křižovatka, stěhování božích muk

Oprava fasády Brněnská 120
V červnu zahájili pracovníci firmy Zajíc-Zborovský opravu
fasády na objektu Brněnská 120 (bývalý „Statek“). Firma ještě v listopadu provedla opravu omítky na oblouku vjezdu
do dvora objektu.
2

Nová Ves, přístřešek pro cestující u zastávky autobusu
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Velký Dvůr, splašková kanalizace
Po letech příprav a očekávání jsme obdrželi informaci, že
společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (dále jen
VaK) uspěla na Státním fondu životního prostředí ČR se
žádostí o dotaci na vybudování splaškové kanalizace ve
Velkém Dvoře. VaK do akce vloží získanou dotaci (cca 27
milionů Kč), město hradí zbytek akce (předběžně cca 15 milionů Kč) a zpracovanou projektovou dokumentaci. Protože
investorem bude VaK, ušetří město částku DPH ve výši přes
8 milionů Kč. Nyní bude probíhat výběr zhotovitele. Stavba
sama začne zřejmě na jaře 2021, trvat bude asi 1 rok.

v podstatě byly dokončeny – jednalo se o 4 úseky komunikací poblíž rybníka a jeden úsek místní komunikace na
severovýchodní straně obce.
Výměna oken v objektu MŠ na ul. Šumická (bývalá
zvláštní škola)
Okna v objektu bývalé zvláštní školy byla původní a měla
velké tepelné ztráty. Současně jejich stav neumožňoval bezpečné otvírání a větrání některými křídly. Proto bylo přistoupeno k výměně oken. Akci provedla společnost Oknium,
zapravení
omítek zajistili
pracovníci
firmyy Zborovský-Zajíc.
p
j
p
ý j

Dlouhá, Pšeničná, oprava tzv. „Konírny“ v areálu Pfann
Opravu Konírny provádí společnost Winning PS – stavební
firma. Jedná se o výměnu střechy, vyklizení půdy, zpevnění
kleneb, dozdívky poškozeného zdiva. Práce potrvají do zimy.
Po přeložení elektrického vedení ze štítu budovy směrem
do Pšeničné bylo možné odstranit vyzděný štít a dokončit
věnec na obvodových zdech. V době vydání Zpravodaje by
pracovníci firmy Strekon měli stavět krovy a následně pokládat krytinu.

Šumická, opravu výmalby po výměně oken
provedly paní učitelky

Konírna, věnec, klenby nad částí objektu do dvora.
U zdi viditelné otvory pro odvětrávání podlahy

Oprava některých vozovek v Nové Vsi
Od společnosti Porr, která provádí výměnu povrchu části
silnice I/52 v úseku Proklatá – hřbitov v Nové Vsi, jsme dostali nabídku na odběr živičného recyklátu. Ten jsme využili
na částečné zpevnění
p
některých
ý cest v Nové Vsi. Práce jjiž

MŠ Šumická, výměna oken 11.11.
Nová Ves, zpevnění místní komunikace živičným recyklátem

Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta
WWW.POHORELICE.CZ
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OZNÁMENÍ MĚÚ
MĚSTO PRŮBĚŽNĚ SNIŽUJE NÁKLADY NA ENERGIE NÁKUPEM NA KOMODITNÍ BURZE
Město Pohořelice nakupuje energie na Českomoravské
komoditní burze Kladno a průběžně si tím snižuje cenu
elektřiny a plynu. Příští rok díky tomu město a jeho organizace sníží náklady proti letošku o 17 procent a v městském
rozpočtu navíc zůstane půl milionu korun.
Se zafixovanou cenou elektřiny 1269 korun za megawatthodinu jsme spokojeni. Proti letošku to znamená 13
procentní zlevnění. Ještě významnější je pokles u plynu,
který meziročně zlevní dokonce o pětinu.

Radnice Pohořelic si na burze pořizuje energie pro
městský úřad, školy, městské byty, knihovnu, kino, sportovní halu s posilovnou či komunitní centrum Pfann. Součástí nákupu byla i elektřina pro veřejné osvětlení ulic.
Spolu s Pohořelicemi se nákupu zúčastnila i sousední obec
Vlasatice, která si na příští rok zajistila elektřinu a plyn pro
obecní úřad a pro základní a mateřskou školu.
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta města

KPSS ORP POHOŘELICE
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
RODINNÁ HRA „CESTA ZA PADAJÍCÍM LISTÍM”
Pracovníci
Střediska
volného času Pohořelice
připravili po úspěšné hře
„O poklad hotelu Pfann“
další hru, jejíž hlavním smyslem je aktivně a podnětně
strávit volný čas. Máme tu
podzim, příroda všude
kolem nás rozehrála svůj
barevný koncert, a proto
přicházíme s hrou „CESTA
ZA PADAJÍCÍM LISTÍM“. Hra
vás zavede do podzimní
přírody, která vám ukáže
své krásy. Ze hry můžete
načerpat spoustu zajímavé
podzimní inspirace, vědomostí a krásných zážitků
s rodinou.
Prostřednictvím
hry
mohou děti společně s rodiči vyrazit na procházku
po okolí města Pohořelic
(3,5 km), kde jsou připraveny úkoly výtvarného, dovednostního
a poznávacího charakteru. Běžná procházka přírodou se díky této hře dostává na úplně jinou úroveň, zároveň bude
bezpečná a bezkontaktní. Hra je přizpůsobena dnešní společenské situaci, kdy
6

je vyžadováno neshlukování a omezení
společenského kontaktu. Hrát hru můžete kdykoliv, procházení stanovišť není
organizováno, pro zážitek ze hry se můžete rozhodnout v jakoukoliv dobu dle
vaší potřeby a možností.

Budeme rádi, když se při hře vyfotíte a fotky zveřejníte níže v komentáři tohoto příspěvku. Užijte si hru
a spoustu zážitků přejí pracovníci SVČ
Pohořelice.
kolektiv pracovníků SVČ Pohořelice
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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VÁNOČNÍ VÝTVARNÝ PROGRAM PRO DĚTI – ON LINE
Středisko volného času Pohořelice přispívá všem dětem
dárkem v podobě výtvarného programu na našich webových stránkách i všech sítích, které využíváme.
• 27. 11. 2020 – Tradice Vánoc pod názvem „Cesta za vánoční hvězdou“
• 29. 11. 2020 – Zahájení adventu (video)
• 30. 11. 2020 – Hlava sněhuláka
• 1. 12. 2020 – Jesličky
• 2. 12. 2020 – Mikulášská básnička text + Mikulášská omalovánka
• 3. 12. 2020 – Výroba přání k Vánocům
• 4. 12. 2020 – Pečení vánoční dobroty
• 5. 12. 2020 - Vystřihovánka (Mikuláš, anděl, čert)
• 7. 12. 2020 - Betlém
• 8. 12. 2020 - Betlém
• 9. 12. 2020 – Betlém
• 10. 12. 2020 - Betlém
• 11. 12. 2020 – Papírová hvězda
• 12. 12. 2020 – Prostírání na příbory
• 14. 12. 2020 – Videopřání pro veřejnost od pracovníků SVČ
Pohořelice.
Přinášíme vám všem zajímavé inspirativní náměty pro adventní a vánoční čas, který letos bude sice trochu netradiční,
ale určitě stejně pěkný jako každý rok.
Přeji vám příjemné zážitky a chvilky při našem tvoření
a aktivitách.
Mgr. Monika Janičatová, ředitelka zařízení

VÁŽENÍ RODIČE, PRARODIČE, VÁŽENÍ OBČANÉ,
začíná čas adventní. Je až neuvěřitelné, jak tento rok rychle uplynul. Přála bych vám, abyste byli ve
dnech adventních šťastní, veselí, bez smutku, stresu
a zbytečných, mnohdy malicherných problémů. Užívejte si čas s rodinou, přestože letos bude adventní
doba netradiční, omezená opatřeními, která nás letos
potkala. Ale nenechte si zkazit radost z tohoto nejkrásnějšího období v roce. Nechte se unášet vánočními chvílemi bez spěchu, v klidu a s touhou se jen
tak dívat, vnímat klid a pohodu a hlavně odpočívat.
Vánoce budou takové, jaké si je uděláme. Přeji
vám všem, aby ve všech půlkách jablíček byla u každého štědrovečerního stolu krásná hvězdička štěstí
a aby byl nový rok zdravý, plný radosti a spokojenosti.
Přeji vám všem v novém roce, aby byl pro vás
úspěšný po stránce osobního štěstí, pracovních
úspěchů a hlavně, ať vám kytička jmelí utuží zdraví
a jste plní života a optimistického myšlení. A nezapomeňte se smát!
Za celý kolektiv SVČ Pohořelice
Mgr. Monika Janičatová,ředitelka zařízení

WWW.POHORELICE.CZ
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Z důvodu stále se měnícího opatření v souvislosti s otevíráním škol a školských zařízení sledujte prosím
v měsíci prosinci a začátkem ledna naše webové stránky a další sociální sítě, kde uveřejníme aktuální informace.
Informace o otevřené kroužků rodičům zašleme mailem.
Mgr. Monika Janičatová, ředitelka zařízení

VZPOMÍNKY NA AKCE V PROSINCI LOŇSKÉHO ROKU
Bohužel letos nemůžeme tyto akce pro vás připravovat. Přinášíme alespoň vzpomínku na prosinec roku 2019 ve formě
fotografií.

8

Zahájení adventu

Zahájení adventu

Zahájení adventu

Volejbalový zápas ZŠ Milénova 149

Preventivní vlak Revolution train

Adventní dílna
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POHOŘELICE
JEDEME DÁL!
Pod tímto názvem jsme kdysi už
jeden článek o naší ZUŠ uveřejnili! Nedávno se mně ta věta zase vybavila,
ale naprosto v jiném kontextu!
Je velmi zvláštní vstoupit do ztichlé budovy ZUŠ, když je teď TA situace.
(Ano, správně jste uhodli, že jde o úvahu v souvislosti s všudypřítomným
koronavirem.) Žáci tu nejsou, jen tu
a tam se z nějaké třídy ozývá hudba.
Poněkud osamělá, ale je tu. V přízemí
slyším hlas paní učitelky z tanečního
oddělení, jen ten hluk a dívčí štěbetání, když jdou o přestávce do šatny,
tu tak moc chybí. Zvláštní…. A zas
ten pocit úplně hmatatelné prázdnoty. I výtvarka je jinak. Všechno je v té
podivné době jinak. Pořád přemýšlím,
jak udělat výuku zajímavou, jak zařídit, aby byla stejně hodnotná jako
v běžném režimu…. „Nemožné!“, říkám si, „i když se každý z nás ve všech
oborech snaží!“

Ach, jo. Mohlo by to vypadat jako
klišé nebo reklamní článek o tom, jak
tu distanční výuku zvládáme. Ale já
nechci, aby to takhle vyznělo! Nikdo
z nás to nemá jednouché – děti, rodiče, učitelé. Dneska nevíme, co bude
zítra. Předchozím generacím bylo
hej – lidé plánovali na pětiletku, na
rok. A my? Nevíme. Nemůžeme s ničím počítat, ztrácíme jistotu, v hlavě
se honí nejrůznější myšlenky, aby se
stejně v závěru zúžily na tu nejpalčivější: „Co bude zítra, co pozítří?“ I já
se sama sebe ptám, co bude mou prioritou pro zítřejší den? A snad každý
si v tomto čase klademe otázku, co
Vánoce? V této době by Pohořelický
zpravodaj lákal na spoustu tradičních
akcí, jako jsou adventní vystoupení,
posezení u cimbálu, zpívání koled
s Českým rozhlasem a mnohé jiné.
Všechno jsme to přijímali už tak nějak
automaticky, aniž bychom si uvědo-

Jablko - Nikol Haráková, 17 let

mili my všichni, co to pro nás znamená. A letos to najednou bude chybět.
Ano, PŘÍLEŽITOST SETKAT SE! (Mimo
jiné, právě tato myšlenka provázela
můj původní nápad a později i realizaci prvních Slavností Pohořelic.) To,
co nám loni přišlo jako samozřejmost,
se letos stává velkou vzácností.
Dnes je 8. 11. 2020 a pravděpodobně žádná z akcí, které jsem zmínila, se
konat nebude. A tak nejen proto bych
vás na jednu „bezpečnou akci“ pozvala ráda. Bude to poněkud netradiční
výstava prací žáků výtvarného oboru.
Práce vznikly během distanční výuky
a po vzoru některých galerií budeme
vystavovat v oknech ZUŠ. Přijďte se
podívat kdykoli během prosince do
naší improvizované galerie! Možná už
bude větší zima, ale věříme, že vás pohled do oken ZUŠ příjemně zahřeje!
Za výtvarné oddělení
ZUŠ Hana Celnarová

Kočka - Pavlínka Sláviková, 9 let

PODIVNÁ – DOBA COVIDOVÁ
„Podivná doba!“ Tak charakterizoval období, kterým právě procházíme, můj strejda, který prožil svoje studentská
léta v období protektorátu.
Popisoval dobu svých studií ve 40. letech, kdy byly pro
nedostatek paliva vyhlášeny uhelné prázdniny asi na 14 dní.

WWW.POHORELICE.CZ

Než však těchto 14 dní uplynulo, školu zabralo německé
vojsko jako ubytovnu, a tak šli studenti do školy až na jaře
a prázdniny si prodloužili na téměř celý rok.
Dnes díky IT technologiím máme možnosti překlenout
podobně nečekanou situaci vcelku účinně. Výuka přes inter9
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net sice nemůže na 100 % nahradit výuku prezenční, může ji
však při troše vynalézavosti velmi dobře dočasně zastoupit.
Ve výuce hudby je většinou největší potíží kvalitní přenos zvuku, což je v našem oboru asi nejpodstatnější faktor,
protože podstatou hudby je tón. Učitelé i žáci se tak musí
přizpůsobit nepříliš kvalitnímu přenosu přes PC nebo přes
telefon. Velkou potíží je zpoždění vizuálního a zvukového přenosu. Pokud žák zahraje tón a obraz má sekundové
zpoždění, je takový způsob výuky téměř vyloučený. (Ve
výuce bicích nástrojů, kde jde o maximální rytmickou přesnost, je to fatální problém.) Naši učitelé jsou však vynalézaví,
a tak si dokážou poradit i s takovou technickou komplikací.
Například tak, že obraz přenášejí přes Google meet nebo

Skype a k tomu současně pouštějí zvuk nezávislou cestou
přes telefon.
Navzdory všem těmto technickým obtížím i celé politicko-ekonomické situaci, která na nás všechny doléhá, však
neztrácíme optimismus a naději na brzký návrat do normálního způsobu výuky v prostorách ZUŠ.
Navíc nám, jak jsem slyšel, svítá naděje na raketové řešení stávající situace – totiž:
„Pokud vědci rychle nevyvinou účinnou protilátku proti
covidu-19, tak rodiče, kteří se musí doma s dětmi učit a po
celý den jim vymýšlet program, ji vyvinou stoprocentně,
a to velmi rychle!
Rostislav Komosný

„JÁ CHCI ZPÁTKY DO ŠKOLY!“ TO JE VĚTA, KTEROU ZAČÍNÁ TÉMĚŘ KAŽDÁ HODINA DISTANČNÍ VÝUKY. NĚKDY
Z ÚST UČITELE, JINDY Z ÚST ŽÁKA. POVAŽUJI TO ZA JEDNU Z POZITIVNÍCH VĚCÍ, KTERÉ ZRODILA DNEŠNÍ DOBA.
Mnoho z nás vnímá dnešní způsob
života jako omezující (na toto téma by
mohl můj pubertální syn napsat disertační práci) a mě osobně drží nad vodou práce mých žáků – jejich nahrávky, zprávy, vzkazy, telefonáty. Vždycky
jsem si uvědomovala, jak velké štěstí
mám, že dělám zrovna tuhle práci. Že
mám, při způsobu výuky v ZUŠ, možnost si se svými žáky vybudovat velmi
osobní vztah, který i to naše společné
snažení posouvá dál. A dnes se mi veškerá snaha vrací v podobě ohromné
vzájemné podpory. Díky tomu, že své
žáky vnímám nejen jako objekty vzdělávání, ale jako součást své bližší rodiny,
je mně dovoleno pomáhat jim i v jejich
osobním životě, nejen v té pracovní

rovině. A stejně tak se k tomu staví oni
i jejich rodiče. Vzájemně si sdělujeme,
jaké obtíže překonáváme při výuce
dětí (cizích i těch vlastních), jaké jsme
našli „zlepšováky“, co nám nezabralo,
které z našich ratolestí (opět vnímáno
z řad vlastních i žáků) ví všechno nejlépe a odmítá rady a které si naopak
o radu neumí říct...
Moje děti by vám například jistě rády
sdělily, jak STRAŠNÉ je mít matku učitelku. Jsou hodiny, kdy jim stojí neustále
za z… zády a nenechá je vydechnout,
dokud nemají veškeré distanční úkoly
do nejmenších podrobností zpracovány. A pak jsou hodiny, kdy na ně prostě
nemá vůbec čas, protože se zabrala do
přípravy vlastní výuky. A přesto najde-

me další velké pozitivum: Já i moje děti
si více vidíme do karet. Tiše sledujeme,
kolik práce vlastně dá tomu druhému
plnit své povinnosti, a pak se do toho
mnohdy vložíme se svou troškou do
mlýna. A zase jsme u vzájemnosti, pomoci, možnosti vcítit se.
Neříkám, že mi současný stav vyhovuje, jen říkám, že přináší i světlé stránky do našich životů. Moc se těším, až se
vrátím ke svým žákům osobně, a zároveň doufám, že to, co jsme vybudovali
navíc v době „společného virtuálního
času“, nezmizí z žádné stránky našich
životů.
Přejeme vám krásné, klidné Vánoce
a hodně zdraví pro všechny vaše blízké.
Zdeňka Šichová

ČEKÁNÍ
Jsou nejrůznější čekání a nejrůznější pocity, jež je provázejí. Kdo by to neznal? Aniž si to uvědomujeme, každý den,
každou chvíli na něco čekáme. Jsou čekání příjemná a nepříjemná, radostná i smutná, slavnostní i obyčejná, rozechvělá
i poklidná, strachuplná i úlevná a kdovíjaká ještě. Ale všem
je společný čas, ve kterém plynou, a naše touha zkrátit jej na
minimum a co nejrychleji se tak přiblížit k cíli.
Před pár dny volala paní ředitelka: „Napiš, prosím tě, článek do zpravodaje. Mělo by tam být něco o tom, jak jako škola zvládáme covidovou dobu.“ Bezradně odkládám telefon
a nahlas rebeluji: „Hm, to mě asi bude muset osvítit sám Duch
svatý. Vždyť když se dnes jen vysloví termín „distanční výuka“,
už se všichni zainteresovaní chvějí nelibostí. Zatímco znavení
propadají tiché rezignaci, slabé nátury si rvou vlasy, a i ti otrlejší přinejmenším otráveně obracejí oči v sloup. Ale co my,
učitelé? Ještě jsme vám toho tolik chtěli říct! Co s tím?“
Chystám se na nutnou kontrolu k lékaři. Vcházím do nezvykle tiché budovy a napadá mě obdoba s naší školou.
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Vše funguje podobně jako dřív, jen to divné a skličující poloprázdno. Mířím do čekárny, usedám naproti ordinaci a (jak
jinak v čekárně) čekám, až se dveře otevřou…
Až se dveře otevřou! …A najednou se mně zdá to psaní docela jednoduché. Žádná velká slova. Jen jsme vám chtěli říct:
Že je nám líto všech pro vás svědomitě připravených akcí,
které se musely odložit.Že už se těšíme, až se vám budeme
moci pochlubit např. novým muzikálem, všemi koncerty, tanečními kreacemi a výtvarnými výstavami.
Že i v nových podmínkách a navzdory ztichlým chodbám
a osamělým třídám stále hledáme a vylepšujeme cestu k našim dětem.
Že i přes únavu způsobenou nynější náročností výuky pociťujeme radost z každého jejich snažení.
Že vnímáme vstřícnost vás, rodičů, a jsme za ni vděčni.
A že netrpělivě ČEKÁME, AŽ SE PRO VÁS DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY ZASE OTEVŘOU!
Ludmila Tesařová
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Dobrý den všem.
Další měsíc máme za námi, mnohé
se zlepšilo i změnilo – aktuální informace z Muzejního spolku: V Konírně
setrvalý stav – byť pracovní kolektiv p.
Sládka dělá, co může (i přes nepřízeň
počasí) - ale práce je tam pořád víc než
dost - nyní jsou již zpět i zahraniční
dělníci - a všichni společně makají, co
to jde - děkujeme. Okapy i krytina na
objektu Pšeničná jsou alespoň provizorně opraveny tak, aby nám tam zeshora i zespoda voda již neničila strop
i základy.
I dodatečné dotace jsme se již dočkali, materiál je nakoupen, avšak zatím můžeme pracovat na opravách či
renovaci exponátů pouze v omezené
míře a ve stísněných prostorách. Mezitím EON téměř dokončil přeložku elektrické sítě do země na celé ulici Pšeničné – zbývá jen kousek a pak uklidit ten
nepořádek a bude hotovo.
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Máme před sebou čas předvánoční,
advent a pak i samotné svátky vánoční – letos trošku (či dost) neobvyklé
– alespoň místo horečného bláznění
v obchodech zbude čas na rozjímání,
vzpomínání a omezená setkání se svými nejbližšími. Buďme rozumní, ukáznění a nenechme se otravovat dalšími
a dalšími opatřeními – nemá smysl brblat – vždyť čas vánoční je především
obdobím lásky, vzájemného porozumění, pokory a naděje.
Přejeme všem v rámci možností prožití těchto svátků v klidu a míru
v duši i na těle. A prosím, nechte petardy a jinou pyrotechniku odborníkům,
ať máme na Silvestra my lidé i naši domácí mazlíčci jen radost, a ne nějaké
nepříjemné starosti.
Děkujeme tímto všem, kteří nám
celý uplynulý rok pomáhali, podporovali naši činnost – a těm ostatním prostě jen odpouštíme.

Závěrem cituji geniální heslo pana
starosty Oslavan – MYSLETE POZITIVNĚ A BUĎTE NEGATIVNÍ!!!
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda MS Pohořelice.
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KYNOLOGICKÝ KLUB POHOŘELICE
Kynologický ústav již druhým rokem provádí ukázky výcviku psů za
sportovní halou. 29. 8. 2020 se také
uskutečnila akce pro děti, do které se
zapojili i rodiče dětí. Po zakončení soutěží proběhlo vyhodnocení a následné
předání diplomů a balíčků, které obsahovaly i pamlsky pro psy. Na závěr dne
bylo posezení u táboráku, kde si děti
s rodiči mohli opékat špekáčky.
Členové se pravidelně scházejí každý týden v neděli, kdy probíhá výcvik
psů i štěňat.
Každý rok na podzim se také konají
svody psů pod záštitou ZO Pohořelice,
letos se bohužel kvůli situaci s nouzovým stavem akce nepořádala.
V letošním roce se také konaly brigádnické akce a spousta oprav, a to
například:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vykopání rýhy v délce cca 30 metrů.
Uložení kabelů od rozvodové skříně
po garáž.
Úpravy na garáži, zazdění otvorů,
demontáž stávajících vrat.
Zadání nových vrat do výroby, bylo
provedeno.
Na budově byla opravena čelní stěna.
Osekání stávající zduřelé omítky.
Vysekání drážky po rozvod svítidel
vč. osazení krabic.
Provedení venkovní omítky a nátěru barvou.
V kuchyni byla provedena demontáž stávající linky a byla vyměněna
za novou.
Zchátralé stoly se nahradily novými
a proběhly úpravy nátěrů na kovových částech domu.

Kynologický klub Pohořelice rád
přivítá mezi své členy nové tváře, v případě dotazů kontaktujte vedoucího
klubu pana Ladislava Procházku, tel.
číslo 723611673.

FECHTL GANG CHALÓPKY
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU FECHTL GANG CHALÓPKY V ROCE 2020
Náš spolek čítající 11 členů se v letošním roce stejně tak
jako vloni točil převážně kolem našich skvostných strojů,
jako je JAWA 50, typ 550 a 555 pionýr.
V předjaří a na jaře se členové spolku věnovali převážně údržbě, seřizování a ladění motorů, výměně vadných či
opotřebovaných součástek a dokupování částí výstroje, aby
12

bylo vše v naprostém pořádku nachystáno na dobu, kdy
pěkné počasí dovolí vyrazit na projížďku po naší krásné Jižní Moravě. Někteří členové využili této doby ke zrenovování
svých vlastních strojů.
V pozdním jaru, v létě a časném podzimu, za dobrého
počasí jsme téměř každou sobotu či neděli někam vyjížděli,
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třeba na jih kolem Pálavy a Břeclavi. Zajímavá byla návštěva
města Hodonína, kde jsme projeli takřka celé město křížem
krážem a podívali se na hodonínské lázně a do tamního
přístavu na řece Moravě. Zamířili jsme také na sever kolem
Brna, do Moravského krasu, propasti Macochy. Zavítali jsme
též na Znojemsko. Obzvláště zajímavá byla celodenní návštěva historického města Znojma, které jsme projeli téměř
uličku po uličce, prohlédli si rotundu svaté Kateřiny a vyhlídku, ze které jde vidět město jak na dlani. Jindy jsme zase
vyrazili do Muzea kol v Boskovštejnu nebo do Slupu, kde se
nachází historický vodní mlýn. Mnohdy nás cesta dovedla
až do kraje Vysočina. Při těchto jízdách jsme navštívili mimo
jiné řadu muzeí, výstav a jiných turisticky atraktivních míst.
Zúčastnili jsme se již tradičně Veterán festu – srazu historických automobilů a motocyklů ve Slavkově u Brna, kde
jsme vystavovali naše krasavce“ a podávali informace, rady
a nápady návštěvníkům výstavy. Bohužel letošní rok nás

velmi brzdila pandemie KORONAVIRU, takže jsme nemohli
vystavovat a předvádět naše pionýry značky Jawa na Slavnostech města Pohořelice a okolí, kde jsme vloni sklidili poměrně velký úspěch.
S nastupující zimou se postupně stahujeme do našich
dílniček a garáží, kde se věnujeme převážně sledování internetu, čtení a prohlížení různých motoristických a technických příruček a pouček.
Předseda Alexandr Dobrovolný s jednatelem Jaroslavem Kvietkem po celý rok sbírají od členů podněty a návrhy
atraktivních míst, možných cílů našich návštěv, které vyhodnotí a poté naplánuji trasu cesty. Za den jsme schopni ujet
minimálně 100 kilometrů, maximálně kolem 200 kilometrů,
což je pro nás a naše stroje tak akorát, abychom nadmíru
neuhnali sebe, ale především naše stále naleštěné stroje.
Počet členských schůzí:3
Počet schůzí výboru: 4
Za spolek Pavel Čermák

rozhledna Výhon Židlochovice

rotunda Znojmo

Hodonín

mlýn Jaroslavice

NÁZORY OBČANŮ
SČÍTÁNÍ LIDU 2021
V březnu příštího roku, přesněji
o půlnoci 26. března, znovu po deseti letech odstartuje Sčítání lidu 2021
v České republice. Statistici z Českého
statistického úřadu [ČSÚ] odhadují,
že až 60 procent obyvatel odevzdá
formulář elektronicky. Zbytek ho odevzdá v listinné podobě u pracovníka
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České pošty. Účast na sčítání je povinná. Podle odborníků z úřadu půjde
o nejmodernější sčítání lidu v historii.
Počítají totiž s tím, že více než polovina obyvatel vyplní a odešle statistické
formuláře on-line formou. K elektronické komunikaci se podle nich rozhodne více občanů i kvůli epidemii

covidu-19. „Zcela odpadnou otázky
týkající se vybavenosti domácnosti
například koupelnou nebo osobním
počítačem. Zjednoduší se otázky
ohledně velikosti bytu, vzdělání či dojížďky do zaměstnání. Vysoký důraz
pak klademe na bezpečnost a ochranu osobních údajů, kde splňujeme
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nejpřísnější standardy, “upozorňuje
ředitel odboru statistik obyvatelstva
ČSÚ Robert Šanda. Na co však ředitel odboru statistik neupozorňuje, je
skutečnost, že některé otázky ve formuláři bývají zavádějící a občané pak
často z neznalosti chybují. Osobně
bych chtěl upozornit na jednu část
a tou je kolonka národnosti. Není totiž
pravidlem, že občan České republiky
je automaticky národnosti české. Národnost je opravdu osobním rozhodnutím daného občana a já bych zde
trochu chtěl zalobovat za tu svou, moravskou. Moravská národnost se jako
samostatná a svébytná národnost (ve

smyslu společenství se společnými
dějinami, kulturou a územím) oficiálně poprvé objevila v roce 1991, kdy
mohla být uvedena ve sčítání lidu.
Tehdy se k ní přihlásilo celkem 1,36
milionu obyvatel České republiky.
O deset let později následoval pokles
na 380 tisíc obyvatel, při sčítání v roce
2011 vzestup na 630 tisíc obyvatel.
Uznávána je také jako národnostní
menšina na kulturně blízkém Slovensku. Povědomí o moravské národnosti
pomíjí i díky zrušení zemského uspořádání, které bylo chybou, a současný systém krajů Moravu poškozuje.
Málokdo z těch, co budou formulář

vyplňovat poprvé, ví, že polovina památek UNESCO v České republice se
nachází právě na Moravě a že Žďár
nad Sázavou nebo Telč jsou starobylá
moravská města. Bohužel dnes není
žádná politická vůle navrátit Moravě
její původní správní jednotu, která zanikla v roce 1948. Já však věřím, že čím
víc občanů se k moravské národnosti
přihlásí, tím vzroste politická debata
o novém zemském uspořádání. Na
závěr bych chtěl vyzvat samozřejmě
všechny občany, aby se přihlásili ke
svým kořenům a tím své národností
menšiny v České republice podpořili.
David Bilavčík

VZPOMÍNÁME
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, maminko,
chybíš nám všem.
Dne 26.12. uplyne 40 roků od smrti naší milované maminky paní Danušky Hanělové.
Manžel a děti s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. 12. 2020 oslaví 60 let společného života
Ludmila a Jan Spáčalovi.
Ještě spoustu let prožitých ve zdraví přejí dcery
a synové s rodinami
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AKCE
INZERCE

INZERCE
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