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Vážení spoluobčané,
věřím, že vaše návraty z dovolených proběhly bez problémů, a i vám
se potvrdilo rčení, že „všude dobře,
doma nejlíp“. Snad jeden šok jste
pravděpodobně utrpěli, a to, když
jste začátkem srpna chtěli projet
městem…, začala dlouho očekávaná
stavba okružní křižovatky. Především
bych vás chtěl požádat o shovívavost, pochopení a respektování dopravního značení. Ke zvýšené opatrnosti, prosím, veďte své děti, pro
které bude začátkem školního roku
stavba v centru města nepříjemným
překvapením při každodenní cestě
do školy a zpět.

Chtěl bych tímto poděkovat našim
hasičům za pomoc při náhlých bouřkách ve dnech 26. a 27. června letošního roku. Na mnoha místech v našem
městě došlo k akumulaci dešťových
vod do té míry, že dešťové kanalizace nestačily vodu odvádět z komunikací a vodu bylo nutné odčerpávat.
V oněch deštivých dnech lokalitu
U Cihelny ochránila nová stavba suchého poldru na Šumickém potoce.
Tak silné přívalové bouřky možná
přijdou za padesát let, nebo také dvakrát do roka, kdo ví?! Blíže k suchému
poldru píšeme v dalším článku tohoto
čísla zpravodaje.
pokračování na str. 2
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Obdrželi jsme potěšující zprávu od
Státního fondu životního prostředí
ČR, že uspěla žádost naší vodárenské
společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., o dotaci na stavbu splaškové kanalizace ve Velkém Dvoře.
Náklady na stavbu jsou dle projektu odhadovány na cca 43 mil. Kč bez
DPH s tím, že dotace činí cca 27 mil.
Kč. Další prostředky, které odpovídají
výši daně z přidané hodnoty ve výši
cca 9 mil. Kč, město na stavbě ušetří
tím, že stavbu bude realizovat vodárenská společnost, která si uplatní odpočet DPH na vstupu. Zbývající část
prostředků ve výši cca 16 mil. Kč bude
hradit město z připraveného 150 mil.
úvěru. Samotnou stavbu zahrnuje cca
5,5 km stokové sítě a 10 čerpacích
stanic. Splašková kanalizace umožní
rozvoj podnikatelského prostředí, by-

tového fondu, zkvalitní životní úroveň
obyvatel, ale především ochrání spodní vody v jímacím území pitné vody ve
Velkém Dvoře. Se stavbou by se mělo
začít na jaře příštího roku.
Od srpna letošního roku slouží
u naší městské policie dva noví strážníci – pan Milan Čech a pan Adam Minařík, ale současně jedna strážnice řady
městské policie opustila – paní Jana
Škrabalová. Počet strážníků městské
policie se tak ustálil na počtu pět.
Půjde-li vše dobře, začátkem října si na zdravotním středisku otevře
zubní ordinaci MDDr. Skoupá. Paní
doktorce přeji, ať se jí v Pohořelicích
líbí, a jejím pacientům přeji hodně odvahy. Na zdravotním středisku tak budou k dispozici tři zubní lékaři – MUDr.
Nahreba, MDDr. Kučera a MDDr. Skoupá, paní MUDr. Nahrebová totiž po-

kračuje v mateřské dovolené. Dále na
zdravotním středisku působí dentální
hygienistka paní Bilíčková. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat zastupitelům za podporu pro kompletní vybavení zubních ordinací z prostředků
města a zajištění péče o naše občany
na velmi vysoké úrovni.
V novém školním roce maláčkům
a prvňáčkům přeji úspěšný start do
školních let, těm starším pak píli a vytrvalost. Učitelům a učitelkám a všem,
kteří se během školního roku podílejí
na vzdělávání našich dětí a na smysluplném trávení jejich volného času,
přeji do začátku školního roku hodně
sil a pevné nervy.
Za vedení města vám přeji pěkný
zbytek léta.
Bc. Miroslav Novák, DiS.,
starosta

ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
43. schůze rady města, konaná dne 24.6.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila přijetí investiční dotace v Programu EFEKT 2020
– VO (veřejné osvětlení) Pohořelice a schválila vyčlenění
finančních prostředků na realizaci akce,
• schválila postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo
č. 1542420 pro akci „Pohořelice – Generel kanalizace“, uzavřenou s firmou AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 469 64 371, a to
na společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
• schválila postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo
č. 1541520 pro akci „Pohořelice – ČS u hřiště a retenční
nádrž“, uzavřenou s firmou AQUA PROCON, s.r.o., a to na
společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
• schválila jedno vyhrazené stání na pozemku p. č. 1880
před lékárnou Cyrmex na nám. Svobody, Pohořelice, za
poplatek dle OZV města,
• schválila vítěznou nabídku v rámci výběrového řízení
„II/416 – okružní křižovatka“ TDS, firmu INVIN, s.r.o, Sochorova 23, Brno, cena bez DPH 275.000 Kč,
• schválila vítěznou nabídku v rámci výběrového řízení „Rekonstrukce foyer KINA POHOŘELICE“, firmu Attila Nemeš,
Dolní Loučky 141, cena bez DPH 1.069.373,50 Kč,
• schválila Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu s ČR – Hasičský záchranný sbor JMK,
• schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody
v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020 ve výši 50.000 Kč.
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44. schůze rady města, konaná dne 26.6.2020, projednala tuto problematiku:
• schválila dle doporučení výběrové komise nejvhodnější
nabídku ve výši 7.607.059,60 Kč bez DPH firmy Winning
PS – stavební firma, s.r.o., v zakázce „Havarijní stav objektu
KONÍRNY“.
45. schůze rady města, konaná dne 10.7.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila dle doporučení výběrové komise nejvhodnější
nabídku ve výši 3.598.508,42 Kč bez DPH firmy E.ON Energie, a.s., v zakázce „VO Pohořelice – EFEKT 2020“.
46. schůze rady města, konaná dne 15.7.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• souhlasila se záborem veřejného prostranství nám. Svobody (info stánku 1x1 m) pro konání předvolebního mítinku
KDU-ČSL Brno-venkov pouze ve dnech 26.9.-1.10.2020,
• souhlasila s umístěním garáže a skladu u fotbalového hřiště ve Velkém Dvoře na pozemku p. č. 2682 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou pro potřeby TJ Dynamo,
• schválila aktualizaci Kritérií hodnocení ředitelů škol zřizovaných městem Pohořelice,
• schválila uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č.
228/2018 s firmou Winning PS - stavební firma, s.r.o., kterým se mění cena o dílo,
• souhlasila s vedením Kroniky města Pohořelice za roky
2009 - 2014 v tištěné podobě,
• uložila vedení města předložit návrh na úpravu obecně
závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci hlučných činností
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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pro společnost IMOS Brno, a.s., při výstavbě okružní křižovatky v období od 20.9. do 31.12.2020.
XVIII. zasedání zastupitelstva města, konané dne
24.6.2020, projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,
• schválilo poskytnutí dotace žadateli TJ Dynamo Velký Dvůr
ve výši 110.406 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice v roce 2020,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 4/2020,
• schválilo uzavření smlouvy o úvěru č. 99026066578 s firmou Komerční banka, a.s., a to do výše 150 mil. Kč za účelem financování projektů města Pohořelice realizovaných
v letech 2019 až 2023,
• schválilo rozpočtové opatření města č. 5/2020,
• schválilo záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.
559/14 o výměře 335 m2 a pozemku p.č. 560 o výměře

•

•

•
•

•

268 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou do vlastnictví
města Pohořelice od ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
schválilo uzavření Darovací smlouvy o darování pozemků,
které nebyly dotčeny stavbou „Protipovodňová opatření
města Pohořelice“, mezi městem Pohořelice (obdarovaný)
a firmou Povodí Moravy, s.p., (dárce),
schválilo dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení
změny č. 1 Územního plánu Pohořelice zkráceným postupem – doplněná změna č. 1.4.,
schválilo zpracování projektové dokumentace pro demolici a pro novostavbu objektu Lidická č.p. 465, Pohořelice,
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti Městské policie Pohořelice na území obce Pasohlávky,
uložilo vedení města připravit návrh úsporných opatření
města s ohledem na pokles daňových příjmů v důsledku
COVID-19 a předložit návrh do příštího ZM.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Parkoviště u zdravotního střediska
U zdravotního střediska se staví 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, výsadba stromů. Firma
osazuje obrubníky a pokládá podkladní vrstvy pro dlažbu
a živičnou vozovku. Na stavbě jsou připraveny i vjezdová
a výjezdová brána se závorou včetně pokladny pro platbu
parkovného. Stavba bude hotova do konce léta.
Výstavba veřejného osvětlení v ulici U Cihelny, části
Znojemské a ČSA (zadní část kasáren)
V červnu zahájila ve výše uvedené oblasti kabelizaci nízkého napětí (a odstranění vzdušného vedení NN včetně
sloupů) společnost Union Grid, s.r.o., pro firmu EON. Současně bude uložen kabel veřejného osvětlení a postaveny
stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel. Firma na staveništi zápasila s občasnými vydatnými dešti, což ztížilo
a zpomalilo práce.
Stavba okružní křižovatky
V červenci začala společnost IMOS Brno s výstavbou okružní křižovatky. Financování stavby je vícezdrojové, stavební
objekty, které se týkají krajských komunikací, bude hradit
Jihomoravský kraj. Opravu ulice Sportovní, stavbu parkovacích míst na téže ulici a odvedení dešťových vod bude financovat město. Z městských prostředků bude hrazena částka
cca 20 mil. Kč. Firma začala frézováním povrchu komunikací,
které budou uvnitř oválu okružní křižovatky, budou se dělat
přeložky některých inženýrských sítí, přestěhování kapličky.

WWW.POHORELICE.CZ

Brněnská, parkoviště u zdravotního střediska

Stavba okružní křižovatky
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Oprava fasády Brněnská 120
V červnu zahájili pracovníci firmy Zajíc-Zborovský opravu
fasády na objektu Brněnská 120 (bývalý „Statek“). Firma
odstranila nesoudržné části fasády, rozebrala a znovu postavila ozdobné prvky na rohu a konci stavby, osazují se
ozdobné prvky kolem oken. Práce potrvají do konce září.
Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci
části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí a Staropoštovní
a Nová. 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 činilo 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. Zastupitelstvo města při rozhodování o přijetí úvěru pro naléhavé akce zařadilo plynofikaci mezi priority. Rádi bychom na podzim vybrali firmu, která by práce
provedla, a občané by pak mohli v roce 2021 nebo 2022
zavádět plyn do svých obydlí.

Brněnská 120, oprava fasády

Zpevnění části komunikace na ul. Brněnské u samoobsluhy Jednoty
Během července a části srpna zpevnila firma Inženýrské
stavby Hodonín část komunikace od samoobsluhy na Brněnské směrem k zahrádkářské kolonii „Nová“. Obyvatelé
tří rodinných domků se dočkali pěkného dopravního napojení, uleví se jim od prašnosti (i bláta). Zpevnění uvítali
i vlastníci a uživatelé zahrádek v této části města. Opravy
se dočkal i mostek přes odvodňovací příkop na konci opravovaného úseku.
Zpevnění části komunikace na ul. Mlýnské
I tuto akci provede (v září) firma Inženýrské stavby Hodonín. Bude se jednat o živičný povrch od ul. Mlýnské k vodoteči směr ul. Na Hrázkách a úprava propustku přes vodoteč. Vlastníci tří rodinných domků z nové výstavby budou
mít lepší přístup k domům, budou si moci naplánovat
zpevnění části svých pozemků a napojení na komunikaci.
Trvale se odstraní prašnost v tomto úseku cesty.
Stavba přechodu pro chodce v Nové Vsi
V srpnu t.r. zahájila společnost Silnice Škrob práce vedoucí k postavení přechodu pro chodce v Nové Vsi, v blízkosti bývalé mateřské školy. Práce budou pokračovat i v září,
součástí je postavení chodníku od odbočky u Jednoty po
odbočku k bývalému mlýnu. Dále zde budou lampy veřejného osvětlení, zúžení vozovky v blízkosti autobusových
zastávek a samotný přechod. Již projektování bylo komplikované, bylo třeba zohlednit řadu požadavků dotčených
orgánů. Stavba bude stát více než 3 miliony korun.
4

Brněnská, cesta u samoobsluhy

Brněnská, cesta u samoobsluhy, oprava mostku
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Úpravy vstupních prostor v kině
Během prázdnin provádí firma z Dolních Louček úpravy ve
vstupních prostorách v bývalém kině. Cílem je zlepšit úroveň vstupu, vymezit prostor pro šatnu a celkově zkvalitnit
prostředí v tomto objektu. Finanční situace nám neumožňuje zatím pustit se do opravy sálu, interiéry objektu jsou
opravovány postupně (v loňském roce např. toalety).
Čištění části dešťové kanalizace na ul. Brněnské
Začátkem srpna vyčistili pracovníci firmy SEZAKO část
vpustí a kanalizačního řadu dešťové kanalizace na ul. Brněnská, mezi tzv. Starou řekou a odbočkou k jatkám.
Vyvložkování části kanalizačního řadu dešťové kanalizace v úseku cca 50 m mezi ul. Tyršovou a Mlýnským
náhonem.
Při monitoringu stavu dešťové kanalizace byl zjištěn havarijní stav této části dešťové kanalizace, která odvádí vodu od
křižovatky Loděnické a Komenského (v budoucnu část kruhového objezdu), dále z komunikace Loděnické a Cukrovarské. Kanalizace je uložena v hloubce cca 3 metry a vede přes
soukromé zahrádky bez možnosti přístupu pro těžší mechanizaci. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k bezvýkopové
opravě vyvložkováním. Součástí byla i oprava 2 revizních
šachet kanalizace. Náklady na tuto akci činily přes 650 tis.
Kč, práci provedla společnost SEBAK z Brna.
Výměna povrchu ve sportovní hale
Sportovní hala slouží od zimy 1998. Dosavadní úpravy se
týkaly zateplení, výměny osvětlení a zavedení výkonnější
vzduchotechniky.
Dlouhodobou bolestí byla i úroveň povrchu v sále – polyuretanový povrch byl ohlazen sportovní obuví cvičenců
a na některých místech byl již i zpuchřelý.
Pro výměnu povrchu byla vybrána firma Schenk – sportovní povrchy. Pracovníci strhali a odvezli původní povrch,
vyměnili pouzdra pro osazení sloupků pro sítě na tenis
a odbíjenou, vyrovnali povrch hydroizolační a následně
nivelační stěrkou. Na takto ošetřený povrch bude následně položena nášlapná vrstva. Chceme, aby na podzim již
prostor sportovní haly mohli využívat žáci školy i členové
sportovních kroužků SVČ a sportovních oddílů.
Úprava třetí třídy MŠ na bývalé zvláštní škole na ul. Šumické
Vzhledem k rostoucímu počtu dětí ve městě bylo rozhodnuto o stavebních úpravách v objektu bývalé zvláštní školy na ul. Šumické. V minulosti objekt posloužil pro ordinace
lékařů při opravách zdravotního střediska, poté zde byly
upraveny prostory pro 2 třídy MŠ, nyní tedy připravujeme
třetí třídu. Tyto úpravy umožní přijmout dalších 20 dětí
do MŠ. Na druhou stranu tyto prostory využívali členové
Skauta, tréninkové podmínky zde měly členky petangového kroužku a zázemí zde má i MášČasBand.
Aby mohli členové výše uvedených subjektů využívat
nadále plochu hřiště ke své činnosti, došlo mj. k nákupu
WWW.POHORELICE.CZ

Kino, vyrovnávací stěrka, vlevo otvor do prostoru šatny

Sportovní hala, stržený původní povrch

MŠ Šumická, úprava části zahrady

a instalaci sanitárního kontejneru, který umožní úlevu
účastníkům, dále kontejneru pro zázemí MášČasBandu.
Počítáme rovněž s instalací kontejneru, který by umožnil
i skautům tento zajímavý prostor nadále využívat. Skauti se po prázdninách vrátí do nově opravených prostor
objektu Pfann. Zde je na dvoře i jedno petangové hřiště,
které ale neuspokojí všechny zájemce. Na Šumické je pro
hraní petangu k dispozici hřiští víc.
5
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Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Představení opraveného objektu proběhne ve dnech 11.
a 12. září.
Přejeme všem uživatelům objektu (klub seniorů, SVČ-mateřské centrum, klub Oáza, OU Cvrčovice, Skaut, Charita,
psychologická poradna), aby se jim v opravených prostorách líbilo a mohli zde nerušeně provozovat svou činnost.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

Konírna, čištění půdy

OZNÁMENÍ MĚÚ
OPRAVA SILNICE I/52 V ÚSEKU PROKLATÁ-NOVÁ VES
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
nám oznámilo, že bude prováděna oprava části silnice I/52 v úseku
Proklatá – Nová Ves (hřbitov). Bude
odfrézován povrch silnice a následně
položena nová živice. Oproti původně ohlášenému termínu je nyní posun – zahájení akce bude 14.9.2020,
dokončení kolem 20.11.2020. Důvodem je nedostatečná kapacita obalovny, která bude dodávat živici i pro
další opravované úseky.

Po dobu provádění oprav budou
vozidla ve směru od Pohořelic na Novou Ves odkloněna přes Branišovice
a Vlasatice. Směr Nová Ves – Pohořelice bude využívat jízdní pruh opravované silnice.
Autobusy linky 105 budou odkloněny a od Proklaté pojedou na
Velký Dvůr (tam bude možné vystoupit i nastoupit). Dále autobusy
pojedou přes Mariánský Dvůr a Vilémov do Nové Vsi. Za Novou Vsí

pojedou po trase objížďky směr Mikulov. V obráceném směru pojedou
i autobusy z Nové Vsi po jednom
jízdním pruhu opravované silnice
do Pohořelic.
Účelem této opravy je využití dopravního omezení při opravě mostu
přes Nové Mlýny a snaha ŘSD rekonstruovat komunikaci I/52 tak, aby vydržela dopravní zátěž i další roky.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

POLDR NA ŠUMICKÉM POTOCE
Záměr výstavby vznikl kolem roku 2003 a dalších 15
let jsme čekali na realizaci. Stavba se nachází těsně pod
areálem bývalého Lavimontu (v těsné blízkosti areálu SÚS
na Znojemské ulici v Pohořelicích). Akce byla financována Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Brno. Cena
byla cca 12,5 mil. Kč včetně DPH. Stavbu poldru provedla
společnost Kavyl, spol. s r.o., v roce 2018.
Poldr má čelní, přímou hráz délky 138 m, šířku 4,5 m
a výšku hráze pak 4,3 m. Řeší transformaci povodňové
vlny a redukci průtoků. Tuto funkci jsme si letos ověřili.
V pátek 26.6.2020 navečer přišla bouřka, která trvala cca
2 hodiny a mimo krup napršelo v Pohořelicích cca 70 mm
vody. Množství srážek kolem Šumic bylo ještě větší než
v Pohořelicích. Potok protekl přes Šumice a postupně
voda přetékala z Horního šumického do Dolního šumického rybníku. Navečer již přetékala voda bezpečnostním
přelivem z Pohořelického rybníku a poldr se začal plnit.
Voda pak odtékala jeho 40 cm výtokem dále.
Poldr se postupně naplnil asi do 2/3 své kapacity.
Pracovník Rybníkářství Pohořelice upravil výši bezpečnostních přelivů na rybnících, pomohl našim zaměstnancům s instalací dřevěných dluží (prkna ve vypouštěcím
otvoru) tak, aby množství odtékající vody stačil pobrat
Šumický potok a voda se nerozlévala v lokalitě U Cihelny.
6

V poldru se držela voda ještě další 2 týdny, než bezpečně odtekla. Mezitím se sem naučili chodit lidé na procházky, viděli jsme dokonce i jedince, kteří jezdili po hladině na nafukovacím člunu.
Asi rok a půl po dostavbě poldru se ukázalo jeho
opodstatnění. Bez jeho záchytného prostoru by byla řada
domů v ulici U Cihelny poškozena vodou ze Šumického
potoka.
Velké poděkování patří pracovníkům Státního pozemkového úřadu v Brně, kteří stavbu poldru
p
„dotáhli“ do

Poldr po vypuštění
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zdárného konce, p. Sutterovi a Valešovi z MěÚ Pohořelice, kteří za pomoci pracovníka Rybníkářství Pohořelice,
a.s., pana Polického regulovali průtok vody a samotnému
p. Polickému, který se souhlasem vedení firmy prováděl
úpravy na bezpečnostních přelivech a manipuloval s vodou mezi rybníky.
Nádrž slouží k zachycení menších lokálních srážek
z přilehlého povodí. Transformace povodňové vlny bude
probíhat při průběhu povodňové vlny menší než Q1tedy jednoročně se opakující povodňové průtoky na
Šumickém potoce. „Stoletá voda“ na Šumickém potoce
je ČHMÚ stanovena na 20 m3/sec. Potok bez problémů
převede asi 160 l/sec, tedy necelé jedno procento potenciálního maximálního průtoku. Poldr by měl zachytit
přívalovou vodu na dobu asi 45 minut, během které by
občané dotčené oblasti byli vyrozuměni a mohli učinit
opatření k omezení škod a opustit obydlí. Část přívalové
vody rovněž zachytí volný prostor Pohořelického a obou
šumických rybníků, ležících těsně nad poldrem. Stoprocentní ochranu před velkou vodou ale nelze zajistit, na
Šumickém potoce pro to nejsou vhodné podmínky.
Bohužel jsme v květnu t.r. zjistili, že někdo z přelivné-

Poldr dne 27.6.2020

ho objektu „odnesl“ cca 9 m2 pochozích pozinkovaných
roštů. Nahrazení ukradených roštů pro město zajistil p.
Josef Ludvík. Vyšlo to právě tak včas, aby byl zabezpečen
přístup k vypouštěcímu objektu v době povodně. Takových objektů máme v Pohořelicích celou řadu, prosíme
proto občany, aby – pokud budou svědky poškozování
těchto zařízení – napomenuli škodící osoby, event. je nahlásili, nebo nás upozornili na chybějící nebo poškozené
části protipovodňových zařízení. Děkujeme.
Ing. Josef Svoboda, 2. místostarosta

NOVÝ ELEKTROMOBIL
Město Pohořelice chce postupně naplňovat koncept
smart city a proto pořídilo druhý užitkový elektromobil
za dotační podpory Státního fondu životního prostředí.
Pořizovací cena elektromobilu činila 1.142.615,- Kč,
výše dotační podpory činila 457.046,40 Kč.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí
www.sfzp.cz, ww.mzp.cz.
Ing. Ivana Kohútová,
kancelář tajemníka - regionální rozvoj

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA POHOŘELICE
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat, že
pozvánky na slavnostní obřad Vítání
občánků budou rozesílány pouze
rodičům, kteří projeví zájem zúčastnit se tohoto obřadu. V případě, že
máte o přivítání Vašeho děťátka
zájem, prosíme Vás, abyste se přihlásili na matrice Městského úřadu
Pohořelice, Vídeňská 699, a to tak, že
vyplněnou a podepsanou přihlášku
k vítání občánků doručíte poštou
nebo osobně na podatelnu Měst-

WWW.POHORELICE.CZ

ského úřadu Pohořelice, příp. zašlete e-mailem na adresu miluse.sedlackova@pohorelice.cz. Přihlášku si
můžete také stáhnout z webových
stránek města www.pohorelice.cz.
Vítání občánků se mohou zúčastnit děti, které nejsou starší 6 měsíců
a které mají v době podání žádosti
trvalý pobyt v Pohořelicích.
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informovaní prostřednictvím pozvánky, která jim bude

zaslaná na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 519 301 314.
Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo možné přivítat děti narozené od 1.1.2020. Rodiče, kterým se
v letošním roce narodilo dítě a mají
zájem o jeho slavnostní přivítání –
vítání občánků, mají možnost se nahlásit na matrice Městského úřadu
Pohořelice, nejpozději do 20.9.2020.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ
Pohořelice
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PŘIHLÁŠKA K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA POHOŘELICE
V případě zájmu o obřad „Vítání občánků“ doručte vyplněný dotazník:
-

e-mailem na adresu: miluse.sedlackova@pohorelice.cz

-

do datové schránky 5vjbzr8

-

osobně na podatelnu Městského úřadu Pohořelice

-

poštou na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Jméno a příjmení dítěte:

…………………………………………………………………………………….

Datum narození dítěte:

…………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení matky:

…………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení otce:

…………………………………………………………………………………….

Trvalý pobyt dítěte:

…………………………………………………………………………………….

Adresa k zaslání pozvánky:

…………………………………………………………………………………….

(pokud se liší od bydliště)

Telefon: ………………………………

E-mail: …………………………………………………...

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podpisem přihlášky souhlasíte s využitím
uvedených osobních údajů pro organizační zajištění „Vítání občánků“.

Datum: ………………….

………………………………….
Podpis žadatele
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
TŘICET LET POD PŘÍSAHOU
V úterý 23. června se v knihovně uskutečnila debata
s plukovníkem ve výslužbě Mgr. Robertem Šlachtou, který ve své knize Třicet let pod přísahou poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním
novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého života.
Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách, o nichž v době služby mluvit nemohl. Knihu nám
představil společně s Josefem Klímou a plukovníkem ve
výslužbě Mgr. Jaroslavem Pelclem. Později si k debatě
pozval ještě další dva plukovníky ve výslužbě Mgr. Jiřího
Komárka a Mgr. Tomáše Sochra. Nálada na pódiu byla
uvolněná a veselá. Obzvláště hláška pana Klímy, že se začal bát, až dostal ochranku a s tím spojený příběh. A jak
pan Šlachta řekl, že jsou dvě otázky, které by nemusely padat. Na tu
první, co rodina a děti, se místní
ptát nemuseli. Ale tu druhou, co
politika, si neodpustili. Otázky byly
na tělo a bylo znát, že si chtějí doplnit souvislosti, které v knize nebyly.
Bylo vidět, že mnoho lidí již mělo
knihu koupenou a přečtenou. Při
vyprávění byste slyšeli spadnout
i špendlík na zem. Byla jsem mile
překvapena, jak sál naplněný až
k prasknutí burácel jen při potlesku, a že ho bylo. Dvě stě lístků bylo
pryč za tři dny. K tomu ještě asi
dvacet lidí stálo. Celá debata probíhala přes dvě hodiny a potom následovala hodinová autogramiáda.
Když jsem viděla tu frontu u stolu,

která čekala s knihou v ruce, říkala jsem si, že tolik lidí pohromadě už jsem dlouho neviděla. A nejkrásnější na tom
bylo, že se všichni usmívali a jen trpělivě čekali a nikam
nespěchali. Jediný, kdo spěchal, byl pan Klíma, který ještě tu noc odjížděl na dovolenou, kterou kvůli této debatě odsunul, za což mu velice děkujeme. A pravdou je, že
spěch projevil až poté, co všichni odešli. Jinak se usmíval
a trpělivě podepisoval. Na místě bylo možné si zakoupit
i knihu či audioknihu. Koupí každé knihy se přispívá 50 Kč
na konto nadačního fondu Báry Nesvadbové - Be Charity,
který pomáhá nemocným a dlouhodobě znevýhodněným osobám. Vzhledem k ohlasům není vyloučeno, že si
debatu ještě zopakujeme.
Martina Minaříková

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
PŘINÁŠÍME AKTUÁLNÍ NABÍDKU KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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 plateb-
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ní 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
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VZPOMÍNKA NA LETNÍ TÁBORY

LDT Borovina Podhradí

Rybářský tábor

SRANDY KOPEC
Tradiční zahajovací akce SVČ Pohořelice v pátek 4. září.
Program jsme sestavili z výtvarných a sportovních disciplín, můžete si vyzkoušet dopravní hřiště a přihlásit se do
zájmových kroužků. Závěrečný táborák spojený s opékáním špekáčků.

Příměstský tábor Sportovní camp

Příměstský tábor Cesta za dobrodružstvím

WWW.POHORELICE.CZ
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HUDEBNÍ ATELIÉR MGR. PAVLA KRATOCHVÍLA
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Uplynulý školní rok byl pro všechny zcela výjimečný. Ať už v dobrém či
špatném slova smyslu. Z toho dobrého musím zmínit vynikající úspěch
dětského pěveckého sboru RADOST,
který v prosinci 2019 získal na mezinárodní pěvecké soutěži Vianočná
pieseň v Bratislavě titul ABSOLUTNÍ
VÍTĚZ soutěže.
Mezi krásné okamžiky patřil jako
vždy i vánoční koncert žáků Hudebního ateliéru, na kterém jako host
vystoupil skvělý hudebník, skladatel,
herec a klavírista Zdeněk Král.
V lednu 2020 pak začala vícekolová klavírní soutěž MŠMT, které se
zúčastnili dva naši žáci, Nikola Šopfová a Pavel Kratochvíl ml. V okresním
kole, které se konalo ve Střelicích, získala ve své kategorii Nikola Šopfová
krásné 2. místo a Pavel Kratochvíl 1.
místo s postupem do kola krajského a ocenění za nejlepší interpretaci
klasické skladby, které se mělo konat
v Mikulově. To se však už bohužel
neuskutečnilo. Důvodem byla samozřejmě nastupující pandemie.
Tak jako ostatní školy i HUDEBNÍ
ATELIÉR byl nucen uzavřít své prostory všem žákům, nikoli však další
výuce. I přes počáteční problémy pokračovala alespoň individuální výuka
distanční formou přes různé webové
aplikace až do opětovného znovuotevření v polovině května. Bohužel
díky nastalé situaci se nemohl uskutečnit ani tradiční závěrečný koncert,
kde kromě našich žáků pravidelně

účinkují i světoví hudební umělci.
Věřím, že příští školní rok proběhne v klidu a v pohodové tvůrčí atmosféře, tak jak jsme zvyklí, a že se opět

sejdeme na mnoha veřejných akcích
a koncertech Hudebního ateliéru.
Za Hudební ateliér
Mgr.Pavel Kratochvíl

NÁBOR
HUDEBNÍ ATELIÉR Mgr.Pavla Kratochvíla šk.rok 2020/2021 přijímá nové děti ve věku od 4 let do přípravné hudební
výchovy, kde probíhá výuka hrou, založená na komplexním rozvoji dítěte, jeho hudebních, rytmických i pohybových dispozic.
Dle individuálních schopností a fyzické vyspělosti začínají děti v druhém pololetí hrát na zvolený hudební nástroj.
Mohou si vybírat z těchto oborů: hra na klavír, na zobcovou flétnu, klarinet a kytaru.
Výuka probíhá každou středu nebo pátek od 16:15 do 17:00.
Sídlíme na sokolovně v Pohořelicích, Tyršova 560.
Více informací naleznete i na našich webových stránkách www.atelierkratochvil.cz., na facebooku – Hudební ateliér.
Kontaktovat můžete p. uč. Kratochvílovou – tel.číslo:603 588 941, která tyto děti každoročně vede.
12
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
KULTURNÍ AKCE V POHOŘELICÍCH
Kulturní akce v našem městě budeme průběžně doplňovat. Bližší informace najdete na stránkách města www.pohorelice.cz.
4.9.
11.9.
12.9.
15.9.

18.9.
19. - 20.9.

21.9.

Srandy kopec- pořádá SVČ Pohořelice
Slavnostní otevření Komunitního centra hotel Pfann
Den zdraví v Komunitním centru hotelu
Pfann
Komedie Čarodějky v kuchyni, začátek v 19
hod., kino, hrají: Dolinová, Pogodová, V.Navrátil, vstupné 200 Kč, předprodej od 17.8. v městské knihovně, pořádá město Pohořelice
Den s IZS – pořádá město Pohořelice a SVČ
Pohořelice
V PohoFoodfest v Army Dirt Parku, SO:11 –
23 hod., vystoupí skupina Red Socks Orchestra , NE:11 – 18.hod.,vystoupí HRAD92,
Divadlo pro děti Veselá pouť, hosté JŮ a Hele,
kino, 8.30 a 10.00, pořádá město Pohořelice

24.9.
25. - 26.9.
4.10.

7.10.
8.10.

9.10.

Cestovatelská beseda Irán s Jiřím Sladkým,
17 hod., knihovna
Bazárek, sál Radnice, pořádá SVČ Pohořelice
Den seniorů - účinkují Mára Show - Mára
a Frankie Zhyrnov + Vratislav Měchura., sál
Radnice, 17 hod., pro seniory zdarma, pořádá město Pohořelice
Koncert učitelů, pořádá ZUŠ Pohořelice
Beseda Nordkapp aneb Cesta za Severní polární kruh s MUDr. Martinem Ondráškem, 17
hod., knihovna
Travestishow, začátek v 19.hod., sál Radnice, v předprodeji na KIC Pohořelice, vstupné
300 Kč
Alena Bilavčíková, Dominika Zapalačová,
Kulturní informační centrum Pohořelice

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se jakkoli podíleli na organizaci
a přípravě již 4. ročníku jakubských
hodů v našem městě. Velký dík patří především všem stárkám, stárkům
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a samozřejmě i sklepníkům. Letošní rok pod vedením hlavního páru
Aničky Hájkové a Michala Havlína se
vydařil na výbornou. Sobotní zábavu
si nenechalo ujít přes 700 lidí. Byl tak

vytvořen nový rekord v návštěvnosti,
za což moc děkujeme. Ještě jednou
velké díky celé Pohořelické chase.
Mgr. Patrik Pařil,
1. místostarosta
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TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE A KOČKY V NOVÉM POŘADU NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
Oblíbená travesti show přijíždí,
tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným NEMOCNICE NA
POKRAJI ZKÁZY. Každý si vyzkoušel
za život už několikrát roli pacienta
na vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak
to chodí z té druhé strany. Během
tohoto pořadu budete mít možnost
nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním
životem. Zdravotní sestřička Jiřina je
sice od rány, pacienti jí často lezou kr-

kem, ale i přesto má svoji práci ráda.
Zábavný pořad protkaný vtipnými
scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček,
s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou - to je NEMOCNICE
NA POKRAJI ZKÁZY. Travesti revue
Techtle Mechtle a Kočky je aktuálně
nejúspěšnější českou travesti skupinou a většina jejich pořadů je vyprodána dlouho dopředu. Představení
této skupiny se těší za poslední roky

stále větší oblibě, a proto připravují
vždy dva nové pořady ročně.
Více informací:
Facebook: techtle mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
KDE: SÁL RADNICE POHOŘELICE
KDY: 9. 10. 2020 OD 19:00
Vstupné : 300 Kč v předprodeji,
v den akce +20 Kč
Lukáš Čepelák

POHOŘELICKO
NA PORTÁLU POHORELICKO.CZ NAJDETE PROGRAM NA VÍKEND I PRÁCI V OKOLÍ
Pohořelický portál se stal za devět
let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak
na jeho stránkách kromě regionálních
zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky
zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky nového tobogánu v Pasohlávkách nebo si
přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích v Pohořelicích, ale rádi byste
se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte,
co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte
vyrazit ven a hledáte událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář
regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další
možná vyžití pro rodiny, skupiny i jed-

notlivce. Vyhledávat je můžete
jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že
akci sami pořádáte a chcete,
aby se o ní dozvědělo i široké
okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním
pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich
se objeví také na facebookové stránce
Region Pohořelicko, kterou v současnosti sleduje bezmála tisíc uživatelů.
Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku
místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte,
o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni
dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy,
kterým momentálně schází pracovní

síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím
bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého
působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc
můžete i zařazením své společnosti do
katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.pohořelicko.
cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě
vám.
Eva Krejčí

„PRACOVALI JSME VE STEJNÉM REŽIMU JAKO PŘED KRIZÍ“
komentuje v rozhovoru nastalou
situaci Paweł Sławatycki, ředitel tiskárny CPI Moravia Books.
Pohořelická tiskárna patří mezi
nejdéle působící firmy ve městě.
14

Zaměstnává zhruba 300 lidí. Od
března se mnohé podniky potýkají
s těžkostmi kvůli koronavirové epidemii. Můžete v krátkosti popsat,
co se dělo v tiskárně a k jakým opatřením jste museli přistoupit?

Zavedli jsme stejná opatření jako
většina firem. To znamená, že jsme
zakázali návštěvy ve firmě, zrušili
jsme jazykové kurzy, služební cesty
a veškeré externí aktivity. V této době
měli do firmy přístup pouze naši za-
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městnanci. Přesun papíru a veškerého
materiálu potřebného k výrobě knih
naopak omezen nebyl. Samozřejmě
jsme omezili pohyb řidičů a dodavatelů v naší firmě.

zarbeitu. Paradoxně jsme tak v těch
nejkritičtějších měsících měli ve srovnání s minulým rokem vyšší počet zakázek, ale jen díky těmto převzatým
zakázkám.

Měli jste dostatek hygienických
pomůcek?
Měli jsme nedostatek dezinfekce.
S tím nám pomohlo město Pohořelice,
které nám dezinfekci dodalo. Nakoupili
jsme roušky pro všechny naše zaměstnance, ale jako většina kreativních Čechů si mnozí ušili vlastní roušky.
Co je určitě pozitivní, že jsme neměli ve firmě ani jeden případ nemoci
covid-19. Zpočátku jsme měli obavy
o fungování firmy, kdyby se nákaza
u nás projevila. Nikdo nevěděl, jak
moc reálné je toto nebezpečí. V rámci vedení firmy jsme měli každodenní
schůzky, kde jsme řešili krizové plány,
a jak bychom v takovém případě postupovali.

Nyní už se stav v Německu změnil a vaše sesterské továrny opět
fungují. Vnímáte teď propad v přílivu zakázek, když už nedochází
k přebírání německých zakázek?
Propad zakázek jsme sledovali
v dubnu, květnu a červnu. Přičemž
červen už začal najíždět na normální
úroveň a od července je objem zakázek srovnatelný s loňským rokem.
Doufáme, že pro nás hlavní sezona,
která na knižním trhu začíná v srpnu
a běží až do Vánoc, bude vypadat podobně jako minulý rok.

Došlo i k propouštění zaměstnanců či zkracování pracovní doby?
Pracovali jsme ve stejném režimu
jako před krizí. Pracujeme ve třísměnném provozu. Pouze jsme směny zkrátili o půl hodiny, aby se zaměstnanci
z jednotlivých směn vzájemně nesetkávali, a tím jsme omezili kontakt více
lidí na jednom místě.
Knižní trh se na nějakou dobu
zcela zastavil. Rušily se knižní veletrhy, byla zavřená knihkupectví.
Jak se tato situace podepsala na
ekonomických výsledcích firmy?
Má tiskárna dostatek zakázek?
Český, polský, německý a rakouský
knižní trh, kde působíme, se opravdu
zastavil. Znamenalo to pro nás přibližně o 40% méně výroby, kterou bychom v tomto období za normálních
podmínek měli. Naštěstí máme výhodu, že jsme součástí skupiny, která
má v Evropě více tiskáren, a tak můžeme lépe reagovat na nečekané události. Pro naši tiskárnu to znamenalo,
že jsme převzali zakázky z Německa,
které tamní tiskárny nemohly zpracovávat, protože měly omezený provoz
z důvodu uplatnění německého kur-

WWW.POHORELICE.CZ

Vypadá to tedy, že zákazníci se
do knihkupectví vrátili a chuť nakupovat knihy je nepřešla?
Ano. Statistické údaje, které sleduji, jasně ukazují, že během pandemie
a lockdownu se četlo více knížek než
za normálních podmínek. Lidé byli
více doma, pracovali z domu nebo
v kurzarbeitu, a tak se i více četlo.
S koronavirem se pravděpodobně budeme muset naučit žít. Došlo
ve skupině CPI k nějaké dlouhodobé změně, která vzešla z této výjimečné situace? Lze odhadnout budoucí vývoj a připravuje se nějak
tiskárna, aby tuto nelehkou dobu
zvládla?
Budoucí vývoj odhadnout nelze.
Připravujeme různé scénáře a krizové
plány, jak bychom se ve které situaci
zachovali. Více dělat nemůžeme. Naučili jsme se flexibilněji spolupracovat
s našimi sesterskými tiskárnami ze
skupiny CPI. Pokud by se jedna z tiskáren dostala do nějaké náročné situace,
jsme nyní schopni rychle a pružně reagovat, abychom dostáli svým závazkům a mohli knihy i přesto tisknout
a vyrábět.
Když jste před dvěma roky nastupoval do funkce ředitele, asi Vás
ani ve snu nenapadlo, že budete

čelit takovým výzvám. Jak jste vše
prožíval?
Tato krize pro mě byla a stále je jednou z nejtěžších zkoušek, jakou jsem
v profesním životě zažil. Krize stále
není u konce, takže pořád jsme opatrní. Během té největší krize, kdy jsme
ani nevěděli, co bude další den, jsme
v rámci krizového managementu reagovali velmi rychle a pružně. Jsem
opravdu hrdý na své kolegy a vedoucí jednotlivých oddělení, kteří situaci
zvládli na výbornou. Z toho mám velkou radost. Nepropadli jsme panice.
Přemýšleli jsme, co může nastat druhý
den a jak chránit naše zaměstnance
a zaručit jim dostatek práce. V době,
kdy firmy zavíraly provozy, vyráběly
v omezených režimech a posílaly pracovníky domů, jsme našim zaměstnancům zajistili nepřerušený provoz,
a tedy i nepřerušený finanční příjem.
Na závěr mi prozraďte, zda máte
právě rozečtenou nějakou knihu?
Právě čtu knihu The Reckoning od
Johna Grishama, který píše thrillery
z právnického prostředí, a když jedu
autem, poslouchám rád audioknihy.
Tam teď mám od Kena Folleta Pád titánů.
Děkuji za rozhovor.
Martina Kounková
15
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
STAROSTA REAGUJE – ČLÁNEK MUZEJNÍHO SPOLKU POHOŘELICE V PRÁZDNINOVÉM DVOJČÍSLE
V prázdninovém dvojčísle našeho
Pohořelického zpravodaje jsem se
dočetl o útrapách a příkořích, které
na členech Muzejního spolku pácháme. Předně je nutno říci, že naopak si
činnosti členů Muzejního spolku pro
město, pro zachování jeho kulturní
a historické paměti vážíme a snažíme
se o jeho podporu. Uvědomujeme si,
že každý spolek, a tím spíše spolek
shromažďující různé předměty historické hodnoty, potřebuje určitou plochu ať již pro depozitář nebo plochu
pro výstavní činnost. Snažíme se najít
vhodné prostory pro každý ze spolků,
které v Pohořelicích působí, ne vždy
se to podaří v plné míře. Věřím, že
u Muzejního spolku budeme alespoň
zčásti úspěšní.
Po přestěhování pracovníků MěÚ
do objektu na ul. Vídeňská využíval
Muzejní spolek prostory v části staré Radnice. Protože budova Radnice
nebyla v dobrém stavu, bylo třeba ji
opravit. Opravy nešlo provést za provozu, navíc se týkaly celého objektu.
Muzejní spolek se přestěhoval do prostor Konírny. Budova se v posledních
letech ukázala jako ne příliš perspektivní s ohledem na horšící se stavebně technický stav objektu. Na opravu
sousední stavby, památkově chráněný Pfann, se před 2 lety podařilo získat dotaci. Na Konírnu se dlouhodobě
nedaří získat prostředky z dotačních
titulů. Provést celkovou rekonstrukci
pouze z finančních prostředků města není reálné. To je vysvětlení, proč
nemohlo „být už hotovo!!!“, jak uvádí

předseda Muzejního spolku ve svém
článku.
Až letos se zablýskla naděje. Museli jsme v krátké době dosáhnout
registrace Konírny v Národní databázi
brownfieldů, spravované agenturou
Czechinvest, pro nepodnikatelské
využití a podat žádost na její opravu
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Podmínkou je, že náš projekt obstojí
při hodnocení v porovnání s jinými
žádostmi. Oprava Konírny do finální
podoby předpokládá investici do 30
milionů korun, z toho maximální výše
dotace je 60 %, tj. 18 milionů korun.
Zkuste si odhadnout, jaká je pravděpodobnost získání dotace, když ve výzvě je k dispozici pouze 200 mil. Kč na
celou naši republiku...
Nyní se snažíme ve veřejné soutěži vybrat dodavatele, který provede
statické zpevnění budovy Konírny, vymění krov a střešní krytinu. Tyto práce budou hrazeny z dlouhodobého
úvěru, který si město bere na realizaci
zastupitelstvem města schválených
investic. Dne 10.6.2020 byla žádost
o poskytnutí dotace k opravě Konírny,
tj. krov, střecha, vnitřní prostory, zpracována a podána na Ministerstvo pro
místní rozvoj.
V současné chvíli počítáme s uložením depozitáře Muzejního spolku
do části jednoho z městských objektů.
Jako občan města a jako člen vedení
města jsem rád, že se podařilo najít
prostředky na záchranu jedné z pozoruhodných budov ve městě. S opravou jsou však spojena i různá ome-

zení, např. vyklizení prostor po dobu
oprav. V případě získání dotace by se
nám zřejmě podařilo opravit objekt
včetně interiéru. Když na dotaci nedosáhneme, vyměníme střechu a budovu staticky zajistíme. Interiér přijde na
řadu někdy v budoucnu. Nebudeme
se ale bát, že se prolomí střecha, že
do objektu zateče apod., a budou tak
poškozeny stávající sbírky Muzejního
spolku. Představa, že se měla Konírna
opravovat současně s Pfannem, je určitě zajímavá, ale na obě stavby město
nemělo finanční prostředky a nebyly
ani vyhlášeny vhodné dotační tituly.
Při stěhování sbírek pomohou členům
Muzejního spolku pracovníci údržby
města.
Účel, který je zmiňovaný v podané
žádosti o dotaci a pro který by nadále
opravená Konírna měla sloužit, je právě výstavní činnost Muzejního spolku,
pořádání komunitních akcí, zahájení
adventu, farmářské trhy apod. Chtěli
bychom tak propojit Konírnu s dvorem nově opraveného Komunitního
centra Pfann, aby tvořilo jeden funkční celek, jako tomu bylo v minulosti.
Věřím, že se nám, při spojení sil vedení města, podpory zastupitelů a s porozuměním členů Muzejního spolku,
projekt podaří v blízké době zrealizovat.
Přijďte se zúčastnit slavnostního
otevření Komunitního centra Pfann
v pátek 11. září v 16.00 hodin. Těším se
na setkání s vámi.
Bc. Miroslav Novák, DiS,
starosta

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ POHOŘELICE
Tradiční rybářské závody se v letošním roce v květnu 2020 nekonaly vzhledem ke covidu-19, ale jelikož se
situace stále nelepší, rozhodl výbor pobočného spolku
MO Pohořelice rybářské závody neuskutečnit ani v pů-
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vodně plánovaném náhradnim termínu na podzim
tohoto roku. Budeme doufat, že se situace brzy zlepší
a závody se v příštím roce konat budou.
Miloš Horák, předseda pobočného spolku
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VZPOMÍNÁME
Dne 30. 8. 2020 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a sestra
Jiřina Schimmerlová.
Vzpomínáme.

VZPOMÍNÁME
Dne 9. září 2020 uplynou dva roky,
co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní Vlasta Jílková.
S láskou vzpomínají manžel Antonín, syn Vlastimil a dcera Dana s rodinou.

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Dne 3. září 2020 uplyne 15 roků od úmrtí pana
Ing. Rostislava Čecha. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Každou ránu čas zahojí,
v srdci bolest zůstane,
dál jen vzpomínání…

“Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.”
Dne 4. září 2020 uplyne 20 let od smrti mé maminky paní Heleny Horáčkové, rozené Strakové.
Kdo jste ji měl rád, věnujte ji prosím tichou
vzpomínku.
Vlaď ka Nechutová s rodinou.

manželka Renata
rodina Čechova a Bartoňkova

Vzpomínku věnuji i své babičce, paní Anně
Zobačové, která nás opustila 11. září 2000.

AKCE
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