Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice

Zápis z jednání kulturně-školské komise z 3. 12. 2020
Čas: 18.00
Místo: Prostory radnice, Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni: Bc. Helena Kloudová, DiS., Dominika Zapalačová, Mgr. Lukáš
Nápravník.
Omluveni: Alena Bilavčíková, Mgr. Marcela Mikelová.
Program:
1. Úvod
2. Rostoucí podhoubí kulturně-společenského života v Pohořelicích.
3. Covid jako příležitost?
4. Vyrovnávání se s covidovou situací v před a školním vzdělávání.
5. Omezený pohyb a nové příležitosti
6. Závěr a stanovení termínu dalšího setkání komise.
2.
Dominika Zapalačová ostatní členy komise informovala o prozatím možnostech hotelu
Phann, o novém zázemí pro umělce a vstupu kina aj. Na zprávy o využívání těchto
kulturních stánků si budeme muset počkat, nicméně společenské vakuum nebude trvat
věčně a je dobře, že se těmito rekonstrukcemi vytváří skvělé podhoubí pro kvalitní
život místních občanů.
Tím máme na mysli i velký potenciál prostor s hotelem Phann sousedící konírny. Zde
stavební úpravy střechy apod., dávají jistý závazek k dokončení potřebného
společenského prostoru v centru města. Sál radnice na vše nestačí a pro některé akce
není vhodný.
Centrum města po mnohých rekonstrukcích dostává tak zajímavý historický ráz,
který dotváří atmosféru tohoto města. Věřím, že se do ne-příliš vzdáleného budoucna
počítá i realizací vize náměstí na Staré osadě. To by pak s pohledu smysluplného rozvoje
historického středu Pohořelicím k dokonalosti mnoho nechybělo.
3.
Přestože z oblasti kultury a volnočasových aktivit jsou možnosti značně ztížené, bylo by
dobré z pohledu místních organizací vnímat to spíše jako výzvu. Různými alternativami a
on-line prostorem nemůžeme dohnat dřívější nabídku, nicméně jakákoliv aktivita je
vzpruhou pro oslabenou psychiku zvláště dětí a mládeže. Tomu odpovídají různé
rodinné aktivační hry, on-line vysílání, knihovna fungující v omezeném režimu, snaha
využít každý zlepšený stav pro alespoň částečnou obnovu činnosti kroužků a jiné
pozitivní akce.

1

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Komise Rady města Pohořelice
4.
Přítomná ředitelka MŠ Bc. Helena Kloudová, Dis. nás spravila o komplikované situaci
chybějícího personálu kuchyně. Zde s obědy vypomohla kuchyně nedaleké školy. Je
dobře, že se začala připravovat externí výpomoc při komplikované obsluze svačinek,
kterou po nějaký čas ve školce musely zastávat učitelky, uklízečky. Bylo by škoda
výrazně omezovat důležité předškolní vzdělávání a kontakt, pokud to není nezbytné
nutně. Takové situace v budoucnu nejde zcela vyloučit. U MŠ je třeba akutně
vzpomínat na kapacitu školky, která je na hraně a možná už v září bude opět za
hranou. S vytrvale narůstající demografickou křivkou v Pohořelicích na toto naše komise
opakovaně upozorňuje.
S novou situací se musela samozřejmě vypořádávat i škola a její vedení, učitelé, žáci.
Zřejmě i rodiče zaznamenali zrychlený vývoj v přístupu ke vzdělávání, kterým zmíněné
složky systému od jara do současnosti prošli. Přes veškerou pozitivní snahu včetně
rodičů, se jen těžko může dařit efektivně nahradit prezenční vyučování.
Situace byla samozřejmě ještě horší v sociálně slabších rodinách nebo tam, kde na děti
není příliš času. To se ukázalo i v ne nezanedbatelné materiální podpoře, kterou si ve
formě notebooků od školy vyžádalo více než 30 rodin. I přes tuto výpomoc se nůžky
mezi dobře prospívajícími žáky a těmi s problémy prostě rozevřely více.
5.
Okolnosti nepřály především také pohybovým aktivitám obecně, které od jara rapidně
klesaly. Dle slov profesora Koláře dětem v průměru přibylo 2 kg nežádoucí hmotnosti,
ztrácí vazby a vztah ke svému sportu, pohybu obecně, jsou jednoduše řečeno smutnější,
méně odolní. Rád bych v této souvislosti vyzval vedení města ke zvážení možnosti
umístit do sportovního areálu posilovací systém pro vlastní tělo, tzv. workout,
který se tak dobře osvědčil u „Vodárny“. Blízkost školy zaručuje značné dopolední využití
v rámci TV a družin. Krokem nutně následujícím by bylo ale více otevřít tento
sportovní areál veřejnosti. Více podobných ani menších sportovišť nemáme a pokud
chceme nejen dětem pomoci v částečném dohnání pohybového manka, je zde možnost
volající po využití. V odpoledních hodinách je areál po hříchu velice málo obsazený.
Věřím, že by se v doprovodu přetvořeného venkovního areálu ZŠ, stalo toto místo
pozitivním centrem aktivního setkávání. Veřejnosti příznivější je do pozdních hodin
otevřený bohatý areál vedle ZŠ v Židlochovicích.
V tomto směru je dobře umístěné vyžití pro děti vedle fotbalového hřiště Velkého Dvora.
Bohužel bohaté aktivity jsme i přes omezení shromažďování všichni přítomní členové
komise zaznamenávali v dříve se šeřícím parku. Ve všední odpoledne na houpačkách
popíjející návštěvníci, hloučky výskající mládeže v době zákazu shromažďování, petardy,
drobná napadení a další zatím drobné přestupky jsou zkušenosti, které se podařilo
komisi dát dohromady při krátkém vzpomenutí. Rádi bychom upozornili na nutnou
snahu řešení situace formou konference složené z více složek. Ta zůstala
nenaplněna od doby prvního covidového náletu.
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Mgr. Nápravník začal komunikovat s plzeňským centrem Krasovská o možnosti
uspořádání unikátního workshopu na téma výchova dětí k pohybu. Hlavním lektorem by
byl PhDr. Marian Jelínek, hvězda přesahující sportovní svět. Tento by měl být určen pro
pedagogy škol naší i okolních, místní trenéry atd. V možnosti je připojení přednáškového
blok i pro širší veřejnost, nyní to vše s jistotou nelze bohužel potvrdit.

V Pohořelicích dne 3. 12. 2020

Mgr. Lukáš Nápravník ……………………………
předseda komise
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