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Vážení spoluobčané,
v současné době, kdy nápor na zajištění roušek a desinfekcí pomalu odeznívá, se již více zaměřujeme na rozvoj města jako takový, přípravu investičních akcí
a oprav. S tím, jak došlo k pochopitelnému útlumu hospodářského vývoje v naší
zemi v souvislostí s COVID-19, dochází k poklesu v inkasu daňových příjmů státem.
Daňové příjmy vybrané státem jsou z části přerozděleny také obcím, městům a krajům. S ohledem na předpokládaný propad v daňových příjmech, které putují do
rozpočtu města v letošním roce, a nedaňových příjmů v částce cca 20 mil. Kč, přehodnocujeme, co je a co není prioritou. Dá se předpokládat, že výpadek daňových
příjmů bude pokračovat i v příštích několika letech, proto i naše uvažování překračuje rok 2020. Máme před sebou velké investiční projekty (mj. okružní křižovatku
u hotelu Morava a supermarketu Tesco) a musíme si zajistit jejich financování. Na
květnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen návrh na zajištění úvěru do
výše 150 mil. Kč, kterým přefinancujeme některé již realizované akce, abychom si
tak vytvořili rozpočtovou rezervu a současně mohli pokračovat v realizaci započatých projektů. Možnosti, jak obstarat finance městu, jsou omezené, především co
do jejich objemu a rychlosti jejich získání. Věřím, že objem splátek stávajících úvěrů
i budoucího úvěru město zvládne.
V poslední době přemílá parlamentní opozice, novináři aj. nařízená opatření,
tedy zda naše vláda situaci s COVID-19 zvládla nebo nezvládla, jak a proč… Na naší
vládě oceňuji, že hned v počátku pochopila, že je nutné počet nakažených udržet
v počtu, který zvládne naše zdravotnictví ošetřit, resp. nedopustit, aby umírali lidé,
na které se z kapacitních důvodů intenzivní zdravotní péče nedostane. Každý nemocný člověk by měl dostat šanci na uzdravení a péči, kterou jsme mu schopni, za
jinak běžných okolností, poskytnout. Na příkladu jiných zemí Německa, Španělska,
Itálie, USA či Anglie, kde nemoci nechali „volný“ průběh, jsme viděli zbytečná úmrtí; jsou to lidé od rodin a budou jim velmi chybět.
V minulém číslu Pohořelického zpravodaje jsme s kolegy místostarosty děkovali za obětavou práci spoluobčanům, kteří se podílejí na „boji“ proti koronaviru.
Dodatečně děkujeme také pracovnicím Střediska volného času Pohořelice, které
šily roušky a panu Pavlu Novákovi za nepřerušení rozvozu obědů našim seniorům.
Objekt Paarova zámečku získal 1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje
za r. 2019 – kategorie Rekonstrukce staveb a objektů. Dokonce v této kategorii byla
udělena dvě první místa bez určení pořadí, a tak první místo s námi sdílí rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla v Brně.
Od května letošního roku již nebudeme v ordinaci pro děti a dorost na zdravotním středisku potkávat paní doktorku Věru Jelínkovou a sestřičku Věru Knirschovou. O tomto rozloučení píšeme na dalších stránkách zpravodaje. Děkujeme jim za
dosavadní péči o generace našich dětí.
Přeji vám pěkné čtení.
Miroslav Novák,
starosta
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Přístavba základní školy na ul. Dlouhá
Přístavba ZŠ byla v březnu zkolaudovaná. Dodavatel provedl ještě
úpravu systému měření a regulace topení v kotelně. Představení
přístavby školy veřejnosti zřejmě proběhne v posledním srpnovém
týdnu, bude záležet na vývoji epidemiologické situace.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Dodavatel instaluje zařizovací předměty, je dodán výtah. Práce na
restaurování stropních maleb ve vybraných místnostech pomalu
končí. Na chodbách budovy je pokládána dlažba. V některých místnostech jsou renovovány parkety. Jsou osazovány dveře. Probíhá
výroba nábytku.
Parkoviště u zdravotního střediska
V únoru začaly u zdravotního střediska přípravné práce pro stavbu
parkoviště pro cca 70 aut. Součástí parkoviště bude i dobíjecí stanice pro elektroauta. Najíždět na parkoviště budou řidiči ze silnice
ke zdravotnímu středisku, vyjíždět se bude na ulici Brněnskou. Součástí stavby parkoviště je i přeložka vedení nízkého napětí, sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení. Stavba by měla být hotova do
konce léta.
Demolice skladu SVČ na Tyršově ulici, stavba nového skladu
S ohledem na havarijní stav objektu skladu v areálu SVČ na ul. Tyršova bylo rozhodnuto o jeho zbourání. Po demolici skladu dodavatel staví nový objekt.

Pfann, pohled ze dvora

Pfann, pokládka dlažby, schodiště

Parkoviště u zdrav. střediska,
příprava na přeložky sítí

Výměna střešní krytiny nad sálem sokolovny
Během dubna a května je prováděna výměna střešní krytiny na sokolovně. Akce by měla být dokončena ještě v květnu.
Výstavba veřejného osvětlení v ulici U Cihelny, části Znojemské a ČSA (zadní část kasáren)
V červnu zahájí ve výše uvedené oblasti kabelizaci nízkého napětí (a odstranění vzdušného vedení NN včetně sloupů) společnost
Union Grid, s.r.o., pro firmu EON. S touto vybranou společností jednáme o současném uložení kabelu veřejného osvětlení a postavení
stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel.
Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí a Staropoštovní. Společnost Moravia
Gas Projekt připravila v průběhu r. 2019 projektovou dokumentaci
pro plynovodní řady i plynovodní přípojky a požádala o územní řízení. Tento rok to ale nevypadá na realizaci této potřebné stavby.
Problémy nám činí vymezit v rozpočtu města finanční prostředky
na tuto akci, která si – podle předběžných odhadů – vyžádá cca 7
milionů korun. Žádáme proto občany, kteří na plynofikaci čekají,
o strpení. Rovněž doporučujeme zajistit si otop i na topnou sezonu
2020-2021.
Ing. Josef Svoboda,
místostarosta
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SVČ Tyršova, výstavba skladu

Sokolovna, výměna krytiny nad sálem
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
37. schůze rady města, konaná dne 15.4.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila dle doporučení výběrové komise nejvýhodnější nabídku ve výši 944.310 Kč bez DPH firmy Garden Studio, s.r.o., Brno, na dodávku užitkového elektromobilu,
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 228/2018, uzavřené s firmou Winning PS - stavební firma, s.r.o., kterým se mění cena o dílo z původní výše 49
726 391,27 Kč bez DPH o 109 533,00 Kč bez DPH. Nová
cena díla činí 49 835 924,27 Kč bez DPH.
38. schůze rady města, konaná dne 22.4.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila dle doporučení výběrové komise nejvýhodnější nabídku ve výši 1.337.606,60 Kč s DPH firmy Inženýrské
stavby Hodonín, s.r.o., na zakázku Ul. Brněnská, oprava
cesty a mostku k zahrádkářské kolonii,
- schválila dle doporučení výběrové komise nejvýhodnější nabídku ve výši 710.122,70 Kč s DPH firmy Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., na zakázku Pohořelice, cesta
Mlýnská, a prodloužení propustku,
- schválila v rámci veřejné zakázky - AV technika pro
přístavbu ZŠ Pohořelice - jako nejvhodnější nabídku
uchazeče AV MEDIA, a.s., nabídková cena bez DPH činí
1.287.030,00 Kč. Současně schválila uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem,
- schválila dle doporučení výběrové komise nejvýhodnější nabídku ve výši 459.800 Kč s DPH firmy Archika, s.r.o.,
Brno, na zakázku Projektová dokumentace na stavební
úpravy Pohořelice, Lidická 465 – Služebna městské policie,
- schválila na základě průzkumu trhu provedení opravy
úseku kanalizace v délce 57 m a repasi 2 revizních šachet
u společnosti SEBAK, spol. s r.o., za cenu 562 260 Kč bez
DPH (680.334,60 Kč vč. DPH),
- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč
Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně,
- schválila navýšení počtu strážníků Městské policie Pohořelice o jednoho strážníka na celkový počet pět strážníků,
- schválila koupi kolového nakladače WEYCOR AR40 pro
údržbu města za cenu ve výši 1 758 298 Kč vč. DPH (cena
se odvíjí od kurzu k EURo) od firmy SACHARČUK, spol.
s r.o., Brno,
- schválila nabídku CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. na nákup 2 ks kontejnerů na venkovní plochu MŠ Šumická za cenu 450.241 Kč včetně DPH,
- souhlasila s podáním projektu Učebna přírodních věd na
ZŠ a MŠ Pohořelice z výzvy MAS Podbrněnsko - spolek –
IROP – Infrastruktura základního a středního vzdělávání
II. Dotace na projekt činí 95 %,
- schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce II/416
Pohořelice – okružní křižovatka včetně návrhu Smlouvy
o dílo – II/416 okružní křižovatka,
WWW.POHORELICE.CZ

- schválila přesun finančních prostředků v rozpočtu města
určených na výstavbu pavilonu „D“ mateřské školy na výstavbu třetí třídy v budově MŠ na ul. Šumická,
- schválila hudební program na ples města ve výši
120 tis. Kč, konaný dne 16.1.2021,
- schválila pronájem nebytových prostor Komenského
č.p. 360 firmě Expres Podlahy, s.r.o., pro zřízení prodejny
podlahových krytin, a to na dobu určitou do 31.12.2022.
39. schůze rady města, konaná dne 6.5.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
- schválila bezplatné poskytnutí nebytových prostor
č. 2.22, 2.23 a 2.24 v II. nadpodlaží na zdravotním středisku praktickým lékařům a lékařům pro děti a dorost pro
nabírání vzorků a testování pacientů s podezřením na
nákazu COVID-19, a to na dobu neurčitou,
- schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
7.10.2019 s firmou Zajíc-Zborovský, s.r.o., Pohořelice,
pro akci Pohořelice, chodník KOLO a demolice kotelny,
- pověřila pracovnici městské knihovny paní Martinu Minaříkovou uzavíráním krátkodobých nájemních smluv
(do 100 hodin) nebytových prostor v budově Radnice,
Brněnská 2, Pohořelice, jejichž účelem jsou zároveň kulturní, sportovní či jiné společenské akce,
- schválila Smlouvu o centralizovaném zadávání - nákup
elektřiny v hladině VN na Českomoravské komoditní
burze Kladno prostřednictvím makléře FIN-servis, a.s.,
Kladno, s připojením firmy RESPONO, a.s., Vyškov.
40. schůze rady města, konaná dne 11.5.2020, projednala a schválila:
- otevření Mateřské školy Pohořelice, p.o., Hybešova 955,
s účinností od 18.5.2020 od 6.00 hod.
XVII. zasedání zastupitelstva města, konané dne
13.5.2020, projednalo mimo jiné tuto problematiku:
- schválilo poskytnutí dotace žadateli Tělovýchovná jednota Sokol Pohořelice ve výši 100 tis. Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Pohořelice v roce 2020,
- schválilo rozpočtové opatření města č. 3/2020,
- uložilo vedení města připravit návrh zadávacích podmínek a vypsání výběrového řízení na poskytovatele
investičního úvěru do výše 150 mil. Kč pro realizaci investičních akcí města s možností čerpání do 31.12.2023.
Splatnost úvěru 15 let. Zadávacími podmínkami výběrového řízení bude oslovena Komerční banka, a.s.,a Česká
spořitelna, a.s. Výsledek výběrového řízení s návrhem na
uzavření úvěrové smlouvy bude předložen na zasedání
ZM k rozhodnutí,
- schválilo dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení změny č. 1 Územního plánu Pohořelice zkráceným
postupem. ZM určilo pověřeným zastupitelem pro spo3

ČERVEN 2020

-

-

-

-

lupráci na pořízení změny č. 1 ÚP Pohořelice starostu
města Bc. Miroslava Nováka,
schválilo obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2020
o regulaci provozování hazardních her s doplněním zákazu turnaje malého rozsahu,
schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
ze dne 7.10.2019 s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
týkající se projektu Pohořelice, Velký Dvůr, kanalizace ve
městě Pohořelice,
souhlasilo s aktuálním zněním stanov DSO Sdružení obcí
Čistá Jihlava,
schválilo zařazení vybraných sociálních služeb dle přílohy do minimální sítě sociálních služeb ORP Pohořelice
pro rok 2021 z hlediska jejich potřebnosti,
schválilo aktualizaci Programu rozvoje města Pohořelice
dle předloženého návrhu,
schválilo podání žádosti o dotaci na projekt SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání v rámci výzvy MAS Podbrněnsko (výzva č. 8 - MAS
PODBRNĚNSKO - IROP - Podpora zájmového a celoži-

votního vzdělávání II). Žadatelem o dotaci bude město
Pohořelice, které bude také vlastníkem takto vybudovaných prostor. Rozpočtové náklady na realizaci činí 7,385
mil. Kč s DPH, max. výše dotace činí 95% způsobilých
výdajů, max. však 2,747 mil. Kč. ZM schválilo spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města Pohořelice
a pověřuje správce rozpočtu přípravou rozpočtového
opatření. ZM tímto revokuje usnesení č. 8/IV/19 ze dne
30.1.2019,
- zrušilo uspořádání Slavností města Pohořelice a okolí
v termínu 12.-14.6.2020. Tímto usnesením revokovalo
usnesení č. 24/XXV/18 ze dne 20.6.2018,
- schválilo termín Slavností města Pohořelice a okolí v příštím roce ve dnech 11.-13.6.2021,
- schválilo Dodatek k rozpočtovému opatření města
č. 3/2020 – použití prostředků určených na Slavnosti
města Pohořelice a okolí na stavební úpravy foyer městského kina.
Mgr. Renata Babčanová,
MěÚ Pohořelice

OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termíny:
Pohořelice
09.6.2020 (úterý)
Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr 16.6.2020 (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
11. - 13.6.2020 (čtvrtek až sobota)
Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr 18. - 20.6.2020 (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; 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
9.6.2020; Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr 16.6.2020).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR, s.r.o.
Ing. Ivana Galiová,
referentka odboru životního prostředí
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Od 1. 5. 2020 MUDr. Zuzana Szombati převzala
plně péči o všechny registrované dětské pacienty
MUDr. Jelínkové.
Ordinační hodiny:
Po 7.15 – 11.30 - nemocní
12.30 – 15.00 - prevence
Út 7.15 – 11.30 - nemocní
12.30 – 15.00 - prevence
St 7.15 – 11.30 - nemocní
12.30 – 15.00 - prevence
Čt 7.15 – 11.30 - nemocní
12.30 – 15.00 - prevence
Pá 7.15 – 11.30 - nemocní
12.30 – 14.00 - prevence
Poradna Vlasatice, Pasohlávky
každá lichá středa odpoledne

Kontakt:
MUDr. Zuzana Szombati
tel: 732 520 680
ordinace@pediatr-poho.cz
nebo
szombati.zuzana@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ PANÍ MUDR. VĚŘE JELÍNKOVÉ A PANÍ VĚŘE KNIRSCHOVÉ
V průběhu dubna jsme se dozvěděli, že výborný
tandem na dětském oddělení našeho zdravotního
střediska – paní MUDr. Jelínková a paní Knirschová
svěří ordinaci a malé pacienty do rukou paní doktorky
Szombati.
Protože si práce MUDr. Jelínkové i sestřičky Knirschové vedení města velmi váží, požádali jsme je, aby si poslední dubnové odpoledne našly chvíli čas ke společnému setkání.
V odpoledních hodinách přišly – jako vždy usměvavé
- na městský úřad. Společného setkání se za město zúčastnil také starosta, oba místostarostové a matrikářka
Mgr. Smejkalová.
Během rozhovoru jsme se dozvěděli, že se o naše
děti paní doktorka Jelínková stará nepřetržitě od roku
1980 a sestřička Knirschová působí na středisku ještě o pět let déle. Mluvili jsme i o potřebnosti očkování
dětí jako prevenci proti různým nemocem. Dostali jsme
odborný, ale přitom velice srozumitelně podaný výklad
včetně logických argumentů mluvících pro proočkování
populace. Obě dámy se při setkání, stejně jako v ordinaci, pěkně doplňovaly a byla z nich cítit velká láska a pokora k lékařskému povolání. V jejich společnosti byla
cítit souhra a pohoda, navzájem se doplňovaly, stejně
jako tomu bylo po léta v ordinaci.

Doba setkání utekla jako voda. Poděkovali jsme paní
doktorce i sestřičce za dlouholetou práci pro občánky
města a popřáli oběma stále životní elán, zdraví a pozitivní myšlení.
Po rozloučení se obě dámy v pozdním odpoledni
přesunuly na zdravotní středisko a pokračovaly v třídění
zdravotní dokumentace, aby v první květnový den mohly předat dokumentaci a ordinaci nové paní doktorce.
Chceme využít této příležitosti a ještě jednou
poděkovat MUDr. Věře Jelínkové a sestřičce Věře
Knirschové za péči o naše děti.
Bc. Miroslav Novák, starosta
Mgr. Patrik Pařil, 1. místostarosta
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta

STATISTIKA 2019
Město Pohořelice včetně městských částí Smolín,
Nová Ves mělo k 31.12.2019 celkový počet obyvatel 4947.
V roce 2019 se narodilo 49 dětí a zemřelo 53 občanů.
Z příjmení jsou nejčastější Svoboda, Procházková, z jmen

potom Jan a Jana. Počet cizinců trvale žijících v Pohořelicích, Smolíně a v Nové Vsi byl 186. Věkové složení občanů
a rozdělení podle pohlaví je uvedeno v tabulce.
Mgr. Renata Babčanová

Statistika obyvatelstva k 31.12.2019
Věk

Časové období

Pohořelice(vč. VD)

Nová Ves

Smolín

0-6

01.01.2013:31.12.2019

393

23

28

7 - 18

01.01.2001:31.12.2012

491

43

28

19 - 30

01.01.1990:31.12.2000

470

26

34

31 - 40

01.01.1980:31.12.1989

672

60

40

41 - 50

01.01.1970:31.12.1979

700

42

36

51 - 60

01.01.1960:31.12.1969

527

51

33

61 - 70

01.01.1950:31.12.1959

558

57

29

71 - 80

01.01.1940:31.12.1949

395

27

23

81 - 90

01.01.1930:31.12.1939

124

9

8

91 +

01.01.1900:31.12.1929

19

1

0

4349

339

259

Součty
Občanů celkem:
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Statistika obyvatelstva k 31.12.2019
Vysvětlivky: TP = trvalý pobyt, ÚA = úřední adresa
TP

ÚA

TP

Ženy
Věk

ÚA
Muži

Ženy

Pohořelice

Muži

Ženy

Velký Dvůr

Muži

Ženy

Nová Ves

Muži

Smolín

součet
řádků

0-6

188

2

197

6

4

10

11

12

10

18

444

7 - 18

230

10

238

13

8

12

21

22

18

10

562

19 - 30

210

13

223

24

11

15

10

16

21

13

530

31 - 40

332

13

296

31

10

10

30

30

18

22

772

41 - 50

350

14

297

39

14

18

20

22

18

18

778

51 - 60

238

13

259

17

8

18

26

25

18

15

611

61 - 70

294

7

244

13

11

12

27

30

12

17

644

71 - 80

226

1

165

3

6

3

14

13

15

8

445

81 - 90

88

0

36

0

5

2

7

2

6

2

141

91 +

12

0

7

0

0

1

1

0

0

0

20

Celkový součet: 4947

Knihovna - zvlášť sestava k 31. 12. 2019
Věková skupina

Výběr

0 - 15 včetně

01.01.2004
:31.12.2019

Pohořelice _TP Pohořelice_ÚA Velký Dvůr_TP Nová Ves_TP Smolín_TP
716

24

28

61

53

Celkem
882

Statistika Pohořelice k 31. 12. 2019
Věková skupina

Výběr

0 - 14

01.01.2005
:31.12.2019

686

21

26

59

50

842

15 - 64

01.01.1955
:31.12.2004

2477

187

124

215

166

3169

65 +

01.01.1900
:31.12.1954

787

11

29

66

43

936

3950

219

179

340

259

4947

Součty sloupců:
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Změnové události v roce 2019
Narození

49

Úmrtí

53

Přistěhování

191

Odstěhování
Přestěhování

Přehled nejčastějších příjmení a jmen 2019
Svoboda 28

Procházková 26

Jan 152

Jana 120

Hájek 22

Svobodová 25

Petr 144

Marie 93

119

Karásek 21

Hájková 25

Jiří 107

Lenka 80

96

Veselý 20

Straková 19

Pavel 96

Eva 79

Sellner 20

Veselá 18

Zdeněk 96

Lucie 74

Procházka 19

Karásková 17

Josef 91

Anna 68

Straka 19

Sellnerová 17

Tomáš 80

Přehled počtu cizinců k 31. 12. 2019
Pohořelice

163

Nová Ves

12

Smolín

11

Celkem

186

Data čerpány z IS Vera Radnice
Za registr obyvatel a evidence obyvatel
Petra Prokešová

VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY JE NA SPADNUTÍ
,,Vy máte rád sci-fi?‘‘ Přesně tuto
otázku mi položil vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje na prvním
pracovním výboru při projektování problémové křižovatky u supermarketu Tesco. Moje představa, že
se za rok kopne do země a stavbu
započneme, se zdála jako nereálná,
jelikož podobných projektů okružních křižovatek prý leží v šuplíku
několik, ale vždy ztroskotaly na
nedostatku finančních prostředků
dané obce či města. Tohle byla výzva, která se pro mě stala jasným
cílem. Vyřešení majetkoprávních
vztahů, souhlasy dotčených orgánů a další nástrahy jsme společně
s kolegy zvládli a 22. 2. 2020 nabylo
stavební povolení právní moci. Velice nám pomohl vedoucí místního
odboru dopravy Miroslav Šár, kterému bych chtěl tímto poděkovat
za profesionální jednání a pomoc
při vyřizování stavebního povolení pro tuto dopravní stavbu, která
nemá v našem městě obdoby. Už
její dlouhý název naznačuje, o jak
složitou akci se jedná. Oficiálně se
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stavba jmenuje ,,II/416 Pohořelice
– okružní křižovatka ul. Znojemská,
Vídeňská, Sportovní, Komenského,
Loděnická‘‘.
Zdálo se, že jde vše jako po másle
a sen se stane skutečností. Ale svět
si pro nás přichystal nepřítele v podobě pandemie koronaviru. Veškeré neschválené investiční akce
z rozpočtu Jihomoravského kraje
se pozastavily a naše křižovatka,
tak jako další, mířila do šuplíku zapomnění. To, že se na nás nakonec
usmálo štěstí, můžeme částečně
přisuzovat magickému datu nabytí
právní moci, ale s jistotou lze říci,

že vynaložené úsilí vedení města
přineslo své ovoce. Díky koordinaci
s mými kolegy za hnutí ANO ve vedení Jihomoravského kraje se podařilo získat podporu pro tuto stavbu
a 20. 4. 2020 rada Jihomoravského
kraje rozhodla o poskytnutí finančních prostředků k dofinancování
stavebních prací a vypsání výběrového řízení. Dovolte, abych tímto co
nejsrdečněji poděkoval hejtmanovi
Bohumilu Šimkovi za spolupráci při
koaličním vyjednávání.
V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
a po právních lhůtách by měla být
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smlouva o dílo uzavřena v druhé
polovině června. Práce by měly započít bezodkladně, tedy na konci
měsíce června nebo na počátku
července. Odhadované náklady na
realizaci jsou ve výši 35 mil. Kč včetně DPH. Jihomoravský kraj uvolnil
na realizaci naší okružní křižovatky

8

finanční prostředky ve výši 15 mil.
korun. Zbylou část ve výši 20 mil. je
město Pohořelice připraveno dofinancovat i přes nutné krizové škrty.
Jsem přesvědčen, že realizace přinese podstatné zlepšení dopravně
bezpečnostní situace v našem městě.

Na závěr bych Vás všechny rád
poprosil o shovívavost během výstavby, která by měla skončit do
konce tohoto roku. Přikládám objízdné trasy, které budeme během
stavby využívat.
Mgr. Patrik Pařil
1. místostarosta

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
REVIZE KNIHOVNY
Městská knihovna využila uzavření
knihovny k provedení revize. Revize se
provádí podle vyhlášky Ministerstva
kultury ČR 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č.257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informační služeb (knihovní zákon).
Revize byla provedena v době od 1. 4.

do 21. 4. 2020. Revize byla provedena
s použitím knihovního systému Clavius.
Výsledek revize:
Podle evidenčních podkladů měl mít
revidovaný knihovní fond: 18896
svazků.
Počet svazků na regále: 16456 svazků
Počet půjčených: 2392 svazků

Počet svazků nezvěstných: 48 svazků
Revize zjistila, že se v knihovně
ztratilo 48 svazků. Abychom zabránili
dalším ztrátám, zavedli jsme opatření
– odložení kabátů a tašek do skříněk.
Děkujeme za pochopení a věříme, že
už k dalším ztrátám nebude docházet.
Ivana Háková,
knihovnice

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM POHOŘELICE
Dovolujeme si vám oznámit, že představení Natěrač je přesunuto na
21.11.2020. Vstupenky můžete zakoupit v městské knihovně.
V následujícím čísle Pohořelického zpravodaje bude zveřejněn rozvrh
podzimních akcí.
Za kulturu
Dominika Zapalačová

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHOŘELICE
STŘÍPKY Z VESELÉHO KRÁLOVSTVÍ
Květnový zápis dětí do mateřské školy proběhl letos jinak - bez dětí i rodičů. Ovšem na zájmu ze strany uchazečů
to nebylo znát. Do mateřské školy bylo doručeno 97 platných žádostí o předškolní vzdělávání. Nejstarší účastník je
narozený v září 2014 a nejmladší v květnu 2018.
Od září 2020 jsme původně měli mít 56 volných míst
pro nové děti. Ovšem děláme vše pro to, abychom novou
třetí třídu na ulici Šumické připravili tak, aby v srpnu mohla
mateřská škola přijmout dalších 20 dětí. Při čtení tohoto
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článku už rodiče vědí, které dítě bylo nebo nebylo přijato v květnovém zápisu na 1. září 2020, případně kolikáté
skončilo „pod čarou“.
Na další školní rok budeme krajský úřad opět žádat
o možnost pokračování logopedické třídy, protože i o tuto
službu je z řad rodičů velký zájem. Máme v plánu tuto třídu
přemístit na ulici Šumickou, protože tam budou mít děti
i paní logopedky vytvořeny lepší podmínky pro svoji práci
a individualizované vzdělávání.
V minulém čísle Pohořelického zpravodaje jsem zmiňovala opatření a změny, které mateřská škola zajišťovala v průběhu uzavření od poloviny března až do poloviny května. Prozatím jsme museli z rozpočtu vyčlenit
necelých 250 tisíc korun na desinfekce, jednorázové rukavice a ručníky, výmalbu celé školky, respirátory a další náležitosti, které zajistí bezpečnost všech účastníků
vzdělávání v MŠ. Již několik let je v naší MŠ samozřejmostí, že poskytujeme dětem nadstandardní komfort
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při mytí rukou nebo používání toalet - dávkovače na pěnová mýdla, papírové ručníky v kvalitních zásobnících
a především u každé toalety je k dispozici zásobník s toaletním papírem.
Důležitou změnou pro děti i učitelky bylo nařízení
o prodlouženém pobytu na zahradě MŠ. Pro tento účel
jsme zajistili nová pítka, která dětem poskytnou možnost
pitného režimu v celém průběhu venkovního pobytu.
Myslíme také na to, abychom v dětech vytvářeli správné
návyky a učili je pojmům, jako je například zdravá strava
a správný pohyb. Záhonky na naší zahradě si děti osazují
samy, starají se o zálivku a poté také sklízejí a konzumují.
Na chodnících se objevily obrázky, které dětem nabízejí
pohybové činnosti.
Máme v plánu i nadále rozšiřovat možnosti využití školní zahrady pro výuku dětí a rozvoj jejich potenciálu. Zaměřujeme se na činnostní učení a učení prožitkem.
Jako ředitelka školy bych chtěla touto cestou poděkovat všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a také
rodičům dětí za jejich trpělivost a pochopení v této nelehké situaci.
Bc. Helena Kloudová, DiS.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
OKÉNKO NÁPADŮ A AKTIVIT PRO OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH PRÁZDNIN OD 11.3. DO ODVOLÁNÍ
Středisko volného času Pohořelice otevřelo na základě této situace na webových stránkách, facebooku
a instagramu (pro období mimořádných
prázdnin vyhlášených od 11.3.2020 do
odvolání) okénko pro děti, žáky a rodiče.
Toto okénko přináší zajímavé aktivity
a činnosti, které mohou realizovat. Připraveny jsou zde zajímavé kvízy, tvůrčí
nápady, doplňovačky, recepty, sportovní
ukázky a výuková videa. Můžete se těšit
10

na videonávody k rukodělným aktivitám i nápady na
aktivní trávení volného času v rodinném kruhu. Sledujte každý den naše okénko a jistě
z něho řadu věcí využijete. Pravidelně
bude doplňováno o nové aktivity a nápady.
Nápady a inspiraci pro vlastní aktivity s dětmi naleznete v sekci výukové
programy.
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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PŘINÁŠÍME AKTUÁLNÍ NABÍDKU KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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Bližší informace o jednotlivých kroužcích a přihlášky získáte přímo na SVČ, Dlouhá 39, Pohořelice. Přihlášky je možné vyzvedávat a dítě přihlásit od 1. 6. 2020
na SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Další dny je možné odevzdávat přihlášky v budově Dlouhá 39 vždy od 8.00 do
16.30. Není možné rezervovat kroužek předem pomocí
mailu či telefonicky. Vyzvednutá a neodevzdaná přihláška není rezervací místa. Dítě je přihlášeno až po
vyplnění, odevzdání a uhrazení přihlášky. Není možné
placení kartou. SVČ nemá platební terminál. Platbu je

možné uhradit hotově či převodem. Přihlášku musí vyplnit a podepsat pouze zákonný zástupce dítěte. Přihlášku vyplňujeme na jméno dítěte, ochranu osobních
údajů GDPR na jméno zákonného zástupce. Kroužky
jsou určeny pro žáky a studenty, kromě kroužků pro
předškoláky a maminky s dětmi. Žák musí navštěvovat
1. ročník základní školy. Kapacita kroužků je omezená,
na řadu se dostane každý spravedlivě tak, jak přijde.
Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času SVČ Pohořelice

MÍT KAM JÍT?
Další inspiraci a nápady, jak zajímavě strávit volný čas s dětmi, naleznete na celorepublikovém webu
plném nápadů: https://mitkamjit.cz/. Naleznete zde
desítky návodů, postupů na tvořivé, výtvarné, pohybové aktivity, ale třeba i luštěnky, kvízy a vzdělávací kurzy a aktivity. Portál pro sdílení aktivit, nápadů,

ROUŠKY NA SVČ POHOŘELICE
Vážení spoluobčané, k dnešnímu datu jsme
bezplatně ušily celkem 606 ks roušek. Všechny
jsou rozdány. Za pomoc s rozvozem děkujeme
Pavlu Novákovi.
Za celý kolektiv „švadlenek SVČ Pohořelice”
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice
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návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli
od středisek volného času a domů dětí a mládeže
z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle
věku a zaměření.
Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Byli jste dlouho doma, nudíte se a nestihli jste se přihlásit na
nějaký tábor? Středisko volného času Pohořelice přidává ke stávajícím táborům nový příměstský tábor v termínu 6.-10.7.2020.
Tábor bude zaměřen na sport, turistiku, kola a spoustu dalších zážitkových aktivit. Tábor bude probíhat od 7.00 do 17.00
na SVČ Tyršovka. Cena tábora 1550 Kč (program, stravné, pitný
režim, pojištění, materiál). Máte zájem? Od 25.5. 2020 probíhá
přihlašování.
Mgr. Dušan Hauser,
pedagog volného času
SVČ Pohořelice

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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MYSLIVECKÝ SPOLEK POHOŘELICE
MYSLIVCI UKLÍZELI
Jako každým rokem pořádá náš Myslivecký spolek Pohořelice společnou brigádu na úklid větrolamů a černých
skládek v honitbě, kterou máme pronajatou.
Již tradičně tak tomu bylo i 2. května. Přestože byla
vládou nařízena různá omezení, jako například rozestupy 2 metry, nošení roušek a maximální počet osob 10,
naši členové v počtu 25 myslivců se rozdělili do tří skupin
a tuto akci uskutečnili. K úklidu jsme použili dva traktory
s vlečkami, a to jeden byl Mysliveckého spolku Pohořelice a druhý našeho člena pana Křivánka. Dále jsme využili dvou osobních automobilů s přívěsnými vozíky, které
zabezpečili členové našeho spolku, aby se práce na úklidu černých skládek urychlila. Celkem jsme posbírali dvě

traktorové vlečky materiálu, který někteří naši občané vyvezli do černých skládek místo toho, aby jej odevzdali do
sběrného dvora, který se nachází v Pohořelicích. Posbíraný materiál byl uložen do kontejneru na MěÚ Pohořelice
k další likvidaci.
Opravdu nechápu mentalitu některých lidí, dělat si
z krajiny odpadkový koš. Vždyť z přírody by měl člověk
čerpat sílu a vnímat její krásu a pohodu. I když v Pohořelicích to zřejmě není možné. Doufám, že ten uklizený
kousek naší krajiny vydrží alespoň chvilku bez toho nepořádku.
Zdeněk Svoboda st.,
místopředseda Mysliveckého spolku Pohořelice

MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Vážení přátelé,
dny ubíhají a konec koronaviru
zatím v nedohlednu, což se negativně projevilo i na rekordně nízké
návštěvnosti naší velikonoční květnové výstavy pohlednic. Když jsme
11.5. výstavu otevírali, netušili jsme,
že vytvoříme další rekord - 11 návštěvníků v jednom dni - ve večerních zprávách se ředitel Technického muzea v Brně pochlubil stejným
počtem osob, což jest jistě nesrov-

natelné. V dalších dnech přišli zmrzlíci i s počůranou Žofkou a bylo
vymalováno. Jen krásné nedělní
počasí nás alespoň trošku potěšilo.
Ale celkem 54 lidiček nás zarmoutilo...
Co dále - slavnosti jsou zrušeny,
my hledáme náhradní prostory, alespoň na tradiční výstavu kaktusů,
v předběžném termínu třetí týden
v červnu. A pak už asi nic, jedině
snad tematická výstava v říjnu, ne-

dostává se nám peněz, ale i osob,
které by nám mohly a chtěly pomoci s naší činností. Pohlednice
zatím zůstanou součástí stálé expozice, takže dávejte pozor na včasné
oznámení otevírací doby. Jste tímto
srdečně zváni, ti, co si zatím cestu
k nám nenašli. Přeji nám všem lepší
časy a hodně optimismu a zdravíčka.
Ing. Jindřich Benkovič,
předseda Muzejního spolku

NÁZORY OBČANŮ
K ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám reagovat na dění v našem městě, potažmo na článek s informací z MŠ Šumická. Během nepříjemné koronavirové situace přibyly starosti místním
skautům a členkám petangového klubu, kdy jim nebyla prodloužena smlouva o pronájmu a k 30. červnu se
z budovy na Šumické musí vystěhovat. Považte, že se
skauti stěhují již po šesté (během pěti let) – ovšem ne
z vlastní vůle. Samozřejmě pro obě výše zmiňované organizace jsou určeny náhradní prostory v nově zrekonstruovaném hotelu Pfann, bohužel pro skauty zcela
nedostačující dvě malé místnosti. Protože měli skauti
prostorné zázemí v části budovy na Šumické, „rozrost-
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la“ se jejich základna téměř na úctyhodných 90 členů.
O to víc nás mrzí, že tak ustupují menšímu počtu dětí
v nové třídě MŠ. Tyto řádky jsou víceméně pro rodiče
nově přijatých předškoláčků, kteří pravděpodobně
o vzniklé situaci nevědí. Ano, ovšem je nám jasné, že
děti musejí být k předškolnímu vzdělávání přijaté ...
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem vedoucím za dosavadní pěkné vedení našich dětí, za
prohlubování úcty k druhým, k vzájemnému přátelství,
k ochraně a znalostem přírody a především za neopakovatelné zážitky a dobrodružství při společných setkáních s kamarády atd. Děkujeme také všem skautům
13
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a skautkám za účast na pravidelných charitativních
akcích ve městě (roznos betlémského světla, Tříkrálová
sbírka, úklid parku, města i jeho okolí – za vydatné pomoci dam z petangového klubu a rodičů …).
Přejeme tímto pohořelickým skautům vlastní zázemí, neb jsou bezva parta nadšenců se srdcem na pravém místě. Nutno podotknout, že vedoucí s dětmi tráví

svůj volný čas rádi a především zcela zdarma. S pokorou sobě vlastní by výše psané asi nechtěli slyšet, ale
jsme opravdu rádi za jejich nezištnou péči o naše děti,
neboť ty se nám vždy domů vracejí spokojení a s úsměvem na tváři.
Za rodiče
Szabó, Švecovi, Urbičovi a Hájkovi

I v červnovém čísle zpravodaje si vám dovolujeme představit další článek místního občana Davida Bilavčíka, mezi jehož záliby patří mimo jiné i historie Pohořelicka. Je jen na
vás, zda budete tento článek, jako ten minulý, pokládat za fikci či fakta, jeho hlavním
záměrem je však pobavit.

ZVONĚNÍ NA MRAKY
Hlavní obživou našich předků
byla zemědělská činnost. Osazované plodiny zahrnovaly pšenici,
žito, ječmen a oves. Od 13. století
se běžně pěstovaly hrách, fazole
a krmné plodiny pro domácí zvířata. Nedávné studie ukázaly, že
techniky středověkého zemědělství za normálních okolností vždy
dostačovaly potřebám lidí a že
pouze jen v mimořádně drsných
časech nedokázaly zajistit potřeby
obyvatelstva. Drsné časy nastaly,
pokud během roku docházelo k nepříznivému počasí. Hlavní nepřátelé zemědělce, tak jako dnes, jsou
silné bouře, jarní mráz, krupobití,
vichřice, dlouhotrvající déšť nebo
sucho. Proto se již od dávných časů
lidé pokoušeli zahánět nepříznivé
počasí magickými praktikami. Jako
preventivní opatření se používalo
modliteb, uplácení božstev ve formě obětí a darů. V době sucha se
například místní obyvatelé chodili
modlit za déšť ke kapličce panny
Marie na smolínský kopec. Panna
Marie je patronkou křesťanstva
a lidí v nouzi, dále ochranitelkou
hostinských, kuchařů, soukeníků,
kožešníků, hrnčířů, lodníků, perníkářů, octářů a lidé se k ní modlí
také za bouřky.
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Další zvyk měl prastaré kořeny
ve víře, že zlé přírodní síly lze odehnat velkým hlukem, nebo dokonce zastrašit. Za doby císaře Kaliguly
se rozháněla mračna pomocí luků
a praků, kterými se proti nebi střílelo. V r. 280 papež Felix doporučil
tuto praktiku nahradit zvoněním
na kostelní zvony. U zvonu je víra
v odpuzující sílu umocněna tím, že
je to posvěcený předmět. V obcích,
kde k tomuto účelu zvon neměli,
se užívalo i jiných prostředků a na
mraky se práskalo bičem, troubilo na dechové hudební nástroje,
nebo si dokonce obec najala zaklínače mračen. Někteří tito hadači
prý dokázali použít zvon i k tomu,
aby obci déšť přivolali. Někde lidé
věřili, že kam až doletí hlas zvonů, tam blesk či bouřka nezpůsobí
žádnou škodu. Protože to samozřejmě pokaždé nepomáhalo, byly
ke zvyku připojovány ještě další
praktiky, jež bylo potřeba dodržet.
Zvonit se muselo ve správnou chvíli, nikdy umíráčkem, ve správném
rytmu a někdy jen určitou osobou.
Jaký význam lid přikládal zvonění
na mraky, dokládá zpráva z Pňova,
kde byl roce 1742 vypálen kostel
Nanebevzetí Panny Marie nepřátelským vojskem. Při požáru byly
všechny tři zvony zničeny. Když

potom roku 1754 bylo celé okolí
zničeno strašným krupobitím, lid si
stěžoval, že k tomu došlo proto, že
nemohli zvonit na mraky. Následně byly urychleně objednány nové
zvony, které r. 1756 dodal zvonař
Jan Krištof Löhner. Odpuzovat
bouři pomocí zvonu pak u nás zakázal císař Josef II. s odůvodněním,
že rozhoupaný zvon blesky přitahuje, místo aby je odháněl. Nutno
ovšem dodat, že s touto reformou
příliš neuspěl a zejména v malých
vsích se zvonění na mraky praktikovalo až do dob I. světové války.
Na Chodsku je zvyk doložen ještě
za I. republiky.
Ve farní pohořelické kronice
se nám také jeden smutný případ
zvonění na mraky dochoval. Dne 2.
července 1731 o 2. hodině po poledni poničila většinu úrody v širém
okolí silná bouřka, ale pohořelická pole zůstala uchráněná. Avšak
následkem zasažení blesku, který udeřil do věže kostela, zemřeli
zdejší učitel Jan Antonín Richter
a farářův pomocník Pavel Schöner,
kteří vyzváněli „proti mračnům“.
Zdalipak tato smutná událost motivovala císaře Josefa II. k zákazu
není jisté, ale na 600 let staré pohořelické zvony se už proti bouřkám nezvoní.
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VZPOMÍNÁME
21. 6. 2020 by se dožila 100 let
paní Marie Říhová z Pohořelic.
Kdo jste ji znali, věnujte ji,
prosím, tichou vzpomínku.
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