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Vážení spoluobčané,
čas běží mílovými kroky, pořád se
kolem nás děje tolik zajímavých věcí
a my můžeme být jejich svědky, ba
co víc, můžeme se na jejich provádění i podílet, takříkajíc být u toho.
V současné době probíhají práce na
několika investičních akcích města,
jako je splašková kanalizace ve Velkém Dvoře, sběrný dvůr na ul. Loděnická, v centru města nová služebna
městské policie. Zanedlouho začnou
práce na chodnících na ul. Znojemská a ve Smolíně. Toto jsou akce, které Vám mohou dočasně způsobovat
nepříjemnosti. Stavební činnost může
být obtěžující a přinášet nepohodlí.
Věříme ale, že vše bude jen dočasné
a radost z očekávaného výsledku nám
pomůže, s Vaší pomocí, toto období
překonat. Děkujeme Vám za pochopení při výstavbě.
Velmi dobře se stavební firmě Zajíc-Zborovský, s.r.o., daří práce na rekonstrukci budovy bývalé mateřské
školy v Nové Vsi. Práce pokračují podle projektu a harmonogramu, oproti
předpokladu ze září loňského roku
(II. čtvrtletí r. 2021), kdy jsme s pře-

stavbou objektu na mateřskou školu
začali vážně uvažovat, se však jako
reálné otevření nové třídy MŠ jeví až
1. září letošního roku. Věříme ale, že
výsledek bude opravdu stát za to!
Měsíc březen je měsícem čtenářů
a k této příležitosti si naše knihovna
pro Vás připravila novou službu – donášku knih. Služba je bezplatná a výhradně určena pro hendikepované,
imobilní nebo dlouhodobě nemocné
čtenáře, kteří nemají nikoho, kdo by
jim do knihovny zašel. I Vy ostatní si
ale můžete vypůjčit novou pohádkovou knížku Věrtel pohádek a pověstí
z celého Česka od autorů Markéty Čekanové a Zdeňka Zajíčka, na jejíž str.
60, v pohádce Kdo miluje vodní vílu,
se dočtete o Pohořelicích a víle Jihlávce. Pohádkovou knížku jsme v knihovně slavnostně pokřtili 1. března.
Hodný oslav a příležitost k poděkování našim ženám je Mezinárodní
den žen, který slavíme 8. března, nezapomeňme na něj.
Přeji Vám nezapomenutelný březen.
Bc. Miroslav Novák,
starosta města
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INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Velký Dvůr, splašková kanalizace
Práce provádí společnost IMOS. Stavba začala v červnu 2021,
trvat bude do konce roku 2022. Splaškové vody z Velkého
Dvora budou výtlakem dopravovány na ulici Mlýnskou, pak
potečou gravitačně na ČOV. V současné době se hloubí výkop pro položení výtlaku splaškové kanalizace mezi Velkým
Dvorem a Pohořelicemi. Při budování kanalizačního řadu
směrem k hřišti a v Mariánském Dvoře bude třeba po dobu
kopání vyloučit v těchto úsecích dopravu včetně autobusové. Tyto práce budou prováděny v březnu 2022.

Výstavba 2 nových učeben pro mimoškolní aktivity
Akce byla ukončena, dne 18. února byly nové prostory
představeny veřejnosti. Více informací na jiném místě Pohořelického zpravodaje.
Regenerace městského parku
Práce provádí společnost Kavyl. Byly odstraněny náletové dřeviny. Při prudkém větru se vyvrátily některé topoly,
u kterých se nepočítalo s jejich úplným odstraněním. Na
místě měly zůstat kmeny, snížené na 3-4 metry, většinou
porostlé břečťanem. Z bezpečnostních důvodů byly nakonec topoly odstraněny. Nakrácené kmeny jsou dočasně
složeny na části bývalého vojenského hřiště. Firma je odveze a zpracuje.
p
j

Demolice domu v ulici Lidická
V únoru t.r. začala postupná demolice domu na ulici Lidické, bezprostředně u zastávky autobusů. Stanoviště tak
byla o něco posunuta. Dům bude ručně zdemolován. Na
jeho místě bude postaven objekt sloužící potřebám městské policie. Práce provádí firma STAMA z Nosislavi.

Výstavba sběrného dvora na ul. Loděnická
Stavbu provádí společnost SET stavby. Předpokládáme,
že sběrný dvůr bude hotov v létě příštího roku. Firma třídí
výkopovou zeminu, kterou skryla na dotčené ploše bývalé
cukrovarské skládky.
y
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Stavba řadových garáží na ul. Šumická
Firma Moravská stavební unie (MSU) zahájila v lednu t.r.
práce na výstavbě řadových garáží na Šumické. Pracovníci
využili dobré počasí a v současné době (polovina února)
jsou připraveny základy a bude se betonovat základová
deska garáží.
Ing. Josef Svoboda,
2. místostarosta
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ZE ZÁPISŮ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
85. schůze rady města, konaná dne
12.1.2022, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila cenovou kalkulaci Tiskárny Brázda na výrobu Pohořelického zpravodaje v roce 2022 ve výši
27.307 Kč bez DPH v nákladu 2070
ks, počet stran 20,
• schválila proplacení uhrazených
nákladů za opravu varhan a dodávku ozvučení v kapli Nová Ves
v celkové výši 51.010 Kč předsedovi Osadního výboru Nová Ves,
• schválila finanční dar ve výši
18.125 Kč Římskokatolické farnosti Pohořelice, který odpovídá
vybranému dobrovolnému vstupnému z novoročního koncertu
Moniky Absolonové v kostele sv.
Jakuba,
• vzala na vědomí návrh kulturního
programu oslav „800 let města Pohořelice“ v letošním roce.

86. schůze rady města, konaná dne
9.2.2022, projednala mimo jiné
i tuto problematiku:
• schválila pronájem části pozemku
p. č. 996/2 (parkoviště u zdravotního střediska) na umístění Z-BOXu Zásilkovny,

•

•

•

•

•

schválila na návrh hodnotící komise vítěznou nabídku na veřejnou zakázku „Instalace VZT rozvodů a rekuperačních jednotek
II“ uchazeče Odštěpný závod
GreMi KLIMA, s.r.o, cena bez DPH
12.512.000 Kč,
schválila na návrh hodnotící komise vítěznou nabídku na veřejnou zakázku „Protipovodňová
opatření města Pohořelice“ uchazeče EMPEMONT, s.r.o, cena bez
DPH 3.744.130 Kč,
souhlasila s připojením města Pohořelice k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2022,
schválila nabídku firmy LOKKI,
s.r.o., Starý Plzenec, na vybavení
1 oddělení MŠ Nová Ves ve výši
840.060 Kč vč. DPH,
schválila stanovisko města k posuzování vlivu na životní prostředí
EIA – D52 Pohořelice – st. hranice
ČR/Rakousko ě SSUD Pohořelice.

XXXI. zasedání ZM dne 19.1.2022
projednalo mimo jiné i tuto problematiku:
• schválilo dle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení změny

•

č. 2 Územního plánu Pohořelice
zkráceným postupem v rozsahu
navrhovaných změna 2.01 - 2.09,
2.11-2.23 zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) v rozsahu dle předloženého stanoviska KÚ JMK - OŽP.
Určilo pověřeným zastupitelem
pro spolupráci na pořízení změny
č. 2 ÚP Pohořelice starostu města
Bc. Miroslava Nováka,
pověřilo starostu pana Bc. Miroslava Nováka, DiS., aby jménem
města Pohořelice částečně odstoupil od darovací smlouvy uzavřené dne 21.05.2019 mezi městem Pohořelice a Povodí Moravy,
s.p., ve znění jejího dodatku č. 1,
a to v souladu s jejím článkem 6
odst. 4 a 5. Částečné odstoupení
se týká „nedotčeného pozemku“
p.č. 1000/24 v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou. Nedotčený pozemek je
definován jako samostatný oddělený pozemek, na kterém se nenachází stavba Protipovodňového
opatření. Důvodem odstoupení
je možnost využití „nedotčeného
pozemku“ pro další rozvoj města
Pohořelice.
Mgr. Renata Babčanová
MěÚ Pohořelice

OZNÁMENÍ MĚÚ POHOŘELICE
NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA POHOŘELICE Č. 3/2021 A Č. 4/2021
Zastupitelstvo města Pohořelice
schválilo dne 15.12.2021 novou obecně závaznou vyhlášku města Pohořelice č. 4/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství,
která nahradila obecně závaznou vyhlášku města Pohořelice č. 2/2017,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
na území města Pohořelice. Tuto změnu vyvolal nový zákon č. 541/2020
Sb., o odpadech, který je v platnosti
WWW.POHORELICE.CZ

od 1.1.2021. Do vyhlášky bylo doplněno nakládání s odpadním dřevem,
s textilem a s výrobky s ukončenou
životností, které v původní vyhlášce
nebylo řešeno, a dále byly upřesněny
některé pojmy tak, aby byly v souladu
s novým zákonem o odpadech. Systém adresného třídění odpadů a motivační program, který určuje slevy
z poplatku za odpad, zůstal nezměněn. Současně s touto vyhláškou byla
schválena Obecně závazná vyhláška
města Pohořelice č. 3/2021, o místním

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve které jsou uvedeny podrobnosti k platbě poplatku za
odpad. Nově je základní poplatek za
odpad stanoven na částku 600 Kč. Ve
vyhlášce jsou dále uvedeny možnosti
osvobození a úlev od poplatku a konkrétní částky slev v rámci motivačního
programu třídění odpadů. Plné znění
vyhlášek je zveřejněno na webových
stránkách města.
Mgr. Renata Babčanová
MěÚ Pohořelice
3
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POOHLÉDNUTÍ ZA PŮLROČNÍ REALIZACÍ PROJEKTU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ A DĚTSKÝCH KLUBŮ
Město Pohořelice i v roce 2021 pokračovalo v realizaci úspěšných příměstských táborů v rámci obcí a měst
správního obvodu ORP Pohořelice.
V létě 2021 se v době letních prázdnin
konalo celkem 21 týdenních turnusů
příměstských táborů, a to v místech
Pohořelice (11 turnusů), Loděnice
(2 turnusy), Ivaň (2 turnusy), Troskotovice (2 turnusy), Branišovice (2 turnusy) a Vlasatice (2 turnusy). Celkem
se příměstských táborů účastnilo
273 dětí a podpořeno bylo 227 rodičů.
Na táborech byl pro děti připravený
velice zajímavý program a děti se tam
určitě nenudily, dokládají to už jen názvy a témata některých příměstských
táborů, jako například – Kriminalistická škola, Čarodějnická škola, Sportovní camp, Indiánské léto, Galerie pod
sluncem, Kouzelný les.
Po skončení léta obnovily svoji činnost v rámci tohoto projektu, spolufinancovaného z Evropské unie, také
oblíbené dětské kluby. Pro veliký
zájem jsou v Pohořelicích v provozu 4
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oddělení dětského klubu – a to jedno
ranní oddělení, které je v provozu od
6:35 do 7:35 a tři odpolední oddělení, která jsou v provozu od 11:30 do
18:00. Oddělení dětského klubu jsou
v prostorách ZŠ a MŠ Pohořelice na
adrese Lidická 12. Dále jsou v provozu oddělení ranního dětského klubu
v Loděnicích, Vlasaticích a Ivani, vždy
při základní škole. Tyto kluby jsou
v provozu před zahájením školního
vyučování, většinou od 6:45.
Celkem v tomto školním roce
2021/2022 navštěvuje dětské kluby 101 dětí I. stupně základní školy
a podpořeno je zatím 80 rodičů.
Nutnou podmínkou pro zapsání dítěte do služby poskytované v rámci
projektu Péče o děti I. stupně základní
školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. je vazba rodiče dítěte na
trh práce, tj. musí se jednat o osobu
zaměstnanou, OSVČ, vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce nebo osobu studující. Další
podmínkou je věk dítěte, tj. dítě musí

být ve věku povinné školní docházky
I. stupně základní školy (6 až 12 let).
Projekt pokračuje ve své realizaci do
konce roku 2022, tzn. že v létě 2022
čekají děti opět oblíbené příměstské tábory, a to v obvyklých lokalitách – Pohořelice, Vlasatice, Ivaň,
Troskotovice, Branišovice a Loděnice.
Podrobnější informace k táborům naleznete na jaře 2022 na webu města
Pohořelice nebo přímo na stránkách
subjektů, které se s městem Pohořelice na realizaci tohoto projektu podílejí, jsou to: SVČ Pohořelice, ZŠ a MŠ
Pohořelice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Loděnice, ZŠ a MŠ Troskotovice, ZŠ a MŠ
Vlasatice a Obec Branišovice.
Pro představu financování projektu
připojujeme přehled celkového rozpočtu. Celkové náklady projektu jsou
4,858 mil. Kč, z toho přislíbená dotace
je ve výši 4,615 mil. Kč, vlastní zdroje
města Pohořelice činí 243 tis.
Za realizační tým projektu
Ing. Hana Mlýnková,
regionální rozvoj města Pohořelice
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TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU
SVČ Pohořelice učebny zájmového
a neformálního vzdělávání
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125
Město Pohořelice dokončilo realizaci investiční akce spolufinancované z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu.
Prioritní osa IROP: 06.4. Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 2.4 IROP: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Projekt byl podpořen v rámci implementaci Strategie CLLD
v rámci výzvy vyhlášené MAS Podbrněnsko.
Předmětem investiční akce byla přístavba dvou nově vybudovaných odborných učeben sloužících pro navýšení kapacity infrastruktury pro neformální a zájmové vzdělávání.
Nově vybudované učebny se nacházejí v areálu Střediska
volného času Pohořelice, Dlouhá 39, Pohořelice. Děti, žáci,
studenti a dospělí se zde budou neformálně vzdělávat zejména se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními
technologiemi a komunikace v cizích jazycích.
V rámci projektu bylo vybudováno a vybaveno:
2 odborné učebny pro zájmové a neformální vzdělávání, a to „přírodovědná učebna“ - v učebně bude probíhat
výuka žáků zaměřená na ekologická a environmentální témata. Vzdělávání bude určeno účastníkům navštěvujícím přírodovědné a outdoorové útvary (např. rybářský, horolozecký
kroužek) a pro řadu výukových programů (např. Niva Jihlavy
atd.) pro žáky z okolních škol a pro dětské skupiny z Pohořelic
a okolí. V učebně budou také nárazově probíhat besedy s lektory a dobrovolníky, se kterými SVČ Pohořelice spolupracuje.
V učebně bude probíhat teoretické a praktické environmentální vzdělávání a bude zde probíhat zpracování výsledků
získaných při terénní činnosti. Technické a informační vybavení bude sloužit ke zpracování a vyhodnocení zadávaných
úloh, přírodovědných cvičení a praktických pokusů. Účastníci zájmového a neformálního vzdělávání budou v učebně
pracovat s moderními technologiemi, vyhodnocovat získané poznatky, vyhledávat na počítači informace a pracovat
s přírodními materiály, moderní technikou a informačními
technologiemi. Učebna bude sloužit jako zázemí pro Informační centrum mládeže (ICM), pro redakční radu, bude zde
probíhat kroužek digitálních technologií, atp. Druhá učebna
„dílny“ bude využívána jako učebna řemeslná a technická.
Bude využívána pro rozvoj polytechnické výchovy. Sloužit
bude také pro obory robotiky, modelářství, stavění z lega,
merkuru, oboru šití (bude zde také umístěn šicí stroj). Učebna

WWW.POHORELICE.CZ

bude sloužit rovněž jako prostor otevřený rodičům s dětmi
(tatínkům s dětmi), kde budou probíhat tematické bloky, do
kterých se mohou zapojovat děti i jejich rodiče.
Součástí projektu bylo dále vybudování centrální chodby,
dvou šaten, toalet, sprchy a technické místnosti. Dále také
úprava venkovního prostředí v bezprostřední blízkosti přístavby učeben. Celý objekt je bezbariérový.
Vybudované učebny budou moci využívat i žáci dalších škol
v rámci celého ORP Pohořelice, a to na základě podepsaného
Memoranda o spolupráci subjektů.
Myšlenkou rozšíření kapacity pro volnočasové aktivity v Pohořelicích se zabývalo vedení města ve spolupráci s vedením
SVČ Pohořelice již od roku 2016. V roce 2017 a 2018 probíhaly
projekční práce, v roce 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V květnu 2019 byla podána žádost o dotaci do výzvy vyhlášené MAS Podbrněnsko. Hodnocení žádosti probíhalo do konce roku 2019, kdy jsme se dozvěděli, že tato žádost nebyla
podpořena. V roce 2020 se dle připomínek dotačního orgánu upravila projektová dokumentace, v září 2020 bylo vydáno nové společné povolení a znovu podána žádost o dotaci
v MAS Podbrněnsko v nově vyhlášené výzvě. V březnu 2021
získalo město Pohořelice příslib dotace. Již na konci února
byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení se stala firma STAVIKA, s.r.o. Stavební
práce byly zahájeny v květnu 2021 a dokončeny v prosinci
2021, a to dle plánovaného harmonogramu.
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V následující tabulce je uveden přehled investičních výdajů projektu v tis. Kč vč. DPH/výdaje stavební části:
Celkové vynaložené výdaje
7 593 tis. Kč
Výše dotace 90% ze způsobilých výdajů
2 747 tis. Kč
Vlastní zdroje města
4 846 tis. Kč
Město Pohořelice nyní zpracovává závěrečné vyúčtování
projektu. Po kontrole vyúčtování dotačním orgánem bude
zpětně dotace městu Pohořelice proplacena.
Na vybavení odborných učeben získalo město Pohořelice dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to v rámci
předložené žádosti o dotaci Vybavení nových učeben SVČ
Pohořelice, přístavba.
V následující tabulce je uveden přehled nákladů na pořízení vybavení odborných učeben:
Celkové vynaložené výdaje na vybavení prostor
704 tis. Kč
Výše dotace z rozpočtu JMK – 69,6%
490 tis. Kč
Vlastní zdroje města
214 tis. Kč
Na úspěšné realizaci celého projektu se podílely tyto firmy:
STAVIKA ,s.r.o.
zhotovitel díla
Ing. Rostislav Čech
projektová dokumentace
Ing. Michal Rak
technický dozor investora

MAS Podbrněnsko
administrátor dotační výzvy
Centrum pro regionální rozvoj ČR
dotační orgán
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)
- Mgr. Monika Janičatová, MBA – ředitelka SVČ Pohořelice
- Ing. Hana Mlýnková – hlavní koordinátor projektu, finanční manažer
- Ing. Pavel Stejskal – technický asistent
- Soňa Čeperová, Gabriela Čermáková, Jana Panochová –
účetní, rozpočet města
Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt, podporující rozvoj kapacit pro neformální a zájmové
vzdělávání ve městě a blízkém okolí, podařilo zrealizovat
a že prostředky Evropské unie a Jihomoravského kraje
v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života
občanů všech věkových kategorií města a regionu.
Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková

NOVÝ ROK, NOVÉ VÝZVY
S novým rokem započaly naplno práce
na rekonstrukci budovy Nová Ves 114.
Vzniknou zde 2 třídy pro předškolní
vzdělávání včetně jídelny a zahrady pro
pobyt venku. Přestavbou musí projít každý kout interiéru, a tak se termín otevření na počátku roku, jak jsem avizoval
na jednom ze zasedání zastupitelstva,
nedal bohužel vůbec stihnout, za což
se rodičům velice omlouvám. Otevření je v plánu od nového školního roku,
tedy od září 2022. S ohledem na rozpočet města jsou práce v plném proudu
prozatím v prvním nadzemním podlaží. Uvažujeme o zřízení městské dětské
skupiny, která by uspokojila i mladší děti
a provozně není tak přísná jako klasická
mateřská škola. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo již na konci loňského
roku vypsat dotační titul, který je právě směřován na vznik dětských skupin
a pokryl by jak investiční, tak provozní
náklady, avšak s ohledem na státní rozpočtové provizorium se jeho vyhlášení
stále oddaluje,
j , nemůžeme tak stále zvá-

6

žit všechna pro a proti.
Během druhé poloviny měsíce února
zahájí zhotovitel práce na rekonstrukci
rybníka za parkem, tzv. kačáku. Dojde
k vybourání původního vypouštěcího
zařízení, které bude nahrazeno prefabrikovaným s přístupem po ocelové lávce.
Dojde k vysvahování jižního břehu, kde
bude vytvořena pozvolná pláž tvořená
oblázky. Hráz rybníka bude upravena
ve sklonu a bude opevněna kamennou
rovnaninou. U hráze bude vytvořeno
dřevěné molo pro odpočinek a relaxaci.
Celkové náklady jsou 2,7 mil. korun. Akci
financujeme za podpory ministerstva zemědělství ve výši téměř 2 mil. korun. Na
pokrytí zbývajících nákladů zpracovává
kolegyně Ing. Mlýnková žádost o dotaci
do krajských dotačních titulů.
Výbornou zprávu mám ohledně zdravotního střediska. Nejen, že jsme zadali
zpracování projektové dokumentace na
přístavbu třetího nadzemního podlaží,
ale především se nám podařilo získat
příslib Všeobecné zdravotní pojišťovny
o zřízení pracoviště rentgenu v našem
městě. Je to skvělá zpráva, která však
přináší nemalé finanční náklady do
napnutého rozpočtu města. Hledáme
však nové možnosti na příjmové straně,
rentgenu pro naše občany se nevzdáme.

Letos naše město čekají velké oslavy
k 800 letům od první písemné zmínky.
Společně s kolegyní Zapalačovou a jednotlivými organizacemi působícími
v Pohořelicích jsme se snažili připravit
program, ve kterém si snad každý najde
to své. Kompletní program byl publikován již v minulém čísle zpravodaje a postupně budou jednotlivé akce detailně
představeny. Na únorovém zasedání
rady města jsem představil program letošních historických slavností města,
celý slavnostní víkend bude pestrý, plný
zvučných jmen, ale konkrétní detaily si
necháme ještě jako překvapení.
Do finále dospěla stavba dvou nových
učeben pro neformální a zájmové vzdělávání na středisku volného času. Slavnostní otevření proběhlo 18. 2. 2022.
Děti, žáci, studenti a dospělí se zde budou neformálně vzdělávat zejména se
zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí. Především půjde o technické
a řemeslné obory, práce s digitálními
technologiemi, 3D tisk a mnoho dalších
moderních dovedností. Jsem rád, že
jsem jako krajský zastupitel mohl hlasovat pro poskytnutí dotace na pořízení vybavení ve výši 490 tis. z krajského
rozpočtu.
Srdečně vás zdraví Patrik Pařil,
1. místostarosta.
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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ZŠ A MŠ POHOŘELICE
NOVÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD VE ŠKOLE
vami na ulici Dlouhá. Díky tomu tak žáci
získávají možnost využívat i venkovní
zákoutí školy, které bylo dříve nevyužité.
Celkové náklady na projekt dosáhly
2,5 mil. Kč. Dotace, kterou škola získala, byla ve výši 2 002 614,25 Kč z Integrovaného regionálního operačního
programu (MMR). Velké poděkování za
dofinancování patří osvícenému zřizovateli naší školy, městu Pohořelice.
Přejeme žákům hodně nových zážitků
s přírodními vědami v nové laboratoři.
Mgr. Zuzana Kouřilová
a Mgr. Lukáš Mertlík

V únorových dnech se žákům naší
školy otevřela nově vybudovaná
učebna pro přírodovědné předměty.
Nahradila malou a dnes už nevyhovující laboratoř v přístavbě na Dlouhé
ulici. V místnosti je připraveno 24 míst
pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu
a zeměpisu. Učebna je zaměřena na
badatelsky orientovanou výuku spojenou s oblíbenými pokusy. Současným trendem ve výuce je zapojovaní
informačních technologií, i proto jsou
pro žáky připraveny dotykové počítače typu All in one a sady elektronic-

kých čidel PASCO. Mohou pozorovat
a zaznamenávat naměřené hodnoty
CO2, tlaku, teploty, napětí, zrychlení,
pohybu aj. Úložné prostory se již plní
laboratorním sklem, kufříky z projektu
Bezva chemie s žákovskými sadami na
pokusy, mikroskopy, ochrannými brýlemi, chemikáliemi, plášti a kahany.
V závěrečné části realizace jsme opět
oslovili Daniela Kratochvíla, našeho
bývalého žáka, který namaloval na zdi
originální tematické malby.
Součástí projektu je i vybudování relaxační zóny ve dvorní části mezi budo-

ANGLIČTINA V PARKU

BRNĚNSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR V RADOSTICÍCH

Nejen v lavicích se dá trénovat slovní
zásoba ve výuce angličtiny. O tom,
že spojení pohybu, čerstvého vzduchu a plnění úkolů skvěle funguje
jako obohacení klasických hodin, se
přesvědčili žáci ze 3. C. Začínají nové
téma „Pocity“ a díky hledání obrázků
a slovíček už umí říct, že je někdo happy nebo angry. Dle reakcí angličtina
děti v přírodě hodně bavila.
Mgr. Adéla Bartesová

22. 1. 2022 si naše mladé atletky zajely
zazávodit do Radostic. Konkrétně Natálie Kratochvílová a Denisa Furchová
(obě z 6. B). Zdejší trať není jednoduchá. Závodníci musí opakovaně zdolávat jeden kopeček za druhým. A navíc čerstvě napadaný sníh dělal trasu
ještě nepříjemně klouzavou. Holky si
ale s tratí poradily a vedly si slušně. Jak
dopadly?
Lépe si vedle Denča, která doběhla na
sedmém místě. Na vítězku ztratila jen
42 vteřin a od bedny ji dělilo pouhých
16 vteřin. Natka doběhla jako desátá
a na vítězku také moc neztratila, konkrétně jí chybělo 65 vteřin. Navíc považuji za podstatné zmínit i to, že to
holky natřely i pár klukům. Denča porazila čtyři chlapce a Natka tři. Uznejte sami. Holky podaly pěkné výkony.
A pro mě, jakožto pro jejich trenérku,
je to obrovská motivace do další práce. V trénincích máme stále obrovské
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rezervy a dá se říct, že zatím děláme
tzv. pomyslné minimum. Určitě ale
zabereme a až nadejde jaro, můžeme
se těšit na ještě lepší výkony než doposud. Již brzy tedy začneme zlehka
přitvrzovat. Tak nám držte palce!
Brzy na shledanou!
Mgr. Barbora Kopřivová
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OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Po dvou letech jsme se konečně dočkali možnosti uspořádat
opět soutěž v konverzaci v anglickém jazyce. Možná právě ta
dlouhá pauza způsobila, že žáci se zúčastnili v hojném počtu.
V kategorii I. A (6. a 7. ročník) bylo 23 soutěžících a kategorii II.
A (8. a 9. ročník) reprezentovalo 22 žáků. Soutěž se dokonce
kvůli tomu protáhla na dva dny: 10. – 11. 2. 2022.
Nejprve všechny čekal poslech, po němž následovala samotná konverzační soutěž. Organizátorky se rozdělily na
dvě trojčlenné poroty. Mladší žáky posuzovaly M. Augustová, A. Bartesová a G. Plechatá, starší kategorie se ujaly
H. Konečná, J. Muzikářová a B. Sanytrová.
Každý soutěžící si vylosuje jedno z daných témat, má chvíli
na přípravu a pak už představí své myšlenky porotě. Porotkyně s každým soutěžícím konverzovaly na dané téma
a snažily se také zmírnit trému některých soutěžících uklidňujícím hlasem, pomocnými otázkami či možností popsat
obrázek. V silné konkurenci nebylo slabých výkonů, za což
všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu. Na stupních
vítězů však mohou být vždy jen tři. Nejlepší z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole, které
proběhne 16. března 2022 v Modřicích.

Výsledky:
I. A
1. místo Vojtěch Abrahám, 7.C
2. místo Valérie Koubková, 7.C
3. místo Andrej Holík, 6.D
II. A
1. místo Lucie Švestková, 8.B
2. místo Stanislava Marjanovič, 9.C
3. místo Naděžda Cernei, 9.B.
Přestože se některé paní učitelky účastnily této soutěže poprvé, proběhla bez problémů a všem se nám líbila. V březnu budeme našim zástupcům držet palce, aby v okresním
kole vyhráli.
Ing. Hana Konečná

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V letošním roce se po dvou letech vracíme k prezenčnímu zápisu do školy, který se týká všech dětí narozených od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016.
Zápis proběhne v pátek 8. dubna 2022,
v budově Lidická 12, Pohořelice.
Novinkou bude předchozí elektronická
rezervace termínu přes odkaz na našich
webových stránkách. Každý zájemce
přijde na konkrétní čas a nebude muset
čekat dlouhou dobu ve frontě.
K zápisu bude potřeba přinést tyto dokumenty:
- rodný list dítěte,
- kartičku zdravotní pojišťovny,
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- občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu jdou i ty děti, které v současné době navštěvují přípravný ročník
naší školy. Pokud budete chtít pro dítě
odklad, můžete se již nyní objednat do
PPP na vyšetření. Když se vyšetření nestihne uskutečnit do termínu zápisu, lze
doklad přinést dodatečně, ale žádost
o odklad je nutné vyplnit už u zápisu.
Dítě, které není zralé k nástupu do školy,
má možnost navštěvovat výše zmíněný přípravný ročník místo předškolního oddělení MŠ. Výhodou těchto tříd
je malý počet dětí v oddělení (10 - 16),
vysoká odbornost našich vyučujících

a také pozvolná příprava na režim výuky. Můžeme sem zařadit i tzv. pětileté
děti. I v tomto případě je nutné doporučení z PPP. Všechny děti v přípravce pak
potřebují kromě doporučení PPP i doporučení obvodního dětského lékaře.
Vzhledem ke kapacitním možnostem
naší školy stanovujeme pro přijetí k povinné školní docházce tato kritéria:
1. Trvalý pobyt v Pohořelicích a příslušných obcích (Nová Ves, Velký Dvůr, Cvrčovice, Smolín, Pasohlávky).
2. Žák přípravného ročníku.
3. Žák má ve škole staršího sourozence.
Za vedení školy Ing. Hana Konečná, ZŘŠ
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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LYŽÁK 2022
Kapitola I. Osmáci na blátě
A je to tady! Sotva jsme si rozdali vánoční dárky, balíme rukavice, oteplováky, lyže a snowboardy, abychom si užili
tolik očekávaný lyžák. Po roční přestávce se osmáci opravdu těšili a odjíždějící
autobusy rezonovaly jásotem.
Po příjezdu nás neodradilo ani skromné množství technického sněhu. Zvládli jsme se rozřadit do družstev a první
chvíle si užít.
V následujících dnech nám počasí moc
nepřálo, ale osmáci nám předvedli, že
nejsou z cukru, a tak bez remcání sjížděli kopec i v dešti. Vyhnout se blátu
a obhájit čistou výstroj byla docela výzva.
Prší a prší, jak by určitě neřekl děda Komárek ze Samoty u lesa, a my jsme jen
smutně koukali, jak nám mizí poslední
zbytky sněhu před očima. Mokré kombinézy jsme tentokrát nechali pořádně
vyschnout a trávili čas na chatě při společenských hrách a u ping-pongu. Parta učitelů nenechala nic náhodě a žákům zpestřila program vědomostním
kvízem. Ten se setkal s velmi kladnými
ohlasy, protože účastníci kurzu si museli
lámat hlavu s otázkami ze života jejich
oblíbených instruktorů/učitelů.
Ve čtvrtek se počasí konečně umoudřilo, nasněžilo, přituhlo a my jsme si mohli
konečně vychutnat zimu na horách.
V pátek, v den odjezdu, naši lyžaři doslova lítali nahoru a dolů, vděční za pořádný sníh na svahu. Rozhodně se nám
nechtělo domů. Věřím, že ještě teď zní

WWW.POHORELICE.CZ

učitelům v uších nesmrtelný dotaz:
„Pojedeme na lyžák i příští rok?“
Mgr. Veronika Šťastná
Kapitola II. Sedmáci sněhuláci
Učitelé si ani nestihli vybalit krosny
a je tu další lyžák. Tentokrát vyrážíme
se sedmými ročníky. Autobusy burácí,
jede nás přes šedesát.
Vypůjčit výzbroj a rozřadit tak velké
množství lyžařů do družstev nebyl žádný med, ale vše jsme zvládli.
Sedmáci byli skvělá parta a hned na
začátku ukázali svůj smysl pro humor.
Prohraná sázka s paní učitelkou není
žádný problém a jeden z účastníků
směle baví celý kurz svým novým outfitem, za který by se nestyděla ani dívka na tanečních. Jsou to taky skvělí muzikanti. Nezapomněli doma své kytary
a šlágry od Škworů, skupiny Kryštof
a Nedvědů jsme zpívali stále dokola.
Tento pobyt byl také výjimečný tím,
jak se o nás hezky staral provozní tým
chaty. Jeden z kuchařů slavil narozeniny, a tak pro všechny přichystal překvapení v podobě palačinek ke snídani.
Chtěli bychom mu tímto moc poděkovat a raději ani nechceme vědět, v kolik
hodin musel vstávat, aby vše do snídaně stihnul.
Na rozdíl od minulého kurzu jsme měli
o poznání lepší sněhové podmínky,
a tak jsme se rozhodli zkusit i jiné sjezdovky v okolí. Hodně sedmáků z prvního a druhého družstva byli velmi zdatní
lyžaři. Sebevědomě jsme ovládli i větší

svah. A protože jsme měli možnost
seznámit se i s jinými školami a kurzy,
nezapomněli jsme se s nimi rozloučit
pořádnou koulovačkou.
Půlka pobytu vždy patří volnějším aktivitám, a tak jsme se vydali na krátkou
procházku do přírody. Pozdravili jsme
se s pár běžkaři a na konci túry postavili i pár netradičních sněhuláků.
Ke konci pobytu jsme nestíhali kupovat
permanentky, a tak jako předtím jsme
se snažili ze sněhu vytěžit maximum.
Kurz nám sice trošku překazilo onemocnění covid-19, přišli jsme o poslední večer s maškarním plesem a diskotékou,
ale věřím, že až se zase všichni potkáme
ve škole, tak si všechno vynahradíme.
Mgr. Veronika Šťastná
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TVORBA TRVALÝCH PREPARÁTŮ ANEB ZA TAJEMSTVÍM MIKROSVĚTA
Žáky stále více fascinuje svět kolem
nás, který není vidět. Zatím jsme vždy
v hodinách nebo v přírodovědném
kroužku pozorovali zakoupené trvalé
nebo jednoduché dočasné preparáty
například kvasinek, řas, části těl hmyzu nebo rostlinných orgánů. Díky nově
zakoupeným preparačním soupravám
jsme se mohli pustit i do něčeho slo-

žitějšího, a to do vyrábění vlastních
trvalých preparátů. Součástí těchto
souprav je nejen skalpel, nůžky, preparační jehla, ale i kanadský balzám, který
dokáže zachovat zkoumaný objekt na
dlouhou dobu. Žáci přírodovědného
kroužku si tak mohli připravit preparát
z pavouka, babočky pavího oka, vosího
hnízda či různých rostlinných i živočiš-

ných vláken. Vyrobené preparáty pak
zkoumali také pod mikroskopem.
Mladí přírodovědci byli velmi zruční
a vytvořili celou novou sadu pro jejich
nástupce.
Mgr. Věra Harvánková

DEN VE STAROVĚKÉM ŘECKU
Několik týdnů jsme se v hodinách dějepisu s 6. A, C, D věnovali antickému
Řecku. Jak se ale co nejvíce seznámit
s každodenním životem Řeků, než takový den přímo prožít? V našem případě se jednalo pouze o dvě hodiny, ale
i tak jsme se dozvěděli mnoho nového.
Přímo ve vyučování jsme si uspořádali
hostinu s typickými řeckými plodinami
(fíky, olivy, datle), jako správní Řekové

jsme u jídla leželi. Naučili jsme se vázat
chitón, tradiční řecký oděv, vyzkoušeli
jsme si skládání mozaiky a malbu na
amforu. V další hodině jsme zase uspořádali divadlo v provizorním amfiteátru vytvořeném z našich židlí.
Děti byly moc šikovné a dle jejich
hodnocení se jim takovéto zážitkové
učení líbilo.
Tamara Novosáková

S KULÍŠKEM V LESE

AŤ ŽIJE PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA!

Kulíšek nejmenší je naše nejmenší sova. Je to také náš maskot třídy, který nás provází už od prvního dne školní docházky. Máme polovinu zimy za sebou a my jsme v prvouce
ukončili kapitolu zimy daltonem zaměřeným na stálé ptáčky.
Některé z nich už umíme poznat. Rozumíme, proč jejich kamarádi musí do teplých krajů. Víme, čím je potěšíme u krmítka. Také jsme si o nich četli všelijaké zajímavosti v encyklopediích. Poslouchali jsme jejich zpívání a dívali se na video
o kulíškovi. Zopakovali jsme si i pravopis ú, ů a matematiku.
V tělocvičně jsme si na ptáčky hráli a nechyběla ani pořádná
bitka o bobule. Dost jsme si to užili. Poslední hodinu jsme si
kulíška vyrobili. Stačila nám šiška z borovice a vata.
Věříme, že se vám naši kulíšci také líbí.
Školáci z 2. B a paní uč. Poprachová

Takový vítězný pokřik rozezvučel divadlo Radost v Brně ve
středu 9. února dopoledne. Nadšení prvňáčci ze všech čtyř
tříd tleskali spolu s herci a výborně se bavili. Představení Pipi
Dlouhá punčocha podle stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové mělo skvělou atmosféru. Dětem se líbila kouřová clona,
osvětlené deštníkové medúzy, otočná loď tatínka náčelníka
Dlouhá punčocha, trampolíny, kostýmy, zkrátka všechna divadelní kouzla, která nám na představení připravili. Užili jsme
si opravdu hodně legrace, scénce ve škole se pak hlasitě smály hlavně paní učitelky. Samozřejmě, že tam bylo i tancování,
fackování, skákání a kotrmelce. Pipi měla ukrutnou sílu a přelstila nejen policisty, ale i zloděje. Tak velký zážitek, stejně jako
první společná jízda autobusem, to se hned tak nezapomene.
Těšíme se na další divadelní kousek!
Mgr. Stanislava Zelinková
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHOŘELICE
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY 2022
Vážení rodiče,
od 1.března 2022 začalo on-line přihlašování na všechny naše letní tábory.
Kdo nemáte možnost on-line přihlašování, máte možnost přihlásit se přímo
na SVČ on-line formou. Doporučujeme
registraci do našeho systému provést

v dostatečném časovém předstihu, aby
vaše následné přihlašování proběhlo
bez problému. Kdo již registraci má, stačí se jen přihlásit do klientského centra
a vybrat jednotlivý tábor. Systém k registraci a veškeré informace naleznete
na našich stránkách vvv.svcpohorelice.

cz v sekci klientské centrum.
V případě dotazů ohledně online přihlašování můžete kontaktovat podporu: podpora@svcpohorelice.cz nebo
zavolat na telefonní číslo 519 424 558.
Mgr. Monika Janičatová, MBA,
ředitelka SVČ Pohořelice

TURNAJ PRO FLORBALOVÉ PŘÍPRAVKY V POHOŘELICÍCH
V sobotu 29.1.2022 uspořádalo Středisko volného času Pohořelice v místní sportovní hale turnaj pro hráče florbalové
přípravky. Kromě domácího týmu jsme přivítali tým ze SVČ
Rosice a TJ Sokola Střelice. Pro naše malé hráče to byla první příležitost, jak se seznámit s opravdovým florbalem a se
vším, co k tomu patří. Velké hřiště, soupeři, skvělá atmosféra
při zápasech, to vše poprvé na naše florbalisty čekalo. A ti se
toho zhostili nadmíru dobře. I když ze začátku byla vidět velká nervozita, v každém zápase se prali jako lvi a soupeřům
nedali nic zadarmo. Ve čtyřech zápasech, které na ně čekaly,
dokázali ochutnat dvakrát chuť vítězství, ale také zažili dvě
smolné prohry. Ale i prohra ke sportu patří. Na hráčích bylo
vidět, že si první opravdový turnaj užívají, a hlavně, že je florbal baví. Krásné akce a branky toho byly jasným důkazem.
Děkuji všem hráčům za skvělé nasazení, předvedenou hru
a za výbornou reprezentaci našeho „Domečku“.
Bc. Antonín Tomeček
pedagog volného času SVČ Pohořelice

BADMINTONOVÝ TURNAJ
V sobotu 5. 2. 2022 se v pohořelické hale konal badmintonový turnaj.
Turnaje se kvůli aktuální situaci zúčastnilo 5 hráčů a hráček. Turnaj se
hrál systémem každý s každým a následným playoff, tak aby si účastníci
turnaje zahráli co nejvíc. I přesto, že
skupina byla celkem jasně rozehraná,
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tak byly zápasy v playoff velmi kvalitní
a vyrovnané. Třetí místo uhrála Adéla
Šopfová, po napínavém finále druhá
skončila do té doby suverénní Nikola
Šopfová a první místo překvapivě obsadila Eliška Šabatková.
O důležitosti pořádání i menších turnajů, jako byl tento, vypovídala pře-

devším kvalita hry a nasazení hráčů.
Proto se budeme snažit turnaj častěji
opakovat a doufáme, že příště i s větším počtem hráčů.
Mgr. Jan Rozehnal
pedagog volného času
SVČ Pohořelice
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ÚSPĚCH HRÁČŮ NERF LIGY
NA PŘÁTELSKÉM TURNAJI
V pátek 4. února 2022 se hráči zájmového vzdělávání Nerfliga SVČ Pohořelice zúčastnili přátelského turnaje
v Nerf lize v tělocvičně sokolovna
v Pohořelicích. Na turnaji jsme přivítali týmy hráčů z Hevlína. Rád bych
touto cestou poděkoval všem našim
hráčům za předvedený sportovní
výkon, perfektní dodržení týmové
strategie a zároveň za výbornou reprezentaci města Pohořelice, Hevlín
a našeho Střediska volného času
Pohořelice. Hráči z týmů SVČ Pohořelice obsadili skvělé 1. a 3. místo,
gratulujeme.
Mgr. Dušan Hauser
pedagog volného času
SVČ Pohořelice
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HISTORIE MĚSTA POHOŘELICE
Pohořelice patří mezi historická města
Moravy. Nacházejí se na území starého osídlení, kde byly nalezeny předměty svědčící o pobytu lidí již v mladší době kamenné.
Původ názvu města Pohořelice není
přesně známý. Pohořelice se jmenovaly během několika století různě.
Německy se nazývaly Porlitz, Bohrlitz,
Poherlitz a Poerlitz. Moravsko – slovansky se naše město nazývalo Pohorelice, Poherlice a konečně Pohořelice.
Z dávné minulosti si můžeme odvodit
příčiny vzniku Pohořelic. Historické
indicie poukazují na skutečnost, že
v těchto místech u hlavní cesty a přechodu (brodu či mostu) přes řeku Jihlavu musel logicky vzniknout jakýsi
útulek pro poutníky, vojáky i tuláky.
Protože cesta na Vídeň a Brno nabyla
především vojenského významu, musely být postaveny další potřebné budovy pro přibývající počty vojska.
Pohořelice – královské město
K přeměně osady na město došlo zřejmě za vlády českého knížete Vladislava Jindřicha, kdy byla na Moravě zahájena přeměna správní podoby země
a geneze městského zřízení. Původní
Pohořelice se rozkládaly v nejbližším
okolí stávajícího kostela. Nové město bylo podstatně větší než původní
stará osada a nacházelo se v oblasti
tehdy obtékané řekou Jihlavou, která
chránila město ze dvou stran. Ve 13.
století Pohořelice pravděpodobně
ještě neměly hradby, ale jen jednoduché opevnění plaňkami a náspy.
Hradby byly vystavěny ve 14. století
a podle vytesaných kvádrů byly relativně mohutné.
První písemné zmínky o Pohořelicích
jsou dvě a obě pocházejí z roku 1222.
Jedná se o opis listiny z 25. ledna
ve velehradském kodexu a o listinu
olomouckého biskupa Roberta, která pochází z doby před 12. srpnem
daného roku. V pergamenu biskup
Robert udělil kostelu ve Fryšavě farní právo a desátky ze jmenované vsi.
Mezi svědky celého právního pořízení a zlistinění se setkáváme také se
jménem Jindřicha, faráře z Pohoře-
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lic (Heinricus, plebanus de Borliz). To
tedy znamená, že pokud působil již
v roce 1222 v Pohořelicích farář, musely existovat před tímto rokem nejen
samotné Pohořelice, ale rovněž kostel
a fara v nich.
Až do roku 1276 náležely desátky
z pohořelické farnosti staroboleslavské kapitule. Ta je listinou z 5. ledna
1276 postoupila za plat dolnokounickému klášteru.
V srpnu roku 1240 pobýval v Brně
český král Václav I. Při této příležitosti
potvrdil brněnskému měšťanovi Oldřichu Černému a jeho bratrům darování dvou lánů v Měníně a dvou lánů
v Pohořelicích, které Oldřich následně
věnoval pro potřeby nově založeného
herburského kláštera v Brně. Listina,
která je pravděpodobně potvrzením
staršího darování těchto pozemků Oldřichovi a jeho bratrům moravským
markrabětem, se nachází v pražském
Národním archivu v archivním fondu
Archiv České koruny.
Pohořelice byly městem zeměpanským a byly tedy městem královským.
Náležely mezi nejmenší královská
města. Nebyly však vždy v přímém držení českých králů, popřípadě moravských markrabat, ale náležely mezi ta
města, která byla dávána věnem královnám, popřípadě moravským markraběnkám. Pohořelice tedy patřily
ve 13. a 14. století postupně královně
Kunhutě, královně Gutě, Elišce Přemyslovně, markraběnce Blance a později
pravděpodobně i jiným manželkám
markrabat z rodu lucemburského.
K nejvýznamnějším obdobím historie
Pohořelic patří nesporně doba přemyslovská a lucemburská. V té době se
město a zdejší kostel těšily přízni českých panovníků. Například v dubnu
roku 1336 v Pohořelicích přímo pobýval český král Jan Lucemburský, a dokonce zde vydal některé své listiny.
Rozvíjející se a rostoucí město zažívalo
od druhé poloviny 15. století úpadek.
Bylo to v souvislosti s místními pustošivými boji a pobyty vojsk (česko
- uherské války a boj mezi Matyášem
Korvínem a Vladislavem Jagellonským).

Na počátku 16. století byly Pohořelice
majetkem krále Vladislava Jagellonského. V roce 1514 je propustil v dědičné držení velmoži Vilémovi z Pernštejna. Status Pohořelic tak klesl
z královského města na město poddanské. Od dob Pernštejnů náležely
Pohořelice k židlochovickému panství.
Vilém z Pernštejna postupně vykupoval pusté lány zaniklých obcí v okolí
Pohořelic a ve vlastní režii na nich začal hospodařit. Díky velkým plochám
scelených pozemků tak bylo možné
vytvářet velkostatky (dvory) a také zakládat rybníky.
Pohořelice jako město získávaly v té
době vlastní příjmy mimo jiné z výběru mýta. Výroční trhy se zde konaly
5x ročně. Správu města vedl rychtář
a přísežní, později purkmistr a radní.
V 16. století je již v Pohořelicích doložena samostatná židovská obec.
V roce 1562 odprodali Pernštejnové
část svých majetků včetně Pohořelic. Ty následně připadly Žerotínům.
Jejich dědicové prodali v roce 1616
město Pohořelice a další obce panu
Adamovi z Valdštejna.
Třicetiletá válka (1618 – 1648) zpustošila Pohořelice a místní kraj. Ve 40. letech švédské vojsko město vyplenilo.
Zásadní vliv měly i morové rány v letech 1623, 1645 a 1658. Určitý význam
městu zůstal díky poloze na důležité
poštovní trase Vídeň – Mikulov – Brno.
K udržení statusu města pomohlo
i vybudování místní poštovní stanice v roce 1633. Ke konci 17. století
po Valdštejnech Pohořelice částečně zdědil a částečně je odkoupil Filip
Ludvík Sinzendorf.
Významu a rozvoji města na počátku
18. století pomohla výstavba císařské cesty (1727 až 1740) z Vídně přes
Brno do Olomouce, která vedla přes
Pohořelice. Byla to významná císařská
cesta, která spojovala Moravu s Vídní
a Rakouskem.
Po smrti Filipa Ludvíka Sinzendorfa
v roce 1742 jeho dědicové majetky
prodali Ditrichštejnům. První majitel
z tohoto rodu byl velkým milovníkem
honitby a vystavěl za Velkým Dvo15
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rem lovecký zámeček Leopoldsruhe
s kaplí sv. Eustacha. Ke katastru města tehdy náležely dvory Hildegardin,
dvůr Marie, Velký Dvůr a také hájenka.
V roce 1754 vypukl v Pohořelicích požár a zdejší fara vzala za své. Zůstaly
jenom zbytky popela. Patron Pohořelic, kníže Ditrichštejn, postavil v Pohořelicích novou faru, která má dodnes
stejnou podobu.
6. září 1775 vyšel nový patent k povinnosti roboty. Byla také poprvé
vypsána povinná daň za prodej alkoholických nápojů. V té době se také
musely povinně označovat čísly domy
ve všech obcích.
Pohořelice v tomto historickém období měly 147 křesťanských domů
se 198 rodinami a s 850 křesťanskými
obyvateli. V židovském pohořelickém
městě přebývalo v 26 domech 94
rodin s celkovým počtem 452 židovských obyvatel.
Na počátku 19. století Pohořelice utrpěly velké hmotné škody v souvislosti s probíhající válkou a tahem vojsk
přes jejich katastr. Tentokrát šlo o napoleonské války (1803 až 1815). Během války v roce 1805 přišli do Pohořelic k večeru Francouzi s generálem
Sebastianim. Tento generál byl pověstný svou brutalitou. Jeho adjutant
vzal pohořelickému faráři tři koně pro
službu ve francouzské armádě. Francouzská vojska prošla Pohořelicemi,
potom přijel do města také princ Murat a v ten stejný den i císař Napoleon
.Vybudoval si na faře svůj hlavní vojenský stan. Následujícího dne 20. listopadu opustil Napoleon Pohořelice
se svou celou družinou a dal se směrem na Brno.
Z 22. na 23. června 1806 se rozšířil
v Pohořelicích obrovský požár, který
zničil 73 domů patřících křesťanům
a 20 domů příslušejících Židům. Shořela i synagoga a pohořelická hospoda a k tomu ještě 30 stodol patřících
zemědělcům.
V roce 1819 pak Ditrichštejnové prodali Pohořelice císařské habsbursko
– lotrinské rodině, potomkům císaře
Leopolda.
V první polovině 19. století bylo v Pohořelicích četnické velitelství, císařsko
– královské silniční a mostní mýto,
16

dále se zde nacházela nemocnice, lékárna, ordinovali 2 diplomovaní lékaři, ranhojič a 2 porodní asistentky.
Z důvodu odlišných priorit v zemědělském hospodaření byly v průběhu
první poloviny 19. století postupně
zrušeny a vysušeny rybníky v pohořelické rybniční soustavě.
V roce 1839 byl dokončen železniční
úsek z Vídně do Brna. V důsledku toho
se snížil význam původní císařské cesty.
V roce 1848 nastala zrušením roboty
zásadní změna ve vztahu mezi poddanými a vrchností. Místní občané si
nově utvářeli své obecní samosprávy.
Pohořelice tak přestaly úředně náležet k židlochovickému panství, jehož
součástí byly od roku 1514. Pohořelice byly začleněny pod krajský úřad
brněnský, okresní hejtmanství hustopečské a soudní okres Židlochovice.
V té době se začala v Pohořelicích pěstovat cukrová řepa, proto zde byl vybudován cukrovar.
Význam města vzrostl v roce 1901
po zřízení berního úřadu a okresního
soudu.
V době první světové války bylo v Pohořelicích ubytováno přibližně 5 000
uprchlíků, především z Haliče. Na válečných frontách zahynulo 83 místních občanů. K těm nejznámějším
patřil kapitán Karel Strnad (14.3. 1885
– 13.8.1915 v Otrantském průlivu)
a letec na hydroplánu četař August
Ottinger (25.10.1897 – 25.10. 1917
v Itálii).
Po roce 1918 dřívější vrchnostenský
majetek přešel podle mírové smlouvy
do majetku nového československého státu.
Prvním starostou se v roce 1918 stal
František Rund. Dalšími starosty byli:
František Vávra (1920 – 1929), František Bačkovský (v roce 1929 byl pověřen zastávat tuto funkci), v roce 1930
byl starostou zvolen Ludvík Vokál.
V červnu 1924 a 1928 navštívil naše
město prezident T.G. Masaryk.
S rozvojem automobilismu a autobusové dopravy Pohořelice nabyly na
významu jako křižovatka cest (Brno –
Mikulov či Znojmo – Vídeň).
V roce 1930 bylo v našem městě 65%
obyvatel české národnosti.
Rok 1938 probíhal ve znamení plá-

nování a rychlého dokončování betonových bunkrů (před očekávaným
válečným konfliktem). Z velké části
přes Pohořelice probíhal přesun československých branných sil do vnitrozemí. Říšskoněmecké jednotky
obsadily Pohořelice 9. října 1938. Již
den předtím český starosta Antonín
Albrecht předal městskou správu do
německých rukou – starostou se stal
František Bergmann.
Pohořelice se staly součástí německé
tzv. Třetí říše. Část obyvatel z města
utekla, část byla vyhnána. V květnu
1939 bylo v Pohořelicích 43% osob
české národnosti.
V závěru druhé světové války byl první větší letecký útok proveden na Pohořelice 4. dubna 1945. Bomby zničily
7 domů u bývalého železného mostu
a zabily 3 osoby (2 sovětské příslušníky a jednu civilní osobu). V neděli 15.
dubna byly na Pohořelice provedeny
tři nálety. Ve dnech 18. dubna až 7.
května 1945 byla severovýchodní část
Pohořelic obsazena vojáky Rudé armády, jihozápadní část byla stále okupována nacistickými vojsky. Po celou
dobu probíhaly přestřelky a přesuny
zbraní na obou stranách.V neděli 6.
května 1945 nastaly útoky Rudé armády, další den se přidalo letectvo, které
shazovalo bomby na nacistické pozice. Konec okupace nastal proniknutím
vojsk Rudé armády do oblasti Velkého
Dvora a rychlým ústupem nacistického
vojska. Pohořelice byly osvobozeny 7.
května 1945odpoledne. V období od
poloviny dubna do konce války zemřelo v Pohořelicích 7 civilních osob:
Eduard Kovář – ještě mu nebylo 14 let,
Jan Mantl – 67 let, František Paulík – 16
let, František Sellner – 71 let (byli pohřbeni v zahradě kostela), Jan Vaverka
– 73 let, Betty Herzová – 63 let a Kateřina Dlapková – 86 let.
V blízkosti Pohořelic byl v období
1. června až 7. července 1945 zřízen
nouzový ubytovací tábor pro Němce odsunuté na konci května z Brna
a směřující do Rakouska.
Vedle lidských ztrát utrpěly Pohořelice i velké materiální škody. Muselo být
asanováno 40 domů. Urychleně byly
opraveny zničené mosty. V květnu
1945 uvedlo českou národnost 63%
POHOŘELICKÝ ZPRAVODAJ
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obyvatel. Němci v Pohořelicích v následujících měsících setrvávali jen kvůli
smíšeným manželským svazkům.
Již 9. května 1945 byl v Pohořelicích
ustaven Revoluční národní výbor, jehož předsedou se stal František Kantor.

Zpracovala: Marie Smejkalová,
kronikářka
Použitá literatura:
Pohořelice, okres Brno venkov, Wikipedie.cz
Z nejstarších písemných zmínek o Po-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
POHOŘELICE
Vážení občané,
blíží se „Březen – měsíc čtenářů“ a při této
příležitosti vám naše Městská knihovna Pohořelice nabízí službu donášky objednaných
knih a časopisů přímo do domu. Tato služba
je bezplatná a výhradně určena pro hendikepované, imobilní nebo dlouhodobě nemocné čtenáře, kteří nemají nikoho, kdo by jim
do knihovny zašel.
Podmínkou je platný čtenářský průkaz a bydliště v Pohořelicích vč. místní části Nová Ves,
Velký Dvůr a Smolín.
Donáška a vrácení knih bude probíhat vždy
1x měsíčně, a to vždy první čtvrtek v měsíci
na vámi uvedenou adresu. Množství knih
v jedné výpůjčce je omezeno na 5 kusů!

hořelicích, vydalo město Pohořelice, sestavil PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
Kronika města Pohořelice, Johann Andreas Eder, r. 1854, z německého originálu přeložil doc. RNDr. Milan Marek v r.
2001

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Přeložené představení MŮŽEM S MUŽEM, v hlavních rolích Vanda Hybnerová, Kaira K. Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Jitka Sedláčková, se uskuteční v úterý 22.3.2022 od 19:00 v kině Pohořelice. Vstupenky zůstávají
v platnosti.

Pokud chcete službu využít, neváhejte nás
kontaktovat:
tel.: 519 424 469
e-mail: knihovna@pohorelice.cz

WWW.POHORELICE.CZ
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Vzpomínka

Čas běží, vzpomínky zůstávají…
Dne 5.3. uplyne již 100 let od narození pana
Josefa Lukeše.
Dne 8.3. si zároveň připomeneme smutné
6.výročí úmrtí
paní Marie Lukešové.

Vzpomínka

Maminka je to nejdražší,
co nám život dal ...
Dne 20. března 2022 uplyne 100 let od narození
naší maminky, babičky a prababičky
paní Štěpánky Görögové, rozené Strakové.
Tichou vzpomínku věnujeme i památce
našich prarodičů Marie a Jana
Strakových.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery Jitka Fialová (roz.Straková), Marie
Prošková a Ludmila Šedá s rodinami
18
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Prodej RD v obci Vranovice. Dům o velikosti 4+1+pracovna, sklep, zahrada. Pozemek celkem 157m2. Přestože
dům vypadá z ulice malý, má díky přístavbě velké prostorné místnosti. Kolaudace přístavby 2018. Volný ihned.
Prohlídky dle dohody. Info o ceně v kanceláři
tel: 734 622 372,
mail: rksatis@rksatis.cz

Společnost Neurofyzionet, spol. s r.o.,
hledá na pracoviště rehabilitace v Pohořelicích, Brněnská ulice 1, fyzioterapeutku na hlavní pracovní poměr.
Nabízíme zajímavé pracovní ohodnocení, 25 dnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní a životní připojištění,
měsíční mobilní telefonní tarif, věrnostní program aj.
Bližší informace na tel: 602 511 818 - paní Flašarová

WWW.POHORELICE.CZ
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