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Vážení spoluobčané,
bohužel v těchto dnech společně
zažíváme velmi těžké chvíle. Tyto řádky začínám psát 21. března dopoledne,
skoro týden po uzávěrce, a je otázkou,
jak bude „svět“ vypadat za dva týdny,
tedy v době, kdy budete tyto řádky číst.
Když během víkendu z 12. na 13. března
přišly první pokyny z Krizového štábu
Jihomoravského kraje, nechtělo se mi
tomu uvěřit. Následovaly videokonference s panem hejtmanem Grolichem
a členy krizových štábů ORPéček Jihomoravského kraje a další pokyny a pokyny na pokyny… Ze dne na den jsme
museli ve čtvrtek 17. března uzavřít
sportovní halu s posilovnou, a to pro
dosud nic netušící veřejnost, základní
školu a středisko volného času. S kolegy
z městského úřadu, knihovny, základní a mateřské školy, střediska volného
času, sportovní haly a hasiči připravujeme podmínky pro nouzové přežití
válečných uprchlíků z Ukrajiny v našem
městě. Již nyní je v našem městě na 130
uprchlíků, převážně ženy a děti, kteří
potřebují naši pomoc. Ve sportovní hale
jsme na pokyn krajského krizového štábu zřídili podmínky pro nouzové přežití

100 osob, které k nám mohou být pravděpodobně do konce března z brněnského „BVV“ přivezeny.
Postupně si zvykáme na „masáž“
plynoucí z médií, která přinášejí aktuální informace z konfliktu Rusko vs.
Ukrajina a zbytek našeho evropského
světa. Stále čekáme, že tato válka brzy
skončí, někteří z nás si stále nejsou vědomi, proč válka vlastně začala nebo se
vystupňovala do této podoby. Nemohu
posuzovat souvislosti, které v pohraničí
na Ukrajině mezi lidmi a jejich spoluobčany Ruské federace panují, ale ve chvíli, kdy jejich soužití eskaluje ve válečný
konflikt, kterého jsme nyní účastni, se
musím přidat na stranu uprchlíků. Ženy
a děti, které jsem u nás viděl a kterým
pomáháme s ubytováním, stravou, péčí,
jsou mladé maminky s dětmi, které mají
kolikrát slzy v očích. To je pak jedno,
z kterého státu pocházejí, potřebují pomoc. Budou se muset spokojit s málem
v nouzových podmínkách. Poděkování
patří Vám všem, kteří v těchto dnech
usilujete o to, aby se náš a ani jejich svět
úplně nezhroutil.
Pokračování na str. 2
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Město Pohořelice vkládá do pomoci
finanční rezervu, kterou má ze zákona
v rozpočtu vyčleněnu na krizové stavy, a koná veřejnou sbírku pro získání
peněžních prostředků na materiální
pomoc pro ukrajinské uprchlíky, kteří
se zdržují na území ORP Pohořelice. Finanční pomoc můžete zasílat na bankovní účet města č. 5739722389/0800.

Veřejná sbírka byla osvědčena Krajským
úřadem pro Jihomoravský kraj, č.j. JMK
41766/2022 dne 16.03.2022. Materiální sbírku pořádá MAS Podbrněnsko,
z.s., na Radnici, Brněnská 2, Pohořelice.
Pokud máte ve firmách volná pracovní
místa, prosím, nabídněte je s uvedením
požadavků na mail: hana.mlynkova@
pohorelice.cz

Jedinečnost lidského života je fascinující, už tím, že je časově omezen, a tak
není snad nic záhadnějšího než každodenní hledání způsobu, jakým spolu
budeme žít, a je na každém z nás, abychom žili v míru.
Přeji Vám duben plný nadějí!
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta města

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Velký Dvůr, splašková kanalizace
Práce provádí společnost IMOS. Stavba začala v červnu
2021, trvat bude do konce roku 2022. Splaškové vody
z Velkého Dvora budou výtlakem dopravovány na ulici
Mlýnskou, pak potečou gravitačně na ČOV. IMOS zajišťuje protlak pod D52, opakované potíže jsou s protlačením
chráničky pod Hornoleským náhonem a pod krajskou komunikací u SSušárny.
ušá
šárny.
árn .
árny

Velký Dvůr, výstavba kanalizace

Výstavba sběrného dvora na ul. Loděnická
Stavbu provádí společnost SET stavby. Předpokládáme, že
sběrný dvůr bude hotov v létě. Firma třídí výkopovou zeminu, kterou skryla na dotčené ploše bývalé cukrovarské
skládky. Staví dále sjezd ze silnice ke sběrnému dvoru. Na
snímku je propustek - součást sjezdu.

Demolice domu na ulici Lidická
V únoru t.r. začala
postupná demolice domu na ulici
Lidické, bezprostředně u zastávky autobusů. Stanoviště tak byla
o něco posunuta.
Dům byl ručně
zdemolován. Na
jeho místě bude
postaven objekt
sloužící
potřebám
městské
policie. Práce provádí firma STAMA
ul. Lidická, demoliční práce
z Nosislavi.
Stavba řadových garáží na ul. Šumická
Firma Moravská stavební unie (MSU) zahájila v lednu t.r.
práce na výstavbě řadových garáží na Šumické. Dodavatel
má postaveny obvodové zdi, pracovníci začnou pokládat
stropní konstrukci.

Loděnická, sběrný dvůr, stavba sjezdu ze silnice

Regenerace městského parku
Práce provádí společnost Kavyl. Zatím byly odstraněny náletové dřeviny.
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Šumická, stavba garáží
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Hřbitov v Pohořelicích, stavba opěrné zdi
Společnost VS Build ze Želešic staví opěrnou zídku pro
rozšíření hřbitova v Pohořelicích. Stavba obsahuje hodně
zemních a betonářských prací. Plochu k rozšíření bude třeba navýšit v průměru o 1,5 metru, dalších 1,6 metru bude
tvořit zídka jako oplocení. Jsou hotovy základy a provádí
se izolace, instalace výztuže a betonáž opěrné zídky. Stavba bude stát cca 5,5 mil. Kč vč. DPH.

Smolín, výstavba chodníků
Společnost RONYTRANS začala s výstavbou chodníků ve
Smolíně. Akce by měla být hotova v průběhu léta, náklady
na zhotovení jsou cca 11,8 mil. Kč vč. DPH. Firma začala
s budováním ve směru od hřiště do centra obce. V průběhu stavby se objevily problémy s dodržením sklonu chodníků a jejich návazností na stávající vstupy a vjezdy do
domů. Zhotovitel spolu s projektantem a zástupci města
se snaží tyto záležitosti řešit tak, aby výsledek prací pokud
y
možno co nejvíce vyhovoval
občanům a jejich potřebám.

Smolín, výstavba chodníků
hřbitov, rozšíření, stavba opěrné zdi

Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termíny:

Pohořelice
Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr

26. 4. 2022 (úterý)
3. 5. 2022 (úterý)

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená
elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče apod.)
Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici před dům (do 9:00 hod.).

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Termíny:

Pohořelice
Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr

28. - 30. 4. 2022 (čtvrtek až sobota)
5. - 7. 5. 2022 (čtvrtek až sobota)

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a budou vyváženy průběžně po naplnění.
Pohořelice: ulice Brněnská, Chaloupky, lokalita Polní, ulice Mlýnská, Stará obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody, Vídeňská u hřbitova a nově v Kasárnách; Smolín 2 ks, Nová Ves 2 ks, Velký Dvůr.
Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.
Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat.
Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení (pračky, ledničky atd.), která je možné odevzdat
v úterý při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 26. 4. 2022; Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr 3. 5. 2022).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR, s.r.o. Kontejnery budou umístěny také v zahrádkářské oblasti za ul. Brněnskou v termínu 28. 4. -1. 5.2022 - zajišťuje město Pohořelice.
WWW.POHORELICE.CZ
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SETKÁNÍ OBČANŮ POHOŘELIC A UKRAJINCŮ
Ve středu 16. března 2022 se od 17
hodin v prostorách Komunitního informačního centra Pfann uskutečnilo
setkání zástupců města a jeho institucí,
občanů města a Ukrajinců (z Pohořelic a Pasohlávek). Přítomno bylo cca 50
osob, takže asi optimální zaplnění místnosti. Za vedení města byl přítomen
starosta Miroslav Novák, oba místostarostové, ředitel ZŠ Stanislav Polák a ředitelka MŠ Helena Kloudová, zástupkyně
sociálního odboru MěÚ Bc. Koňáková.
Překlad zajišťovaly místní občanky Oxana Hájková a Jelena Vážanová.

Ukrajinci – převážně maminky
s dětmi a několik starších občanek – se
zajímali o možnost získání zaměstnání,
jazykového kurzu, hlídání dětí v případě získání zaměstnání. Informace
o možné školní docházce a zápisu do
školy zodpověděl ředitel školy, potřebné informace podala též ředitelka
MŠ. Další dotazy se týkaly bezplatné
přepravy pro Ukrajince v rámci hromadné dopravy po Jihomoravském
kraji a možnosti hledat si zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Od
pondělí 21.3. funguje dětský klub pro

ukrajinské děti. V době 8 až 14 hodin
v pracovní dny na děti dohlíží v prostorách Klubu mládeže Pfann ukrajinská
občanka s pedagogickým vzděláním.
Přítomní Ukrajinci projevili vděčnost
za možnost setrvání v České republice,
sympatická byla i jejich viditelná vůle
najít si práci. Většina maminek má ale
děti v takovém věku, který neumožňuje nástup do zaměstnání. Věříme, že se
nám v této těžké chvíli pro ně podaří
zajistit důstojné podmínky.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

OPRAVA D52 A DOPRAVNÍ OMEZENÍ 2. 4.-17. 5. 2022
Obdrželi jsme informaci, že od 2. 4. do 17. 5. 2022 budou probíhat opravy na D52 v úseku křižovatka Proklatá – sjezd Smolín ve směru na Brno.
Auta pojedou od Brna ve dvou pruzích ve svém směru na Mikulov. Na Proklaté nebude pro auta od Brna dána
možnost odbočení směr Velký Dvůr. Auta od Mikulova pojedou v jednom jízdním pruhu v protisměru jízdního pruhu
od Brna.
Nebude možné využít sjezd z dálnice od Mikulova směr
na Znojmo (řidiči budou odbočovat již na Proklaté), nebude možné sjet na výjezdu Smolín (auta sjedou až u Bratčic
a buď pojedou dál po silnicích nižších tříd, nebo se přes
most přes dálnici vrátí na D52 směr na Pohořelice a u Pohořelic sjedou směr Pohořelice, Smolín, Žabčice).
Auta ve směru od Znojma budou sjíždět u průmyslové
zóny na Vídeňské. Osobní automobily budou moci jet přes
Pohořelice a najedou u Smolína na D52 směr Brno. Nákladní
auta budou odkláněna k Proklaté, zde by měla odbočit na
Novou Ves a po průjezdu Novou Vsí se u hřbitova napojí na
D52 směr Brno.
4

Auta od Velkého Dvora budou moci jet všemi směry - jak
na Brno, tak přejedou napříč křižovatkou na Pohořelice či
Vlasatice a budou moci odbočit i doleva na Novou Ves.
Auta od Vlasatic budou mít dvojí režim:
a. osobní auta mohou odbočit na dálnici směr Brno, Velký
Dvůr i Novou Ves
b. nákladní auta mohou odbočit na dálnici jen ve směru
Nová Ves; samozřejmě budou moci odbočit směr Pohořelice - pokud budou mít cíl v průmyslové zóně na
Vídeňské nebo v rámci města při dodržení dopravního
značení.
Práce na dálnici budou zahrnovat jak frézování povrchu,
tak i pokládku nové živice, obnovu dopravního značení, instalaci hlásičů pro oznámení poruch, havárií. Dopravu od
Znojma prý nejde odklonit jinak (např. Branišovice-Vlasatice-Nová Ves ke hřbitovu) z důvodu narušené statiky některého z mostků na trase.
Menší dopravní omezení pak budou následovat při instalaci hlásičů poruch ve směru od Brna. Tyto práce budou
trvat do konce června.
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Na silnicích bude tolik dopravních značek, že to bude
připomínat dopravní hřiště. Doufáme, že všichni tyto informace pochopíme a budeme se jimi řídit. Přejeme řidičům
pevné nervy.
V Pohořelicích nám vzroste počet projíždějících osob-

ních automobilů a v Nové Vsi podstatně přibude množství
nákladních vozidel. Prosíme všechny účastníky silničního
provozu i chodce o náležitou ostražitost.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

ZŠ A MŠ POHOŘELICE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY
Ve čtvrtek 3. března se sešli žáci
školního parlamentu s vedením školy
a zástupci vedení města v nově vybudované přírodovědné učebně, aby ji
slavnostně otevřeli. Stříhala se páska a proneslo se několik slov o škole
a učebně, ale také o pomoci válečným
uprchlíkům z Ukrajiny. Doufáme, že se
učebna stane příjemným místem pro
čas strávený ve škole.
Mgr. Lukáš Mertlík

WWW.POHORELICE.CZ
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HULK A ČERVENÁ KARKULKA SE PROHÁNĚJÍ PO CHODBÁCH
V pátek jste na chodbách naší školy mohli potkat spoustu známých osobností a pohádkových postaviček. Do naší
školy zavítala řada celebrit, a tak jste měli jedinečnou příležitost udělat si fotografii s vaším oblíbeným hercem nebo
zpěvačkou. Červená karkulka se celý den schovávala před
zlým vlkem, a když už ji málem dostihl, objevil se naštěstí
myslivec a vše dopadlo dobře.
Asi si říkáte, co se to tedy v pátek ve škole dělo? Byl přece
masopust a naši žáci se zúčastnili další akce školního parlamentu a přišli do školy v maskách. Některé třídy si dokonce
zvolily společné téma, a tak jste se při vstupu do 9. D ocitli v 90. letech, v 9. C potkali Leonarda DiCapria, Eminema
nebo Paris Hilton. Chlapci z 9. B si vyzkoušeli, jaké je to být
jeden den v kůži děvčat, a slečny se zase proměnily v pořádné frajery. Barevnou škálu pastelek si pak připravila 9. A.
Nižší ročníky nezůstaly pozadu. Žáci 8. A se proměnili v gengstery, naopak 7. B si užívala den na pláži. A na vše dohlíželi superhrdinové z vydavatelství Marvel.

Žáci i učitelé si tento den velmi užili a všichni společně
se těšíme, jaké další překvapení pro nás školní parlament
připraví.
Za školní parlament Mgr. Tamara Novosáková
a Mgr.
g Nikola Vlachopulu
p

AŤ ŽIJE PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

ŠKOLA VYRAZILA NA MUZIKÁL DO BRNA

Takový vítězný pokřik rozezvučel divadlo Radost v Brně ve středu 9. února dopoledne. Nadšení prvňáčci ze všech čtyř tříd tleskali spolu s herci
a výborně se bavili. Představení Pipi Dlouhá punčocha podle stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové
mělo skvělou atmosféru. Dětem se líbila kouřová
clona, osvětlené deštníkové medúzy, otočná loď
tatínka náčelníka Dlouhá punčocha, trampolíny,
kostýmy, zkrátka všechna divadelní kouzla, která
nám na představení připravili. Užili jsme si opravdu
hodně legrace, scénce ve škole se pak hlasitě smály hlavně paní učitelky. Samozřejmě, že tam bylo
i tancování, fackování, skákání a kotrmelce. Pipi
měla ukrutnou sílu a přelstila nejen policisty, ale
i zloděje. Tak velký zážitek, stejně jako první společná jízda autobusem, to se hned tak nezapomene.
Těšíme se na další divadelní kousek!
Mgr. Stanislava Zelinková

Dne 17. února jsme opět mohli se
žáky vyjet na divadelní představení do
MDB – Hudební scény, kterou pravidelně navštěvujeme nejméně 2x do roka
již po řadu let. O muzikál s názvem Sněhurka a já byl obrovský zájem, poprvé za
existenci našich výletů za kulturou jsme
navyšovali kapacitu na 2 autobusy – 102
vstupenek, a přesto se na všechny žáky
nedostalo. Osobně jsem velmi ráda za
zájem o kulturu a doufám, že to nebyl jen
ojedinělý prvek v souvislosti s pandemií
covidu, ale že žáci naší školy se i nadále
budou chtít účastnit kultury i v jiném
prostředí než školním. Rodičům samozřejmě patří dík za finanční podporu.
Mgr. Yvona Kardošová
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NÁVŠTĚVA VIDA CENTRA
Chytrá zábava! Věda nás baví! Zázraky přírody! I takto bychom mohli uvést návštěvu 5. ročníku ZŠ Pohořelice v brněnském science centru VIDA.
Přírodovědná exkurze se uskutečnila v pátek 4. března,
kdy jsme vyrazili vstříc novým poznatkům, které nám sama
příroda nabízí. Děti se mohly po dobu tří hodin volně pohybovat po expozici a prostřednictvím interaktivních stanovišť si vyzkoušet třeba moderovat počasí, rozpoutat tornádo nebo se dostat do nitra obrovského srdce. Kdo měl
zájem, mohl se vydat po stopách Holmese a rozluštit tajnou
šifru nebo navštívit představení Science show plné zábavných pokusů. Byl to pro nás den zejména nových objevů,
ale také zábavy a společně stráveného času.
Děkujeme VIDO! Budeme se těšit zase někdy příště.
Učitelky a děti 5. tříd

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA II. STUPNI
Ve středu 2. března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Svůj recitační talent předvedlo celkem 13 žáků napříč
ročníky druhého stupně. Všem recitátorům patří velká pochvala nejen za přednes, ale také za odvahu předstoupit
před porotu. Někteří bojovali s trémou, ale nakonec všichni
své vystoupení zvládli, jak nejlépe uměli. Rozhodování o vítězi nebylo jednoduché, často rozhodovaly půlbody. Na
prvním místě se umístil Matyáš Mažgút (7. B), o druhé místo
se dělí Nikola Robeová (7. B) s Nelou Robošovou (7. C), třetí
místo obsadila Monika Košutová (8. A) a Jan Studený (8. A).
Vítězům gratulujeme!
Mgr. Tamara Novosáková

NÁVRH PAMÁTNÍKU ODBOJE
Jak je důležité připomínat si odvahu a statečnost všech,
kteří se rozhodnou obětovat své životy pro vyšší hodnoty,
ukazují dnešní dny. Žáci 9. A, B, C dostali úkol ve skupinách
navrhnout památníky hrdinům odboje druhé světové války.
Všichni přistoupili k úkolu zodpovědně, s respektem, zároveň měli spoustu skvělých nápadů. Při závěrečném vzájemném hodnocení se kromě vizuální stránky, hlavní myšlenky
i samotné prezentace kladl důraz i na praktickou stránku
(výběr materiálu či plánované umístění památníku). Jak se
žákům role návrhářů památníků vydařila, se můžete podívat na fotografiích.
Mgr. Tamara Novosáková

SBÍRKA PRO ÚTULKY
Školní parlament uspořádal
sbírku na pomoc pro psy a kočky
z útulků. Naši žáci jsou opravdu
skvělí, jde vidět, že jim osud nechtěných zvířat není lhostejný.
Svědčí o tom plná místnost pamlsků, granulí, konzerv, hraček, pelechů i dek. Tyto věci jsme pečlivě
WWW.POHORELICE.CZ

rozdělili a postupně rozvezli do tří
vybraných útulků v Pohořelicích,
Znojmě a Brně. Všude byli za dary
velmi vděční. A i my všem moc děkujeme za zapojení se do sbírky.
Za školní parlament Mgr.
Tamara Novosáková a Mgr. Nikola
Vlachopulu
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ŠKOLNÍ KOLA OLYMPIÁD Z DĚJEPISU A ČESKÉHO JAZYKA
Po více jak roční pauze, způsobené
pandemickou situací, se žáci naší školy
opět zapojili do školních kol olympiád
z různých oborů.
Zájem o školní kolo dějepisné olympiády byl opravdu velký a velice nás těší,
že všichni z přihlášených se s tématem
„Šlechta v proměnách času“ vypořádali
velmi dobře. Většina se stala úspěšnými
řešiteli. Nejlépe pak dopadli Adam Kovář z 9. D a David Mezera z 9. B, kteří se
dělí o první místo. Na 2. místě se umístila Sandra Konečná z 9. B a na krásném 3.
místě Kateřina Furišová z 8. A.
Zájem poměřit si své znalosti s ostatními byl i v oblasti českého jazyka. Žáci
museli nejdříve absolvovat testovou
část a následně napsat slohovou práci
na určené téma. I zde někteří dosáhli velmi dobrých výsledků. O vítězná
místa se tentokrát podělila děvčata.
S nejvyšším počtem bodů vyhrála Leona Málková z 8. A, o druhé místo se dělí

Sandra Konečná z 9. B a Tereza Mazalová z 8. C, 3. místo pak obsadila Kateřina
Dreslerová z 9. B a Eliška Broclawiková
z 8. A.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které
se bude konat na konci března.
Mgr. Tamara Novosáková

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
JARNÍ PRÁZDNINY NA SVČ:
Během jarních prázdnin připravilo středisko volného
času pro všechny účastníky3 zajímavé a pestré akce. V pondělí 7. 3. 2022 jsme navštívili ZOO Brno, v úterý 8. 3. 2022
jsme navštívili kazematy a hrad Špilberk. Ve středu a ve čtvrtek 9.-10. 3. 2022 patřila Tyršovka dvoudenní akci Cesta do
pravěku. Celkem se našich akcí zúčastnilo 70 účastníků.
Výlet do ZOO Brno
V pondělí 7. 3. 2022 jsme s dětmi navštívili zoo v Brně.
I když byla zima, všichni si výlet moc užili. Viděli jsme spoustu zvířátek a společně jsme po celé cestě plnili různé úkoly.

Kazematy a hrad Špilberk
V úterý 8. 3. 2022 jsme vyrazili zase do Brna! Dopoledne
pro nás připravil Mgr. Martin Černý z Moravského zemského
muzea poučný program v expozici Fauna Moravy. Dozvěděli jsme se mnohé o moravských rybách, obojživelnících
i plazech a prohlédli si zblízka ptáky i savce žijící na území Moravy. Odpoledne jsme strávili ve výškách. Na hradě
Špilberk nás čekala komentovaná prohlídka kazemat, které vznikly roku 1742 jako součást pevnosti hradu Špilberk.
Prohlédli jsme si vodojemy, prostory žalářů i stísněné kobky
pro ty nejhorší zločince habsburských zemí.

Simona Zapletalová, Erika Holešínská
pedagogové volného času SVČ Pohořelice

CESTA DO PRAVĚKU
Ve středu a čtvrtek 9. a 10. března 2022, v průběhu jarních
prázdnin, jsme připravili pro účastníky zážitkový program
s názvem „Cesta do pravěku“. Díky zajímavým aktivitám jsme
během prvního dne poznali život pravěkého člověka, jeho
kulturu a rituály. Vyzkoušeli jsme si vyrobit pravěký šperk,
imitaci pravěké zbraně, vyrobili si pravěkou keramiku, naučili
se střílet z luku a házet oštěpem. Další den jsme se na pravěk
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podívali očima současných archeologů, kdy jsme si hráli na
odkrývání archeologického naleziště. Na simulovaných vykopávkách jsme nalezli kostru člověka, zvířecí kosti, zbytek kamenné pece, keramické střepy a pazourky. Už teď se těšíme
na další zážitkovou cestu časem.
Mgr. Dušan Hauser
pedagog volného času SVČ Pohořelice
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BROUČKIÁDA
Dopoledne 14. 3. 2022 proběhla na SVČ Tyršovka akce
Broučkiáda, která byla určena pro děti a jejich rodiče. Touto
akcí jsme se chtěli přesvědčit, jestli příroda včetně broučků
se pomalu chystá na blížící se jaro. Akce odstartovala na SVČ
Tyršova, kde byly připraveny výtvarné aktivity, rodiče s dětmi si vyrobili čelenky v podobě motýlků a ozdobili hmyzí
domečky. Poté následovala procházka parkem, kde na děti
čekala spousta zážitků v podobě nejrůznějších úkolů týkajících se jara. Děti po cestě poznávaly hmyz a broučky. Za
splněné úkoly si navlékaly korálky na jarní náhrdelník. Akci
jsme zakončili společnou básničkou k probuzení broučků.
Účast na akci byla velká a věříme, že se všem líbila.
Miroslava Janičatová a Erika Holešínská,
pedagogové volného času SVČ Pohořelice

FINÁLE 2. LIGY OPEN V ULTIMATE FRISBEE OPĚT PO TŘECH LETECH V POHOŘELICÍCH
O víkendu 26. -27. 2. proběhlo ve sportovní hale v Pohořelicích finále 2. ligy v kategorii OPEN. O tzv. „Otíka“ (putovní
pohár pro vítěze 2. ligy) bojovalo celkem 11 týmů z celé České republiky. Zastoupeny byly 3 týmy z Prahy, 2 týmy z Brna,
Bohumín, Příbram, Náchod, Havlíčkuv Brod, Plzeň a Písek.
Bohužel náš domácí tým Kapři Ultimate se letos v této
kategorii nesestavil, a proto jsme byli zastoupeni pouze
za stolkem organizátora. Turnaje se zúčastnilo celkem 103
hráčů, kteří odehráli v průběhu 20 hracích hodin celkem 42
zápasů. „Otíka“ za vítězství si letos odvezl tým Atrofované
ruce do Plzně a cenu za „Spirit of the game“ tým PeaceEgg
z Písku.

Ultimate ze SVČ Pohořelice si nakonec rozdělili obě hlavní
ceny. Vítězství získalo naše „béčko“, když ve finále porazilo
tým BUFU – Draci. Boj o třetí místo se sice nevyvedl našemu
„áčku“, když prohráli s týmem Šumperku, ale nakonec se radovali z ceny „Spirit of the game“ za nejférovější tým turnaje.
Nejdůležitější na tomto turnaji je, že se zapojili začátečníci
ze všech zúčastněných týmů a získali spoustu nových herních zkušeností a zážitků.
Mgr. Jan Rozehnal
pedagog volného času, SVČ Pohořelice

Dračí líheň - jaro
Jen týden po finále 2. ligy se v pohořelické hale opět
hrálo Ultimate. Tektokrát šlo o tradiční začátečnický turnaj
Dračí líheň. Celkem se zúčastnilo 6 týmů z Pohořelic, Brna,
Bohumína a Šumperku.
Vzhledem k tomu, že máme letos hodně nových hráčů, tak se nám podařilo sestavit rovnou dva týmy. Kapři
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HUDEBNÍ ATELIÉR PAVLÍNY KRATOCHVÍLOVÉ
Po dlouhé době, kdy byly zakázány
všechny soutěže i koncerty, se konečně můžeme pochlubit mimořádnými
výsledky z okresních soutěží, které se
konaly 21. 2. 2022 v ZUŠ Oslavany a 23.
2. 2022 v ZUŠ v Pohořelicích.
Moje milá žákyně Anička Nečasová,
která u mě hraje od svých 4 let na zobcovou flétnu, vyhrála 1. místo ve velmi
silné konkurenci flétnistů z celého okresu. Anička hrála na altovou i sopránovou zobcovou flétnu jak s doprovodem klavíru, tak
i s doprovodem cembala. Její výkon porota ohodnotila vysokým
počtem bodů a nechala Aničku
postoupit i do krajského kola. To
se bude konat koncem března
v Ivančicích a sjedou se tam nejlepší flétnisté z celého Jihomoravského kraje. Aničce budeme
držet palce, aby v obrovsky silné
konkurenci dopadla co nejlépe.
23. 2. 2022 se v ZUŠ v Pohořelicích konalo okresní kolo ve hře na
klarinet, kde jsem měla tentokrát
dva hráče: Aniččina bratra Davídka Nečase a Evičku Královou.
Oba tyto žáky jsem se snažila připravit na co nejlépe podaný výkon a musím říct, že se jim
opravdu dařilo.

Davídek Nečas získal nejen 1. místo s postupem do krajského kola, ale
i cenu za mimořádně projevený hudební výkon. Obdržel tedy 2 diplomy,
na které je náležitě hrdý. Čas, který
jsem věnovala Davídkovi, se vyplatil
a jsem ráda i sama za sebe, že se nám
oběma takhle dařilo.
Evička Králová, která začala hrát na

klarinet ve druhé třídě a nyní je žákyní
páté třídy ZŠ Pohořelice, podala skvělý výkon a obdržela od poroty 1. cenu
i s postupem do krajského kola, které
se bude konat také na konci března,
tentokrát v Brně.
Touto cestou bych chtěla poděkovat i rodičům těchto dětí za to, že se jim
náležitě věnují a podporují je ve cvičení na hudební nástroj, v hudebním vzdělání a ve vystupování na
veřejnosti.
Součástí příprav na tyto soutěže byly i koncerty. Některé děti
vystupovaly na mikulášském
koncertě v ZUŠ Kuřim, 6. ledna
2022 jsme vystupovali ve Vlasaticích. V sále OÚ ve Vlasaticích
vystoupily a zahrály všechny děti
z Hudebního ateliéru Pavlíny
Kratochvílové. Za tuto možnost
vystoupit velmi děkuji panu starostovi, protože veškeré zázemí,
včetně občerstvení pro děti, bylo
zajištěno. Děti tak na tento tříkrálový koncert hezky vzpomínají.
Nyní se tedy chystáme na krajská kola, kde na nás čeká velká
konkurence. Věřím však, že společnými silami dosáhneme hezkého umístění.
Pavlína Kratochvílová

NÁBOR
Ahoj holky a kluci!
Opět nabírám nové žáčky ve věku od 4 do 7 let do přípravné hudební výchovy. Říkáme si Cvrčci. Zpíváme, rytmizujeme, snažíme se plnit veškeré úkoly nejen hudební, ale
věnujeme se i předškolní přípravě do školy, jako je grafomotorika, počítání, prostorová orientace, správná výslovnost aj. Snažím se, aby ze správného Cvrčka vyrostl šikovný
školáček, který je připraven do první třídy a může pak hrát
i na hudební nástroj.
Setkáváme se spolu každý pátek od 16.15 do 17.00 na
sokolovně v Pohořelicích,Tyršova 560. Rádi uvítáme mezi
námi i prvňáčky, kteří se u nás také nudit nebudou. Ti se
mohou zapojit k Cvrčkům nebo přímo už začít hrát na zobcovou flétnu.
Pokud máte zájem se přihlásit na září 2022, kontaktujte
mě co nejdříve /nejlépe v jarních měsících/.
Těší se na vás paní učitelka Pavlína Kratochvílová, dipl.
um.
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Telefonní kontakt 603 588 941.
Můžete volat kdykoliv a navštívit mě můžete i v pondělí,
čtvrtek po telefonické domluvě, ale nejlépe v pátek v odpoledních hodinách až do večera / od 12.00 do 18.30/
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ZUŠ POHOŘELICE
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Mgr. Hana Plíva Celnarová vás zve na velikonoční dílnu do ZUŠ Pohořelice, která bude probíhat v pondělí 11.
4. 2022 od 15:00 do 18:00.
Přijďte si na velikonoční dílnu vytvořit úplně jinou
dekoraci. Tentokrát se bude šíííííít: zajíček, slepička nebo
mrkev? Jednoduché střihy ze spousty pestrobarevných
látek zvládne ušít každé dítě i dospělý. Pro zkušenější

švadlenky budeme mít připraveny náročnější velikonoční motivy. Věnec, šitý, kroucený z vrbového proutí nebo
z révoví, si můžete sami zhotovit a ozdobit krásnými
kraslicemi, které si u nás také namalujete. Kousek zelené
přírody v milé misce rozzáří váš parapet.
Přijďte s námi přivítat jaro, setkat se s přáteli a načerpat velikonoční náladu.

MODROTISK – JAK SE TVOŘÍ MODROTISK
22. 4. od 15:00 bude probíhat kurz
tvoření modrotisku. Naučíte se dva způsoby dekorování látky modrotiskem.
Jedním z nich je malování tzv. popem na
látku pomocí štětce. Můžete si tak v kurzu vytvořit jakoukoliv malbu s vlastním
motivem. Druhým způsobem je pak tisk
pomocí razítka nebo matrice. K tomuto
způsobu lze použít různá razítka vlastní,

která si přinesete, nebo můžeme použít
připravená či zhotovená přímo na kurzu.
Cenu kurzu tvoří dvě položky: Skutečná
spotřebovaná délka metráže. Cena za 1
m běžné délky je 500 Kč včetně barvení
plátna v modrotiskové manufaktuře ve
Strážnici. Druhou část tvoří cena za vedení kurzu – 300 Kč. Přihlásit se můžete
na tel. 774 888 945.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - ŠICÍ DÍLNA
Prázdniny jsou ještě daleko, ale přihlásit se můžete již nyní.
Šicí dílna je již tradiční příměstský tábor pro děti ve věku od 7
do 14 let. Jak název napovídá, hlavní náplní bude šití. Na šicím
stroji si děti zhotoví kabelku, textilní šperky, látkovou panenku i s oblečky, domácí balerínky a spoustu vlastních nápadů.

Nebude chybět ani malování, kreslení, malba na textil. Vytvoříme si vlastní razítka pro tisk na textil, naučíme se navrhovat
oblečení jako skutečné návrhářky módních trendů. Termín je
od 11. do 15. července. Přihlášku na příměstský tábor najdete
na webových stránkách školy: www.zuspohorelice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POHOŘELICE
Vážení občané,
začal nám „Březen – měsíc čtenářů“ a při této příležitosti vám naše Městská knihovna Pohořelice nabízí službu
donášky objednaných knih a časopisů přímo do domu.
Tato služba je bezplatná a výhradně určena pro hendikepované, imobilní nebo dlouhodobě nemocné čtenáře,
kteří nemají nikoho, kdo by jim do knihovny zašel.
Podmínkou je platný čtenářský průkaz a bydliště v Pohořelicích vč. místní části Nová Ves, Velký Dvůr a Smolín.
Donáška a vrácení knih bude probíhat vždy 1x měsíčně, a to vždy první čtvrtek v měsíci na vámi uvedenou
adresu. Množství knih v jedné výpůjčce je omezeno na 5
kusů!
Pokud chcete službu využít, neváhejte nás kontaktovat:
tel.: 519 424 469
e-mail: knihovna@pohorelice.cz

WWW.POHORELICE.CZ
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VĚRTEL POHÁDEK A POVĚSTÍ Z CELÉHO ČESKA
Začal březen, což je v knihovně měsíc čtenářů. A protože
naše město slaví letos 800 let od
svého vzniku, tak i my jsme letošní první den v březnu oslavili. Jelikož ke knihovně neodmyslitelně patří knihy, tak jak jinak
než novou pohádkovou knihou,
součástí které je pohádka o Pohořelicích. Knihu napsal Zdeněk Zajíček, který je autorem
již několika pohádkových knih.
Jsme velice rádi, že se spolupráce na pohádce podařila a my
jsme vám mohli knihu představit. Nejprve jsme ji představili
dětem, kterým je primárně určena. Pan Zajíček s manželkou
udělali představení dopoledne
pro žáky druhých tříd a odpoledne pro všechny děti ze školní
družiny. Zapojení do představení jak učitelek, tak všech žáků,
bylo neskutečné. Děti byly uneseny a poslouchaly každé jeho
slovo. Když nakonec k tahání
dýně (já vím, že se tahá řepa, ale
s panem Zajíčkem je vše jinak)
využil všech 160 dětí a všechny
vychovatelky k tomu, nebylo nikoho, kdo by se nesmál. Později
odpoledne nám za přítomnosti
zástupců města pan starosta
knihu pokřtil. Každý, kdo si přišel knihu zakoupit, si ji mohl
nechat podepsat s věnováním
přímo od autora. A bylo vidět,
že se dětem pohádka líbila, protože s rodiči chodily. V knihovně
panovala dobrá a pohodová
nálada a pan Zajíček všechny
bavil. Chtěla bych závěrem poděkovat panu Zajíčkovi za napsání pohádky a také, že město Pohořelice nám toto knihu
umožnilo vydat. Každý z vás si ji
může v naší městské knihovně
zakoupit pouze za nákladovou
cenu 250 Kč. Doufáme, že se
vám bude kniha líbit a to pro
nás bude to největší ocenění
našeho nápadu.
Martina Minaříková,
knihovnice
14
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Vážení spoluobčané,
po nějaké pauze (nebylo co psáti)
se vám opět hlásíme s čerstvými zprávami. Tentokrát téměř s pozitivním
obsahem. I přes nepřízeň rádoby jarního počasí se nám mnohé povedlo.
K dnešnímu dni (tj. 14.3.) se nám podařila distribuce nové publikace České
knihy rekordů všem zainteresovaným
osobám a institucím - takže díky městskému úřadu (jmenovitě p. starostovi)
mají čtenáři městské knihovny 2 ks tohoto unikátního výtisku k dispozici (věnujte pozornost stránkám 9 a 83 - tam
najdete podrobnosti). V návaznosti na
toto oznamujeme široké veřejnosti, že
velikonoční výstava letos bude - tentokrát v prostorách předsálí Radnice
na Brněnské ulici, a to ve dnech 14. až
18.4. Provozní doba bude včas zveřejněna na plakátech a stránkách MěÚ
a vyhlášena rozhlasem.
Co se týká naší účasti na slavnostech města, zatím nic konkrétního nevíme, ale již nyní můžeme slíbit všem
příznivcům kaktusů, že výstava bude
- termín zatím není pevně dán. Můžeme dáti, pokud bude zájem,
k dispozici rozsáhlý archiv historických fotografií a pohlednic z dávné i nedávné minulosti města, ale víc nabídnouti
nemůžeme - už jen proto, že
nemáme zatím další prostory
k vystavování.
S tím souvisí naše doposavadní snažení. Pomalu a jistě
dáváme dohromady expozici
hasičské techniky a připrave-
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no je i zprovoznění tzv. kaple, takže
(možná) budou tyto dvě místnosti do
slavností návštěvníkům k dispozici. Ale
vše ostatní není a nebude ještě hodně
dlouho možno otevřít pro veřejnost
- neboť nemáme místo, kam naše exponáty důstojně umístit. A situace
v Konírně je nadále zoufalá a zub času
společně s klimatickými podmínkami
hlodá zde umístěné exponáty snad
více než kůrovec v lese!!! A to nám není
znám osud dalšího depozitu v bývalých kasárnách?!
Marně se zatím obracíme (již mnohá léta) na všechny instituce s prosbou
o poskytnutí byť vyřazené počítačové,
ale funkční techniky (především barevné tiskárny se skenerem). Nikdo mi
nebude říkat - nemáme, nedarujeme,
přestože nové učebny a dílny SVČ, ZŠ
a MŠ jsou dle zpráv ve zpravodaji vybavovány moderní technikou, což platí
i pro MěÚ. (Kam zmizela ta stará - prý
nevyhovující?) Co nám v průběhu let
darovali hodní spoluobčané, bohužel
časem skončilo na hromadě ve sběrném dvoře - poločas rozpadu byl ma-

ximálně 9 měsíců...
V nebližších dnech chceme vyhlásit dny otevřených dveří v souvislosti
s náborem nových členů, kteří mají
zájem o dějiny města, práci s renovací
exponátů a činností s tím související.
Bereme kohokoliv, kdo bude mít vážný
zájem o muzejní práci - bez ohledu na
věk, pohlaví (pouze s omezením pro
omladinu - jen od 12 let a po písemném souhlasu rodičů). To víte, stárneme a sil nám ubývá ... takže každá ruka
pomocná bude vítána.
Závěrem bych vám všem chtěl poděkovat za dosavadní přízeň a popřát
nám všem - ať se již konečně rozjaří,
ať se už konečně zbavíme kovidových
traumat, ať skončí ta hrozná tragická
záležitost na Ukrajině, ať můžeme dále
usínat s klidem na duši i na těle. A buďme k sobě ohleduplní, neb jen to jest ta
správná cesta ke spokojenému soužití.
S pozdravem
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda Muzejního spolku
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Vzpomínka

Dne 10. dubna uplyne rok od odchodu našeho tatínka Milana Kohúta.
Vzpomínají dcery Adriana a Martina s rodinami

Vzpomínka

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a na Tebe budeme stále vzpomínat.
Dne 9.dubna by naše maminka, babička,
prababička a praprababička
paní Emílie Minářová
oslavila 100 let od svého narození.
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Letos jsme si připomněli
smutné roční výročí úmrtí.
Kdo jste ji znal, děkujeme
za tichou vzpomínku.
S úctou a láskou
dcery Miluše a Zdeňka s rodinami.

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ

DUBEN 2022

WWW.POHORELICE.CZ

17

DUBEN 2022

18

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ

DUBEN 2022

Naše letničky, přísada zeleniny, trvalky pro vaše truhlíky, mísy a záhony
Z letniček nabízíme:
muškáty převislé a vzpřímené, bacopu, begonie do polostínu i na slunce, million bells, surfinie, petúnie, gazánie, helichrysum, ostespermum, asteriscus, vějířovku, diplandenii, verbenu,
plectranthus, aksamitník,voskovku, pileu, impatiens a další.
Přísada zeleniny
Salát, kedlubny, kapusta, zelí, brokolice, pórek, celer cena od 3,50 Kč/ks
Papriky, rajčata, okurky hadovky, melouny, mochyně, lilek, cukety, dýně.
Certifikovaná sadba jahod (10 ks v balení) :
Karmen, Senga Sengana, Induka jednouplodící 135 Kč, Ostara stáleplodící 155 Kč.
Kanadské borůvky, ovocné keře a jiné rostliny v květináči:
- Borůvky odrůdy Spartan, Goldtraube, Bluecrop, Patriot, Darrow, Bluejeay. (Kanadské borůvky vyžadují
slunné stanoviště a kyselé, propustné půdy s dostatekem vláhy.)
- Ovocné keře rybíz Jonkheer Van Tets červený, angrešt Hinnonmaki Yellow žlutý.
Bylinky a trvalky, např. máta, libeček, tymián, majoránka letnička, oregáno, rozmarýn.
OTEVÍRACÍ DOBA (do konce května 2022)
PONDĚLÍ – PÁTEK 13.00 - 18.00
SOBOTA
8.00 – 12.00.
Zahradnictví u Langů, Petr Lang, Vranovická č. 306, Přísnotice, tel. 723 281 784
WWW.POHORELICE.CZ
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