P o h o ř elic
Březen 2021

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ

2

OZNÁMENÍ MĚÚ

3

KNIHOVNA

8

ZŠ A MŠ POHOŘELICE

9

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

15

INZERCE

16

http://www.pohorelice.cz/

Facebookový profil:
Město Pohořelice

Instagramový profil:
@mestopohorelice

ZPRAVODAJ

SLOVO STAROSTY

OBSAH

Webové stránky:

ký

Vážení spoluobčané,
příspěvky do Pohořelického zpravodaje podléhají uzávěrce, která končí
15. dnem v měsíci. Někdy s hrůzou zjišťuji, o čem jsem vám v úvodním slově
psal, a nebylo nadčasové, naopak stalo
se jinak. Třeba když píši nám mužům,
abychom kytku koupili den před sv.
Valentýnem v případě, že nám tento
„americký“ svátek vadí, ale Pohořelický zpravodaj obdržíte do poštovní
schránky až den po svátku… Možná
zvolit lepší načasování příspěvku, to by
mohlo pomoci. Zkusím štěstí podruhé,
když budu avizovat, abychom ze srdce popřáli našim ženám a maminkám
k Mezinárodnímu dni žen, který slavíme 8. března.
Březen je vůbec zajímavým měsícem v lidském snažení. Na konci března můžeme vzpomenout narození
Jana Amose Komenského, který by se
této době a metodám distanční výuky
ve školách hodně divil. V každém případě by musel ocenit úsilí, které učitelé, rodiče i žáci vydávají v této nelehké
době. V učení nesmíme polevit, to je to
jediné, co nám všem může zajistit lepší
budoucnost.
Březen je také měsícem čtenářů. Dovolím si uvést trochu statistiky
z naší Městské knihovny Pohořelice
k poslednímu dni roku 2020, která má
pobočky také v Nové Vsi a ve Smolíně.

Zaregistrovalo se 956 čtenářů, z toho
do 15 let jich bylo 393. Půjčeno bylo
úctyhodných 32.304 titulů, zakoupeno bylo 1093 nových knih, celkem tak
bylo k dispozici 19.151 knih a 67 titulů časopisů (periodik). Ač byl loňský
rok z důvodu pandemie COVID-19
v možnostech pořádat pěkné kulturní
a vzdělávací akce nepřejícím, přesto
bylo zorganizováno 23 akcí s účastí
670 návštěvníků. Naše knihovna se zapojila do celostátní soutěže Knihovna
roku, kde se umístila mezi osmi nejlepšími knihovnami. Velké poděkování za
to patří našim knihovnicím – vedoucí
paní Minaříkové, paní Hákové, paní
Spieglové (Nová Ves) a paní Ječmínkové (Smolín). Snad hezkým dárkem
čtenářům ve Smolíně bude zdařilá
rekonstrukce stávající knihovny, která
v těchto dnech probíhá.
Dovolte mi ještě závěrem snad nadčasovou radu. Přečetl jsem si knihu od
Marka Mansona, bohužel s ne příliš
korektním titulem „Důmyslné umění,
jak mít všechno u pr**le“. Možná je to
cesta, jak se z této doby nezbláznit.
Prosím, nenechte se tímto názvem odradit, opravdu to čtení stojí za to.
Přeji vám všem pěkné jaro! Jarní
sluníčko ať nám dodá chuť do života,
vytrvalost a sílu do každodenní práce.
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta města

BŘEZEN 2021

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Stavba okružní křižovatky
V červenci 2020 začala společnost IMOS Brno s výstavbou
okružní křižovatky. Stavební objekty, které hradil Jihomoravský kraj, byly v prosince ukončené. Z městských prostředků
bude hrazena částka cca 20 mil. Kč. Od 18.11. je v provozu
obchodní dům TESCO, od 14.12. je kruhový objezd využíván
motoristy. Firmě zbývá dokončit chodníky kolem objezdu.
Budou pokračovat práce na ul. Sportovní (parkovací místa,
chodníky, veřejné osvětlení, odvodnění ulice, zasakovací
žebro a zaústění odvodu dešťových vod do Mlýnského náhonu). Dále je třeba upravit místo pro Boží muka a provést
vegetační úpravy středového ostrůvku. Kvůli nepříznivému
počasí firma po zimní odstávce zatím nezahájila práce na
chodnících. U Mlýnského náhonu je hotov objekt vyústění
dešťové kanalizace, zčásti osazeno kamenné opevnění břehu, Firma začíná odstraňovat štětovnice.

Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní
a Nová. Začátkem ledna proběhl výběr dodavatele na vlastní plynovod. Smlouva byla podepsána se společností Hutira
z Ivančic. Práce budou trvat od března do prázdnin. Zařízení
staveniště bude v prostoru před ČOV (konec ulice Poříčí).
Velký Dvůr, splašková kanalizace
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. Nyní probíhá
výběr zhotovitele. Stavba sama začne zřejmě na jaře 2021,
trvat bude asi 1 rok.
Dlouhá, Pšeničná, oprava tzv. „Konírny“ v areálu Pfann
Opravu Konírny provedla společnost Winning PS – stavební
firma. Jednalo se o výměnu střechy, vyklizení půdy, zpevnění kleneb, dozdívky poškozeného zdiva. Pracovníci firmy Strekon již v prosinci postavili krovy a následně položili
krytinu. Objekt Konírny je zajištěn proti dalšímu chátrání
z důvodu povětrnostních vlivů. Město se nyní snaží zajistit
finance na další pokračování oprav. Po skončení oprav bude
možné objekt dále využívat. V současné podobě je jeho využívání veřejností vyloučeno.
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. Po přeložení elektrického vedení ze štítu budovy směrem do Pšeničné bylo možné odstranit vyzděný štít a dokončit věnec na obvodových
zdech. Pracovníci firmy Strekon již v prosinci postavili krovy
a následně položili krytinu. Nyní probíhá zařezávání krytiny a následovat by měla i klempířská práce. Objekt Konírny
bude zajištěn proti dalšímu chátrání z důvodu povětrnostních vlivů. Město se nyní snaží zajistit finance v dotačním titulu Brownfield na další pokračování oprav, aby objekt bylo
možné využívat pro výstavní činnost.
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Výsadba parčíku podél Šumického potoka, úprava plochy pro sport a relaxaci
V prostoru podél Šumického potoka, v místech mezi ul.
Znojemskou a bývalými kasárnami, vysadila společnost Kavyl 92 stromů a přes 260 keřů. Plocha bude doplněna herními prvky. Zlepší se tím podstatně možnost trávení volného
času pro rodiče s malými dětmi v této části města. V současné době dodavatelská firma staví herní sestavu – věže
z akátového dřeva.

hledy včetně zateplení stropu. Součástí stavby je i výměna
oken a dveří.

Oprava bytu na ul. Brněnská
Město po uvolnění bytu na Brněnské 5 provádí jeho
opravu.

Oprava objektu knihovny ve Smolíně
Od prosince je opravován objekt knihovny ve Smolíně. Práce provádí firma Nemeš. Součástí prací je zhotovení splaškové kanalizace včetně sociálního zařízení. Firma musela
provést opravu statiky v pravé části objektu, zhotovuje pod-

Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
58. schůze rady města, konaná dne 8.1.2021, projednala
a schválila:
• nabídku na rekonstrukci knihovny Smolín od Attila Nemeš, IČ: 68733470, za částku 995.822 Kč bez DPH.
59. schůze rady města, konaná dne 13.1.2021, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila nabídku na celkovou rekonstrukci bytu č. 2,
Brněnská 5, o celkové výměře 104,91m2, od firmy Zajíc - Zborovský, s.r.o., Pohořelice, IČ: 28269241, za částku
957.558 Kč včetně DPH,
• schválila nabídku na celkovou rekonstrukci bytu č. 9, Znojemská 860, o celkové výměře 65,16m2, od firmy Pavel
Kurimai, Pohořelice, IČ: 74541447, za částku 535.196 Kč
včetně DPH,
• schválila odpuštění nájmu nebytových prostor za měsíc
leden 2021 dle předloženého seznamu z důvodu nouzového stavu (COVID-19),
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schválila nabídku Info TV Brno na prezentaci města v pořadu
Magazín z Pohořelic za roční odměnu 261.215 Kč vč. DPH,
schválila připravit návrh úprav příkopu na pozemku p. č.
1850 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou pro odvod dešťových
vod a funkci poldru, tj. aby sloužil ke krátkodobému zadržení přívalové vody,
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
Šumický potok Pohořelice – úprava okolí,
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín,
schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování
služby Senior taxi s firmou JANYSPEED, s.r.o., IČ: 24222801,
schválila dle návrhu výběrové komise pro akci „Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních přípojek“ dodavatele firmu
HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o., IČ 26217007, za nabídkovou
cenu 4 184 182 Kč bez DPH,
schválila Smlouvu o výpůjčce s Česká republika – Hasičský
záchranný sbor JMK – předmětem smlouvy je užívání ná3
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kladního automobilu Avia A31 pro potřeby protipovodňových opatření,
schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 231/2020
k předmětu díla „II/416 Pohořelice – okružní křižovatka“
s firmou IMOS Brno, a.s. Předmětem dodatku jsou stavební práce „Chodník podél ulice Vídeňská Pohořelice“,
schválila po dobu nouzového stavu (COVID-19) nevybírat
parkovné na veřejném parkovišti u zdravotního střediska.

60. schůze rady města, konaná dne 10.2.2021, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila úpravu ceníku pronájmu plošiny – práce s montážní plošinou dle předloženého návrhu s účinností od
1.3.2021,
• schválila odpuštění nájemného za pronájem reklamní
plochy ve Sportovní hale Pohořelice (bannery) na jeden
rok od uzavření nového dodatku ke stávající nájemní
smlouvě,
• schválila odpuštění nájemného za nebytové prostory za jeden měsíc pro místní živnostníky dle přiloženého seznamu,
• schválila přijetí daru 10.000 Kč od společnosti Rybníkářství Pohořelice, a.s., pro ZŠ a MŠ Pohořelice,
• schválila zábor části pozemku p. č. 6772 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou pro zřízení staveniště pro stavbu Stavební úpravy za účelem změny v užívání pozemku p. č.
2704/1 v k. ú. Pohořelice na dobu určitou od 10.2.2021 do
10.3.2021 firmě VAŠSTAV, s.r.o., Brno, za smluvní nájemné
2.500 Kč s podmínkou zachování průjezdnosti vozidel,
• schválila výpůjčku části pozemku p.č. 2460 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 213 m2 pro TJ Sokol Pohořelice, IČ 185 11 228, za účelem realizace projektu „Regenerace tenisového areálu“, a to na dobu 20 let od uzavření
smlouvy o výpůjčce,
• souhlasila se změnou stavby „Prodejna a sklad hutního
matriálu“ z dočasné stavby na stavbu trvalou dle žádosti
FE-BESTA, spol. s r.o., Pohořelice,
• vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. a souhlasila se zahájením
realizace projektu,
• uložila pořádat vítání občánků v době, kdy nebude vyhlášen nouzový stav Vládou ČR,
• schválila projektový záměr, podání žádosti o dotaci a v případě přiznání dotace realizaci projektu Dosadba dřevin
- Smolín, dle projektové dokumentace od Ing. Evy Wagnerové. Žádost o dotaci bude podána na Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní
prostředí, do výzvy č. 9/2019,
• schválila předloženou nabídku od Ing. arch. Kaňka na
zpracování aktualizace architektonické studie revitalizace
náměstí Stará Obec Pohořelice s ohledem na plánovaný
dotační titul Modrozelená infrastruktura,
• schválila předloženou nabídku Ing. arch. Kaňka na zpracování zastavovací studie rozšíření budovy ZŠ Lidická (kuchyně, jídelna, třídy),
4

•

schválila přijetí rozhodnutí č. 1191100043 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci „Elektromobil Pohořelice“, podpora formou dotace ve výši 457.046,40 Kč.

XXII. zasedání ZM dne 16.12.2020 projednalo a schválilo
mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo Rozpočet města Pohořelice na rok 2021 jako
schodkový s příjmy ve výši 176.005.600 Kč a výdaji ve výši
511.910.200 Kč. Vzniklý schodek ve výši 335.904.600 Kč
bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých
letech a schválenými úvěry,
• schválilo aktualizaci použití investičního úvěru ve výši 150
mil. Kč dle návrhu,
• schválilo Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce
2021,
• schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice
na roky 2022-2023,
• schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru č.
99027596220 s firmou Komerční banka, a.s., IČ: 45317054,
a to do výše 100 mil. Kč za účelem předfinancování dotačních projektů,
• schválilo poskytnutí dotací žadatelům dle návrhu Grantové komise (poslední sloupec) a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice
v roce 2021,
• schválilo odkoupení pozemku p.č. 2458, jehož součástí
je stavba bez čp/če, obč. vyb., a pozemku p.č. 2459, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, za cenu obvyklou, zjištěnou znalcem
Ing. Viktorem Mrňousem, Brno, a uvedenou ve znaleckém
posudku č. 1647-44/2020 ve výši 2.990.000 Kč od Mysliveckého spolku Pohořelice, IČ: 48452998,
• uložilo správci rozpočtu zapracovat do příštího rozpočtového opatření finanční prostředky na nákup a opravu
objektu myslivny a jeho areálu na ul. Sportovní v Pohořelicích ve výši 4.000.000 Kč,
• prominulo navýšení poplatku za rok 2019 plynoucí z článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
z důvodu pandemie COVID-19,
• schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14.1.2020 ve znění Dodatku ke kupní smlouvě č.
1, uzavřeného dne 10.9.2020, a to s firmou AVENTIN, spol.
s.r.o., Znojmo, dle návrhu,
• schválilo garanci financování minimální sítě sociálních
služeb ORP Pohořelice pro rok 2021 v rámci nastaveného
„solidárního systému financování“ sociálních služeb ORP
Pohořelice 2021 z rozpočtu města Pohořelice,
• schválilo navrhované znění „Smlouvy o příspěvku ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice
pro rok 2021“,
• schválilo odměny členům finančního a kontrolního výboru
ve výši 1.400 Kč pro člena za činnost ve výboru v roce 2020.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÉ KLUBY BUDOU POKRAČOVAT
Město Pohořelice získalo dotaci na pokračování úspěšného
projektu Péče o děti I. stupně
základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III.
Tento projekt navazuje na současný projekt a umožní tak
plynule pokračovat v realizaci příměstských táborů a dětských klubů v rámci správního obvodu ORP Pohořelice.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Operační program Zaměstnanost.
V rámci projektu se v létě 2021 a 2022 budou konat příměstské tábory celkem v 7 obcích správního obvodu ORP
Pohořelice, a to: Pohořelice, Branišovice, Loděnice, Ivaň,
Vlasatice, Přibice a Troskotovice. V létě 2021 se bude konat 20 týdenních turnusů a stejný počet i v následujícím
roce 2022 v době letních prázdnin. Dále je z projektu hrazena činnost dětských klubů, a to v období školního roku
2021/2022. Jedná se o dětské kluby v Pohořelicích, Ivani,
Loděnicích, Vlasaticích, Přibicích a Branišovicích. (v obcích
Pohořelice a Vlasatice bude provoz dětského klubu pokračovat i v dalším školním roce 2022/2023, po skončení projektu 31.12.2022 bude provoz dětských klubů v Pohořelicích a Vlasaticích financován z vlastních prostředků obcí).
V provozu bude 5 ranních dětských klubů (v době před
školním vyučováním, většinou v provozu od 6.45) a 4 odpolední dětské kluby, které budou v provozu po skončení
vyučování (pozn. v době prázdnin není klub v provozu).
Celkem by v rámci 18 měsíců realizace projektu, tj.
v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022, mělo být podpořeno 350 rodičů dětí ve věku docházky do I. stupně základní školy (tj. I. až IV. třída ZŠ, včetně přípravného ročníku).
Pro koho je projekt určen: dětský klub a příměstské tábory mohou využít ZDARMA děti plnící školní docházku
na I. stupni základní školy, jejichž rodiče splňují podmínku vazby na trh práce, tzn. jsou zaměstnaní nebo vedeni jako uchazeči o práci v evidenci Úřadu práce ČR nebo
jsou OSVČ, případně studují či rekvalifikují se.
Podrobnější informace k připravovaným příměstským
táborům na léto 2021 najdete na webu města v jarním
období. Doporučujeme sledovat stránky města Pohořelice a zapojených subjektů (SVČ Pohořelice, ZŠ Pohořeli-
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ce, ZŠ Loděnice, ZŠ Vlasatice, ZŠ Přibice, ZŠ Troskotovice,
web obce Branišovice).
Celkové náklady projektu jsou 4,858 mil. Kč, z toho
přislíbená dotace je ve výši 4,615 mil. Kč, vlastní zdroje
města Pohořelice činí 243 tis. Kč.
Rekapitulace současného projektu Péče o děti I. stupně II.
Období realizace: 1. 9. 2018 až 30. 6. 2021.
Do období 31. 8. 2020 bylo v provozu ve školním roce
2018/2019 a 2019/2020 7 oddělení dětských klubů, a to
v Pohořelicích (3 oddělení), v Ivani (1 oddělení), ve Vlasaticích (2 oddělení), v Loděnicích (1 oddělení). V době
letních prázdnin 2019 a 2020 se uskutečnilo celkem
31 týdenních turnusů příměstských táborů, a to v obcích
Pohořelice, Ivaň, Troskotovice, Loděnice, Vlasatice.
Podpořeno bylo celkem 312 rodičů. Za dané období
do dětského klubu chodilo 177 dětí. Příměstský tábor využilo po dobu realizace projektu 413 dětí (z toho některé
absolvovaly více turnusů).
Celkové náklady současného projektu jsou ve výši
5,17mil. Kč, z toho přislíbená dotace činí 4,91 mil. Kč,
vlastní zdroje města činí 259 tis. Kč.
Na realizaci projektu se spolupodílejí: SVČ Pohořelice,
ZŠ Pohořelice, ZŠ Ivaň, ZŠ Loděnice, ZŠ Vlasatice, ZŠ Troskotovice. Všem těmto subjektům za spolupráci na projektu velice děkujeme.
Za realizační tým projektu
Ing. Hana Mlýnková, regionální rozvoj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2020
Městská knihovna se nachází v rekonstruovaných prostorách na ulici
Brněnská 2, vstup je bezbariérový. Uživatelé mají k dispozici 5 počítačů i připojení WIFI. Za poplatek je možnost
tisku i scanner. Poskytujeme absenční
i prezenční půjčování knih a časopisů,
informace o knihách, meziknihovní výpůjční službu, rezervaci knih…
Rok 2020 byl ve všech směrech
ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru. Tato situace velmi zasáhla
naši knihovnu a s ní i všechny kulturní, knihovnické i společenské akce.
Knihovna normálně fungovala jen pár
měsíců v roce, což se viditelně odrazilo
na naší práci. Knihovny byly uzavřeny,
v lepších situacích mohlo být otevřeno
jen výdejní okénko, knihy se nesměly vracet. V další fázi se knihy vracet
mohly, ale za přísných hygienických
podmínek, kdy musely být odloženy
na několik dnů do karantény a nesměly se půjčovat. Na jaře jsme využili toto
8

uzavření všech knihoven k revizi knihovního fondu, která byla plánována
na léto po pětiletém období. Na léto
se situace zlepšila, rozvolnila se většina opatření. Na podzim se opakovalo
uzavření knihoven a zákaz organizování akcí. S malou přestávkou tento stav
trval do konce roku.
V roce 2020 se zaregistrovalo 934
čtenářů, z toho do 15 let 386. Tito čtenáři si půjčili 31399 knih a časopisů. Bylo
zakoupeno 1093 nových knih a odepsáno 1506. Odebíráme 67 titulů časopisů,
které jsou hojně půjčovány. Z Břeclavi
jsme dovezli pouze 1 soubor – 132 knih.
Bylo vyřízeno 14 požadavků na meziknihovní výpůjční službu.
Pořádáme besedy a exkurze pro
mateřskou i základní školu, pro děti
školní družiny. Konají se zde autorská
čtení, přednášky i besedy pro širokou
veřejnost na různá témata. Vedeme
Univerzitu třetího věku. Je zde čítárna
s denním tiskem. V roce 2020 se usku-

tečnilo pouze 23 kulturních a vzdělávacích akcí a zúčastnilo se jich 670 lidí.
Každý měsíc jsou pro děti připraveny
tvořivé dílničky, např. výroba sněhových vloček, Valentýnka pro každého,
květina technikou origami, Večerníček
slaví narozeniny… Děti si mohou své
znalosti ověřit vyplňováním různých
znalostních kvízů. V lednu nás velmi
zaujala beseda se Zdeňkem Zajíčkem
na téma Pohádky a pověsti. Pan Zajíček svým výstupem oslovil malé i velké obecenstvo. Cestovatelské besedy
jsou vždy oblíbené. Petr Nazarov povídal na téma BANÁT a vše měl zdokumentováno i pro nás. Na jaře proběhla
přednáška na téma Umění žít bez léků
s panem Šáchou. Největší úspěch měla
dlouho očekávaná a jednou odložená
debata s Robertem Šlachtou – Třicet
let pod přísahou. Pan Šlachta je místní
rodák, proto jeho debata zaplnila celý
sál. Mnoho zájemců se dovnitř nevešlo, proto bylo přislíbeno opakování, ke
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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kterému zatím nemohlo dojít. V létě
byl vyhlášen 3. ročník fotografické soutěže na téma Nej jídlo. Každoročně si
u nás vykonávají školní praxi studenti
knihovnických škol. Letos jsme byli
nuceni studentku odmítnout. Knihovna spolupracuje s místní ZŠ a MŠ, SVČ,
SOU Cvrčovice, s klubem důchodců, se
skautským oddílem…
Besedy, přednášky, které se nemohly uskutečnit: Numerologie s paní Helenou Hájkovou, Nordcapp, za půlnočním sluncem s cestovatelem Martinem
Ondráškem, Správný výběr je začátek
zdraví s výživovou poradkyní Terezou
Kukol, Základy genealogie a tvorba
rodokmenu s genealogem Zdeňkem
Kudláčkem, velmi oblíbené Listování
s Lukášem Hejlíkem, povídání s recenzentkou Petrou Řiháčkovou, pro dětské čtenáře každoroční Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka a mnoho

besed a aktivit pro školní mládež…
V knihovně prodáváme turistické
předměty, vizitky, známky, nabízíme
propagační materiály a poskytujeme
informace. Vypomáháme s prodejem
lístků na kulturní představení, vyřizujeme požadavky na Senior taxi… Je
zde FAMILY POINT místo pro rodinu.
Děti zde mají koutky na hraní, půjčujeme jim i stolní společenské hry. Zakoupili jsme i velmi žádané Albi tužky
z edice Kouzelné čtení, které půjčujeme i domů, a k nim všechny dostupné
knihy. Můžeme nabídnout čtenářům
i několik titulů audioknih. V knihovně
je automat na kávu. Provozní doba je
pondělí až pátek od 8 do 18 hodin.
Knihovní fond pravidelně doplňujeme, knihy nakupujeme přes internet
a vždy uvítáme nápady a požadavky
čtenářů. Každoročně se nakoupí a vyřadí kolem tisíce knih.

Naše knihovna se zapojuje do celostátních projektů Týden knihoven, Noc
s Andersenem, Březen měsíc čtenářů,
Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka.
Letos jsme knihy dodali učitelkám, které je svým prvňáčkům předaly v den
vysvědčení. Využíváme dotací Česká
knihovna. Zapojili jsme se do celostátní soutěže Knihovna roku, kde jsme se
umístili mezi osmi nejlepšími knihovnami .
Knihovnu propagujeme v Pohořelickém zpravodaji, na facebooku, na
www stránkách města, v místním rozhlase, ve vývěskách …
Nejstarší čtenář má 95 let a bylo zapsáno 5 ročních čtenářů.
Máme dvě pobočky. V Nové Vsi je
knihovnicí Ludmila Spiegelová a ve
Smolíně Jana Ječmínková.
Ivana Háková,
knihovnice

ZŠ A MŠ POHOŘELICE
PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Nejvíc ze všeho doufám a přeji si, nejenom kvůli žákům, učitelům a rodičům, aby v době, kdy vyjde tento zpravodaj, jsme již normálně chodili do školy a vrátili se k prezenční výuce. Je mi líto všech neuskutečněných zážitků, emocí
a kamarádství, o které byly děti ochuzeny. Chtěl bych vyjádřit velký obdiv a poděkování našim žákům, učitelům a rodičům, kteří udělali všechno pro to, aby dětem v distanční výuce pomohli.
Nikdo není v lehké situaci, ale nejobtížnější to nyní mají žáci devátých tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky
a svou budoucí profesní orientaci. Už podruhé budeme ochuzeni o zajímavá témata absolventských a seminárních
prací žáků devátých a osmých tříd. Jediné, co tedy můžeme žákům devátých tříd popřát, je úspěch v přijímacím řízení
na střední školy.
Mgr. Stanislav Polák, MBA, ředitel školy

DISTANČNÍ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
V těchto dnech už můžeme říct,
že dobu strávenou na distanční výuce začínáme počítat ne na týdny, ale
na měsíce. Ti, kteří doma mají žáčka
nulté, první nebo druhé třídy, tento
problém nyní řešit nemusí. Ti starší ale
denně místo do lavic usedají k počítači, tabletu či notebooku.
Média se snaží ukazovat, jak taková výuka probíhá, ale obraz je často
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velmi zkreslený. Pojďme tedy společně nahlédnout do systému distanční
výuky na naší škole od jara 2020 až do
současných dní.
Když loni v březnu byla škola ze
dne na den uzavřena, nebyli jsme nikdo na takový způsob výuky připraveni. Přesto se každý učitel snažil se
situací vyrovnat tak, aby svůj předmět
mohl dětem přiblížit a předat jim to,

co by měly znát. Vyučující se postupně za provozu seznamovali s různými
aplikacemi, platformami a komunikačními nástroji, aby zvládli to, co lze
z dnešního pohledu nazvat zahřívacím kolem.
Jakmile se blížil konec léta a učitelé se vrátili do školy na přípravný
týden, začali jsme se základním školením, jak pracovat s tzv. Google učeb9
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nou. Cílem bylo využívat jen jednu
zabezpečenou platformu. Správce ICT
připravil všem žákům školní účty, rozšířili jsme také funkce programu Bakaláři a čekali jsme, co přinese podzim.
Předpovědi druhé vlny se bohužel vyplnily a nyní stále pokračujeme v práci
na dálku.
S tím, jak se prodlužuje doba domácí výuky, si klademe stále více
otázek. Rozhodli jsme se proto, že se
zkusíme zeptat přímo těch, kterých se
to týká nejvíc – našich žáků. Na I. stupni jsme dali malý prostor i rodičům.
Připravili jsme anketu s deseti jednoduchými otázkami a zde jsou některé
postřehy z odpovědí žáků I. stupně
(3. – 5. třída). Při porovnání distanční
a prezenční výuky odpovídali žáci nejčastěji, že chodí radši do školy, protože jim chybí kamarádi a ve škole lépe
pochopí učivo. Objevily se i dvě odpovědi, že distanční výuka vyhovuje
víc než prezenční a jsou i takoví žáci,
kterým je to jedno.
Při hodnocení předmětu, jehož
výuka se žákům v distanční výuce
líbí, je rozdíl mezi jednotlivými třídami i ročníky. Překvapivě hodně hlasů
získala matematika, učivo se dětem
zdá jednoduché. V jedné třídě na plné
čáře zvítězila přírodověda a mezi oblíbenými předměty se objevila často
i angličtina. Z variant, které shrnují, co
se dětem nelíbí, vítězily ve všech třídách možnosti, že jim chybí kontakt
se spolužáky, ale i s vyučujícími, často se také objevila odpověď, že chybí
předměty, které se on-line nevyučují.
Občas děti vzpomínaly, že by potřebovaly více procvičování a neumí si
zorganizovat čas při samostudiu.
Jaké plusy dětem distanční výuka
přináší? Variantu, že nemusí ráno tak
brzy vstávat, zaškrtlo nejvíc respondentů, a to napříč všemi třídami I.
stupně. Z dalších možností získalo
hodně bodů také využití počítače pro
školní práci. Rovnoměrně jsou zmíněny varianty, jako je plnění úkolů,
až mám čas, doma se na výuku lépe
soustředím či využití nových metod
výuky.
Technicky jsou děti vybaveny dobře. Je to i díky tomu, že škola dala
10

k dispozici téměř 40 tabletů. V anketě
většina odpovídala, že má PC, tablet
či notebook s mikrofonem i kamerou,
občas někomu chybí kamera a objevily se i odpovědi, že pracují přes mobilní telefon. Problémy přináší všem
internetové připojení, protože většina odpovědí obsahovala, že signál je
dobrý, ale občas vypadává. K výbornému připojení se hlásí jen nepatrné
množství žáků.
Děti také mohly napsat, které předměty je nyní moc nebaví a proč. Předměty se liší, ale nejčastějšími důvody,
proč tomu tak je, jsou složité učivo,
přerušování připojení a občas chtějí někteří více procvičování. Na závěr
byla umístěna otázka, zda se těší na
to, až bude vyučování probíhat normálně. Většina dětí se těší, protože jim
chybí spolužáci, učitelé nebo obojí,
ale často také podotýkají, že některé
věci, jako např. on-line testy či kvízy,
by měly zůstat zachovány.
V závěru ankety dostaly děti a rodiče malý prostor k vyjádření svých
nápadů či hodnocení. Za všechny vybírám poděkování učitelkám, které se
snaží dětem výuku zpestřit a udělat ji
zajímavou, dále že výuka on-line není
špatná, ale nemůže plně nahradit tu
prezenční. Dlouhé sezení u počítače
přináší i zdravotní problémy, chybí
pohyb, a proto se těší do školy.
Výsledky ankety žáků na II. stupni
jsou trochu jiné. Hned v reakcích na
první otázku se odpovědi žáků 6. – 9.
tříd liší. Nejvíce hlasů získala varianta,
že ve škole je výuka lepší, protože to
lépe pochopí, a také se objevilo více
odpovědí, že distanční výuka vyhovuje více než prezenční. I dětem na
II. stupni chybí kamarádi a jsou zde
v dost silném zastoupení i ti, jimž je to
jedno.
Předměty, které se žákům v současné podobě líbí, se liší v každé třídě. Většinou mají vysoké hodnocení
dějepis, zeměpis a přírodopis, ale překvapivě si dobře vede u mnoha dětí
i matematika, český jazyk a angličtina.
Nejvíce překvapilo vysoké hodnocení
hodin výchovy k občanství v šestých
třídách, protože tento předmět byl
dle pokynů MŠMT nyní trochu upoza-

děn. Toto ocenění patří především vyučující, protože děti chválí především
styl výuky a náplň hodin.
Starším žákům na on-line výuce
nejvíc chybí předměty, které se nyní
nevyučují, jsou pouze ve formě samostudia či se zadávají dlouhodobé
úkoly. Teprve na druhém místě jsou
chybějící kontakty se spolužáky a s vyučujícími. Často se objevila i varianta,
že by chtěli mít méně on-line hodin,
přestože ve škole je výuka mnohem
delší.
Druhostupňoví žáci odpovídali na
otázku, co se jim nejvíc na distanční
výuce líbí, trochu jinak než mladší. Vyzdvihují, že se doma mohou lépe soustředit, a také to, že úkoly plní, až mají
čas. Pozdější ranní vstávání je také
zajímavým bonusem, ale ještě více
si cení menšího počtu on-line hodin,
než má rozvrh prezenční výuky.
Technické vybavení je trochu odlišné, více žáků pracuje přes mobilní
telefon, i tak však převládá množství
těch, co mají PC s mikrofonem a kamerou. Přesto se starší žáci neradi
ukazují na obrazovce, víc se ostýchají
a učitelé to mají těžší, protože celou
hodinu mluví jen s „avatary“.
Internetové připojení vychází
v hodnocení stejně jako u mladších
žáků. Zajímavý je závěr ankety, kdy žáci
se do školy těší, ale hodně jich chce,
aby zůstaly zachovány kvízy, on-line
testy apod. Objevuje se zde i stesk, že
některé hodiny jsou často přerušovány
výpadky internetu a pak učivu nerozumí. Někteří sebekriticky přiznávají, že
těžší předměty jim nešly ani ve škole
a nejdou jim ani teď, ale není to distanční výukou.
Děkuji všem, kteří se ankety zúčastnili. I pro nás je důležitá zpětná
vazba. Učitelé tráví daleko víc času
přípravami, chystají kvízy, hry, on-line
testy a přemýšlejí, jak učivo vysvětlit,
ale i vyzkoušet znalosti. Oprava všech
digitálně zaslaných úkolů a písemek
zabere daleko víc času než při běžném
provozu. Všem za to velmi děkuji.
Ing. Hana Konečná,
zástupkyně ředitele školy
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VÝBĚR NĚKTERÝCH GRAFŮ S ODPOVĚĎMI (VYBRÁNO NAHODILE, RŮZNÉ TŘÍDY)
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VE ŠKOLE SE STÁLE NĚCO DĚJE
I v tomto čase se snažíme ve škole
budovat pro žáky příjemnější prostředí.
V budově na Dlouhé ulici pokračujeme
v modernizaci promítacích zařízení.
Konkrétně jsme zakoupili a instalovali
tři nové projektory do tříd pro žáky II.
stupně. Mohou se těšit na lepší obraz
i zvuk.
Technika stárne i u našich nejmladších žáků I. stupně na Lidické ulici, proto
jsme se rozhodli pro výměnu interaktivních projektorů v pěti třídách. Celková
částka za všechny nové projektory se
blíží ke 400 000 Kč. Bezprostřední reakce našich prvňáčků nám byla největší
odměnou.
Projekční zařízení všech druhů aktivují pozornost žáků. Zapojují více smyslů, což by mělo vést k zábavnějšímu
a v konečném důsledku i efektivnějšímu učení. Chceme být škola, kde se děti
potkají s informačními technologiemi
a naučí se základním dovednostem,
které dnešní svět vyžaduje. Pořízení
a udržování stojí velké peníze a úsilí, ale

investice do mladých lidí se nám všem
určitě vyplatí.
Pokračujeme ve spolupráci s naším
bývalým žákem Danielem Kratochvílem, který pro nás na školní chodbě vytvořil soubor maleb s tematikou moderních dějin 20. století. V současné době
Dan pracuje na chodbě u učebny fyziky.
Výsledkem bude komiksové pojetí vývoje vědy a techniky. Setkáte se s našimi pravěkými předky tancujícími kolem
ohně a také vědci Darwinem, Newtonem a Teslou. Z moderních myslitelů to
bude Steve Hawking, Steve Jobs a další.
Malou vsuvkou je kabinet hudební výchovy, kde paní učitelka Kardošová řídí

sbor s Janis Joplin, Jimym Hendrixem
a Johnem Lennonem. Snad se žákům
bude chodba líbit.
g Lukáš Mertlík
Mgr.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 2. B
Od druhého pololetí jsme začali do hodin českého jazyka zařazovat čtenářskou dílnu. Snažíme se zvýšit zájem
dětí o čtení a také zlepšit jejich čtenářskou gramotnost.
Pro některé žáky je to první příležitost číst něco jiného než
slabikář nebo čítanku. K tomuto účelu jsme zasadili i pomyslný strom jménem KNIHA. Nerostou na něm však jablíčka ani hrušky, ale obrázky z knih, které děti přečetly. Aby
čtení děti bavilo, mohou si vždy udělat pohodlí. Nesedíme
jen v lavicích, ale každý si může najít místečko, které mu
je příjemné, a tam se s knížkou uvelebit. Třeba i pod lavicí.
V únoru jsme začali čtením společné knihy, která se jmenuje Kuba nechce číst. Jde o příběhy malého Jakuba, který zažívá své první školní úspěchy i nezdary. Mnoho věcí mají děti
s Kubou společných, a proto je knížka baví. Při této společné
aktivitě čtou děti nahlas a pilujeme především techniku čtení.
Další knihu už si však každý vybere dle svého a bude si číst
potichu a svým tempem. Následně si pak navzájem své knihy
představíme. Budeme se učit naslouchat druhým, ale také se
pokusíme vyjádřit své emoce a myšlenky.
Díky čtenářské dílně se děti také dobře naučí orientovat
v textu a nebudou mít problém pochopit zadání či rychle najít odpověď. Hodiny jsou nejen příjemné, ale i užitečné a já
pevně věřím, že se nám bude dařit a čtení nás bude stále víc
a víc bavit.
Mgr. Jana Slaná
WWW.POHORELICE.CZ
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NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Hurá, máme první pololetí za sebou. I přes nemalé překážky dnešní doby, kdy jsme si vyzkoušeli nejen prezenční,
ale i distanční výuku, jsme všichni úspěšně zvládli učivo a dostali jsme pěkná vysvědčení. Obrovskou radost měli
nejenom děti, ale i rodiče, kterým patří velké poděkování za skvělou spolupráci.
Přejeme dětem, aby se jim tak pěkně dařilo i v druhém pololetí.
Paní učitelky prvních tříd

ŽIVOT VE DRUHÝCH TŘÍDÁCH V DOBĚ KORONAVIRU
Doba je taková, jaká je, plná zákazů a omezení. My, druháčci, máme
velké štěstí a můžeme pravidelně chodit do školy. Sice musíme mít celý den
zakryté obličeje, neustále myslet na
mytí a dezinfekci rukou, větrat a nepotkávat se s kamarády z jiných tříd,
ale i přesto jsme rádi, že se můžeme
vidět a společně se učit.
Výuka probíhá nejen ve třídě, ale
i v přírodě, kam chodíme v rámci
tělesné výchovy, hudební výchovy
a prvouky. Místo zpěvu tancujeme,
posloucháme různé hudební žánry.
K výuce využíváme moderní technologie (interaktivní tabuli, tablety). Nic
nás nezastaví ani před daltonskou výukou, která děti velmi baví. Díky ní se
hravě seznámí se spoustou zajímavos-

tí. Mezi probíraná témata z poslední
doby patří např. zima, masopust, zvyky, tradice.

Doufáme, že nám tento způsob
vzdělávání zůstane.
Mgr. Jana Rudolfová a Mgr. Radka Baráková

reagovat na pokyny a udržet pozornost. Byla to pro všechny velká výzva
a všichni jsme ji nakonec zvládli a překonali i ty nejtěžší překážky. Většina
rodičů byla našimi velkými pomocníky a všichni učitelé si toho vážíme
a moc děkujeme.
Dnes už jsou prvňáčci naštěstí zpět
ve svých třídách s paní učitelkou a mezi
svými spolužáky. Čtou a píší první věty,
obohacují si slovní zásobu, trénují své
vyjadřovací schopnosti, rozvíjejí kreativitu, myšlení, komunikaci a zažívají
spoustu krásných nezapomenutelných chvil v třídním kolektivu. Osobní
kontakt jim totiž distanční výuka nikdy
neposkytne.
Těšíme se, až se za námi vrátí ostatní kamarádi z vyšších ročníků, rozezní
se smích a křik na chodbách, budeme
moci zpívat a chodit do tělocvičny,
bude to prostě zase škola, do níž se
rádi vracíme a kterou si přejeme.

A co na vše říkají samy děti? Ty odpovídaly v krátké anketě.
Co se vám na distanční výuce líbilo
a proč?
Líbilo se nám, že jsme nemuseli mít
roušky a nemuseli jsme brzy vstávat.
Co se vám naopak líbí na chození
do školy?
Je tady větší zábava, jsme tady
všichni spolu, můžeme se vidět s kamarády, víc tomu rozumíme a chápeme, můžeme spolu chodit na vycházky,
jsme se svou paní učitelkou, můžeme
dělat výtvarku, můžeme si o přestávkách spolu hrát, můžeme číst knížky,
paní učitelka nám hraje na klavír a na
kytaru, můžeme spolu obědvat, můžeme si hrát s modelínou, máme tady
interaktivní tabuli, paní učitelka nám
chystá a půjčuje pomůcky, nemusíme
celý den koukat do počítačů…
Mgr. Marcela Větrovská

PRVŇÁČCI JSOU VE ŠKOLE
V letošním roce nás opět čekala distanční výuka, ale pro naše prvňáčky to
bylo něco nečekaného a zcela nového. Zavřené školy a distanční výuka
komplikovaly řadě rodičů a učitelům
život. Nejhůře na tom byli právě rodiče prvňáčků, kteří se nemohli spoléhat na to, že se dítě zvládne učit samo.
Vždyť prvňáčci znali pouze několik
písmenek, neuměli ještě psát, teprve
se rozepisovali pomocí grafomotorických cviků a uvolňovali si ruku. Najednou se však ocitli v domácím prostředí
u počítačů či tabletů a své paní učitelky a spolužáky mohli vidět pouze
na dálku. Velkou pochvalu si zaslouží
zodpovědní rodiče, kteří reagovali na
tuto mimořádnou situaci velmi dobře
a svým dětem a učitelům pomáhali,
co nejlépe to šlo. Nejvíce nás na začátku distanční výuky trápila technika.
Nebylo lehké se ihned připojit, naučit
se mluvit na dálku, neskákat si do řeči,
14
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MASOPUST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Masopust je období veselí, jídla a pití. Naši předci to měli
dobře vymyšleno. Dojídali totiž zásoby z minulé sezony
a chystali se na čtyřicetidenní půst, kdy se nesměli dotknout
žádného masa. U nás v družině vypuklo masopustní veselí v pátek 12. února. Děti si vyrobily úžasné masky. Bylo se
na co dívat. Vzhledem k opatření, která musíme dodržovat,
jsme si masopustní průvod udělali pouze cestou na oběd.
Po obědě pak následovalo pravé veselí, kdy si děti ve svých
třídách zatančily na rytmické písničky.
Michal Řeřucha

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
NÁŠ „DOMEČEK“ JEDE DÁL
Již skoro rok naši práci komplikuje
Covid -19 a s ním spojená vládní protiepidemická opatření. Každý se s touto
nelehkou situací pere po svém a snaží
se bojovat. Ne jinak je tomu i u nás na
Domečku. Za normální situace jsme v plném běhu: zájmové kroužky, pobytové
akce, tábory, karneval, lyžařská a snowboardová výprava na hory a spousta
dalších akcí. Bohužel nic z toho zatím
probíhat nemůže. V současné době je
z důvodu opatření PES pozastavena prezenční činnost škol a školských zařízení.
To ale neznamená, že se život na Domečku zastavil, právě naopak. Náš tým
se snaží stále připravovat nejrůznější aktivity, které by pomohly nastalou situaci
ulehčit jak dětem, tak i rodičům.
V měsících říjnu až prosinci jsme
připravili dvě rodinné hry, které pozvaly děti, rodiče, prarodiče, aby poznali
krásy Pohořelic a blízkého okolí.
První hra se jmenovala „O poklad
hotelu Pfann“. Trasa hry seznámila
účastníky s pamětihodnostmi Pohořelic. U 12 vybraných památek byly kromě historických informací připraveny
i doplňující úkoly, které když účastníci
splnili, získali tajenku, která je zavedla
k pokladu hotelu Pfann.
Druhá hra se jmenovala „Cesta za
padajícím listím“. Tato hra zavedla
účastníky do okrajové části Pohořelic.
Konkrétně se hra odehrávala v okolí
1. rybníka a šumického poldru. Hra
se skládala z poznávacích, znalostWWW.POHORELICE.CZ

ních, přírodovědných a sportovních
oblastí. Po splnění všech úkolů získali
účastníci číselný kód k truhličce, kde si
pak mohli vyzvednout malou odměnu. Při obou hrách účastníci využívali
QR kódy.
Měsíc prosinec pokračoval ve stejném tempu. Náš pedagogický tým
připravil pro zájemce program výtvarných aktivit „Cesta za vánoční hvězdou“ (14 dnů/14 programů). Každý
adventní den byla připravena jedna
výtvarná aktivita, kterou si mohli vyzkoušet a vyrobit doma. Videoukázky byly přenášeny přes naše webové
stránky a sociální sítě SVČ Pohořelice.
Jako bonbónek a předvánoční překvapení si náš tým připravil dáreček
v podobě video „Mikulášské nadílky“.
Vtipný filmeček o tom, že i v dnešní
době má Mikuláš, anděl i čert vše pod
kontrolou.
Od měsíce ledna se rozjel projekt
TV Domeček. V prostorách klubu Pfann
vzniklo televizní studio, ze kterého se
každý čtvrtek od 16.00 hlásíme s naším vysíláním. Nechybí moderátor, kameraman, režisér, osvětlovač, střihač,
prostě vše, co k takovému správnému
štábu patří. Program vysílání je sestaven průřezově ze všech oblastí činnosti a vzdělávání. Jedná se o výtvarné,
keramické, sportovní, technické i přírodovědné oblasti. Nabízíme aktivity,
které děti zvládnou vyrobit, vyzkoušet,
připravit z domova. Všechny díly jsou

k dispozici na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.
Před jarními prázdninami, které
vycházejí na poslední únorový týden,
jsme spustili rodinnou hru pod názvem
„Putování kapříka Pepíka“. Tato hra je
určená pro velké i malé hráče. Úkolem
je najít neposedného kapříka, který se
vydal na nedobrovolnou, ale zato dobrodružnou cestu Pohořelicemi. Pravidla
hry a podrobné informace naleznete
na našich webových stránkách www.
svcpohorelice.cz. Hra bude aktivní i po
termínu jarních prázdnin.
Mimo výše zmíněné aktivity jsme
vytvořili on-line systém, pomocí kterého se bude možné od 1. března
přihlásit jak na příměstské tábory, pobytové tábory, tak i na další akce SVČ
Pohořelice. Dále připravujeme letní tábory, chystáme se na projekty, kroužky
a další akce, které spustíme ihned po
otevření SVČ.
A co říct závěrem?
Chybíte nám a věřte, že nedočkavě
sledujeme situaci a vyhlížíme okamžik,
kdy vám budeme moci říct „Otvíráme“.
Věřme, že tento okamžik brzy přijde.
Za nás všechny můžeme říct, že jsme
připraveni. Děkujeme všem našim
příznivcům za podporu, přejeme vám
všem pevné zdraví a spoustu sil. Buďte
stále aktivní, určitě se brzy uvidíme.
Za SVČ Pohořelice
Bc. Antonín Tomeček
pedagog volného času
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 2021

Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. - 24. 1. 2021 probíhala po celé
republice velmi známá Tříkrálová sbírka. I v letošním roce samozřejmě byla snaha sbírku
uskutečnit i v Pohořelicích, a tak již podeváté
spolupracoval skautský oddíl Ignis Pohořelice
s Oblastní charitou Břeclav a sbírku se za každou cenu snažili společnými silami zorganizovat. Byl to ročník velmi zajímavý, a to proto,
že na celou sbírku byl stanoven mnohem delší
čas, většina sbírky probíhala přes dárcovské
zprávy nebo přímo platbou na účet sbírky
a tříkrálové koledníky bylo velmi těžké potkat.
Na facebookovém i instagramovém profilu
města Pohořelice i skautského oddílu Pohořelice jsme vás ve videích právě k této formě,
tedy DMS nebo převodu, vyzývali. Samozřejmě jsme brali v potaz i to, že by někdo radši
přispěl klasicky do kasičky, a proto jsme jich
několik rozmístili po Pohořelicích i přilehlých
částech a jedno dopoledne jste nás mohli
zastihnout přímo v ulicích města. Moc si vážíme podpory všech, kteří nám umístění kasičky povolili. Děkujeme proto všem zaměstnancům Coop jednota Mikulov v pobočkách
v Nové Vsi, v Pohořelicích na ulici Brněnské,
Znojemské a i v supermarketu na Znojemské.
Rád bych také poděkoval paní Evě Ryšánkové,
vedoucí pobočky České pošty, za spolupráci
a v neposlední řadě děkuji i paní Janě Opršálové, vedoucí lékárny Alphega na zdravotním
středisku
V kasičkách rozmístěných po Pohořelicích
jsme celkem vybrali 28 300 Kč. Z toho 4 220 se
vybralo v části Smolín a 2 940 v části Nová Ves,
dále pak 6 231 v kasičce umístěné na městském úřadě, 2 122 v lékárně Alphega, 1 641
v pobočce Coopu na ulici Znojemské, 1 718
v supermarketu Coop, 911 v pobočce Coopu
na ulici Brněnské a 6 303 jste přispěli přímo našim koledníkům.
Dovolte mi, abych poděkoval všem koledníkům z řad našeho skautského oddílu i veřejnosti. Zejména děkuji všem vedoucím skupinek,
a to paní Haně Mánkové, Leoši Mánkovi, Oliveru
Švecovi a Adamu Limberskému. Speciálně pak
děkuji i paní Veselé ze Smolína a v neposlední
řadě paní Věře Formanové z MěÚ Pohořelice.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem
občanům, kteří svým příspěvkem i přes tuto
složitou a nelehkou dobu společně s námi pomohli dobré věci, a již teď se všichni těšíme na
další ročník.
Jan Kříž

Letošní školní rok je více než netradiční. Přesto doufáme, že letní
tábory budou a že proběhnou s nadšením a s velkou radostí.
Na příměstské tábory se bude možné on–line přihlašovat od 1. 3. 2021
od 7.00, na pobytové tábory od 1. 4. 2021 od 7.00. Všechny informace
jsou k dispozici na webu i na sítích SVČ Pohořelice. Kdo nebude mít
možnost on-line přihlašování, bude možné se přihlásit přímo na SVČ,
ale v režimu opatření a procesu přihlašování.
V případě, že u nás nemáte aktivní přihlášku, sledujte naše stránky
a komunikační kanály.
Mgr. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice
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PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY SVČ POHOŘELICE
Od tohoto roku 2021 přecházíme na on-line přihlašování na všechny
tábory a kroužky SVČ Pohořelice. Doufáme, že vám tímto ulehčíme proces přihlášení a vyhneme se tak zbytečným frontám u nás na Domečku.
Od 1. 3. 2021 od 7.00 se bude možné přihlásit na všechny tábory
elektronicky přes náš přihlašovací portál - Klientské (rodičovské) centrum na adrese: https://svcpohorelice.iddm.cz/.
Od 1. 4. 2021 od 7.00 se bude možné elektronicky přihlásit na
všechny pobytové tábory SVČ Pohořelice.
Od 1. 6. 2021 se bude možné elektronicky přihlásit na všechny
kroužky nového školního roku 2021/2022.
Pro rychlejší přihlášení doporučujeme on-line registraci z domova.
Pro koho je klientské centrum určeno:
- pro rodiče (do 18 let dítěte)
- pro účastníky (od 18 let).
Co lze v klientském centru vykonávat:
- přihlašovat sebe / své děti na kroužky, akce a tábory
- zadávat nové členy do databáze
- měnit údaje u stávajících členů
- kontrolovat zpracování přihlášek (jejich momentální stav)
- kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky, prodlužovat platby na další období u kroužků.
Podrobný videonávod i návod v textové podobě naleznete na našich
webových stránkách www.svcpohorelice.cz. V případě dotazů ohledně online přihlašování můžete kontaktovat podporu: podpora@svcpohorelice.cz
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