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Vážení spoluobčané,
zdá se, že se život v naší zemi
a také v Pohořelicích zase pomalu
vrací do normálu. Nadcházející období je, troufám si říci, po vánočních
svátcích nejkrásnějším obdobím –
doba prázdnin a dovolených, a bude
o to hezčí, když nebude spojena
s COVIDovými opatřeními. Využijte
těchto dní k odpočinku, sousedskému posezení u dobrého jídla a vína,
grilování, trávení času v přírodě,
u vody či u bazénu, v každém případě s rodinou a přáteli.
Doba distanční výuky dětem, učitelům, ba ani rodičům nepřála, i přesto věřím, že naše děti nám udělaly
radost vysvědčením nebo úspěšně
složily závěrečné či přijímací zkoušky.
Oceňme je za to; špatné známky už

nespraví ani velký pohlavek, ale malá
pochvala může do budoucna pomoci… Chtěl bych poděkovat a popřát
zaslouženou dovolenou našim učitelům a učitelkám a všem, kteří se během školního roku podílejí na vzdělávání našich dětí a na smysluplném
trávení jejich volného času, važme si
jejich práce.
S postupně se uvolňujícími opatřeními proti šíření nemoci COVID-19
pro vás připravujeme kulturní a společenské akce. Sledujte nás na facebooku nebo na webových stránkách
www.pohorelice.cz v záložce Kultura\Kulturní kalendář 2021.
Za vedení města vám přeji pěkné
letní dny.
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
66. schůze rady města, konaná dne
26.5.2021, mimo jiné projednala
a schválila:
• schválila uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo na stavbu: II/416
Pohořelice-okružní křižovatka, uzavřené s firmou IMOS Brno, a.s.

•

•
67. schůze rady města, konaná dne
2.6.2021, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Pohořelice a ZŠ a MŠ Pohořelice za
rok 2020 a vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
• schválila pronájem bývalého vojenského hřiště za parkem na pořádání
hudební akce dne 10.7.2021 od 15
do 22 hod. za nájem ve výši 1000 Kč,
• uložila vedení města připravit návrh na zasíťování pozemku p.č.
6533 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
(lokalita Velký Dvůr-Mariánov) pro
výstavbu rodinných domů,
• schválila Smlouvu o právu provést
stavbu č. 03MP-006267 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha „Silnice I/53, Branišovice – Pohořelice,
• schválila Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku
ve vlastnictví ČR-ÚZSVM pro stavbu

•

•

•

•

„Pohořelice EFEKT 2020-5 nových
sloupů VO“. Finanční náhrada se
předpokládá ve výši 18.000 Kč,
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Revitalizace
části městského parku Pohořelice
II., z dotačního programu OPŽP,
vzala na vědomí Zprávu ředitelky
MŠ Pohořelice o průběhu přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022,
vzala na vědomí žádost rodičů
o projednání otevření další třídy MŠ
v roce 2021 pro nepřijaté děti,
uložila předložit do příští rady města návrh na pronájem kontejnerů –
rozšíření tříd MŠ a jejich umístění na
ul. Šumická v areálu vedle školky,
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2021 s Attila Nemeš, Dolní Loučky – rekonstrukce
knihovny Smolín,
schválila Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo č. 445/2019 s E.ON Energie,
a.s. – Městský úřad Pohořelice, řešení centrální vzduchotechniky s rekuperací a chlazením.

68. schůze rady města, konaná dne
9.6.2021, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila uzavření nájemní smlouvy

•

•

•

•

u obecních bytů na dobu určitou,
schválila cenovou nabídku ve výši
725.032 Kč s DPH od firmy Dopravoprojekt Ostrava, a.s., Ostrava, na
zhotovení veřejné zakázky „Projektová dokumentace parkoviště nám.
Svobody“,
schválila cenovou nabídku ve výši
700.990,60 Kč s DPH od firmy Montop, spol. s r.o., Pohořelice, na provedení veřejné zakázky „Vytápění
– MŠ Šumická“,
souhlasila na základě žádosti ředitele se zřízením 2 přípravných tříd pro
školní rok 2021/2022 na Základní
škole a Mateřské škole Pohořelice,
doporučila zastupitelstvu města
schválit privatizaci garáží v BD Znojemská 1098 a 1099.

XXV. zasedání ZM dne 9.6.2021 projednalo a schválilo mimo jiné i tuto
problematiku:
• vzalo na vědomí svolání a pořad
jednání valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
která se bude konat dne 15.6.2021,
• schválilo Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Mgr. Renata Babčanová
MěÚ Pohořelice

INVESTIČNÍ AKCE VEE MĚS
MĚSTĚ
ĚSTĚ
STĚ
Plynofikace části Chaloupek
Smlouva byla podepsána se společností Hutira z Ivančic.
Práce byly zahájeny začátkem března. Zařízení staveniště je

Plynofikace, ul. Poříčí
2

na konci ulice Poříčí. Rozvody na ulici Lázeňské a Staropoštovní jsou v podstatě hotovy, firma nyní pracuje na Poříčí.
Práce probíhají podle harmonogramu, je předpoklad, že
v červenci t.r. budou plynovodní řady včetně přípojek hotovy. Po kolaudačním souhlasu a po propojení na rozvody
plynu budou moci zájemci připravovat vnitřní rozvody v rodinných domech.
Velký Dvůr, splašková kanalizace
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. Výběr zhotovitele proběhl, práce bude provádět společnost
IMOS. Stavba začala v červnu 2021, trvat bude asi 1 rok.

POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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Výsadba parčíku podél Šumického potoka, úprava plochy pro sport a relaxaci
V prostoru podél Šumického potoka, v místech mezi
ul. Znojemskou a bývalými kasárnami, vysadila společnost Kavyl 92 stromů a přes 260 keřů. Plocha byla doplněna herními prvky. Došlo k podstatnému zlepšení
možností trávení volného času pro rodiče s malými dětmi v této části města. Herní sestava byla smontována, na
vyčleněný pozemek byl navezen drobný kačírek (oblázky). Volné plochy byly osety travním semenem. Chceme
všichni mít trávu rovnoměrně vyrostlou. Žádáme proto
občany, aby chodili pouze po vymezených chodníčcích
a vydrželi ještě nějaký čas, než bude možné po trávníku
chodit bez omezení. Dodavatel – firma KAVYL – se bude
o výsadbu starat do konce roku 2023. Plochu trávníků
bude sekat vždy po třetinách, aby se hmyz mohl přesunout na jiná útočiště.
Oprava objektu knihovny ve Smolíně
Od prosince je opravován objekt knihovny ve Smolíně.
Práce provádí firma Nemeš. Součástí prací je zhotovení
splaškové kanalizace včetně sociálního zařízení. Firma musela provést opravu statiky v pravé části objektu, dokončila
sádrokartonové podhledy, obkládá prostory WC, zrekonstruovala chodník a upravila prostor před objektem. Nově
přibylo zábradlí u chodníku. Čeká se na vyschnutí podlah,
ý p
abyy mohlo být
položeno PVC.

Znojemská, pokládka kabelů NN

Akce EG.D (distribuční část společnosti E.ON) - kabelizace ul. Pšeničná, Dlouhá a Mlýnská
Společnost EG.D je investorem pokládky kabelu nízkého
napětí (NN) v uvedených ulicích. V současné době probíhají
závěrečné práce na ul. Mlýnské, dodavatelská firma se postupně přesouvá na Dlouhou. Městu vznikají u této stavby
náklady, neboť svítidla veřejného osvětlení (VO) jsou nyní
umístěna na betonových sloupech EO.N. Byla zpracována
projektová dokumentace a firma současně s pokládkou
kabelu EO.N přikládá i kabel VO a dělá přípravu na stavění
sloupů VO. Dále firma spolupracuje i se společností, která
ukládá do země optický kabel a bude občanům nabízet kapacitní internetové připojení. Na ulici Dlouhá jsou výkopy
až za střediskem volného času.

Smolín, knihovna, chodník se zábradlím
Dlouhá, pokládka kabelů NN

Akce EG.D (distribuční část společnosti E.ON) - kabelizace ul. Komenského a Znojemské
Společnost EG.D nyní provádí kabelizaci nízkého napětí
na ulici Znojemské. Kabel bude pokládán až k Šumickému
potoku. Město by rádo v roce 2022 chodník předláždilo.
Předpokládáme, že do chodníku pak už nikdo několik let
nebude zasahovat. Občany z ulice Znojemské, kteří nejsou
ještě napojeni na všechny sítě, žádáme, aby tak učinili ještě
letos. Firma již provádí výkopy u hospody U Kašpárků a blíží
se k Šumickému potoku.

WWW.POHORELICE.CZ

Výstavba sběrného dvora na ul. Loděnické
Stavbu provádí společnost SET stavby. Předpokládáme,
že sběrný dvůr bude hotov cca za rok.
Vložkování kanalizace o repase 4 revizních šachet kanalizace na ul. Lidická
Firma SEBAK v týdnu od 14. června vložkovala část kanalizace na ul. Lidická. Tento úsek kanalizace nebyl v uspokojivém stavu. V červenci – nejspíš od 12.7. zajistila správa
a údržba silnic opravu vozovky na Lidické, a to od mostu
3
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přes Mlýnský náhon po přechod pro chodce u kostela. Obě
tyto akce si vyžádaly (a ještě vyžádají) trpělivost od řidičů
projíždějících automobilů.
Výstavba
ý
2 nových
ý učeben pro
p mimoškolní aktivity
y

Lidická, vložkování kanalizace, dole v šachtě je patrný
rukávec, který je zpevněn pryskyřicí

Dlouhá, SVČ, výstavba 2 učeben zájmového
a neformálního vzdělávání

Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta

Lidická, dopravní situace při opravě kanalizace

OZNÁMENÍ MĚÚ
Vážení spoluobčané, Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování,
připravuje změnu č. 2 územního plánu města Pohořelice. V případě, že máte
zájem o změnu užívání vašich pozemků, zašlete si písemnou žádost do 31. 7.
2021. Bližší informace pište na adresu pavel.bravenec@pohorelice.cz případně
volejte 519 301 345.
Mgr. Patrik Pařil,1. místostarosta

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
O PRÁZDNINÁCH DO KNIHOVNY
Začaly prázdniny a s nimi i náš knihovní provoz. I přes
veškerá covidová opatření se naše knihovna snažila přizpůsobit stávající situaci. Čtenáři i další uživatelé si už dávno
zvykli na různá protiepidemická opatření – dezinfekce rukou, roušky, rozestupy… Po dobu uzavření knihoven fungovalo výdejní okénko. Čtenáři si telefonicky, emailem i přes
facebook objednali knihy a okénkem jim byly vydány. Tato
služba sloužila všem, kteří nechtěli přestat číst, k plné spokojenosti. Nyní knihovny fungují v běžném provozu. Proto
4

přijďte a vyberte si svou knihu. Během tohoto půlroku bylo
zakoupeno kolem 500 nových knih pro děti i dospělé. Odebíráme několik nových časopisů.
V době letních prázdnin se chystáme vyřadit zastaralou a opotřebovanou část knižního fondu. Za symbolickou
cenu si můžete odnést starší ročníky vyřazených časopisů.
Vážení rodiče, přiveďte své děti do knihovny. Zaregistrovat se mohou i nejmenší čtenáři, pro které jsou k dispozici
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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leporela s pohyblivými prvky, otevíracími okénky. Půjčujeme také knihy z edice Kouzelné čtení i elektronickou Albi
tužku. Starší děti si určitě vyberou tu pravou prázdninovou
četbu plnou dobrodružství i humoru. Kdo navštíví knihovnu, určitě neodejde s prázdnou taškou. Vyberte si knihu na
chvíle odpočinku, na dovolenou nebo s cílem získání nějakých vědomostí, knihy dobrodružné, fantasy, sci-fi, historické, zamilované, plné zábavy i ponaučení.
S knihou v ruce se o prázdninách nemůže nikdo nudit.
Těšíme se na vás celé léto s omezeným provozem a přejeme
krásné sluníčkové dny.
Ivana Háková, knihovnice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CVRČOVICE
SOUTĚŽÍME I V DOBĚ PANDEMIE
Již podruhé zvítězila žákyně OU Cvrčovice, oboru Šití
oděvů – módní dekoratér Sára Kňazovčíková v krajské soutěži „Bezpečně v kyberprostoru“. Tu vyhlašují Jihomoravský
kraj a Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje již od
roku 2010, jako motivaci k propagaci prevence kyberšikany
mezi mladými lidmi, kteří doslova „žijí“ na sociálních sítích.
Sára, stejně jako v předchozím roce, získala 1. místo
v kategorii D - střední školy i ve školním roce 2019/20 za

vytvoření reklamního plakátu libovolnou výtvarnou technikou. Vzhledem k opatřením z důvodu pandemie Covid-19
nemohlo následně proběhnout slavnostní vyhlášení, proto
jí byla nakonec cena – koloběžka - přivezena zástupci odboru prevence Policie ČR JMK do školy, kde jí ji předala za
potlesku vyučujících ředitelka školy. V současnosti čeká Sára
na vyhlášení letošního ročníku. Opět jí držíme palce.
Anna Cymbálová,, učitelka OV

Předávání ceny

Plakát

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče, od 1.6.2021 je možné přihlašovat vaše děti do zájmových
kroužků na nový školní rok 2021/2022.
Přihlašovat se můžete v našem klientském centruhttps://www.svcpohorelice.
WWW.POHORELICE.CZ

cz/navod-klientske-centrum/. Na našich
webových stánkách jsou již zaktualizovány kroužky na příští školní rok. Platbu zatím nemusíte zasílat, školné bude
nutné zaplatit před zahájením činnosti

kroužků v září 2021. Přihlášku také zatím nemusíte fyzicky odevzdávat, odevzdáte ji až před zahájením kroužků
v září 2021. Zahájení činnosti zájmových
kroužků je plánováno na 13.9.2021.
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HUDEBNÍ FESTIVAL LAS VELKAS VE VELKÉM DVOŘE
Pomalu se stává tradicí, že na sklonku prázdnin vyroste ve Velkém Dvoře
místo, ze kterého se téměř po celý den
šíří do dalekého okolí tóny akustických
kytar a zpívajících diváků. Ani v loňském roce, v době, kdy všechny kulturní akce rušily svůj program, tomu
nebylo jinak a hudební festiválek Las
Velkas pokračoval ve své započaté tradici.
Za zatvrzelostí udržet pravidelnost
tohoto hudebního setkání může především pohořelická kapela Máš Čas
Band, která, ačkoliv již dávno překročila hranice regionu a koncertuje po celé
ČR, stále se vrací ke svým fanouškům
a kamarádům. Díky této muzikantské pokoře se ve velmi krátkém čase
z “obyčejných”, třeba i náhodných návštěvníků stávají kamarádi a přátelé,
kteří vytvářejí jakousi pospolitou “Máš
Čas Band rodinu”.

WWW.POHORELICE.CZ

Celý festival je na tomto principu
přátelství mezi diváky a hudebníky
postaven. Ačkoli by kapela MČB bez
sebemenších problému zvládla hrát
několik hodin v kuse, čímž by pokryla
celou dramaturgii, vždy dodá svým fanouškům nějaké další umělce, kterým
tu svou hudební rodinu na chvíli propůjčí.
Letošní, již pátý ročník zahájí Pavla
Ashena Aschenbrennerová, prostějovská písničkářka, mající na svém kontě
dvě CD a mnoho a mnoho koncertů.
Dalším zástupcem něžného pohlaví je
rodačka z Hustopečí Sára Nová se svou
kapelou. Sára se již před časem na festivalu ukázala jako nadějná písničkářka,
která se nebojí použít looper či jiné
hudební smyčkovače, a je předpokladatelné, že kapela bude této drobné
zpěvačce doopravdy slušet.
Stalo se již pravidlem, že poslední roky posluchače mezi přestavbami

kapel provází slovem písničkář Monty
(Jiří Monty Motyčák). Letos si tuto roli
rozdělí s Milanem Vašutou (MČB), neboť Monty 28.6. 2021 vydává novou
desku AQUARIUM, kterou na tomto
festivalu pokřtí a se svou kapelou zahraje. A je se na co těšit. Monty se obklopil excelentními hudebníky Petrem
Kamišem a Přemyslem Matějovicem
(Ester Kočičková, Bára Poláková….),
kteří díky svým instrumentálním dovednostem dali „obyčejnému“ písničkaření lehkost, a jak Monty sám říká,
plnotučnost.
Závěr festivalu bude patřit domácím, již zmíněným patronům celého
festivalu, kapele Maš Čas Band. Tato
kapela pod taktovkou Milana Vašuty
umí publikum neuvěřitelně rozproudit
a rozezpívat a jejich melodie zůstavají
posluchačům dlouhé týdny v uších.
Termín festivalu 21.8.2021 od 15:00
hodin.
JM
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PRÁZDNINOVÉ FOLKOVÉ PLÁPOLÁNÍ
Přátelé a kamarádi, já myslím, že už je pomalu čas oprášit kytaru a opáknout si pár písní vhodných k ohni a opékání špekáčků.
Prázdninové plápolání zahájíme ve středu 7. července v 19 hod.
Místo konání je na ulici Šumické za novou mateřskou školou.
Jste všichni srdečně zváni a každou středu od 19.00 přes celé
prázdniny se na vás budeme těšit. (Nebojte si vzít hudební nástroj
s sebou.)
Věřím, že nám počasí bude přát a oheň v očích plápolat.
Za Máš Čas Band Milan Vašuta

Přijďte si
s námi zazpívat
a přivítat léto
WWW.POHORELICE.CZ
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PETANQUE KLUB POHOŘELICE
Po částečném skončení nelehké doby koronavirové a uvolnění
sportovních aktivit začal
Senior klub petanque
Pohořelice trénovat na
hřišti na ul. Šumická.
První pozvánku jsme
obdrželi na přátelský turnaj O putovní pohár barona Trencka.
Turnaj se uskutečnil 5. června na hřištích Boulodrome RAPEK
v Ratíšovicích.
V doprovodném turnaji O malého Trencka se náš klub petanque umístil na třetím místě.
Další pozvánku máme na 3.7.2021 O BRNĚNSKOU KOULI.
Jedná se o XXVI. ročník této soutěže a jistě se v plném počtu
zúčastníme. Na oplátku uspořádáme v Pohořelicích na hřištích ul. Šumická 4. září 2021 druhý ročník turnaje O POHOŘELICKÉHO KAPRA. Doufáme, že nám všem bude přát počasí
a celá akce se vydaří jak v loňském roce. Pozvánky na tento
turnaj budou zveřejněny na vývěskách města.
Na hřištích na ul. Šumická trénujeme každé úterý a čtvrtek
od 14 hod. Zveme všechny zájemce o tento sport, aby přišli
posílit naše řady, nejen seniory, ale i rodiče a děti.
Doufáme, že tato hra zaujme a rozšíříme naše řady hráčů
v Pohořelicích.
Za petanque klub Pohořelice
Jana Světlíková

AKCE
POPRVÉ U NÁS
travesti show

Divoké kočky z Ostravy
sál Radnice Pohořelice
10.9.2021 od 19:00
vstupenky v prodeji:
Kulturní a informační centrum
a paní Nada Stašková
773 553 783
cena 300,10
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