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Vážení spoluobčané,
bohužel září nám nezačalo úplně
nejlépe a předpokládám, že v podobném duchu se ponese také říjen a celý
zbytek roku. Mám na mysli nošení roušek, rozestupy a mytí rukou, normální život jako by se vytrácel. Náhradní
termíny kulturních akcí, které se měly
původně pořádat koncem jara a během léta, jsou nyní bez náhrady rušeny. Z roušek se stávají módní doplňky,
jako by nošení roušky snad bylo normální… Chápu omezení, doporučení

a odpovědnost za zdraví nás všech, ale
chci věřit, že se jedná o dobu přechodnou, jinak by to celé snad ani nedávalo
smysl. Uchovejme si v sobě radost, touhy, neklid, zdravý rozum, kritické myšlení, a pochybování o věcech, které se
dějí kolem nás. Až, a věřím, že to bude
brzy, roušky opět zahodíme, budeme
tyto vlastnosti potřebovat.
Za vedení města vám přeji říjen
plný optimismu.
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
47. schůze rady města, konaná dne 19.8.2020, projednala mimo jiné i tuto problematiku:
• schválila pronájem bufetu na sportovní hale firmě MEMA
Food, s.r.o.,, Ostrava,
• schválila stavební vícepráce na MŠ Šumická provedené
Davidem Zpěvákem, Cvrčovice ve výši 78.836 Kč,
• schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Pohořelice, cesta
Mlýnská a prodloužení propustku“ se zhotovitelem díla
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., o prodloužení termínu
ukončení stavby do 15.10.2020,
• schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 193/2000 – „Rekonstrukce sportovního povrchu – Sportovní hala v Pohořelicích“ se zhotovitelem Schenk-sportovní podlahy, spol.
s r.o., Brno,
• schválila Dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.10.2019
mezi městem Pohořelice a Ing. arch. Ivanou Smékalovou,
Brno, o úpravě termínu plnění – rozšíření hřbitova,
• schválila Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 9090005476 pro akci „Pohořelice, Smuteční síň, rozšíření
hřbitova“ s E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice za předpokládané náklady 363.215 Kč vč. DPH,
• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu POHOŘELICE - město
pro rodinu 2020 a přijímá dotaci ve výši 40 000 Kč na realizaci tohoto projektu z rozpočtu Jihomoravského kraje,
• vzala na vědomí studii zástavby pozemků ul. Brněnská –
ZOŠI LOGISTICS Pohořelice,
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy Pohořelice – Lidická 465 – služebna městské policie“ s Archika – architektonická projekční kancelář, s.r.o., Brno,
• schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo„Parkoviště u zdravotního střediska, Brněnská 2 v Pohořelicích“ se zhotovitelem díla SET – stavby s.r.o., o prodloužení termínu pro
výsadbu křovin a stromů do 30.10.2020,
• v souladu s ustanovením §102 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválila podání žádosti o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy
Pohořelice, příspěvkové organizace, IČO: 49137042, které
se týkají:

a) navýšení kapacity mateřské školy z 217 na 234 dětí, tj.
navýšení kapacity u místa výkonu činnosti Šumická
727, Pohořelice 691 23, o 17 dětí, tj. na 52 dětí,
b) navýšení kapacity školní jídelny - výdejny na adrese
Šumická 727, Pohořelice 691 23, z 35 na 52 strávníků,
vše s účinností od 16.9.2020.
XIX. zasedání zastupitelstva města, konané dne 2.9.2020,
projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo rozpočtové opatření města č. 6/2020 včetně
předloženého doplňku a dočerpání úvěru č. 99021329325,
do výše úvěrového limitu, na akci „Úprava předpolí Pfannu“ ve výši 2.071.900 Kč a na akci „Konírna - výstavní prostory“ ve výši 729.400 Kč dle návrhu,
• schválilo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
Pohořelice 2021-2022,
• vzalo na vědomí Program rozvoje města Pohořelice pro
období 2022 – 2030, populační projekce obyvatel 20192030, analýza školství ve vazbě na populační projekci vypracovanou MAS Podbrněnsko, spolek,
• vzalo na vědomí návrh nového projektu CPI „Zóna 23 ha“,
přednesený panem Apeltauerem, zástupcem firmy,
• schválilo poskytnutí dotací a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pohořelice s poskytovateli sociálních služeb tvořících minimální síť
ORP Pohořelice na rok 2020,
• schválilo úpravu „pravidel bariéry“ v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Pohořelice pro rok 2021
a 2022 dle návrhu,
• vzalo na vědomí územní studii bytové zástavby na ul.
Znojemská a územní studii nové mateřské školy, zpracovatel Ing. arch. Pavel Klein - KT architekti, Brno,
• vzalo na vědomí územní studii obytné lokality pro výstavbu rodinných domů u kasáren zpracovanou projektantem Ing. Michalem Novákem, Třebíč,
• schválilo investiční záměr s názvem „Smíšený bytový dům
KASÁRNA“,
• schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14.1.2020 s firmou AVENTIN, spol. s.r.o., Znojmo,
dle návrhu.
Mgr. Renata Babčanová, MěÚ Pohořelice

INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
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
byl uložen kabel veřejného osvětlení a postaveny stožáry
veřejného osvětlení včetně svítidel. Osvětlení je již funkční, firma po pracích zapravuje překopy, chodníky, bude
2

odstraňovat betonové sloupy. Město chce zpevnit plochu
v uličkách, ale zjistili jsme, že ne všechny nemovitosti jsou
připojeny na sítě (zejména voda, splašková kanalizace).
Vyzýváme proto vlastníky nemovitostí v této lokalitě, aby
nám sdělili, zda jsou připojeni, event. během jaké doby
jsou schopni si přípojky (nechat) zhotovit. Vlastníkům nemovitostí byl zaslán dopis s popisem situace. Vyjádření budou zasílána na útvar investic MěÚ Pohořelice.
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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Parkoviště u zdravotního střediska
U zdravotního střediska byla dokončena stavba parkoviště
pro cca 70 aut. Součástí parkoviště bude v budoucnu dobíjecí stanice pro elektroauta (záležitost společnosti Eon).
Stavba je zatím v „záběhu“, není vybíráno parkovné.
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 hradí
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. Přeložky sítí jsou časově i finančně náročné, člověk
ani netuší, kolik různých sítí je schovaných v zemi. Při budování tzv. „kufru“ pod místní komunikací na ul. Sportovní
firma narazila na složité zakládací podmínky. Záležitost je
řešena se zhotovitelem a projektanty.
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 na fasádě jsou dokončené, lešení bylo v polovině září rozebráno. Firma bude
provádět práce na soklu a chodníku.
Plynofikace části Chaloupek
V roce 2019 byly zahájeny projekční práce na plynofikaci části Chaloupek – ulice Lázeňská, Poříčí, 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 do léta roku 2021 provedla,
a občané by pak mohli navázat a v roce 2021 nebo 2022
zřizovat do svých obydlí plynové přípojky k vytápění nebo
k vaření.
Zpevnění části komunikace na ul. Mlýnské
Práce provede na podzim firma Inženýrské stavby Hodonín. Bude se jednat o živičný povrch od ul. Mlýnské k vodoteči směr ul. Na Hrázkách a úpravu propustku přes vodoteč. Vlastníci tří rodinných domků z nové výstavby budou
WWW.POHORELICE.CZ

Brněnská, parkoviště u zdravotního střediska

Okružní křižovatka, přeložky sítí Znojemská

Brněnská 120, oprava fasády

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 pokračují i v září, součástí je
postavení chodníku od křižovatky u Jednoty po odbočku k bývalému mlýnu. Dále zde budou lampy veřejného
osvětlení, zúžení vozovky v blízkosti autobusových zastá3

ŘÍJEN 2020

vek, zpevnění zálivu pro autobus ve směru na Pohořelice
a samotný přechod. Podél chodníku bude v místech bývalé mateřské školky zpevněn pruh pro podélné parkování osobních vozidel. Již projektování bylo komplikované,
bylo třeba zohlednit řadu požadavků dotčených orgánů.
Stavba bude stát více než 3 miliony korun.
Úpravy vstupních prostor v kině
Během prázdnin a září provedla firma z Dolních Louček
úpravy ve vstupních prostorách v bývalém kině. Cílem
bylo zlepšit úroveň vstupu, vymezit prostor pro šatnu
a celkově zkvalitnit prostředí v tomto objektu. Finanční situace nám zatím neumožňuje pustit se do opravy sálu, interiéry objektu jsou opravovány postupně (v loňském roce
např. toalety). Veřejnost zhlédla opravené prostory 15. září
při návštěvě představení Čarodějky v kuchyni.
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 v posledních letech zhoršená
kvalita 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 byla položena
nášlapná vrstva a vyznačeny čáry. Od 10. září prostor sportovní haly mohou 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 umožnily od 1. září přijmout dalších
20 dětí do MŠ.
Za provedení stavebních úprav v tak krátkém čase děkujeme pracovníkům společnosti Winning PS – stavební firma.
Za velmi dobrou organizační práci a zajištění konečných
úprav objektu i zahrady děkujeme paní ředitelce Bc. Kloudové a jejímu týmu.
Oprava objektu bývalého hotelu Pfann
Představení opraveného objektu proběhlo ve dnech 11.
a 12. září. V pátek odpoledne byl objekt slavnostně předán
uživatelům za účasti několika set občanů. Přítomní využili
možnost prohlédnout si zrekonstruované prostory. V sobotu 12. září areál Pfannu uvítal návštěvníky „Dne zdraví“.
Přejeme všem uživatelům objektu (klub seniorů, SVČ-ma4

Kino, vstupní hala

Kino, šatna
pro vystupující

Sportovní hala, nový povrch

Pfann, představení objektu veřejnosti 2020.09.11.

teřské centrum, klub Pfann, OU Cvrčovice, skauti, Charita,
psychologická poradna), aby se jim v opravených prostorách líbilo a mohli zde provozovat svou činnost. Stavební
úpravy a pořízení vnitřního vybavení stály cca 73 milionů
korun. Z této částky jsme získali 40,5 mil. Kč dotaci z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu.
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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ŘSD opravuje povrch silnice I/52 v úseku křižovatka
Proklatá po hřbitov v Nové Vsi
Pro ŘSD opravuje úsek silnice I/52 společnost Porr. Práce
jsou naplánovány od 14.9. do 20.11.2020.
Osobní automobily a kamiony ve směru na Mikulov objíždějí opravovaný úsek přes Branišovice a Vlasatice. Ve směru na Brno se jede mezi Novou Vsí a Proklatou po opravované silnici. Autobusy linky 105 jezdí ve směru na Mikulov
přes Velký a Mariánský Dvůr, Vilémov do Nové Vsi. Autobusy staví ve Velkém Dvoře, je to vlastně dočasně posunutá
zastávka z Proklaté.
Rozbitý povrch objížďky bude na kritických místech zapraven.
Velký Dvůr, splašková kanalizace
Po letech příprav a očekávání jsme obdrželi informaci,
že společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (dále
jen VaK) uspěla na Státním fondu životního prostředí ČR
se žádostí o dotaci na vybudování splaškové kanalizace
ve Velkém Dvoře. VaK do akce vloží získanou dotaci (cca
27 milionů Kč), město hradí zbytek akce (předběžně cca
15 milionů Kč) a zpracovanou projektovou dokumentaci.
Protože investorem bude VaK, ušetří město částku DPH ve
výši přes 8 milionů Kč. Nyní bude probíhat výběr zhotovitele a technického dozoru stavby. Stavba sama začne zřejmě na jaře 2021, trvat bude asi 1 rok.

Dlouhá, Pšeničná, oprava tzv. „Konírny“ v areálu Pfann
Opravu Konírny provádí společnost Winning PS – stavební
firma. Jedná se o výměnu střechy, vyklizení půdy, zpevnění kleneb, dozdívky poškozeného zdiva. Práce potrvají do
zimy.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

Konírna, odstranění starého krovu, oprava kleneb

OZNÁMENÍ MĚÚ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termíny:
Pohořelice
3.11.2020 (úterý)
Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr 10.11.2020 (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
Nová Ves, Smolín
a Velký Dvůr

5. - 7.11.2020 (čtvrtek až sobota)
12. - 14.11.2020 (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, 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.
WWW.POHORELICE.CZ

Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou
se dále zpracovávat.
Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, pneumatiky, 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
3.11.2020; Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr 10.11.2020).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR, s.r.o.
Kontejnery budou umístěny i v zahrádkářské oblasti za
ul. Brněnská v termínu 5. - 7.11.2020 - zajišťuje město Pohořelice.
Ing. Ivana Galiová,
referentka odboru životního prostředí
5
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM POHOŘELICE
OZNÁMENÍ
Divadelní představení Natěrač se bude konat 21.11.2020. Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová a Eva Decastelo. Jedná se o náhradní termín - vstupenky a čas zůstávají v platnosti. Předprodej vstupenek v městské knihovně.
Koordinátorka komunitního centra, Dominika Zapalačová

DEN S IZS
Město Pohořelice pořádalo společně se SVČ Pohořelice dne 18.9.2020 již
tradiční akci Den s Integrovaným záchranným systémem. Akce se konala
v rámci celoročního projektu Prevence kriminality 2020.
Den s Integrovaným záchranným
systémem Pohořelice, V. ročník, byl
tentokráte určen pro žáky základní
školy Pohořelice - účastnilo se 77 žáků
z 5.tříd. V tento den se žákům základní
školy představily složky Integrovaného záchranného systému JMK - hasiči,
policie, Červený kříž, městská policie.
K akci se připojil také BESIP, který měl
pro žáky připravené dopravní testy.
Akce se také účastnila již tradičně nezisková organizace POPÁLKY, o.p.s.,
(jedná se o organizaci, která se zabývá
pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Kliniky
popálenin a rekonstrukční chirurgie.)
V rámci akce byla předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže Brno
simulace dopravní nehody. Dále byly
pro žáky připraveny stanoviště hasičů,
BESIPu, Červeného kříže a POPÁLEK,
kde si zopakovali zásady bezpečného
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chování na silnici, dopravní předpisy,
zásady první pomoci. Součástí programu bylo také předvedení práce
psovodů, které se žákům moc líbilo.
Akce byla financována městem
Pohořelice a nově spolufinancová-

na z prostředků Evropské unie, a to
v rámci projektu MAS Podbrněnsko
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
SO ORP Pohořelice II.
Koordinátorka komunitního centra
Dominika Zapalačová
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NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM PFANN
Dne 11.9.2020 se uskutečnilo slavnostní otevření nového komunitního centra Pfann.

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU
REKONSTRUKCE HOTELU PFANN V POHOŘELICÍCH – MULTIGENERAČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005179
Město Pohořelice dokončilo realizaci investiční akce spolufinancované z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného
regionálního operačního programu. Prioritní osa IROP: 06.2.
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Specifický cíl: 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi
Projekt byl podpořen v rámci integrované strategie Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatnění nástroje ITI.
Předmětem investiční akce byla rekonstrukce památkově
chráněného objektu bývalého hotelu Pfann v centru města. V jeho prostorách bylo vybudováno nové multigenerač-

WWW.POHORELICE.CZ

ní komunitní centrum, které bude sloužit k setkávání členů
komunity a které umožní realizaci sociálních, vzdělávacích
a kulturních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci v rámci celé
komunity.
V rámci rekonstrukce objektu byl respektován historický
ráz budovy (první zmínky o objektu jsou z roku 1598, tzv. dvůr
„Runden Stein“ ) a v co nejširší míře bylo zachováno původní
uspořádání místností včetně klenutých stropních konstrukcí.
Došlo k vybudování a vybavení přednáškového sálu, klubovny pro seniory, prostor praktické výuky pro žáky Odborného
učiliště Cvrčovice (cvičná prodejna U kafíčka), klubovny pro
matky s dětmi, zimní zahrady a provozního a technického
zázemí budovy v rámci přízemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží byly vybudovány prostory pro mládež – klubov-
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na pro skauty, klub mládeže Pfann. Nachází se zde prostory
pro činnost terénní pečovatelské služby, kancelář koordinátora komunitního centra a prostory pro sociální služby, kde
najde zázemí psycholog a sociální pracovníci Městského úřadu Pohořelice.
Zrekonstruované prostory komunitního centra jsou
vybaveny moderním nábytkem a některé prostory také IT
technikou.
Realizace projektu přispěla ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální inkluze a celého komunitního života
města Pohořelice a okolních obcí správního obvodu ORP.
Od poloviny září 2020 bude plně zahájena činnost komunitního centra, kdy bude nabízet a poskytovat tyto aktivity
a služby:
Realizace volno časových aktivit, kulturní, zájmové
a vzdělávací akce:
• kulturní, zájmové a vzdělávací akce
• bezpečné a podnětné prostředí smysluplné trávení volného času neformální přátelská setkání
• prostor pro aktivitu mládeže
Poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních
službách:
• pečovatelská služba
• kontaktní centrum – „Street worker“
• sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Provoz poraden pro občany:
• psycholog, poradna pro mezilidské vztahy a pro rodinu
Subjekty, které najdete v objektu od září 2020:
• Odborné učiliště Cvrčovice, školní pracoviště – prodejna,
výroba pečiva
• Mateřské centrum Motýlci – Středisko volného času Pohořelice Klub mládeže Pfann – Středisko volného času Pohořelice Skautský oddíl IGNIS Pohořelice
• Klub seniorů Pohořelice
• Charitní pečovatelská služba Břeclav, pracoviště Pohořelice
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy –
PhDr. Milan Trávníček (psycholog) Sociální pracovník MěÚ
Pohořelice
• Koordinátor komunitního centra
• Kulturní a informační centrum
Myšlenkou rekonstrukce památkově chráněného objektu hotelu Pfann, který se nachází v centru města Pohořelice,
se zabývalo vedení města již v předchozích volebních
obdobích. Intenzivní projekční práce byly zahájeny v roce
2016, v prosinci 2016 nabylo právní moci územní rozhodnutí,
v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení. V květnu
2017 byla podána žádost o dotaci. V říjnu 2017 město získalo příslib dotace a byly ihned zahájeny práce na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby. V dubnu a květnu 2018 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Vítě8

zem výběrového řízení se stala firma KALÁB – stavební firma,
s.r.o. (nyní Winning PS – stavební firma, s.r.o.), která zahájila
stavební práce v červnu 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o památkově chráněný objekt, probíhala celá stavba
za přítomnosti a dohledu Národního památkového ústavu
Brno. Stavba byla zkolaudována dne 14. 7. 2020. V období září
– říjen 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele nábytku.
Smlouva byla uzavřena s vítěznou firmou FORM, spol. s r.o.,
která realizovala dodávku v období červen- srpen 2020.
V následující tabulce je uveden přehled výdajů projektu
v tis. Kč vč. DPH:
Celkové vynaložené výdaje
72 990,00 tis. Kč
Výše dotace 90% ze způsobilých výdajů 40 500,00 tis. Kč
Vlastní zdroje města
32 490,00 tis. Kč
Město Pohořelice nyní zpracovává závěrečné vyúčtování projektu. Doposud proplacená částka dotace je ve výši
27 683 tis. Kč.
Na úspěšné realizaci celého projektu se podílely tyto firmy:
Winning PS – stavební firma, zhotovitel díla
s.r.o.
ARCHIKA – architektonická
projektová dokumentace,
projekční kancelář s.r.o.
autorský dozor
Ing. Michal Rak
technický dozor investora
Arrano Group s.r.o.
BOZP
FORM, spol. s r.o.
nábytek
AV Media, a.s.
vybavení ICT
Eurovision, a.s.
zpracování žádosti o dotaci
Centrum pro regionální
dotační orgán
rozvoj ČR
Za investora projektu, tj. Město Pohořelice, se staral o celý
projekt od jeho počátků až do dnešních dnů projektový tým
ve složení:
• Bc. Miroslav Novák – projektový manažer (starosta)
• Mgr. Patrik Pařil – projektový manažer (místostarosta)
• Ing. Josef Svoboda – projektový manažer (místostarosta)
• Ing. Hana Mlýnková – hlavní koordinátor projektu, finanční manažer
• Mgr. Pavel Šotnar – památková péče, stavební úřad MěÚ
Pohořelice
• Ing. Pavel Stejskal – technický asistent
• Soňa Čeperová, Gabriela Čermáková, Jana Panochová –
účetní
Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt
podporující dostupnost sociální inkluze a komunitní život ve
městě a blízkém okolí podařilo zrealizovat, a že prostředky
Evropské unie v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života občanů města a regionu.
Za projektový tým
Ing. Hana Mlýnková
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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HISTORIE A ARCHITEKTURA - HOTEL PHANN
Jedná se o nárožní jednopatrovou
budovu s jádrem z konce 16. století,
barokně přestavěným v 17. století. Jde
o jednu z nejstarších světských staveb
s architektonicky výrazným průčelím,
která se podílí na vytváření historického
urbanismu města.
Historie objektu:
Stavebně historický průzkum objektu, zpracovaný panem PhDr. Janem
Eliášem (historikem architektury, znalcem), v roce 2012, datuje první dochované zmínky o tomto objektu do roku
1598, kdy tzv. dvůr Runden Stein koupil
pan Krištof Dyckart od paní Uršuly za 2
200 zl. počtu moravského. Poté v období do roku 1663 měnil svobodný dvůr
často majitele a v roce 1663 jej vlastnil
brněnský královský rychtář Pavel Ingác
Morgenthaler. Z jeho vlastnictví neměl
ale valný užitek a při tatarském vpádu
do Pohořelic roku 1663 byl dvůr spolu
s většinou pohořelických domů vyrabován. V roce 1676 při požáru města vyhořela také zdejší hospoda, a tedy i dvůr,
ten nebyl obnoven a pustl.
V roce 1682 jej brněnský rychtář
Morgenthaler vrátil jako dar zpět Valdštejnům, totiž dceři Adama Františka
Valdštejna Marii.
Jelikož Pohořelice byly přirozeným
centrem jižní části židlochovického
panství a hraběnka Marie s dcerami
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zde neměla kde bydlet, lze předpokládat, že tento objekt nechala přestavět
na svoje vedlejší sídlo. To vysvětluje
důraz na reprezentaci, který spatřujeme v pořízení barokní patrové arkády
na dvorním průčelí objektu. Krátce zde
pak žila Marie Anna Františka se svým
manželem hr. Paarem (než byl postaven
objekt tzv. Paarova zámečku). Poté byl
objekt Pfann pronajímaný podnik, tzv.
hospoda U Bílého koníčka, a byl zdrojem příjmů do důchodu židlochovické
vrchnosti. V letech 1848-1945 byl na
hlavním pohořelickém náměstí ležící hostinec nazývaný dříve U Koníčka
„Zum Rößl“ majetkem mezi okolními
hostinskými význačné rodiny Pfannovy.
Po osvobození roku 1945 byly majitelky
odsunuty a hotel jako německý majetek konfiskován. Posléze přešel do správy MěNV Pohořelice.
Stavební historie objektu:
Slohově uchopitelný stavební vývoj
objektu začíná na přelomu 16. a 17. století, kdy konstatujeme jeho pozdně renesanční počátky.
V době 1598-1614 došlo k přestavbě
dvora na drobnošlechtické sídlo.
Z té doby pochází
přízemní sálová
místnost, zastropená pozdější re-

nesanční valenou klenbou se dvěma
páry pětibokých hřebínkových výsečí.
Po roce 1862 dochází k barokní přestavbě objektu, kde je kladen důraz na
reprezentaci. Barokní přestavba obnášela pořízení dnešní úhlové patrové budovy.
Stratigrafický průzkum objektu
Stratigrafický průzkum objektu,
zpracovaný nejdříve v roce 2017 firmou
MARSTON a při realizaci stavby doplněný a podrobněji rozpracovaný akademickým malířem – restaurátorem Václavem Holoubkem v roce 2019, odhalil
vzácné malby z doby renesance, baroka, secese až klasicismu zejména v II. NP
objektu.
Na základě konzultací zjištěných závěrů s pracovníky NPÚ Brno vyplynul
závěr: restaurování uvedených místností 2.26 (nyní místnost skautského oddílu) a 2.29 (nyní místnost klubu mládeže
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Pfann) ve II.NP a restaurování a konzervace stěn a stropů v místnostech 2.05,
2.18 a 2.26.
Celková plocha restaurování a konzervace je 105,1 m2.
V den slavnostního otevření měli
návštěvníci možnost prohlédnout si
všechny nové prostory a seznámit
se s činnostmi, které zde budou probíhat. Folklorní soubor Rozmarýnek
se postaral o krásné zahájení a dále
k tanci a poslechu hrála dechová skupina Venkovanka. Moc děkujeme za
účast a za pomoc všem zúčastněným
a těšíme se na další akce a setkání,
které zde budou probíhat.
Koordinátorka komunitního centra
Dominika Zapalačová
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE NA MĚSÍCE ŘÍJEN 2020
2.- 4. 10. pátek - neděle - Mistovství ČR juniorů OPEN
a WOMEN
Účast našich hráčů na celostátním turnaji v Ultimate frisbee
v Příbrami.
5.10. pondělí - Dopravní výchova ZŠ a MŠ Vlasatice
Dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ Vlasatice
na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
6.10. úterý - Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Troskotovice
Dopolední dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Troskotovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
8.10. čtvrtek - Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ Vranovice
Dopolední dopravní výchova systematická pro žáky ZŠ a MŠ
Vranovice na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích.
17.10. sobota - Den padajícího listí
Čtvrtý ročník podzimní slavnosti pro širokou veřejnost. Můžete se těšit na celou řadu poznávacích a výtvarných stanovišť, začátek ve 15:00 v místním parku, sraz u zdravotního
střediska.
29. – 30. 10 – čtvrtek - pátek – Discgolfové prázdniny
v Kobylí
Prázdninový program na discgolfovém hřišti v Kobylí.
31.10. – 1.11. sobota - neděle – Dračí Líheň
Tradiční amatérský turnaj týmů v Ultimate frisbee v Pohořelicích.

Podzimní prázdniny
Přinášíme nabídku volnočasového programu na podzimní prázdniny:
29.-30.10. čtvrtek - pátek - Podzimní prázdniny v přírodě – Cesta do pravěku
Prázdninová akce spojená s výletem do pravěké minulosti, hrami a dobrodružnými aktivitami v přírodě. Cena
250 Kč.
29.10. čtvrtek – Prázdninový program – sportovní den
Prázdninový výlet do kina v Brně. Cena 100 Kč.
30.10. pátek – Výlet do ZOO Brno
Prázdninový výlet do ZOO v Brně. Cena 200 Kč.
Přihlášky na všechny prázdninové programy na SVČ Pohořelice.
Projekty: projekt prevence, projekt Šablony II., Projekt OPVV.
Pro snadný přehled a plánování doporučujeme používat sdílený kalendář na našich webových stránkách
www.svcpohorelice.cz Těší se na vás a příjemnou zábavu vám přejí pracovníci SVČ Pohořelice. Přihlášky budou
k dispozici od 23. září, bližší informace a přihlášky u pracovníků nebo na SVČ Dlouhá 39.
Mgr. Dušan Hauser, pedagog volného času

DEN PADAJÍCÍHO LISTÍ

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Zveme vás na další
z podzimních akcí SVČ
Pohořelice na Den padajícího listí. Stejně jako
v předchozích letech je
připraven v podzimním
městském parku program pro rodiny s dětmi.
Akce se uskuteční v sobotu 17. října v 15.00. Zahájení bude u místního
zdravotního
střediska.
Přijďte se něco nového
dozvědět, naučit, vyrobit
a užít si krásný podzimní
den v přírodě.
Miroslava Janičatová

Město Pohořelice ve spolupráci se
Střediskem volného času Pohořelice a za
finanční podpory MAS Podbrněnsko
uspořádaly v pátek 18. září 2020 Den s Integrovaným záchranným systémem. Tato
akce byla určena pro žáky 5. ročníku ZŠ
a MŠ Pohořelice. Na žáky na úvod akce čekala simulovaná komentovaná dopravní
nehoda, kdy se krok po kroku dozvěděli,
jak by se měli správně zachovat, pokud by
se stali přímými svědky dopravní nehody.
Následně ke slovu přišli psovodi z kynologického klubu z Židlochovic, kteří si pro
žáky připravili akční vystoupení, kde ukázali jak základní povely a poslušnost psů,
tak opravdový zásah proti zloději. Potom
se žáci rozdělili do skupinek, ve kterých
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navštívili zajímavá stanoviště: Český červený kříž – zásady správné resuscitace,
hasiči z místní stanice Pohořelice - ukázka
hasičské techniky, BESIP - testy z pravidel
silničního provozu, Popálky, o.s., - prevence před úrazy vzniklými popálením.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným složkám a partnerům, kteří zajišťovali naši akci, velice si
vážíme jejich pomoci a těšíme se na další
spolupráci. Dále bychom chtěli poděkovat ZŠ a MŠ Pohořelice za účast na naší
akci. Doufáme, že naše akce obohatila
vědomosti žáků a že v případě potřeby se
nebudou bát je použít.
Bc. Antonín Tomeček,
pedagog volného času
11
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MUZEJNÍ SPOLEK POHOŘELICE
Vážení čtenáři,
po delší odmlce přinášíme aktuální i starší informace o naší činnosti
i o současném stavu, ve kterém se nacházíme.
Ale začněme od počátku:
Musím reagovat na příspěvek pana
starosty z posledního čísla zpravodaje.
Ať jsem náš prázdninový článek četl
mnohokrát, nikde jsem nenašel výrazy
jako „útrapy a příkoří“ - snad jen mezi
řádky to tak někdo chápal. Některé informace jsou tak trochu zavádějící, ale
důležité je, jak to vše vlastně dopadlo
a dopadá.
Takže - díky spolupráci s některými
zaměstnanci MěÚ se úspěšně realizovala akce „kulový blesk“, kdy stěhování
exponátů do kasáren bylo perfektně
zorganizováno, my členové MS jsme
vyklidili Konírnu až na předem domluvené věci, které jsou, doufáme, zajištěny proti poškození při opravách střechy. Krycí plachty zajistil rovněž MěÚ,
takže děkujeme.
Zatím je ale v jednání příspěvek
na nákup materiálu nutného pro renovaci, konzervaci a údržbu všech
exponátů odstěhovaných do vedlejších prostor na ulici Pšeničné, rovněž
tak slíbená oprava části střechy, kudy
nám prosakuje při dešti voda. A zmínka o tom, že se kdo nebude bát - cituji:
„že se prolomí střecha, že do objektu
zateče apod. a budou tak poškozeny
stávající sbírky MS“ - konec citátu. Vše
se již stalo, jen stav exponátů nemáme
zatím zjištěn, snad dešťová voda exponátům neuškodila.
Jsme rádi, že se nám podařilo prezentovat náš MS a svým způsobem
i město Pohořelice na celobrněnské
výstavě zahrádkářů a vinařů v prostorách královopolského kulturního
centra Semilasso. Během dvou dnů se
přišlo podívat 438 návštěvníků, kteří
se snad mimo jiné také dozvěděli něco
o našem městě. To byla poslední akce,
poslední výstava na „kdovíjakdlouhou“
dobu. Držte nám palce.
Závěrem bych chtěl poděkovat
panu starostovi, že ve svém příspěv-
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ku alespoň částečně informoval naši
širokou veřejnost o tom, co se běžný
občan nedozví, a to ani na veřejném
zasedání rady a zastupitelstva města.
A blahopřeji panu Sládkovi a jeho
pilným zaměstnancům, že bylo možno
v šibeničním termínu slavnostně ote-

vřít opravený hotel Pfann.
Přeji vám všem hlavně hodně zdraví, dobré nálady (nenechávejte si ji kazit věcmi okolo) a ať už jde ten nesmyslnej pavirus do propadliště dějin!
Ing. Jindřich Benkovič, předseda
Muzejního spolku Pohořelice
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DĚTSKÝ DEN VE SMOLÍNĚ
Dětský den se ve Smolíně konal v náhradním termínu
dne 15. 8. 2020.
Již druhým rokem akce proběhla na fotbalovém hřišti. Opět tu bylo plno atrakcí pro děti- skákací hrad, vodní
fotbálek i klouzačka, zorball, lezecká stěna a 10 soutěžních
stanovišť. Přihlášených 90 dětí obdrželo balíčky, dospělých
se zúčastnilo asi 180. Ve večerních hodinách se ještě konala
taneční zábava.
Poděkování patří smolínským hasičům a všem, kteří se
jakkoliv podíleli.
Irena Macháčková

POUŤ VE SMOLÍNĚ
Katolická obec ve Smolíně pořádala 16.8.2020 již čtvrtým rokem pouť. Průvod se odebral od kostelíka svatého Cyrila a Metoděje ke kapli svaté Panny Marie na kopci. Zde se konala slavnostní mše pro 60 zúčastněných.
Irena Macháčková

14

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POZVÁNKY

WWW.POHORELICE.CZ

15

ŘÍJEN 2020

16

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2020

INZERCE
Město Pohořelice
hledá
pracovníky
pro bezpečné
převádění dětí po
přechodu
před a po výuce.
Bližší info
u paní Formanové
na tel. č.:
728 472 967.
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