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Vážení spoluobčané,
máj je měsícem lásky, měsícem, kdy
skončila II. světová válka, a také měsícem, kdy blahopřejeme maminkám ke
Dni matek. Maminka je někdo, kdo nás
nikdy nezradí, bude nás mít vždycky
ráda a nebude se na nás nikdy dlouho
zlobit… Připomeňme jim také, že na ně
myslíme, a popřejme našim maminkám
druhou květnovou neděli (8. května);
poděkujme jim za jejich péči, lásku a život, který nám daly.
V pátek 6. května uctíme s místostarosty položením věnců u pomníku Rudoarmějce a na dalších místech konec
II. světové války, osvobození našeho
města, a připomeneme tak památku
všech padlých. Ve II. světové válce byly
zmařeny miliony lidských životů. Před
několika lety jsem si myslel, že stav jako

mír, svoboda, demokracie, je již nedotknutelný, že není třeba o ně bojovat, že
jsou jaksi samozřejmé. Bohužel současný válečný konflikt Rusko vs. Ukrajina
nám ukazuje, jak je současná společnost zranitelná. Válkou nejvíce trpí civilní obyvatelstvo, i tomu bude patřit naše
pietní vzpomínka.
Finišují práce na přípravě 16. ročníku
Slavností města Pohořelice a okolí, které
se budou konat ve dnech 10. – 12. června. Tentokrát budou v historickém duchu k připomenutí 800. let od první písemné zmínky o našem městě. Věříme,
že s bohatým kulturním a společenským programem budete spokojeni.
Přeji Vám láskyplný květen a našim
maminkám vše nejlepší.
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města
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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 prováděl
výstavbu gravitační kanalizace u fotbalového hřiště ve Velkém Dvoře. Nyní se upřesňují délky a místa přípojek pro
objekty.
y Silnice bude ještě rozkopána.

Regenerace městského parku
Práce provádí společnost Kavyl. Byly odstraněny náletové
dřeviny, odfrézována část pařezů. Nově byly vysazeny stromy, připravuje se stavba chodníčku.
Demolice domu na ulici Lidická
V únoru t.r. začala postupná demolice domu na ulici Lidické, bezprostředně u zastávky autobusů. Dům byl ručně
zdemolován. V dubnu prováděla specializovaná firma mikropiloty,
p yy,, které budou držet novýý objekt.
j

objekt městské policie, statické zajištění základů
kanalizace Velký Dvůr, Mariánský Dvůr

kanalizace Velký Dvůr - u hřiště

Výstavba sběrného dvora na ul. Loděnické
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
a zpevněné
plochy.
p
p
y

sběrný dvůr, podklad pod živičný povrch
2

Stavba řadových garáží na ul. Šumická
Firma Moravská stavební unie (MSU) zahájila v lednu t.r.
práce na výstavbě řadových garáží na Šumické. V dubnu
byla hotová hrubá stavba garáží.

garáže Šumická

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. Provádí se izolace, instalace výztuže a betonáž
opěrné zídky. Stavba bude stát cca 5,5 mil. Kč vč. DPH.

hřbitov, příprava betonáže opěrné zdi
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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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. Nyní jsou upravovány pozemky vpravo od silnice
p
j
p
při vjezdu
do Smolína od Pohořelic spodní
cestou.

zoval Smolínský spolek. Další akcí byla výsadba 61 ks lip,
které budou tvořit alej podél polní cesty či pěšiny vedoucí
ke kapli na vrcholu kopce. Brigádníci byli z řad občanů města a pracovníků městského
úřadu. Celkem sázelo stromy
více než 30 lidí a akce se zdařila. Věříme, že se stromy ujmou
a budou po několika letech
dávat ovoce, poskytovat stín
lidem na procházce a včelám
potravu. Všem zúčastněným
Smollín, výsadba aleje
děkujeme.

Smolín - ovocný sad
Smolín, výstavba chodníků

Úklid města 2.4.
Skauti zorganizovali spolu se členy Klubu seniorů a pétanque
klubu úklid městského parku. Několik desítek brigádníků
vysbíralo v parku odpadky a vše, co tam nepatří. Řada dalších
lidí uklízela okolí svého bydliště. Odpoledne bylo možné se
zúčastnit završení této akce – opékání špekáčků na Šumické
ulici za hudby Máš Čas Bandu. Studený vítr řadu lidí od účasti odradil, přítomní si od srdce zazpívali. Rovněž děkujeme
všem brigádníkům
g
za práci
p
a účast na akci.

Smolín, výstavba chodníků

Výsadba stromů ve Smolíně
V sobotu 2. dubna se sázely ve Smolíně stromy na dvou místech. Jedním byl pozemek směrovaný mezi horní a spodní
cestou – zde sázeli občané ovocné stromy a akci organi-

Šumická, posezení s Máš Čas Bandem po úklidu

Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta

OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
LIPOVÁ ALEJ V POHOŘELICÍCH NA UL. DLOUHÁ
Aleje jsou odedávna důležitou součástí naší krajiny – utvářejí její vzhled,
poskytují stín, chrání před nárazy větru a jako výtvor člověka jsou mnohé
z nich i památkově chráněné. Jenže co
s alejí, která „doslouží“? Stromy v ní stárnou, chřadnou, namísto ozdoby krajiny
se stávají spíše rizikem. Donedávna se
WWW.POHORELICE.CZ

tento problém řešil jediným způsobem
– alej se zkrátka vykácela. V lepším případě se vysázela alej nová, ve většině
případů by však nové výsadby byly příliš
blízko vozovky, a tak se stromy vykácely
bez adekvátní náhrady. V případě pohořelické lipové aleje už nová výsadba, dostatečně vzdálená od vozovky, proběhla

a město Pohořelice tak může být vzorem
příkladného postupu při obnově alejí.
Pohled na aleje očima biologa
Aleje jsou sice výtvorem člověka, to
však neznamená, že by se jim vzácní
tvorové, vázaní na staré osluněné stromy, vyhýbali. Brouci ani ptáci nerozlišu3
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jí mezi stromem vysazeným člověkem
a stromem ve volné přírodě, stejně
jako nerozlišují mezi územím rezervace
a městskou zelení – příroda lidské hranice neuznává a využívá každou vhodnou
příležitost. A těch příležitostí v posledních desetiletích rychle ubývá. Z lesů se
člověku podařilo vytvořit plantáže stejnověkých a přehuštěných stromů, kde
pro slunce ani staré stromy (dvě základní podmínky pro výskyt vzácných druhů
hmyzu) není místo. Vymírající brouky,
vázané na takové prostředí, jsme tak
vytlačili z lesů do měst – vhodné stromy
nacházejí např. v parcích nebo právě alejích. Ani tady ale nemají na růžích ustláno. Zvlášť v posledních letech, s přílivem
dotací na „obnovu městské zeleně“
přibývá případů, kdy jsou z městského
prostředí hromadně odstraňovány stromy s poukazem na jejich reálnou či domnělou (resp. budoucí) nebezpečnost
v duchu „vezmeme to z gruntu, když na
to teď máme peníze“. Ano, každý strom
jednou zestárne, ale u stromů je proces
stárnutí a odumírání obvykle velmi pozvolný (v závislosti na druhu dřeviny)
a právě v téhle fázi se stromy stávají
atraktivními pro vzácné živočichy.
Zdá se, že mezi oprávněnými požadavky člověka na bezpečí a biotopovými požadavky vzácných druhů hmyzu
zeje nepřekročitelná propast. Předem je
třeba říci, že za všech okolností, ve všech
možných situacích je absolutní prioritou
ochrana životů občanů. Znamená to
tedy, že staré stromy v alejích a parcích
jsou všechny „život ohrožující“ a musejí
být pokáceny? Odpověď, kterou čtenáři
jistě tuší, zní „ne“.
Mezi ponecháním stromu bez zásahu a jeho skácením je totiž široká
paleta možností, jak zajistit, aby strom
na místě zůstal a zároveň neohrožoval
bezpečnost lidí. Od těch nejměkčích,
jako je ořez nebezpečné větve až po radikálnější, jako je sesazení celé koruny
stromu a vznik stabilního torza, které je
už z bezpečnostního hlediska prakticky
bezproblémové a může poskytovat útočiště desítkám druhů drobných tvorečků po mnoho let.
Na mnoha místech, kudy denně
procházejí stovky, tisíce lidí, je již ořez
nebezpečných stromů zavedenou praxí, viz např. stromy v zámeckém parku
4

v Lednici (jedné z nejnavštěvovanějších
památek v ČR), kde se torza biologicky
cenných stromů stala běžnou a často
také esteticky zajímavou součástí zdejšího genia loci.
Co v lipové aleji žije?
Početně je v aleji zastoupen zákonem chráněný zlatohlávek skvostný. Jak
název napovídá, jde o brouka skutečně
nádherného – je z našich zlatohlávků
zdaleka největší, krovky jsou hladké, zlatozeleně zbarvené. Jeho larvy žijí v trouchu větších dutin listnatých stromů. Na
velké dutiny je vázán také vzácný páchník hnědý. Je pravděpodobné, že spolu
s nimi bude v dutinách i silně ohrožený
kovařík rezavý, jehož larvy se živí právě
larvami dvou zmíněných druhů. Prokázat se ho zde dosud nepodařilo, mnoho
dutin je z povrchu země nedostupných

a na důkladný průzkum by byla zapotřebí plošina (ani ta někdy nepomůže, pokud je vstup do dutiny příliš malý).
Velmi vzácným obyvatelem aleje je
kovařík Reitterelater (Brachygonus) dubius. Ten byl donedávna znám v širším
okolí v podstatě pouze z lužních lesů na
soutoku řek Moravy a Dyje. Jeho nález
v dutině jedné z lip byl proto velkým
a příjemným překvapením.
Co tedy v blízké budoucnosti čeká lipovou alej v Pohořelicích?
Popis zásahů: ořezy suchých a nebezpečných živých větví, sesazení některých stromů na torzo apod.
Mgr. Pavel Dedek
Správa CHKO Pálava
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Jižní Morava
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JARO KLEPE NA DVEŘE
Do finále se blíží rekonstrukce prvního podlaží budovy Nová Ves 114. Jak
jsem informoval již dříve, budova bude
opět sloužit předškolnímu vzdělávání,
tak jako tomu bylo v minulosti. Nepůjde
o klasickou mateřskou školu, ale avizovanou dětskou skupinu. Zastupitelstvo
města schválilo uvolnění finančních
prostředků také na opravu druhého nadzemního podlaží. V současné době je
vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Zároveň jsem právě před chvílí
dopracoval zadání výběrového řízení na
dodavatele dětských prvků na zahradu.
Od září bude otevřena jedna třída, o pár
měsíců později třída druhá. Pracujeme
na přípravě žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních. Pokud budeme
úspěšní, dotační titul nám pokryje 80%
investičních nákladů, což je více než
10mil. Administrativně půjde o dětskou
skupinu, ale vzdělávacím plánem se co
nejvíce chceme přiblížit klasické mateřské škole.
Na Velikonoce má každý z nás svůj
program. Proto jsme ve spolupráci se
Střediskem volného času uspořádali
o týden dříve 1. ročník Velikonočního
zajíčka s jarmarkem na nádvoří komunitního centra Pfann. Na všechny účastníky
čekal nabitý program plný různého velikonočního tvoření a atmosféru dotvořili
stánkaři, kteří nabídli různé druhy zboží.
Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří

WWW.POHORELICE.CZ

se na organizaci podíleli. Překvapením
byla velkoplošná plachta, kterou jsme
prozatím zakryli neutěšující stav bývalé
konírny. Z účasti na krajské konferenci
však víme, že Ministerstvo pro místní rozvoj během prázdnin vyhlásí opět dotační
program pro regeneraci brownfieldu pro
nepodnikatelské použití. Stavební povolení na úpravy máme, doufejme, že na
podruhé budeme úspěšní. Dokončením
rekonstrukce by prostor dostal mnohonásobně větší využití.
Zveřejnili jsme program 16. ročníku
Slavností města, které se budou konat ve
dnech 10. – 12. června. Těšit se můžete na
Čechomor, Mirai, naše domácí Redsocks
či Máščasband, dále vystoupí Dalibor
Janda nebo zpěvačka Debbie. Podrobný
rozpis přineseme v dalším čísle zpravo-

První část chodníků - Smolín

daje. Chtěl bych tímto poděkovat všem
sponzorům, kteří nám přispěli na pořádání hlavní kulturní akce k 800 letům
výročí částkou téměř 1,3mil. korun. Zároveň jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje vy výši 150tisíc korun.
V místní části Smolín máme za sebou
první etapu výstavby nových chodníků,
stavební firma pokračuje velmi dobře
a myslím, že s výsledkem budou všichni
spoluobčané spokojeni. Stejné stavební
práce započnou v květnu na ulici Znojemská, kde dojde ke kompletní rekonstrukci
pro pěší a k celkové výměně veřejného
osvětlení. Jde o nejvíce frekventovanou
ulici v našem městě, předem děkujeme
za shovívavost v době výstavby.
Srdečně vás zdraví Patrik Pařil,
1. místostarosta.

Velkoplošná plachta na konírně

5
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Letošní měsíc čtenářů nám začal představením nové knihy Věrtel pohádek a pověstí z celého Česka, ve které je i pohádka o Pohořelicích. Knihu si můžete zakoupit v městské
knihovně za 250 Kč.
Potom se u nás během března vystřídala všechna oddělení školní družiny. Navštívily nás taktéž děti ze školky. Besedy
byly na téma„Probouzení jara“. S dětmi jsme si povídali o tom,
jak se na jaře probouzí příroda, a zaměřili jsme se na včeličky.
Dozvěděly se, co vše musí včelky a včelař udělat, než si mohou namazat med na chleba nebo dát do čaje. Využili jsme

k tomu Albi tužku, kterou v knihovně také půjčujeme. Chtěla
bych tímto ještě jednou poděkovat Sovičkám, které nám přinesly krásné hyacinty, a tím nám do knihovny vnesly jaro.
11. března jsme se věnovali svému zdraví. Přijela za námi
Tereza Kukol se svou přednáškou na téma „Vybírej v obchodě to nejlepší“. Naučila nás orientovat se v etiketách výrobků.
Také jsme se dozvěděli, že ne vše, co se tváří jako zdravé, zdravé opravdu je. Samozřejmostí bylo také měření na bio-impedančním přístroji pro ty, kteří měli zájem. Výsledky nám podrobně vysvětlila a upozornila na problémy. Její besedy jsou
vždy velmi poučné a pochopitelné i pro laiky a tím pádem
i lehce praktikovatelné v životě. Už se těším na další a co nového se opět dozvíme.
Tradičním zakončením března byla Noc s Andersenem,
kterou jsme pořádali ve spolupráci se Střediskem volného
času. Letošní přespávačka začala na Tyršovce 1. dubna večer,
kde děti dělaly různé soutěže na téma Josef Lada. Po večerním promítání ulehly a ráno po snídani se šlo do knihovny.
Tady je čekaly různé workshopy. Mohly si vyrobit vlastní
odznáček, zápich do květináče a seznámit se s Albi tužkou
a v neposlední řadě vyzkoušet brýle, ve kterých je celý svět
naruby, a i namalování čtverečku je nepředstavitelný úkol.
Musím říct, že jsme si tento měsíc neskutečně užili, protože v knihovně to opravdu žilo a všude byl slyšet dětský smích.
Martina Minaříková, knihovnice

ZŠ A MŠ POHOŘELICE
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V pátek 8. dubna 2022, po dvou sezónách elektronických zápisů, jsme se konečně opět setkali osobně při zápisu dětí
k povinné školní docházce v budově Lidická 12, Pohořelice.
Poprvé byl využit objednávkový systém,
kdy se každý účastník mohl registrovat na
určitou dobu. Věříme, že se tak zkrátila doba
čekání a všechno proběhlo i přes velký počet zájemců o vzdělávání poměrně rychle.
Děti mohly prokázat připravenost nastoupit do školy, poté obdržely malý dárek
a s pamětním listem odcházely domů.
Nyní všechny žádosti zpracováváme
a po doplnění chybějících dokumentů do
konce června budou dořešeny i žádosti
o odklad. V červnu se chystá schůzka, kde
seznámíme rodiče s organizací nového
školního roku. Termín bude upřesněn na
našich webových stránkách.
Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
6
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ZA ATENTÁTEM NA HEYDRICHA A LIDICKOU TRAGÉDIÍ
Po dvouleté přestávce vyvolané koronavirovou pandemií jsme se se žáky společenskovědního semináře vydali na dvoudenní exkurzi. Jak probíhala se můžete dočíst
v eseji od jedné z účastnic, Denisy Cvrčkové.
Mgr. Lukáš Mertlík
Ve čtvrtek a pátek 24. a 25. března 2022 jsem byla na
exkurzi se Společenskovědním seminářem, což je volitelný
předmět, který jsem si vybrala.
Když jsme přijeli do Prahy, první, co jsme navštívili, byl
Ďáblický hřbitov, kde je pohřbený například blahořečený
farář Josef Toufar, umučený kvůli Číhošťskému zázraku,
nebo Zdena Mašínová starší, která byla manželkou Josefa
Mašína a maminkou tří dětí, Zdeny Mašínové mladší a bratří Mašínů Josefa a Ctirada. Byla trestána nejdříve kvůli jejímu muži, a nakonec i kvůli jejím synům. Bylo tam také
hodně hrobů dětí, které se nedožily ani jednoho až dvou
týdnů.
Jako další jsme navštívili kostel svatého Cyrila (Konstantina) a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2, kde se ukrývali
výsadkáři z operace Antropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš,
kteří spáchali dne 27. května roku 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Navštívili jsme kryptu, kde byl poslední úkryt parašutistů, a to nejen z výsadku Antropoid, ale také ze Silver A nebo výsadku
Out Distance. V tomto výsadku byl i zrádce Karel Čurda.
Když jsem procházela kryptou a viděla jsem díry od střel,
běhal mi mráz po zádech. Museli tam být ve velmi zoufalé
situaci a nechápu, jak tam mohli tak dlouho přežít. Při útoku na kostel byli na hlídce mimo kryptu v kostele Jan Kubiš (Antropoid), Josef Bublík (Bioscop) a Adolf Opálka (Out
Distance). Začal krutý boj, ve kterém se Bublík s Opálkou
nakonec zabili vlastní rukou a jediného Kubiše dostali ještě živého, ale zraněním podlehl v nemocnici. Gestapo a SS
našli poté vchod do krypty, zbylí parašutisté se snažili bránit, jak mohli, ale na konci boje šly slyšet jen čtyři výstřely.
Sedm statečných bojovalo proti 800 vojákům z Gestapa
a jednotek SS.
Poté jsme se přesunuli do Petschkova paláce, kde sídlilo pražské Gestapo, což byla říšská tajná policie. Dnes
v této budově najdeme MPO neboli Ministerstvo Průmyslu a Obchodu. Šli jsme se podívat do místností, kde byly
cely a poté jsme viděli imitaci výslechové místnosti. Ke
konci jsme navštívili Biograf, což je místnost, kde se díváte
na bílou stěnu a promítá se vám tu celý život před očima.
Musím uznat, že když jsem tam tak seděla a dívala se do té
bílé zdi, přišlo mi, že se z toho za chvíli zblázním. Dále jsme
byli na místě, kde se upálil Jan Palach.
Večer nás učitelé vzali na procházku osvětlenou Prahou, což byla příjemná změna, oproti těm smutným místům, která jsme navštívili v rámci výuky. Procházeli jsme
se na Staroměstském náměstí a viděla jsem pražský Orloj, jak odbíjí devátou hodinu večerní. Ráno jsme vyrazili
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do Lidic, které se v období Heydrichiády rozhodli nacisté
jako odplatu za zabití Heydricha vypálit a celou tuto vesnici srovnat se zemí tak, aby po ní zůstala jenom krajina,
která by vypadala jako by tu nikdy žádná vesnice nebyla.
K. H. Frank chtěl udělat na Hitlera dojem, a tak se rozhodl
pro čin, který by ho mohl pozdvihnout u hlavního tvůrce
Holocaustu rychle nahoru. Pozornost k Lidicím Franka při7
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vedl ,,Milostný příběh“, ve kterém se chtěl dospívající kluk
zalíbit dívce, a proto lhal, že zná ty, co způsobili smrt Heydricha, a že je jedním z parašutistů. Posílal po ní falešný
pozdrav rodinám Stříbrných a Horáků od pilotů, kteří v té
době působili v Anglii. Pomsta za atentát byla strašlivá,
lidické ženy odvezli do pracovních táborů, některé lidické
děti dali na převýchovu a jiné zplynovali pomocí nákladních aut se speciálně upravenými výfuky nataženými do
nákladního prostoru. Lidické muže popravili, ale byli mezi
nimi i mladší kluci a farář místního kostela s trvalým bydlištěm z jiné obce.
Po tragédii byla velká odezva světa, větší než u obce
Ležáky, kterou postihl podobný osud. Lidice byly nevinná
oběť, naopak v Ležácích se vážně schovávali parašutisté.
Abych se vrátila k reakci ostatních států, například se na
tanky psalo ,,ZA LIDICE‘‘ nebo se dávaly dětem jména ,,Lidice“. Po válce se začaly stavět nové Lidice, které vypadají

mnohem více moderně.
V Heydrichiádě se udává, že zemřelo 5 000 lidí, což je
opravdu hodně. Přímo na tomto místě, kde se odehrála
taková tragédie, jsem si uvědomila, že bylo zmařeno
nejen tolik životů, ale také tak moc dalších generací.
Vždyť všechny ty děti mohly mít další děti… Je mi to
strašně líto.
Exkurze se mi moc líbila, protože se nějakým způsobem
týká mých oblíbených předmětů a ráda bych jela i příště!
Určitě doporučuji, aby jezdili žáci i z mladších ročníků,
na exkurzi je plno srandy a zábavy a určitě se nemáte čeho
obávat. Ráda bych podotkla jednu věc, nebojte se vyjádřit,
co si myslíte, protože někdy to může být velmi užitečné.
I když většina zastávek se řadí pod takzvaný dark tourism,
můžete najít na tom něco světlého a například u Lidic si
můžete představit, jak to dřív bývalo a kde co stálo.
Denisa Cvrčková, 8.C

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ

„ČEŠTINA A MATEMATIKA HROU“ ANEB KROUŽEK DOUČOVÁNÍ

V lednu se uskutečnilo školní
kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zvítězila Leona Mánková, na 2. místě se umístily Sandra
Konečná a Tereza Mazalová. O 3.
místo se podělily Eliška Broclawiková a Kateřina Dreslerová.
Leona a Sandra postoupily do
okresního kola, které se uskutečnilo v březnu, a Leoně se podařilo
vybojovat krásné 3. místo.
Oběma děvčatům gratulujeme
a Leoně budeme držet palce 25.
dubna, kdy bude naši školu reprezentovat v krajském kole.
Mgr. Nikola Vlachopulu

V kroužku se s žáky pravidelně potkáváme jednou týdně při procvičování
a opakování učiva 2. ročníku. Zde si děti nabyté znalosti prohlubují formou her
(např. deskových či online na IT). Nejdůležitější částí našeho společného setkávání je samozřejmě čtení s porozuměním, což je základ veškerého učení nejen
v českém jazyce, ale i v matematice a jiných předmětech.
Přejme dětem dobrých výsledků a hodně sil v dalším vzdělávání. A že opakování je matka moudrosti, dle Komenského stále platí.
Mgr. Andrea Švecová a Mgr. Jitka Králíková
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Dne 31. 3. 2022 proběhla pěvecká
soutěž pro 0. – 3. ročník. Soutěžící byli
rozděleni dle ročníku do 4 kategorií. Na
výběr měli lidovou nebo moderní písničku. Porotu ohromili svým krásným
zpěvem a bylo velmi těžké vybrat ty
nejlepší. Vítězové dostali diplom a odměnu. Ti, kteří se neumístili, dostali pamětní list a malou sladkost. Všichni si
zaslouží velikou pochvalu a doufáme,
že některé opět uslyšíme zpívat i v příštím roce.
Mgr. Jana Rudolfová

1. místo

2. místo

3. místo

1. kategorie
0. ročník
NOVÁKOVÁ
Karolína

2. kategorie
1. ročník
KUNCOVÁ
Zuzana

4. kategorie
3. ročník
ŽÁKOVÁ Adina

TRAXLEROVÁ
Zuzana

3. kategorie
2. ročník
BURYÁNOVÁ
Zuzana
ŠARDOVÁ
Eliška
ROČKOVÁ
Tereza

MALENDA
Libor
ROUZEK Jakub
PREISLOVÁ
Karolína

SNÁŠELOVÁ
Elen
VYHNALÍKOVÁ
Agáta

ZAJÍCOVÁ
Elisa
SEKNIČKOVÁ
Elen

POKORNÁ
Rozálie
KMÍNKOVÁ
Emma

FERBYOVÁ
Karolína

ŠKOLA VYRAZILA NA MUZIKÁL DO BRNA

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

Dne 17. února jsme opět
mohli se žáky vyjet na divadelní představení do MDB – Hudební scéna, 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

Třída 7. B se v hodině dějepisu vydala na dobrodružné
zámořské cesty. Při výpravě posádka objevila nejen nový
kontinent Ameriku, ale kolem mysu Dobré naděje našla
novou cestu do Indie. Při nejdelší plavbě obeplula celý
svět a definitivně tak potvrdila, že Země je kulatá. Z cest
si přivezla spoustu
nových surovin a jiného drahého zboží,
poznala nové krajiny i jejich domorodné obyvatelstvo.
Vše bylo po cestě
řádně dokumentováno a značeno do
veliké mapy světa
na přelomu 15. a 16.
století, na kterou se
můžete podívat na
přiložených fotografiích.
Mgr. Tamara
Novosáková

WWW.POHORELICE.CZ
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TŘÍDA 4. A CESTOVALA PO JIHOMORAVSKÉM KRAJI
V březnu jsme náš krásný kraj procestovali křížem krážem. Navštívili jsme památky UNESCO, zastavili jsme se na
hradech a zámcích, prošli jsme si Národní park Podyjí, zjistili
jsme, co ukrývají tajemné jeskyně Moravského krasu. V rámci daltonské výuky jsme zkrátka procestovali, co se dalo. Některá města jsme pak přenesli na papír, výsledné projekty
jsme vystavili na chodbě. Na závěr si pro nás spolužačka
Aneta nachystala zajímavou prezentaci o Kateřinské jeskyni.
Už teď se moc těšíme, až některá z měst navštívíme v rámci
vlastivědné exkurze, kdy vyměníme pouhé cestování prstem po mapě za opravdovou turistiku.
Mgr. Martina Kozderová

MAS PODBRNĚNSKO
REGIONÁLNÍ KONFERENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Ve čtvrtek 14. dubna v areálu ZŠ a MŠ
Pohořelice proběhla zajímavá regionální akce. MAS Podbrněnsko ve spolupráci
s městem Pohořelice, ZŠ a MŠ Pohořelice
a MŠ Pohořelice organizovala první regionální konferenci v oblasti vzdělávání.
Tato historicky první vzdělávací konference byla podpořena z projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Pohořelice II. Akce byla
svým zaměřením určena pedagogům
z mateřských a základních škol a také
jejich zřizovatelům, starostům obcí. Vše
probíhalo v nové přístavbě areálu ZŠ
a MŠ Pohořelice na ulici Dlouhá. Program byl pestrý a zajímavý. Během dne
bylo možné navštívit 27 vzdělávacích
workshopů a seminářů a 2 prezentace
společností, které se věnují vzdělávacím
aktivitám. Workshopy byly široce zaměřené např. činnostní učení v 1. ročníku
ZŠ, edukativně stimulační skupiny v MŠ,
informatika bez počítače, 3D tiskárna

10

na výuce, logopedie apod. Rolí přednášejících se zhostili mnohdy sami místní
učitelé, ale přijeli i lektoři z různých koutů republiky. Kvalitou i zaujetím místní
učitelé předčili mnohé zkušené lektory.
Velmi jim všem děkujeme. Právě tímto
byla tato akce výjimečná. Pedagogové
sdíleli své zkušenosti a příklady dobré
praxe mezi sebou a prezentovali svým
kolegům nové metody výuky. Akce se
zúčastnilo více než 100 účastníků, učitelů, starostů a pedagogických pracovníků zejména z pohořelického regionu. Měli
jsme i hosty z židlochovických škol, ze Želešic,
ze Slavkova u Brna, Miroslavi nebo Hrušovan.
Součástí programu byly
i komentované prohlídky základní a mateřské
školy včetně speciální
logopedické třídy. At-

mosféra na akci byla pohodová, přátelská a mnohdy se více informací a zkušeností vyměnilo u občerstvení než na
přednáškách. Na základě pozitivních
ohlasů bychom rádi za dva roky opět
zorganizovali druhý ročník této akce.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat
za organizaci, podporu a skvělou atmosféru během celé zelenočtvrteční konference.
Mgr. Ondřej Veselý
předseda MAS Podbrněnsko
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vážení rodiče,
zájem o naše kroužky je veliký a my přicházíme s informacemi na nový školní rok. Již od 1. června 2022 budete moci
přihlašovat svoje děti do našich kroužků. Přehled kroužků na
školní rok 2022/2023 bude k dispozici na našich webových
stránkách a dostupných sítích včetně vývěsek SVČ od 16.5.
2022. Přicházíme se široku nabídkou, které je jako každoroč-

ně doplněna o nové oblasti vzdělávání. Přihlašování opět
probíhá přes naše klientské centrum, které najdete na webových stránkách www.svcpohorelice.cz. Vzhledem k velkému
zájmu o naše kroužky doporučujeme přihlásit se včas. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 519 424 558.
Mgr. et Bc. Monika Janičatová, MBA
ředitelka SVČ Pohořelice

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK A JARMARK
V sobotu 9. dubna 2022 jsme ve spolupráci s městem Pohořelice zorganizovali velikonoční akci, které byla prvním
ročníkem velikonočních tradic ve spojení s jarmarkem u nás v Pohořelicích.
Akce se konala ve dvorním traktu ko-

munitního centra Pfann v Pohořelicích,
který jsme již od pátku zdobili a chystali
na sobotní akci. Snažili jsme se pro děti
i jejich rodiče, pro veřejnost, připravit
zábavné odpoledne plné tvoření a vyrábění, soutěží a veselých aktivit v du-

chu oslav příchodu jara a jarních svátků.
Celou akci doprovázel kostýmovaný
zajíc, který si s dětmi hrál a vítal je na
akci. Město pozvalo na tuto akci mnoho
tematických stánků s prodejem zboží,
které se ke svátkům jara hodí a dotvoří
atmosféru velikonočního stolu. V rámci programu vystoupil folklorní soubor
Rozmarýnek s pásmem jara, vynášení
Morany a veselým tanečkem o pečení
chleba. Akci nám pomohli zorganizovat
i naši mladí spolupracovníci z řad studenů a dobrovolníků. Moc jim touto cestou děkuji. Jsem velice ráda, že můžeme
takto s mladou generací spolupracovat
a vtáhnout ji do příprav a realizací akcí.
Bez jejich pomoci není snadné zajistit
široký program.
Mgr. et Bc. Monika Janičatová, MBA
ředitelka SVČ Pohořelice

NOC S ANDERSENEM
Na Středisku volného času Pohořelice ve spolupráci
s Městskou knihovnou Pohořelice proběhl
22. ročník pohádkové Noci s Andersenem. Témat se
nabízelo hned několik, my jsme zvolili
Josefa Ladu – Mikeše. Sešli jsme se v pátek odpoledne v hojném počtu účastníků na Tyršovce, kde jsme měli
připravený bohatý zážitkový, vědomostní, relaxační
program. Jednalo se o skládání puzzle s obrázky pohádek od Josefa Lady, malování na sádrové odlitky, kvízy,
promítání pohádky a na dobrou noc čtení knížky. V sobotu jsme pak měli připravený dvouhodinový program
v Městské knihovně Pohořelice, který pro nás připravili
její pracovnice: zábavné kreslení s brýlemi s obráceným
viděním, vyrábění butonů, výtvarné tvoření a v neposlední řadě čtení v knihovně. Všichni jsme si akci užili, využili jsme svých vědomostí a získali jsme i nové znalosti
a už teď se těšíme na další Noc s Andersenem.
Miroslava Janičatová
pedagog volného času SVČ Pohořelice
WWW.POHORELICE.CZ
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Dopoledne 4. 4. 2022 proběhlo na SVČ Tyršova velikonoční tvoření v rámci zdravé školy. Akce byla určena pro rodiče
s dětmi z mateřského centra Motýlci a cvičení rodičů s dětmi.
Byly připraveny výtvarné dílny s aktuálním tematickým programem, kde si rodiče s dětmi vytvořili čelenky v podobě zajíčka, velikonoční kuřátko ve skořápce, zajíčka jako zápich do
květináče. Děti si vyzkoušely didaktickou dráhu, trampolínu,
prolézací tunely a spoustu dalších pohybových aktivit.
Miroslava Janičatová a Erika Holešínská
pedagogové volného času SVČ Pohořelice

CZECH DANCE MASTERS BRNO
V neděli 10.4.2022 se žáci z taneční skupina Shake-UP
účastnili postupové soutěže Czech dance masters v Zoner
Bobyhall. S choreografií Come on, it´s better now získali 4.
místo v dětské kategorii Hobby street dance. Junioři s cho-

reografií Fresh prince získali stříbrnou medaili. Postup na Mistrovství Moravy mají jistý. Gratulujeme!
Erika Holešínská
pedagog volného času SVČ Pohořelice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
ŽÁCI OU CVRČOVICE NA PRACOVNÍ STÁŽI V BUDAPEŠTI
V rámci projektu Erasmus + absolvovali vybraní žáci gastro oborů zahraniční pracovní stáž v Maďarsku, a to přímo
v hlavním městě Budapešti. Třítýdenní
pobyt během měsíce března absolvovalo jedenáct žáků a tři učitelé. Cílem
projektu bylo posílení mobility našich
žáků, rozvoj jejich sebedůvěry a samostatnosti.
V prvních dnech bylo stěžejní zorientovat se v centru města, v místní dopravě a rozmístění provozních
WWW.POHORELICE.CZ

pracovišť. Zajímavé bylo seznámení
s památkami: Budínský hrad, Rybářská
bašta, Náměstí Hrdinů či Národní muzeum. V Maďarsku je 15. březen státní svátek „Nemzeti ünnep“, neboli Vypuknutí
revoluce, měli jsme tak možnost zažít
sváteční atmosféru a jako bonus vstupné zdarma do všech muzeí.
Žáci byli umístěni ve špičkových gastronomických provozech rozmístěných
přímo v centru města: „Spiler Original,
Gundel, New York Café Budapest, Jamie
13
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Oliver´ s Diner Budapest. První pracovní
den, který se týkal především seznamování se s pracovištěm a vstřebávání
množství nových informací – pracovní
doba, podmínky na pracovišti a organizace práce. Samotné začátky byly
pro žáky celkem náročné, poněvadž se
zpočátku museli vypořádat s jazykovou
bariérou. Pokud bylo třeba, měli zajištěný překlad ze strany pedagogů, kteří
v prvních dnech působili se žáky přímo
na pracovišti nebo žáci mohli využít
mobilní překladač jako pomůcku.
Činnosti žáků na pracovišti byly různorodé, a pro některé dokonce nové,
ale postupem času se tyto činnosti začaly opakovat a pro žáky se tak staly ka-
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ždodenní rutinou. Pomalu také upadala
nejistota a strach z komunikace na pracovišti, což vedlo ke značnému zlepšení
a k jejich motivaci. Žáci si osvojili nové
poznatky v přístupu v gastro oborech,
seznámili se s novými a modernějšími
technologickými postupy. Získali tak
spoustu zajímavých zkušeností, které
jistě spolu s učiteli využijí ve svém dalším vzdělávání.
Během volných víkendových dní poznávali žáci život ve velkoměstě a místní
kulturu. Kromě významných památek
navštívili „Margitsziget”, neboli Margaritin ostrov nacházející se přímo na řece
Dunaj mezi částmi města Buda a Pešť.
Svojí rozlohou působí tento ostrov im-

pozantním dojmem a dokáže zaujmout
po všech stránkách nejen díky spoustě
atrakcím, ale i nádhernou přírodou. Po
společné zábavě následovaly také povinnosti, a to procvičování anglického
jazyka – především základní fráze a slovíčka týkající se oborů žáků.
Každý pracovní týden byl plný výzev, kterým jsme museli čelit. Avšak
výsledkem byly nové zkušenosti, jak po
profesní stránce, tak i v osobnostním
rozvoji každého účastníka. Jinými slovy
bychom mohli říci, že každý den skrýval
pro nás něco specifického či neočekávaného. Máme tedy společně na co
vzpomínat!
Bc. Marek Hůrek, učitel OU Cvrčovice
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HUDEBNÍ ATELIÉR PAVLÍNY KRATOCHVÍLOVÉ
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO ATELIÉRU PAVLÍNY KRATOCHVÍLOVÉ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Dne 24. 3. 2022 se konalo v Brně
krajské kolo dechových dřevěných nástrojů v oboru hry na příčnou flétnu,
klarinet, hoboj, fagot a saxofon.
Do tohoto kola postoupili žáci, kteří
obdrželi v okresních kolech 1. místo.
Mezi mými žáky se do tohoto kola
probojovala Eva Králová a David Nečas.
Eva Králová se věnuje hře na klarinet již
od druhé třídy, nyní je žákyní pátého
ročníku a soutěžila ve IV. kategorii, kde
po bezchybném výkonu získala vynika-

jící 2. místo, přičemž první místo nikdo
neobdržel.
David Nečas hraje od třetí třídy na
klarinet a nyní chodí do čtvrté třídy. I on
podal bezchybný výkon a celý repertoár hrál i zpaměti. I zde velmi přísná porota neudělila první místo a David získal
nádherné 2. místo.
Porota byla pětičlenná a byla složena ze samých pedagogů vyučujících na
vysokých uměleckých školách. Do celostátního kola postoupil nakonec jen

jeden klarinetista z 66 žáků.
Dne 29. 3. 2022 probíhala další krajská soutěž, tentokrát ve hře na zobcovou flétnu. Toto krajské kolo se uskutečnilo v ZUŠ v Ivančicích.
Zde panovala velmi příjemná atmosféra. Přijelo sem celkem 57 flétnistů,
kteří taktéž vyhráli v okresních kolech
první místa a mohli si tak zahrát i v krajském kole. Všechny výkony, které jsem
slyšela, byly velmi pěkné a zde byla
i vstřícná a milá porota. Z mých žáků se
do krajského kola dostala Anička
Nečasová, která je teprve žákyní
první třídy. Hrála již na altovou
i sopránovou flétnu a získala 1.
místo.
Chtěla bych poděkovat i touto
cestou rodičům těchto žáků, protože i jejich snaha a nemalé úsilí
jako je podporovat každodenní
cvičení, zakoupit nástroj a všechny další podmínky, které k tomu
náležitě patří, stojí nejen finance,
čas, ale i spoustu psychických sil,
a za to jim patří velké „Dík“.
Pavlína Kratochvílová

NÁBOR
Ahoj holky a kluci!
Opět nabírám nové žáčky ve věku od 4 do 7 let do příy
pravné 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.
Telefonní kontakt 603 588 941.
WWW.POHORELICE.CZ

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/
p
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MÁŠČASBAND SLAVÍ 15. LET
Ano, přátelé a kamarádi,
už je to tak. Krásných patnáct
let, co jsme s klukama dostali
úžasný nápad, založit toto neřízené hudební těleso zmítající
se mezi všemi žánry. Nebudu vám dnes psát, na kolika
akcích jsme hráli, kolik jsme
toho snědli a hlavně vypili. Každopádně to chceme pořádně
oslavit a bude nám ctí, když
u toho budete taky. Naplánovali jsme to
na 14.května 2022 od 15.00 hod na naší
základně na Šumické /za mateřskou
školkou/. Mimochodem nemáme pro
to naše krásné místo ještě žádný název,
tak kdyby někoho něco napadlo, dejte

vědět. Co se tam bude dít? Zahrajem si
u ohně taky se nazvučíme, pozveme kamarády, co s námi kdy hráli, možná taky
hosté vystoupí. Spoustu dobrého jídla
a pití i atrakce pro děti, no prostě bezva.
Moc se na vás těšíme a už se nemů-

žeme dočkat až to vypukne váš Máščasband.
PS. Když se lidé schází, je to nejlepší
lék proti trudomyslnosti v dnešní bláznivé době.
Kapelník Milan Vašuta

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME POHOŘELICE
Ačkoliv v sobotu 2. 4. 2022 nepřálo počasí tak, jak si téměř 40 skvělých
dobrovolníků z řad skautů, občanů našeho města a členek pétanque klubu
přálo, podařilo se všem těmto lidem
opravdu kus dobré práce! Od 9. hodiny ranní poctivě pracovali na zvelebení našeho města, pracovali na tom, aby
bylo zase o kousek čistší a povedlo se
to!
Všichni tito lidé společnými silami
uklidili celý náš městský park, okolí
vojenského hřiště, podařilo se také
uklidit část náměstí, Starou obec, okolí Šumického potoka a v neposlední
řadě také okolí mateřské školy na ulici
Šumické. Někteří si dokonce při úklidu
užili spoustu legrace, jelikož předměty, které dobrovolníci nacházeli, byly
opravdu kolikrát šokující, tedy spíše
to, kde dané věci byly – člověk by je
tam totiž vůbec nečekal. Možná by se
pro zajímavost a zamyšlení dalo využít
příkladu vyhozeného vysavače na kraji
parku, nebo také rohožek a plotu u vojenského hřiště.
Kdo se nepobavil přímo u úklidu,
ten se odpoledne za odměnu mohl
pobavit u ohně, opékání špekáčků,
a to za doprovodu MášČas Bandu.
Chtěl bych moc a moc poděkovat
16

všem dobrovolníkům, kteří se na úklidu podíleli, MášČas Bandu za odpolední příjemné hraní a posezení a Městu
Pohořelice za materiální podporu a pořízení občerstvení pro dobrovolníky.
To, že je úklid v rámci celorepublikové akce jednou nebo dvakrát do
roka ale neznamená, že si naše město nemůžeme dělat hezké průběžně.
I zvednutím kousku plastu nebo vyhozením čehokoliv do správné popelnice
nebo kontejneru pomáháme všichni

také! Mysleme na to, že jaké si naše
město uděláme, takové ho budeme
mít a troufnu si tvrdit, že nemluvím
jen za sebe, když řeknu, že spoustě lidí
není lhostejné, v jakém městě žijeme,
a že čistota okolí je krásný základ, na
kterém se dá budovat spousta dalších
věcí.
Ještě jednou moc děkujeme všem
za ochotu a skvěle odvedenou práci
a již teď se těšíme na další ročník!
Jan Kříž
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Zdravím Vás všechny po velikonočním shonu se zprávou, jak vlastně dopadlo naše několikatýdenní snažení.
Na naši zajímavou velikonoční výstavu
se dostavilo celkem 208 lidiček, z toho
však (což nás mrzí) polovina až po uzavření výstavy pro veřejnost – pro neinformované -- dnes -- tedy 19.4. jsme na
žádost družin otevřeli pro naši omladinu – zeptejte se pak doma, jak jsme se
tam pobavili, děckám se ani nechtělo
pryč – a pak, že nespolupracujeme
s mládeží?! Nejvíc nás však zamrzelo, že NIKDO ze zastupitelstva, NIKDO
z rady města si za těch 7 dní nenašel
čas, aby se, když nic
jiného – zastavil na
10 minut – co tady
zase vlastně děláte za
cirkus???! Jediný, kdo
přišel, byl pan starosta a vlídným slovem
nás naštvané uklidnil
– ale až když byla expozice téměř odvezena. Přesto dík. I přes
mnohé časové vypětí
jsem se přišel podívat
na tzv. velikonoční
jarmark – a mohu říci,
že jsem přišel a poté
odcházel s rozpačitými pocity – na jedné
straně se tam postavilo něco co připomíná pověstné Potěm-

kinovy vesnice (myslím tu plachtu co
zakryla skutečný stav Konírny), na druhé straně doufáme všichni, že toto dílo
vydrží do doby, než se to někdy stane
reálem. Pěkné, ale kolik to stálo také
peněz? Co dál? Slíbili jsme, že na slavnosti uděláme již tradiční výstavu kaktusů (už teď se někteří ptají, zda bude),
dále opravdu nevíme. Snad na podzim
ještě něco vydumáme. Chtěli bychom
se také konečně dozvědět, jak dopadne Konírna, kdo konečně rozhodne,
zda tam bude další zbytečný konferenční sál, zda se tam vůbec vrátíme,
zda máme vůbec nějakou perspektivu

do budoucna, zda nám zatím v Konírně vše neshnije, o „uskladněných“
věcech v kasárnách nemluvě. A je naprosto marná ta nabídka, že – nezateplené podkroví by „mohlo“? nám sloužit
jako depozitář pro uskladnění exponátů, díra ve stropě – prý schodiště – jak
to tam dostat – když už by to náhodou
vyšlo – tak řešením je jen výtah, pak by
se tam toho vešlo a i výstavní prostory!
A ještě nakonec – děkujeme těm, kteří
za námi došli a těm co slíbili a nedošli
snad jen to – takže slibem nezarmoutíš, ale …
Ing. Jindřich Benkovič

NÁZORY OBČANŮ
Obracím se tímto na všechny majitele a „chovatele“ psích
miláčků či někdy i nebezpečných bestií, prosím, zatím velmi
tolerantní vyhláška Vám dává hypotetickou možnost svá zvířátka nechat bez dozoru, bez náhubků, bez vodítek, jen tak
špacírovat po městě? Nedávno mne dostala do kolen situace,
kdy takové psisko (prý hodné a cvičené) napadlo maminku
s kočárkem, která měla na vodítku takovýho malinkýho mazlíčka, ale ten měl pro jistotu i náhubek – což mu asi zachránilo
život! Mám sice trošku problematického psíka z útulku, ale za
tu dobu, co ho tu máme na dožití je kamarád s mnoha lidmi,
mnoha pejsky a dokonce i kočkami. ALE – vždy na vodítku
i s náhubkem, aby náhodou nedošlo k nějakému konfliktu,
ne každý majitel se chová stejně! Pozvu Vás kohokoliv – pojďWWW.POHORELICE.CZ

te se podívat na Mlýnskou ulici a okolí, ze které si udělali „pejskaři“ psí záchodek – nejen v trávě, ale i na chodníku! Ono se
to těžko asi nechá naše miláčky exkrementovat na náměstí
všem na očích, že? Skoro na každém rohu jsou k mání pytlíky
na psí exkrementy – je to tak těžké? Ale celá naše ulice je od
jara do zimy zadělaná! Prosím Vás lidi, kteří jste alespoň trošku ohleduplní na nás ostatní – pokud nemáte základní hygienické návyky, nechte své pejsky exkrementovat na svých
soukromých pozemcích – ta zvířátka za to nemohou, ale VY
jste za ně zodpovědní – a abych nebyl vulgární – domyslete si
sami, jak bych Vás nazval!!! Tak se polepšete!
Za svým osobním názorem si stojím.
Jindřich Benkovič.
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Na portál Pohořelicko.cz lze nově vkládat pracovní nabídky vhodné pro uprchlíky z Ukrajiny
Sháníte stálé či sezónní zaměstnance pro svou firmu? Nebo jste u sebe ubytovali uprchlíky, kteří hledají zaměstnání? Místní firmy a ukrajinské běžence nově
propojuje informační portál Pohořelicko.cz, kde mohou
zájemci inzerovat nabídky práce vhodné pro lidi z Ukrajiny.
Z Ukrajiny utekli před válkou a v Česku našli svůj nový
domov, kde plánují alespoň do skončení bojů zůstat. Po náročné cestě a zajištění základních potřeb jako je ubytování
či jídlo se nyní řada uprchlých Ukrajinců snaží sehnat také
zaměstnání, díky kterému by se mohli v cizí zemi postavit
na vlastní nohy. „Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom
mohli pomoci lidem, kteří utíkají před válkou. Jedna forma
pomoci je, že monitorujeme a zpracováváme články o nejrůznějších humanitárních sbírkách, které se v regionech
realizují a snažíme se propojovat organizace, které v regionech pomáhají s těmi, kteří chtějí pomoci či pomoc hledají.
Druhá forma je pak zprostředkování zaměstnání,“ vysvětluje
zakladatel regionálních portálů Martin Horký.
Právě možnost pracovat je pro řadu uprchlých lidí důležitá. Díky zaměstnání totiž přestanou být závislí pouze na
pomoci druhých a stanou se více soběstační. „Řada firem
v regionech využívá pro nábor zaměstnanců pouze naše
regionální portály a neinzerují na žádných jiných serverech.
Proto nám připadalo logické rozšířit regionální portály

o možnost označit pracovní nabídku tak, že je vhodná i pro
uchazeče z Ukrajiny,“ dodává Martin Horký.
Všechny nabídky lze na portál vkládat zdarma. Pokud
tedy ve své firme hledáte pracovníky na pozice, které by
mohli vykonávat i Ukrajinci, stačí do systému vložit novou
nabídku a označit jí štítkem Vhodné pro uchazeče z Ukrajiny. „Mnozí uprchlíci za sebou mají kvalifikovaná zaměstnání a umí cizí jazyky. Lze jim tedy nabízet i odborné práce.
Na trhu je spousta neobsazených pozic, takže věřím, že to
pomůže jak firmám v regionu, tak samozřejmě uprchlíkům,“
říká zakladatel regionálních portálů.
Kromě webu pak veškeré nabízené pozice zájemci najdou rovněž na platformě Telegram na kanále Robota v rayoni Brno (https://t.me/rabotaVRayoniBrno). Pokud tedy ve
svém okolí uprchlíky máte, můžete jim službu doporučit.
„Telegram je na Ukrajině velmi populární a využívá ho tam
většina lidí. Je to tedy ideální platforma pro publikování pracovních nabídek. Vytvořili jsme kanál Robota v rayoni Brno,
kde se lidé mohou přihlásit k odběru a jakýkoli obsah, který
se tam přidá, jim hned oznámí notifikace. Plánujeme texty
také překládat do ukrajinštiny, a to jak na Telegramu, tak na
stránkách regionálních portálů, “ doplňuje Martin Horký.
Helena Havranová, redaktorka Regionálních portálů

Vzpomínka

Dne 8. května uplyne 20 let
od úmrtí naší milované
maminky Zdeňky Pižlové,
kdo jste ji znali věnujte ji spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje rodina Pižlová.

Vzpomínka

Kdo ji znal, měl ji rád,
uměla pomoci, potěšit
i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 8. května si připomeneme smutné
20. výročí úmrtí
paní Zdeňky Pižlové (roz. Hochmannové)
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.. .
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Společnost Neurofyzionet, spol. s r.o. hledá na pracoviště rehabilitace v Pohořelicích, Brněnská
ulice 1 fyzioterapeutku na hlavní pracovní poměr.
Nabízíme zajímavé pracovní ohodnocení, 25 dnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní a životní připojištění, měsíční mobilní telefonní tarif, věrnostní program aj.
Bližší informace na tel: 602 511 818 - paní Flašarová

WWW.POHORELICE.CZ
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Kavárna Luna Cafe Vás zve na příjemné
posezení. Nabízíme výbornou kávu, domácí zákusky, zmrzlinu a spoustu dalšího. Máme dětský koutek pro vaše ratolesti a zahrádku na teplé letní dny. Jsme
v uličce za kostelem na adrese Kostelní 76
a otevřeno máme od úterý do neděle od 1
do 6. Těšíme se na Vás.
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