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Vážení spoluobčané,
posledních několik měsíců jsme
v případech výskytu nakažených COVID-19 v našem městě byli jako na
houpačce. Zdá se však, že s přicházejícím létem odchází další vlna a mohli
bychom se tak navrátit do normálu,
moc bych nám to všem přál.
Na mnoha místech v našem městě
vytvořili pracovníci střediska volného
času „barevný chodník“. Malá bludiště,
přeskakovací prvky a veselé barevné
malby nenechají v klidu snad žádné
dítě a poskytnou rozptýlení na cestě
do cíle. Říká se, že muž od kluka se
pozná podle toho, zda louži přeskočí, nebo do ní šlápne. Jestli je v nich
namalovaná i louže, nebojte se do ní
šlápnout, na ty skutečné však dávejte
pozor, v květnu jich bylo dost.
Mám velkou radost, že jsme se zastupiteli dokázali zajistit nové zázemí
pro činnost našich skautů. Využili jsme
nabídky Mysliveckého sdružení Pohořelice a myslivnu s hospodářským stavením od něho odkoupili. V polovině
května tohoto roku jsme tak areál,
který se nachází na samém konci ul.
Sportovní, mohli předat do bezplatného užívání našim skautům. Čeká
nás několik důležitých oprav objek-

tu, finančně i časově náročných, aby
komfort a úroveň trávení volného
času dětí a mládeže byly nám všem
ku prospěchu a radosti. Kromě pěkné klubovny na komunitním centru
Pfann tak mají skauti k dispozici i samostatný objekt s velkým pozemkem.
Skauting je fenomén, který stojí jako
opozice dnešnímu dětskému virtuálnímu světu facebooku, instagramu
a počítačových her. Věřím, že mnohé
děti se zapojí a pochopí, že svět na
objevení čeká „tam venku“ a ne jen
za počítačem. Dvě třetiny pracovníků
vesmírné agentury NASA prošly skautingem; první i druhý muž na Měsíci,
Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin,
byli skauti, to nebude náhoda...
Jako na Měsíci si někdy připadám,
když se procházím naším městským
parkem, nebo když od vás slýchávám
historky, které se v něm dějí. Je to nepříjemné zjištění, kam může zanedbaná výchova mladistvých vést. Návrat
k normálu nebude snadný, ale se zastupiteli se o to pokusíme. Jedno opatření to nezachrání, tlak na pořádek, ať
už odpadkový nebo mentální, musí
být ze všech stran. O úklid v parku se
budou pravidelně starat dvě pracovnice údržby města.
Pokračování na str. 2
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Pravděpodobně se nám podaří zajistit i správce parku, který bude dohlížet
na pořádek, údržbu zeleně, cestiček
i drobné opravy herních prvků. Na vstupy do parku jsme nainstalovali provozní
řády, na jejichž dodržování bude dohlížet městská policie. V současné době si
s Policií ČR odsouhlasujeme koordinační dohodu o spolupráci s naší městskou policií na zabezpečení pořádku
ve městě, mj. i na zabezpečení pořádku
v městském parku. Podařilo se nám

získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na revitalizaci zádní
části městského parku, tedy té části, ve
které jsme museli vykácet uschlé jehličnaté stromy zničené kůrovcem. Stávající stromy tak doplní výsadba nových
cca 150 stromů, 76 keřů, 500 trvalek,
2500 sněženek, 500 bledulí a broukoviště. Na stávající diskgolfové hřiště navážou nové herní prvky, jako hřiště pro
pétanque, stolní tenis, šachový stolek
a dále venkovní gril s posezením, to vše,

věříme, že navrátí do parku příjemné
trávení volného času. Na tuto revitalizaci bychom chtěli navázat vybudováním
workoutového hřiště a malou umělou
lezeckou stěnou. Věřím, že stávající mladá generace, která v parku nyní spíše zevluje a prudí, se do činnosti ráda zapojí,
nakonec děláme to i pro ni.
Za vedení města vám přeji pěkný
začátek léta.
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta
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Stavba okružní křižovatky
V červenci 2020 začala společnost IMOS Brno s výstavbou okružní křižovatky. Stavební objekty, které hradil Jihomoravský kraj, byly v prosinci ukončeny. 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. Firma dokončila chodníky kolem
objezdu. Na ul. Sportovní jsou práce v podstatě hotové.
Je třeba upravit místo pro Boží muka, provést jejich opravu. Vegetační úpravy středového ostrůvku byly provedeny.
Dodavatelská firma skončila s pracemi v květnu. Začátkem
května byl na vnitřní ovál doplněn nápis „Pohořelický kapr“.

Okružní křižovatka, název Pohořelický kapr

Okružní křižovatka, svedené dešťové vody
do zasakovacího příkopu u hřiště

Plynofikace části Chaloupek
Smlouva byla podepsána se společností Hutira z Ivančic.
Práce byly zahájeny začátkem března. Zařízení staveniště je
2

na konci ulice Poříčí.
Rozvody na ulici Lázeňské jsou v podstatě hotovy, firma nyní
pracuje na Staropoštovní. Práce probíhají
podle harmonogramu, je předpoklad, že
v červenci t.r. budou
plynovodní řady včetně přípojek hotovy. Po
kolaudačním souhlasu a po propojení na
rozvody plynu budou
moci zájemci připravovat vnitřní rozvody
v rodinných domech.
Velký Dvůr,
Plynofikace, Staropoštovní
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.
Výběr zhotovitele proběhl, práce bude provádět společnost IMOS (tato firma nám stavěla i kruhový objezd). Stavba
začne v červnu 2021, trvat bude asi 1 rok.
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 byla doplněna herními prvky. Došlo k podstatnému zlepšení
možností trávení volného času pro rodiče s malými dětmi v této části města. Herní sestava byla smontována, na
vyčleněný pozemek byl navezen drobný kačírek (oblázky). Volné plochy byly osety travním semenem. Všichni
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chceme mít trávu rovnoměrně vyrostlou. Žádáme proto
občany, aby chodili pouze po vymezených chodníčcích
a vydrželi ještě nějaký čas, než bude možné po trávníku
chodit bez omezení.
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, dokončila
sádrokartonové podhledy, obkládá prostory WC, zrekonstruovala chodník a upravila prostor před objektem.
Čištění části potoka ve Smolíně
Část smolínských občanů iniciovala čištění koryta Smolínského potoka. Ten sloužil převážně při odvodu vod po
povodních, dále je do něj zaústěna i dešťová kanalizace
z části obce a dešťové vody z úseku D52. Čištění bude pokračovat po žních, neboť část potoka je přístupná pouze ze
zemědělsky obhospodařovaných pozemků.
Akce EG.D (distribuční část společnosti E.ON) - kabelizace ul. Komenského a Znojemské
Společnost EG.D nyní provádí kabelizaci nízkého napětí
na ulici Znojemské. Kabel bude pokládán až k Šumickému
potoku. Město by rádo v roce 2022 chodník předláždilo.
Předpokládáme, že do chodníku pak už nikdo několik let
nebude zasahovat. Občany z ulice Znojemské, kteří nejsou
ještě napojeni na všechny sítě, žádáme, aby tak učinili ještě
letos.

Akce EG.D (distribuční
část společnosti E.ON)
-kabelizace ul. Pšeničná, Dlouhá a Mlýnská
Společnost EG.D je investorem pokládky kabelu nízkého napětí (NN)
v uvedených ulicích.
V současné době probíhají závěrečné práce na
ul. Mlýnské, dodavatelská
firma se postupně přesouvá na Dlouhou. Městu vznikají u této stavby
náklady, neboť svítidla
Dlouhá, výkopové práce
veřejného osvětlení (VO)
pro uložení kabelu NN
jsou nyní umístěna na
betonových sloupech EO.N. Byla zpracována projektová
dokumentace a firma současně s pokládkou kabelu EO.N
přikládá i kabel VO a dělá přípravu na stavění sloupů VO.
Dále firma spolupracuje i se společností, která ukládá do
země optický kabel, a bude občanům nabízet kapacitní internetové připojení.
Výstavba sběrného dvora na ul. Loděnické
Stavbu bude provádět společnost SET stavby (v loňském
roce pro město prováděla i výstavbu parkoviště u zdravotního střediska). Předpokládáme, že sběrný dvůr bude hotov
cca za rok.
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta

ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
61. schůze rady města, konaná dne
10.3.2021, projednala a schválila:
• předala osvědčení o nastoupení
do funkce člena ZM Pohořelice Ing.
Ladislava Bulína,
• vzala na vědomí zprávu o situaci v
oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za
rok 2020,
• vzala na vědomí Informace MŠ
Pohořelice o konání zápisů děti
k předškolnímu vzdělávání,
• schválila finanční podporu ve výši
3000 Kč pro neziskovou organizaci
Zdravotní klaun, o.p.s., Praha,
• schválila partnerství města Pohořelice s rakouským městem Wolkersdorf na ekologickém projektu,
podporovaném regionální společností Niederösterreich. Koordináto-

WWW.POHORELICE.CZ

•

•

•

rem projektu bude město Wolkersdorf,
schválila dar - elektrocentrála
PROCLASSIC 3500, výrobní číslo: 306021968, číslo motoru:
0607198897728, která byla pořízena v roce 2006 při povodních.
Obdarovaným je ČR-HZS JMK, pro
potřeby HS Pohořelice. Hodnota
věcného daru je do 20 tis. Kč,
schválila nabídku firmy Monotrend, s.r.o., Tišnov, IČ 29320313,
na pořízení herního prvku – stezky
dovednosti za cenu 288.948 Kč vč.
DPH na dětské hřiště v lokalitě Polní,
schválila řešení dle projektové
dokumentace zpracované VIAT,
s.r.o - „Chodník podél ul. Vídeňská,
Pohořelice“. RM schvaluje podání
žádosti o dotaci do 9. výzvy MAS

Podbrněnsko, spolek z IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II.
62. schůze rady města, konaná dne
31.3.2021, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila dle doporučení likvidační
komise RM vyřazení majetku města dle přiloženého návrhu,
• schválila dle doporučení výběrové
komise vítězného uchazeče veřejné zakázky Pohořelice, ul. Šumická,
přeložka vodovodu firmu STAVOČ,
spol. s r.o., Horní Bojanovice, za nabídkovou cenu 804.331 Kč vč. DPH,
• schválila dle doporučení výběrové
komise vítězného uchazeče veřejné zakázky - zjednodušené podlimitní řízení - Sběrný dvůr Pohořelice, firmu SET- stavby s.r.o, cena
bez DPH 8.959.204,63 Kč,
3
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schválila úpravu ceníku města - zrušení poplatku za svatební obřad konaný mimo stanovené obřadní síně
obcí ve správním obvodu Pohořelice.

•

•
63. schůze rady města, konaná dne
7.4.2021, projednala mimo jiné i tuto
problematiku:
• schválila jako nejvhodnější nabídku společnosti KAVYL, spol. s r.o.,
Mohelno 563, 675 75 Mohelno, nabídková cena celkem bez DPH činí
1 699 535,11 Kč pro akci Revitalizace
mokřadu a založení krajinné zeleně,
k. ú. Smolín,
• schválila jako nejvhodnější nabídku
společnosti STAVIKA, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, nabídková cena celkem bez DPH činí
4 882 283,82 Kč pro akci SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání.

•

•

•

•
64. schůze rady města, konaná dne
21.4.2021, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila finanční dar ve výši 5000 Kč
z rozpočtu města Pohořelice obci
Moravany na financování projektu
Přístřešek na zastávce Brno-Ústřední hřbitov dle podmínek darovací
smlouvy,
• schválila finanční dar ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu města Pohořelice Lince
bezpečí, z.s., na provoz dětské krizové linky,
• schválila dle doporučení výběrové
komise nabídku Dušana Jelínka, Malešovice, ve výši 390.963,11 s DPH na
provedení veřejné zakázky Pohořelice – ul. Mlýnská, vyčištění drenážního potoka,
• schválila zrušení výběrového řízení
na provedení veřejné zakázky Pohořelice – lávka pro pěší přes Mlýnský
náhon u MŠ,
• schválila inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku města
Pohořelice k 31.12.2020,
• schválila dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na období 2014 – 2020, 4. Výzva
MAS Místní akční skupiny Podbrněnsko. Název projektu: Rekonstrukce knihovny Smolín,
4

schválila vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce Programu
EFEKT 2021 - VO Pohořelice – EFEKT
2021 nad rámec poskytované dotace z vlastních zdrojů města,
schválila přijetí investiční dotace
v Programu EFEKT 2021 - VO Pohořelice – EFEKT 2021, jejíž nedílnou
součástí jsou Podmínky dotace, které bere bez výhrad na vědomí,
schválila realizaci projektu pro děti
k oslavám MDD s názvem Barevný
chodník dle návrhu Střediska volného času Pohořelice,
schválila uzavření smlouvy s Ing. Michalem Rakem, IČ: 495 56 681, Brno,
na výkon TDI na akci SVČ Pohořelice
učebny zájmového a neformálního
vzdělávání, nabídková cena činí 102
400 Kč bez DPH,
schválila prodloužení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice
o pátek v době 7.30-11.30 od 1.5.2021.
ruší uspořádání Slavností města Pohořelice a okolí v roce 2021 z důvodu protiepidemických opatření COVID-19.

65. schůze rady města, konaná dne
12.5.2021, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila Zásady pronajímání městských bytů a domů,
• schválila rozpočtové opatření města
č. 3/2021,
• schválila dle doporučení výběrové
komise cenovou nabídku firmy HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o., za cenu
2.251.217,61 Kč vč. DPH na zhotovení veřejné zakázky Rekonstrukce
komunikací,
• schválila dle doporučení výběrové
komise cenovou nabídku firmy SEBAK, spol. s r.o.Brno, ve výši 490.897 Kč
vč. DPH na zhotovení veřejné zakázky Pohořelice – oprava splaškové
kanalizace DN 300 vložkováním (55
metrů) a repase 4 ks revizních šachet
(hloubka 2 metry) kanalizace na ulici
Lidické,
• schválila uzavření příkazní smlouvu
č. 179/2021 na výkon technického
dozoru stavebníka s firmou VZD INVEST, s.r.o., Pardubice. Odměna příkazníka je ve výši 70 000 Kč bez DPH,

•

•

•

•

schválila vítěznou nabídku na základě cenového průzkumu na zakázku
malého rozsahu Vybavení knihovny
Smolín - nábytek, cenovou nabídku uchazeče Kamila Vedrala, IČO
66542871, cena bez DPH 218.100 Kč,
schválila umístění Z-BOXu Zásilkovna s.r.o., na parkovišti u zdravotního
střediska, ul. Brněnská, za nájemné
5000 Kč/rok bez DPH dle smlouvy
pro umístění Z-BOXu a spolupráci
při jeho provozování,
schválila odpuštění nájmu nebytových prostor za měsíc duben 2021
dle předloženého seznamu z důvodu nouzového stavu (COVID-19),
schválila podání žádosti o dotaci
z programu Erasmus ve výši 100 %,
bez spoluúčasti zřizovatele, dle žádosti ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35.

XXIII. zasedání ZM dne 17.2.2021
projednalo a schválilo mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválilo rozpočtové opatření města
č. 1/2021 dle předloženého návrhu
včetně dodatku k tomuto rozpočtovému opatření,
• schválilo Investiční záměr s názvem
Rekonstrukce objektu bývalé konírny v Pohořelicích – multifunkční
dům. Předmětem investičního záměru je revitalizace území se starou
stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou
dotace a bezúročného úvěru. Občanská vybavení, která revitalizací
vzniknou, jsou určena převážně pro
jiné než hospodářské využití, dle
podmínek stanovených v nařízení
vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
• schválilo finanční dar ve výši 30.000 Kč
pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dle podmínek
Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků,
• schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu,
• schválilo spolufinancování města
Pohořelice u projektu sportovní organizace TJ Sokol Pohořelice, jakožto
žadatele o dotaci z Národní sportovní agentury na investiční akci Rege-
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nerace tenisového areálu – TJ Sokol
Pohořelice, z dotačního programu
č. 162 52 – Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, Výzva č.
13/2020 č.j.: NSA-0007/2020/D/5 ze
dne 7. prosince 2020. Předpokládaná spoluúčast města činí pro rok
2021 částku 4.584.570 Kč a pro rok
2022 částku 5.000.000 Kč. Finanční prostředky budou uvolněny na
účet TJ Sokol Pohořelice až po získání rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z dotačního programu
a v souladu s ním,
schválilo dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení změny č. 1
Územního plánu Pohořelice zkráceným postupem – upravená změna
č. 1.4.

XXIV. zasedání ZM dne 7.4.2021 projednalo a schválilo mimo jiné i tuto
problematiku:
• schválilo rozpočtové opatření města
č. 2/2021 dle předloženého návrhu
včetně doplnění uvedených starostou,
• schválilo Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na
území ORP Pohořelice v roce 2021“
včetně příloh,
• schválilo poskytnutí dotací a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Pohořelice s poskytovateli sociálních
služeb tvořících minimální síť ORP
Pohořelice na rok 2021, a to při dodržení podmínek dotačního programu

„Podpora sociálních služeb na území
ORP Pohořelice v roce 2021“,
• schválilo dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona rozšíření obsahu
pořizované změny č. 1 Územního
plánu Pohořelice zkráceným postupem o dílčí změny č. 1.6 až 1.11 dle
návrhu. ZM tímto doplnilo usnesení
č. 16/XVII/20 ze dne 13.5.2020,
• schválilo aktualizaci Programu rozvoje města Pohořelice,
• pověřilo vedení města zajištěním
výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace pro mateřskou školu na ul. Znojemská,
• vzalo na vědomí přehled čerpání dotací za programovací období 20142020.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
MAGAZÍN Z POHOŘELIC
Zajímá vás, co se děje v našem městě? Kde a co se chystá
či plánuje? Jaké stavební práce a kde probíhají? Chcete nahlédnout do budoucnosti města? Pokud jste na tyto otázky
odpověděli ano, tak právě pro vás jsme připravili nový magazín z Pohořelic. Krátké reportáže vám přiblíží vždy aktuální život v našem městě, nejbližší kulturní zážitky nebo dočasné omezení kvůli výstavbě či opravě. Příspěvky najdete
na našich facebookových stránkách a aktuálně a přehledně
také na našem instagramu. Hlavním překvapením nového
formátu je možnost sledovat reportáž také na vašem televizoru v regionální televizi INFO TV. S kamerou vám chceme
přinášet všechny důležité zprávy, které by vám určitě neměly uniknout. Pokud vás už teď napadá něco, co byste rádi
viděli před kamerou, dejte nám vědět.
Dominika Zapalačová
Regionální televize INFO TV Brno a jižní Morava
Kdo jsme?
Jsme regionální televize jižní Moravy. Dále jsme také
zpravodajská televize, proto vysíláme zajímavé reportáže
z regionů, reportáže ze škol, obcí nebo firem jižní Moravy.
Proto také nemáme vytvořený program tak jako většina
televizí (přes den pořady, potom zprávy, sport, počasí a na
večer filmy). Veškerý náš program není vázán na konkrétní
časy a tím pádem můžete natrefit na zajímavý program,
kdykoliv si INFO TV Brno zapnete.
Jak nás naladit?
Program vysílá v celoplošném televizním multiplexu
24, provozovaným společností Digital Broadcasting, s.r.o.,
WWW.POHORELICE.CZ

který šíří i tematické kanály
televize Nova (Nova, Nova
Gold, Nova Action a Nova
2). Pokud tyto stanice přijímáte na klasickou venkovní nebo pokojovou anténu, případně přes společnou televizní anténu, měli byste naladit
i INFO TV Brno a jižní Morava. Moderní televizory nový program načtou do své nabídky automaticky a diváka na něj
upozorní. U starších televizorů nebo set-top-boxů je nutné
spustit automatické vyhledávání programů.
Kde nás naladit?
Vysíláme od Boskovic až na Znojemsko nebo Hodonínsko. Kromě klasické antény nás můžete najít i v nabídce kabelových televizí. Jsme součástí základní programové nabídky největší tuzemské kabelové společnosti UPC Česká
republika na území Jihomoravského kraje, nebo jsme také
součástí kabelové televize Poda a.s. Můžete nás naladit
také na internetových televizích, konkrétně na portálech
Sledování TV, nebo KUKI.
Kdy můžete vidět Magazín z Pohořelic?
Magazín z Pohořelic poběží v televizi ve středu a v sobotu každý první a třetí týden v měsíci. První reportáž můžete
sledovat ve středu 16.6. a sobotu 19.6. V těchto určitých
dnech se každou hodinu odvysílá Váš magazín, vždy kolem 15. minuty (8:10-20, 9:10-20, 10:10-20, 11:10-20 atd.)
a tímto způsobem se bude Magazín z Vašeho města vysílat
až do června příštího roku.
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
NOVÁ INFORMATIKA VOL. II
V minulém vydání Pohořelického
zpravodaje kolega Janíček napsal článek o výuce nové informatiky v příštím
školním roce. Rád bych na jeho text navázal. Ministerstvo školství vydalo nový
revidovaný Rámcový vzdělávací program. Snaží se pozitivně vyprovokovat
školy, aby se zamyslely nad vzdělávacím
obsahem. Jednou z těchto myšlenek je
výuka nového vyučovacího předmětu
pod názvem informatika. Jedná se o výraznou změnu oproti informatice, která
se vyučuje dnes (viz text Jiřího Janíčka).
Povinností škol je nejpozději od školního roku 2022/23 zařadit tento předmět
do svých školních vzdělávacích programů. My jsme výzvu přijali a žáci začnou
nabírat nové dovednosti už od příštího
školního roku.
Když zavádíte nový vyučovací
předmět, potřebujete splnit několik
základních podmínek. Důležité jsou
6
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prostory a vybavení pro výuku. Do rozvoje digitálních technologií ve škole se
za poslední roky masivně investovalo.
Výsledkem je pět počítačových a dvě
tabletové učebny. Nyní se také uvažuje o zakoupení vhodných robotů
pro výuku programování a robotiky.
Velkou výzvou je smysluplné zapojení
virtuální reality a 3D tiskáren do výuky.
Další podmínkou, a podle mého názoru nejdůležitější, je personální pokrytí
nové informatiky. Byl vytvořen tým
učitelů, který se právě intenzivně oborově vzdělává. Lídry této skupiny jsou
paní učitelka Martina Kozderová a pan
učitel Jiří Janíček, kteří budou udávat
směr výuky informatického myšlení na

škole. Třetí podmínkou je úprava školního vzdělávacího programu (ŠVP),
který dává výuce obsah. Stát pro nás
připravil modelové ŠVP, kde se můžeme inspirovat. Zvolili jsme program
označený „Progresivně vpřed“, který se
vyznačuje výrazným posílením hodin
informatiky, se kterou začínáme již od
třetí třídy. Dále se s ní budou žáci setkávat až do posledního ročníku. Pokud v sobě najdou vášeň pro počítače,
roboty, 3D tiskárny a programování,
mohou si od sedmé třídy vybrat informatiku jako volitelný předmět s další
časovou dotací. Tady se mohou zrodit
budoucí „ajťáci“, které v současné době
tolik potřebujeme. Napříč ročníky se

celkově jedná o 48 hodiny informatiky
týdně. Nemyslím si, že mladý člověk
odcházející ze základní školy má být
schopen ovládat nejnáročnější programovací jazyky či umět naprogramovat
průmyslové zařízení. Úkol základní
školy vidím spíše v získání základních
zkušeností a dovedností, které někteří
následně rozvinou při dalším studiu na
různých typech škol.
Říká se, že reformy ve školství se
projevují na trhu práce za patnáct
a více let. Pevně věřím, že naše snaha
se projeví. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům, kteří přijali výzvu
v podobě nové informatiky a zapojili se.
Mgr. Lukáš Mertlík

CELOREPUBLIKOVÉ VÍTĚZSTVÍ
Každoročně nakladatelství Oxford University Press vyhlašuje mezinárodní projektovou soutěž pro druhostupňové žáky anglického jazyka; letos na téma „Who will you
invite to your video call?“
Cílem bylo vybrat 4 významné osobnosti z Česka nebo
zahraničí, napsat důvod jejich volby a vymyslet fiktivní video hovor vybraných osobností s moderátorem, to vše anglicky. Důležitou součástí bylo i grafické znázornění osobností, nesměly však být použity fotky z internetu nebo
časopisů.
Na projektech pracovala nejen třída 8.D, ale také osmáci, kteří chodí do volitelného předmětu konverzace anglického jazyka. Na vypracování měli měsíc, tento rok se
s tím museli popasovat doma za ztížených podmínek v čase

distanční výuky. O to víc si cením, že k práci přistupovali
zodpovědně a vytvořili opravdu podařená díla. Do samotné soutěže jsem nakonec přihlásila 4 projekty, pracovali na
nich následující žáci: Michal Klauda, Tereza Abrahamová
společně s Naděždou Cernei, Nelly Mertlová se Sárou
Sobotkovou, Silvie Bravencová s Adrianou Hořákovou,
Karolínou Jurkovou a Anetou Novákovou.
A s velikou radostí mohu napsat, že Michalu Klaudovi
z 8.D se to podařilo! Se svým projektem obstál ve velké
konkurenci a pro naši školu vyhrál celostátní kolo soutěže. Míšo, srdečně blahopřeji. Obrovskou pochvalu si ale
zaslouží všichni přihlášení studenti za jejich snahu a čas,
který svým projektům věnovali. Studenti, jste skvělí!
Mgr. Zuzana Potůčková, vyučující AJ

HLÁSÍME ÚSPĚCH!
Naše třída 3. B se zúčastnila dubnové soutěže mladých vynálezců
a výtvarníků s názvem Staň se vynálezcem pro planetu Zemi, vyhlášené
AFO týmem časopisu Junior. I když
probíhala distanční výuka, děti se vrhly do vytváření svých nápadů s nadšením. A měli jsme úspěch! Přesněji
Kateřina Roháčková získala 2. místo
se svým fantastickým robotem pojmenovaným Odpadkátor T1000, ke
kterému sestavila nejen návod, ale
především jej vyrobila tak, že vypadá
jako skutečný. Ta námaha a spousta
času stráveného nad tímto nápadem
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se vyplatila. Kačenko, GRATULUJEME!
Dále pak krásné 7. místo získal Michal
Galia se svým nápadem ponorky, která čistí mořské dno od odpadků. Vydařený obrázek se porotě moc líbil.
Oba vítězové obdrží diplom a věcné
ceny. Všichni naši ostatní účastníci dostanou k diplomu také slevový kupon
pro vstup do olomoucké Pevnosti poznání. Tam je to pro mladé vynálezce
jako v ráji. Obě vítězné práce přikládáme k nahlédnutí. A ještě jednou gratulujeme.
Vynálezci 3.B s třídní učitelkou
Mgr. Stanislavou Zelinkovou.
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ROTUNDY VE 4. D ANEB KDYŽ SE PRÁCE DAŘÍ
S blížícím se koncem školního roku
bývá čím dál náročnější děti motivovat
k nějakému úkolu, všichni už máme
před očima vidinu blížících se prázdnin
a zaslouženého odpočinku. V letošním
roce to platí dvojnásob, děti jsou často
bez elánu, unavené z dlouhodobé distanční výuky a ztrácí chuť do čehokoliv
nad rámec jejich povinností. Tím více
potěší práce dětí, která nejenže se zadaří, ale dokonce i nadchne a zaujme.
Takovýmto podařeným úkolem
byly výrobky našich rotund. V hodině
vlastivědy jsme si nejprve vysvětlili,
co rotunda vůbec je, jakými typickými
stavebními prvky se vyznačuje a za jakým účelem byly ve středověku rotundy stavěny. Viděla jsem, že mnohé děti
toto téma zaujalo, a tak jsme si takovou
„typicky románskou“ rotundu zkusili v
pracovních činnostech i vyrobit.
Dětem se rotundy velmi povedly
a udělaly mi svými nápady a zaujetím
radost. Nade všemi však vyčnívá práce
Tomáška Duška, který se úkolu zhostil
se vší vervou a naprosto předčil mé
očekávání. Jeho dílo zaujalo jak ostatní spolužáky, tak i kolegy v učitelském
sboru a zcela jistě si zaslouží také pochvalu veřejnou.

Tomáška jsme poprosili o fotku
i s jeho vydařenou prací a zároveň jsem
ho požádala o zodpovězení tří otázek:
Tome, jak jsi při výrobě rotundy
postupoval?
Rotundu jsem dělal tak, že jsem si
našel na internetu obrázky různých rotund a z nich jsem si jednu vybral. Vytiskli jsme tapety kamenné zdi, střechy,
románských oken a dveří. Pak jsem vše
nalepil na kartonové ruličky a hotovou
rotundu přilepil k podložce, kterou
jsem oblepil tapetou kamenné cesty.
Zaujala tě tato práce a baví tě hodiny vlastivědy?
Určitě!!!!!!! A na hodiny vlastivědy se
vždycky moc těším, Vaše výuka vlastivědy je jako vyprávění pohádky.
Jaké výhody a nevýhody má podle tebe distanční výuka?
Učivo dobře zvládám, na hodiny
jsem připravený. Ale chybí mi kontakt
se spolužáky a uvítal bych rychlejší
tempo výuky. Jsem rád za práci navíc.
Na závěr jsme si pro vás s Tomáškem připravili jednu vlastivědnou há-

danku. Poznáte, která česká rotunda
byla předlohou pro Tomovu práci? Malou nápovědou může být, že se jedná
o jednu z nejstarších dochovaných staveb v České republice, jejíž počátky se
datují dokonce již do 11. stol. n. l.
Pevně věříme, že brzy budeme
moci nějakou rotundu i navštívit a vidět na vlastní oči.
Za 4. D třídní učitelka
Romana Červinková

JSME BLÍZKO K NOVÉ UČEBNĚ PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŽÁKY II. STUPNĚ
Při setkávání se svými vrstevníky často s úsměvem na rtech
vzpomínáme na školní léta. Velké množství historek se týká
zážitků ze školních laboratoří při výuce chemie nebo jiných
přírodovědných předmětů. Na II. stupni naší základní školy
bohužel funkční laboratoř nemáme, neboť původní, která kapacitně i vybavením nevyhovovala dnešním potřebám, byla
zrušena. Vyučování jsme ukončili s tím, že se pokusíme získat
dotaci z EU a učebnu pro žáky v moderní podobě obnovíme.
Přes MAS Podbrněnsko se nám podařilo získat příslib výrazné
finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) na pořízení nové přírodovědné učebny.
Místnost bude mít osm stolů s celkovou kapacitou
24 míst. Učebna bude vybavena novou vzduchotechnikou,
umyvadly, plynovými kahany, interaktivní tabulí a sadami

elektronických čidel s přenosnými počítači. Pokusy se tedy
budou moci provádět s pomocí moderní techniky. Při měření teploty se na počítači například objeví ihned graf, který
zaznamená změny v čase. Senzory umožní měřit sílu, pH,
tep, tlak, napětí aj.
Pokud se podaří učebnu realizovat podle předběžných
plánů, první vyučovací hodiny by mohly být realizovány
v září 2021.
Cílem evropských dotací má být srovnávání ekonomické
úrovně „starých“ a „nových“ členských zemí EU. Myslím, že
všichni vidíme, že Pohořelice jsou město, kde se evropské
peníze v posledních letech intenzivně, a hlavně smysluplně
využívají. Škola se k této snaze malým dílem také přidává.
Mgr. Lukáš Mertlík

DALŠÍ ERASMUS+ JE PODÁN
V současné době naše škola podala novou přihlášku do programu
Erasmus+, zaměřeného na školní vzdě8

lávání. I když termín k podání žádosti
byl velmi krátký a odeslání se neobešlo
bez technických problémů, nakonec se

podařilo žádost odeslat. A na co bude
nový grant zaměřen, pokud se podaří
ho získat?
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1. Podpora implementace výuky IT
(kurz digitálních her a virtuální reality v Barceloně).
2. Rozšíření znalostí a zlepšení metod
výuky angličtiny, oživení jazykových dovedností a hlubší poznání
kulturního dědictví Irska (dvoutýdenní jazykové kurzy v Dublinu pro

vyučující Aj).
3. Získání znalostí o metodě CLIL a její
alespoň částečné zavedení do výuky (kurzy CLIL pro I. stupeň na Tenerife a CLIL pro učitele TV v Irsku).
4. Zlepšení znalostí cizích jazyků
u ostatních vyučujících alespoň
o jeden stupeň v rámci CEFR (jedno-

týdenní kurz Nj v Berlíně a několik
dvoutýdenních kurzů Aj v Dublinu).
Nyní budeme čekat, jestli se podaří
grant v celkové výši 45.755 € získat. Pokud ano, projekt zahájíme 1. září 2021
a potrvá 17 měsíců.
Ing. Hana Konečná

DELICIOUS PANCAKES
Každé nové učivo je pro žáky výzvou. A bylo tomu tak i ve
4. B v hodinách anglického jazyka, kdy se žáci seznamovali
s počitatelnými/nepočitatelnými podstatnými jmény. Ale
nakonec si učivo přímo vychutnali. Jak se to stalo? Propojili jsme totiž anglický jazyk, český jazyk a chuťové pohárky

do jedné vyučovací hodiny. Z fotografií poznáte, že žáci 4. B
s určením countable/uncountable nouns neměli sebemenší problém, a k tomu si ještě sami zvládli připravit delikatesní oběd.
Mgr. Radka Horníčková

MÁME ZASETO
Sedmákům se nelení,
těm se zelení. Po dlouhé
výuce v domácím prostředí mohli žáci vyběhnout
se spolužáky ven. Využili
jsme venkovních prostor
školy a vrhli se na školní záhony u Paarova zámečku.
Jde vidět, že žáci se práce
nebojí a zdatně zvládnou
zahradu porýt a vyplevelit.
Snad je čeká bohatá úroda
rajčat, paprik a kedluben.
Děkujeme Veronice Pižlové, která nám sazeničky
objednala a připravila.
Mgr. Veronika Šťastná
a Mgr. Jitka Benová,
vyučující světa práce

WWW.POHORELICE.CZ
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QR KÓDUJEME
Na začátku května jsme si v 5. A výuku zpestřili QR kódy, dvourozměrnými
čárovými kódy, které vznikly v Japonsku
a jsou v dnešní době využívány např.
k úhradě plateb na internetu, k placení
faktur nebo ke sdílení hesla k wi-fi. Jejich výhodou totiž je, že mohou zprostředkovat internetový odkaz nebo text
a aplikace na jejich čtení jsou zdarma.
V matematice jsme se s jejich po-

mocí pustili do objevování rozloh kontinentů. Se zjištěnými číselnými údaji
jsme počítali a procvičovali jsme si tak
písemné sčítání a odčítání. V češtině
jsme si zahráli únikovou hru, kdy nás
kódy provedly interaktivními cvičeními
s tématem přídavných jmen. Zdárně
vyřešit všechna náročná cvičení a uniknout se nakonec povedlo všem týmům.
Mgr. Martina Kozderová

VÍTE, CO JE OPERNICE?
Opernice je název úžasné internetové hry pro děti, která
je veřejně dostupná na webových stránkách dětské televizní
stanice Déčko. Tato hra zábavnou formou učí děti třídit odpad z kontejneru. Po jeho zařazení do správné nádoby jsou
žáci odměněni písničkou, kterou jim zazpívají popelnice.
Naše děti v družině hru hrály s velkým zájmem na interaktivní tabuli, ale je možné si ji vyzkoušet i na notebooku.
Aktivitu jsme rádi využili obzvláště v souvislosti se Dnem
Země. Třídění odpadů navíc nabývá stále většího významu.
Schválně se zkuste doma zaměřit na to, kolik plastových obalů nasbíráte za jeden týden.
Mimochodem na webu Déčka naleznete spoustu jiných
her se vzdělávacím obsahem vhodným pro výuku i mimo
školu.
Mgr. Milena Kánovičová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
Vážení rodiče,
dovoluji si vám touto cestou poděkovat za obrovské pochopení, toleranci a podporu v průběhu celého
školního roku.
Školní rok byl naprosto nestandardní a velká zátěž byla kladena
především na vás, na rodiče. Přesto
jsme u nás na Domečku nezaháleli
a snažili se připravovat pro děti řadu
projektů a akcí, které zpestřily našim malým kamarádům období, kdy
nás nemohli navštěvovat. Otevřeli
jsme TV studio, které bude pracovat
i v novém školním roce. Budou se
moct do něho zapojit všechny děti,
které mají zájem stát se moderátory,
kameramany, střihači, naši nadějní zpravodajci a reportéři. Po celou
dobu, kdy nám mimořádná opatření nedovolovala otevřít, jsme realizovali a připravovali on-line výuku
10

kroužků, on-line workshopy, geolokační hry. Ty měly návaznost na historii a poznávání města i jeho okolí,
na aktivizaci dětí, spolupráci rodin
a kamarádů. Otevřeli jsme možnost
přihlašování na očkování pro seniory, které probíhá do dnešních dnů
a je velice vítáno.
Otevřeli jsme klientské centrum
k přihlašování na tábory, na akce, na
pobytové akce. Je to pro rodiče pohodlnější a díky tomuto systému můžeme pružněji komunikovat s rodiči
žáků, s plnoletými účastníky vzdělávání, s externími pracovníky SVČ.
V současné době pracují kroužky,
děti se přihlašují na tábory, potkávají se s námi. Je úžasné, jak se během
jednoho týdne proměnil život na Domečku. Najednou je tu čilý ruch moha
lidí, dětí, rodičů, švitoření, zpívání,
povídání, radostných hlasů a skan-

dování. Kroužky budou probíhat do
25. června 2021 a pak už se budeme
balit na tábory. První vyjíždějí za zážitky 1.7.2021 naši vodáci.
Připravili jsme letní tábory, kterých
bude letos více než v loňském roce.
Celkem bude realizováno 10 příměstských táborů, 6 pobytových táborů
a 4 kempy pro členy letošních kroužků (ty budou zdarma). Podle počtu
přihlášených dětí je zřejmé, že je velký
zájem o tyto letní programy (naplněnost 97% k 10. 5. 2021).
Máme připraven příští školní rok
2021/2022. Nabídka kroužků je součástí tohoto výtisku Zpravodaje.
Kroužky jsme rozšířili o přírodovědné,
sportovní a turistické činnosti. Nově
bude otevřen kroužek TV Domeček,
kroužek loutkového divadla, rozšiřujeme Domácí lékárnu, bylinkářství
ad. Doufáme, že v rámci projektu
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Evropský sbor solidarity již budeme
moci naplňovat naše programy. Díky
městu Pohořelice budeme mít v průběhu školního roku nové učebny pro
polytechnickou výchovu a dopravní
výchovu, pro setkávání dětí i rodičů
s dětmi. Díky těmto prostorám můžeme nabídnout dětem i jejich rodičům
více akcí nejen společenských, ale
i akcí v oblasti polytechnické výchovy.
V oblasti polytechniky jsme se stali
pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Připravujeme řadu nových projektů a akcí. Cílem bude co nejširší potkávání dětí s jejich kamarády,
s vrstevníky, setkávání rodin, co nejvíce nových zážitků a dobrodružství.
Rok 2020/2021 nám příliš nepřál, tak
doufám, že to dětem budeme moct
nahradit v tom novém školním roce,
který nás čeká. V současné době již
pracujeme s městem na přípravě akcí,
na akcích v rámci komunitního centra Pfann, spolupracujeme se školami
v rámci projektů propojování formál-

ního a neformálního vzdělávání (projekty a výukové programy pro školy),
opět začínáme realizovat projekty
a vzdělávání. Bude to pestré, bude to
barevné. Moc se na to těšíme.
Přeji vám jménem všech svých kolegů klidné a sluníčkové léto. Užijme si
ho pokud možno co nejvíce a držme si
palce, aby se nám nový školní rok rozjel po všech čtyřech kolech a v dobré
rychlosti.
Mgr. et Bc. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

TECHNICKÉ INFORMACE PRO RODIČE:
1. Kroužky jsou otevřené od pondělí 10. 5. 2021.
2. Školné budeme vracet po odečtení odučených hodin od
28. 6. 2021. O tyto vratky je nutné si požádat na administrativa@svcpohorelice.cz na přichystaném formuláři,
který najdete https://www.svcpohorelice.cz/dokumenty-ke-stazeni/. Zažádat můžete již nyní.
3. Do kroužků na nový školní rok 2021/2022 je možné děti
přihlásit od 1. 6. 2021 – v našem klientském centru https://www.svcpohorelice.cz/navod-klientske-centrum/.
Na webových stánkách jsou již zaktualizovány kroužky
na příští školní rok. Platbu zatím nemusíte zasílat, školné bude nutné zaplatit před zahájením činnosti kroužků
v září 2021. Přihlášku také zatím nemusíte fyzicky odevzdávat, odevzdáte ji až před zahájením kroužků v září
2021.
4. Pro členy kroužků tohoto roku 2020/2021 připravujeme v termínu 23. - 27. 8. 2021 (8.30 – 15.00) kempy Než

zazvoní. Přihlašování je možné od 13. 5. 2021. Kapacita
kempu je 80 žáků. V případě zájmu se neváhejte přihlašovat. Tento kemp je zdarma a je určen pouze pro členy
kroužků letošního školního roku 2020/2021 od 6 do 16
let. Rádi bychom dětem alespoň touto formou nabídli
zážitky a aktivity, které nám letos nebyly dovoleny zrealizovat. Přihlaste se přes klientské centrum https://svcpohorelice.iddm.cz/prihlaseni nejpozději do 13.6.2021.
Přihlášku s podpisem zákonného zástupce vhoďte opět
do schránky SVČ Dlouhá 39 do konce 13. června 2021.
V případě, že budete mít zájem o oběd, prosím, sdělte
tuto skutečnost v přihlášce v části poznámka a do konce
června přijděte uhradit stravné ve výši 300 Kč (5 obědů).
V případě, že nemáte o oběd zájem, dítě může v čase
12.00 – 13.00 hod. odejít na oběd domů nebo sníst přinesenou svačinu.
Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

„UKLIĎME POHOŘELICE“ SE SVČ POHOŘELICE
Do akce Ukliďme Pohořelice se zapojilo i Středisko volného času Pohořelice. Pracovníci uklidili v měsíci dubnu
okolí Mlýnského náhonu od Hrázek po
Velký Dvůr, dále pak okolí větrolamu
směrem k Šumickému rybníku. SVČ
v těchto lokalitách připravovalo hry

pro veřejnost, a proto přípravy her byly
spojeny i s úklidem. V místním parku
provádějí členové diskgolfového týmu
SVČ celoročně pravidelný úklid v rámci
využívání diskgolfového hřiště. V uvedeném měsíci uklidili celou trasu hřiště
od PET lahví a nepořádku, který sem

nepatřil. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň touto cestou přispět k oslavám Dne
Země a uklidit místa, která jsou hojně
využívaná k procházkám a odpočinku.

BAREVNÝ CHODNÍK
K Mezinárodnímu dni dětí připravilo
středisko volného času pro všechny
děti i jejich rodiče v ulicích města dárek.
Jedná se o projekt Barevný chodník.
Rádi bychom tímto přispěli ke zpestření procházek městem a rozveselili občany. Malování realizovali pracovníci
výtvarného oddělení SVČ Pohořelice.
WWW.POHORELICE.CZ

Můžete si zaskákat panáka, vyfotit se
s deštníkem, projít si překážkovou malovanou dráhu a další atrakce. Vybrali
jsme místa, která se nám zdají vhodná
a bezpečná. Na chodníky je malováno
barvou na chodník, která se nesmyje
deštěm, ale vydrží po nějakou dobu
(3-4 měsíce).
11

ČERVEN 2021

12

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

WWW.POHORELICE.CZ

13

ČERVEN 2021

PODĚKOVÁNÍ OD SKAUTŮ VÁM VŠEM!
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom moc poděkovat
všem našim členům, vedoucím, rodičům, příznivcům, ale také vám, všem
našim spoluobčanům za všechnu vaši
podporu, náklonnost a hlavně pomoc
při všech našich aktivitách. Zejména
nyní při úklidu města jsme spojili síly
a i díky vám je naše okolí zase o něco
hezčí!
Jsme vděční všem, kteří se s námi
do jakékoli akce zapojí a pomohou tak
dobré věci!
Závěrem bychom chtěli poděkovat ještě panu místostarostovi Mgr.
Patriku Pařilovi za pomoc a podporu
při zajištění dotace na vybavení. Díky
jeho radám se nám podařilo získat jednorázovou dotaci ve výší 120 000 Kč
z Jihomoravského kraje. Tuto dotaci
jsme použili na zakoupení skautských

podsadových stanů. Tyto stany nám
v příštích letech budou sloužit jako zázemí pro děti na letních táborech.
Ještě jednou děkujeme vám všem

a věříme, že se potkáme všichni společně co nevidět!!
Za vedení 6. skautského oddílu Ignis
Pohořelice Petr Maršálek a Jan Kříž

MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Dlouho jsem přemýšlel, jestli vůbec něco napíšu, ale události posledních dnů mi nedají spát!
Takže vážení spoluobčané, naši příznivci i odpůrci i ti, kterým je
to jedno.
Letos bychom oslavili 20. výročí založení Muzejního spolku, ale
i kdyby to bylo možné, tak oslavy by byly tak nějak s patřičnou dávkou hořkosti a zmaru. Proč? Za ta léta jsme se museli odtud stěhovat
jak kočky, co přenášejí své potomky, aby měly klid na jejich výchovu. A my ten klid dodnes nemáme, a navíc žádnou perspektivu ku
pokračování naší činnosti. Vysvětlím proč: jsme momentálně v absolutním stavu nečinnosti, beznaděje a zoufalství – a to zdůrazňuji –
nemá na to vliv jen ten blbej coronavir, ale hlavně přístup zástupců
města - na kolika zasedáních zastupitelstva jsem apeloval, v jakém
stavu jsou nám přidělené prostory, kdy se najde čas a ochota řešit
nutné opravy – až nadešel čas, kdy je už nyní pozdě! Žádal jsem,
pak už i prosil, aby byla spravena střecha mezi Konírnou a expozicí
hasičské techniky, až došlo k tomu, že v uplynulých deštivých dnech
nám tam voda neprokapala, ale přímo tekla – a zespodu se vsákala
do zdi!!! A to jsme využili krásných dnů, abychom komplet celou
místnost vymalovali... A proč? Když pan stavitel Sládek sliboval, že
až odkryjí kousek společné střechy, dají vše do původního stavu, ale
v lednu se po nich slehla zem a nechali tam jen blbě umístěný okap!
Dále – dostali jsme sice danajský dar – bývalý sklad SVČ na dvoře
Pšeničné, žádali jsme o zasanování trhlin v zadní zdi – vyřešeno během 5 minut zapěnováním a bylo nám řečeno, až to ztuhne tak si to
ořízněte... O tom, že jsme žádali vykácení stromu, který tam ty trhliny
způsobil, a ostatní keře okolo, byla sice řeč – ale slibem nezarmoutíš?! Ale když snad někdy zmizí z toho dvora všechen ten bordel, co
tam je, tak možná najdem někoho, kdo nám s tím pomůže.
14
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Momentálně nemůžeme dělat nic
– jen koukat, jak nám chátrají exponáty,
které zůstaly v Konírně na doporučení
„chytráků“ z MěÚ, výstavní prostory v objektu Pšeničná jsou zaskládány halabala
exponáty, které jsme museli vystěhovat,
a není tu k hnutí, máme jedinou místnost, kde pomalu a opatrně můžeme
některé exponáty renovovat. A hlavně –
nemáme potvrzenou koncepci, jak dále
bude spolek a kde vůbec dále existovat
a vyvíjet další činnost – až jednou snad
bude Konírna opravena – nebude sloužit
k naší výstavní činnosti – prý jen příležitostně – konferenční sál pro podnikatelské semináře, přednášky a podobné aktivity – no – nemáme tady těch prostor asi

málo, že?! Kino, stará radnice, knihovna,
Pfann, sportovní hala, Paarův zámeček
a další by se ještě něco našlo!!! A my – královské město nemáme a nebudeme mít
prostory pro muzeum??? Nezbude asi
nic jiného, že uspořádáme bleší trh, aukci
pro veřejnost a hlavně pro ostatní muzea
z celé republiky (kontaktů máme dost),
vyzveme dárce ať si své věci vezmou zpět
a zbytek rozdáme či rozprodáme a bude
konec!!! Dost smutné výročí...
Snad se nám podaří uspořádat tradiční výstavu kaktusů, spojenou s expozicí některých připravených témat, tedy
pokud nám budou poskytnuty prostory
v přísálí či hlavní sál na staré radnici –
Slavnosti stejně asi nebudou???

Tak vám všem závěrem přeji hlavně
zdraví, buďme rozumní a na sebe hodní, opatrujte se, buďme rádi se svými
blízkými, a doufejme, že bude lépe. (po
volbách)?!
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda Muzejního spolku

INZERCE

WWW.POHORELICE.CZ
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