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oLetní kino
Pro velký úspěch promítáme i letos!

23. 7.  Bohemian Rhapsody 

13. 8.  Bourák
28. 8.  Čertí brko
                     Promítání bude předcházet Pohádkový les.

Občerstvení zajištěno, deku a hezké počasí s sebou.



Slovo starosty
Milí Pozoráci,

úspěšně jsme zvládli opatření proti 
pandemii Covid-19. Děkuji vám všem 
za pomoc a vstřícný přístup, zvládli 
jsme to na jedničku. Každá krize naučí 
člověka hledat řešení. Nouzový stav 
nám přinesl zkušenost, že se věci dají 
dělat jinak, že je potřeba změnit životní 
styl a návyky. Třeba moji rodiče, 
kterým je přes sedmdesát let, se naučili 
používat videohovory přes počítač, 
aby konečně viděli vnoučata po dvou 
měsících omezeného pohybu.

Také moderní technika pozitivně 
zasáhla do života obyvatel v nouzovém 
stavu – vydávání léků přes e-recept 
a dovoz přímo domů bez návštěvy 
lékárny, objednávání nákupů přes 
sociální sítě, školní vyučování přes 
videohovory. Každé situaci je potřeba 
se přizpůsobit. I v dalších oblastech 
bychom měli hledat cesty, jak dělat věci 
úsporněji a ohleduplněji k druhým 
a k přírodě. Změna chování je tou 
nejlepší pomocí životnímu prostředí. 
Třeba na úřadě jsme vyměnili všechny 
ventily na radiátorech za termostatické 
hlavice, aby se zbytečně nepřetápělo, 
měníme všechny sodíkové lampy 
veřejného osvětlení za úsporná LED 

svítidla, aby se zbytečně nepálilo uhlí 
v elektrárnách, přestali jsme používat 
na chodnících herbicidy a raději plevel 
z chodníku odstraňujeme mechanicky. 
Jsou to všechno jenom drobnosti, 
ale pokud všichni změníme své 
chování a budeme se k přírodě chovat 
ohleduplně, máme velkou šanci, že 
zachováme krásnou pozořickou krajinu 
budoucím generacím.

Milí Pozoráci, přeji vám krásné 
léto, spoustu do křupava opečených 
špekáčků na výletech, grilovaných 
dobrot pod pergolami a pohodovou 
dovolenou na horách, na kole nebo 
u vody v krásné přírodě. Odpočiňte si, 
protože po náročném rouškovém jaru si 
to všichni zasloužíme.

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Veřejné osvětlení

V měsících srpnu až říjnu bude 
probíhat generální rekonstrukce 
veřejného osvětlení, vymění se všechny 
lampy v Pozořicích a namontují nové 
rozvaděče. Zakázku v hodnotě  
4,2 milionu bude realizovat společnost 
Českomoravská světelná, s. r. o. 
z Klobouk u Brna. Při rekonstrukci 
namontujeme 360 LED svítidel od 
české firmy THOME Lighting. Veřejné 
osvětlení nebude již ovládané pouze 
soumrakovým senzorem, ale každé 

svítidlo bude připojené do vlastní 
datové sítě, kterou vybudují Pozořice. 
Chytrá svítidla budou umět nahlásit 
poruchu přes počítač přímo správci 
veřejného osvětlení a během noci 
budou měnit intenzitu svícení tak, 
abychom zbytečně nesvítili tam, kde to 
není třeba.

Síť LORA se bude dát využít 
v budoucnosti i pro jiné aplikace, 
např. odečty vodoměrů, plynoměrů, 
protipovodňová čidla, senzory 
naplněnosti kontejnerů až po dobíjení 
dronů přepravujících léky z lékárny 
nebo zásilky z e-shopů. To všechno se 
zdá jako ze sci-fi filmu, ale technika 
jde mílovými kroky dopředu a nikdo 
nedokáže odhadnout, co časem 
pronikne do našich životů. Kdo by 
si pomyslel před 30 lety, že telefon 
budeme nosit v kapse, najdeme 
v něm celý svět a videohovorem si 
popovídáme s kamarádem na druhé 
straně zeměkoule. Rekonstrukcí 
veřejného osvětlení a výstavbou vlastní 
datové sítě se z Pozořic stane SMART 
village – chytrá vesnice.

Chodník Kovalovická
V měsících červenci až září bude 

společnost JAMASTAV MORAVIA 
(od Prostějova) stavět chodník v ulici 
Kovalovické. Na konci stávajícího 
chodníku bude místo pro přecházení 
a po pravé straně směrem z Pozořic 
bude nový chodník až do Kovalovic 
k zastávce autobusu. Zároveň se 
vybuduje nové veřejné osvětlení.  
Po ukončení stavby vysadíme okolo 

chodníku keře a stromy. Náklady 
na výstavbu budou cca 1,5 milionu. 
V loňském roce jsme žádali o dotaci 
přes Místní akční skupinu Slavkovské 
bojiště, kterou jsme dostali letos 
v květnu ve výši 95 %. Pozořice bude 
chodník stát tedy pouze 75 000 Kč 
a zbytek zaplatí Evropská unie.

Chodník Holubická
V loňském roce v září jsme začali 

projektovat chodník v Holubické ulici 
od ulice U Školy po ulici Pod Poustkou, 
který povede v travnatém pásu okolo 
školní zahrady. Do konce listopadu 
jsme potřebovali mít zažádáno 
o stavební povolení a hotový projekt 
s územním rozhodnutím, abychom 
mohli žádat o dotaci. Tehdy se to 
zdálo jako nemožné a projektant říkal, 
že pokud se to stihne, tak to bude 
nejrychleji povolený chodník ve střední 
Evropě. Naštěstí se to povedlo a letos 
v srpnu začneme stavět i chodník okolo 
Holubické ulice. Celkové náklady 
budou 2 miliony včetně nového 
veřejného osvětlení a Evropská unie 
opět zaplatí 95 % nákladů. Těšíme se, že 
od října bude cesta po Holubické ulici 
zase bezpečnější.

Opravená obřadní síň na 
radnici a další změny

Omezený provoz na radnici 
z důvodu hrozící nákazy virem 
Covid-19 jsme v dubnu a květnu využili 
na opravu obřadní síně. Dispozičně se 
nic nezměnilo, pouze jsme vyměnili 
povrchy, které byly léty opotřebované. 

Radnice
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Až zavítáte na svatbu, na vítání 
občánků nebo jinou slavnost, tak 
uvidíte krásně zrenovovanou dubovou 
podlahu, nová svítidla z foukaného 
skla, závěsy a záclony. Zároveň jsme 
osadili na všechna otopná tělesa na 
radnici termostatické ventily, abychom 
zbytečně nepřetápěli a šetřili tak obecní 
rozpočet.

Další velká změna je vytvoření 
funkce tajemníka úřadu, který 
profesionálně vede celý úřad. Tajemník 
se stará zejména o chod matriky, 
stavebního úřadu a další agendy státní 
správy, spravuje rozpočet, stará se 
o personální agendu úředníků, řeší 
vyhlášky, nařízení, smlouvy… Od 
1. dubna na pozici tajemníka pracuje 
Bc. Iveta Líbalová. Věříme, že bude 
dobrou oporou pro kvalitní výkon 
pozořického úřadu. Zároveň na konci 
června odchází po 37 letech vedoucí 
hospodářsko-správního oddělení paní 
Libuše Hájková. Velmi jí děkujeme 
za práci pro obec a přejeme jí do 
další životní etapy hodně zdraví a sil, 
radosti z vnoučat a spoustu příjemně 
stráveného času v zahradě.

Opravená vpusť v Malých 
Lipkách

V únoru se v Malých Lipkách 
propadla příčná dešťová vpusť 
u křižovatky s ulicí V Zámku, kterou 
poté v červnu opravila společnost 
VHS Břeclav za 80 000 Kč. Ačkoliv se 
vpusť dělala nová před 9 lety, na jejím 
špatném stavu se podepsaly ucpaný 
odtok dešťové vody a mráz, který 
v zimě potrhal beton. Proto je důležité 
kontrolovat stav vpustí a pravidelné 
čištění, které proběhlo loni na podzim. 
Pokud si všimnete nějaké ucpané vpusti, 
nahlaste to prosím na obecní úřad.

Postup při výstavbě 
vodojemů a vodovodu

V květnu proběhla zkouška těsnosti 
nového vodojemu na Loučkách a jeho 
obklad kamenem z vápencového lomu 
v Líšni. Začal se stavět nový vodojem 

U Panenky Marie. Většina trasy 
páteřního vodovodu na Jezerách je již 
uložená v zemi. V měsících srpnu a září 
nás čeká pokládka nového asfaltového 
povrchu v jednom jízdním pruhu.

Multifunkční hřiště
Na konci května nám stavební 

společnost JM Demicarr (ze Slavkova 
u Brna) předala stavbu multifunkčního 
hřiště za školou. Při výstavbě jsme 
se dohodli na drobných změnách – 
přidali jsme zpevněnou plochu u vrhu 
koulí, chodník ze zámkové dlažby 
okolo sprinterské rovinky a chodník 
ke vstupní bráně. Doplnili jsme areál 
o kryté střídačky a dohledové kamery. 
Po kolaudaci bude areál sloužit škole, 
sportovním spolkům a veřejnosti. 
O podmínkách vstupu na hřiště 
si přečtěte na straně 34, a na webu 
městyse. Pozořicím přibude venkovní 
sportoviště, na které škola čekala 55 let. 
Pozoráci budou moci využívat atletický 
ovál 150 m s tartanovým povrchem, 
sprintovací rovinku 60 m, vrh koulí 

a hřiště s umělou trávou pro házenou, 
malou kopanou, volejbal a basketbal. 
Celkové náklady na postavení byly  
10,5 milionu a 5 miliony přispělo dotací 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Altán na Jezerách
Koncem června bude v Parku 

legionářů na Jezerách dostavěn dřevěný 
cykloaltán. V létě nabídne cyklistům 
úkryt před horkým sluncem nebo 
deštěm, kolemjdoucí si zde mohou 
posedět a vydýchat se po výstupu do 
jezerského kopce. V zimě pak altán 
bude sloužit jako útočiště pro Svatou 
betlémskou rodinu.Pro příjemnější 
klima v parčíku bude mít altán zelenou 
střechu. V našem případě to bude 
extenzivní ozelenění rozchodníky 
a suchomilnými travami. Jestli se 
vám na zahrádce rozrostly skalničky, 
které snesou hodně slunce a málo 
vody, budeme rádi, když nám darujete 
přebytečné odkopky. Každý z nás 
tak může svým malým dílem přispět 
k rozvoji zeleně v městysi.
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Nové stoly a ozvučení  
na Dělnickém domě

Na začátku letošního roku jsme 
pořídili 24 nových stolů do sálu 
Dělnického domu. Původní stoly už 
měly svá nejlepší léta za sebou a byly 
obrovské pro manipulaci. Nové stoly 
pro 6 osob se budou lépe skládat, 
budou lehčí a stabilnější. Pro dobré 
nazvučení sálu jsme využili nabídky 
pana Kulhánka a pořídili si od něho 
zvukovou aparaturu na Dělňák, 
aby všechny plesy, vystoupení ZUŠ 
a divadla byly dobře nazvučené. 
Těšíme se na první společné akce po 
prázdninách na Dělnickém domě 
s novým zvukem a u nových stolů.

Zrušení obecní policie
Od června je v Pozořicích zrušena 

obecní policie. Důvody byly personální. 
Na konci loňského roku odešel ze 
služby ze zdravotních důvodů jeden 
strážník a druhý v únoru tohoto roku. 
Městys uzavře smlouvu se šlapanickou 
městskou policií, která bude dohlížet 
na veřejný pořádek u nás v Pozořicích, 
obsluhovat kamerový systém 
a pomáhat při organizaci společenských 
akcí. Strážník Milan Čermák zůstal 
i nadále zaměstnancem obce, můžete se 
na něj obracet na obvyklém telefonním 
čísle. Zrušení policie nebyl jednoduchý 
krok, ale máme štěstí, že žijeme 
v bezpečném regionu s velmi nízkou 
kriminalitou. Peníze, které ušetříme 
na provozu obecní policie (1,5 milionu 
ročně), Pozořice investují do zvýšení 
bezpečnosti chodců postavením nových 

chodníků a rozšiřováním a modernizací 
kamerového systému, který je dobrým 
pomocníkem při ochraně majetku 
a osob. Letos pořizujeme 5 nových 
kamer a vícekanálové zařízení pro 
rozšíření kamerového systému. 
Děkujeme strážníkům za dobrou 
práci pro Pozořice v minulých letech 
a přejeme jim úspěchy v osobním 
i pracovním životě.

Bankomat na zdravotním 
středisku

Od konce června bude v provozu 
bankomat společnosti FIO, najdete 
jej na boku zdravotního střediska 
vedle autobusové zastávky. Abychom 
bankomat v Pozořicích udrželi 
v provozu, je potřeba každý měsíc 
uskutečnit 850 výběrů. Věřím, že 
číslo každý měsíc splníme, protože 
poptávka po bankomatu byla velká. 
I když se velká část plateb přesunula 
do bezhotovostního styku, papírové 
peníze z našich životů jen tak rychle 
nezmizí. VYBÍREJTE v Pozořicích 
PRAVIDELNĚ a bankomat vám bude 
k dispozici, ve chvíli, kdy ho budete 
nejvíc potřebovat.

Třetí nejlepší zpravodaj 
v České republice

V soutěži o nejlepší radniční listy se 
náš zpravodaj umístil v celorepublikové 
soutěži na krásném třetím místě za 
Tišnovem a pražskou Chuchlí. Porotci 
ocenili kvalitní práci grafika, krásné 
fotografie z bohatého života v obci, 
stručné a optimistické texty. Dále 

zmínili, že zpravodaj přitom neopomíjí 
informovat o důležitých věcech, 
jako jsou usnesení zastupitelstva, 
společenské rubriky, kalendář akcí 
a podobně. Porotě bylo sympatické, 
že se nezapomíná ani na zábavu – 
křížovku a sudoku. Děkujeme redakční 
radě za perfektní práci a zveme 
každého Pozoráka, aby se stal členem 
tvůrčího týmu zpravodaje. I ti největší 
čeští spisovatelé začínali jako sloupkaři: 
Karel Čapek, Karel Poláček či Ota 
Pavel – přidejte se k nim!

Vymysli – udělej – neplať to
To je heslo občanských projektů. 

V loňském roce náš městys vyhlásil 
možnost přihlásit občanský projekt, 
na který vyhradil 115 000 Kč. Občané 
z Lepek se rozhodli zkulturnit pozemek 
obce, srovnat terén, vysázet stromy 
a zútulnit ho lavičkami se stolem, 
skluzavkou a pískovištěm pro děti. 
V nové ulici místo pro setkávání 
chybělo. Jsme rádi, že se do toho naši 
noví sousedé pustili a mají chuť pečovat 
o veřejný prostor. Zároveň upraví 
prostor u fotbalových kabin a osadí tam 
dvě pružinová houpadla pro děti. Jistě 
to bude motivací přihlásit se k trvalému 
pobytu v Pozořicích, protože z každého 
přihlášeného občana nám přibude do 
obecního rozpočtu cca 14 400 Kč ročně.

Pokud máte skvělý nápad pro 
příští rok, který potěší spoluobčany, 
nezapomeňte ho přihlásit do 
30. 10. 2020 a zastupitelé potom 
vyberou ten nejlepší a obec jej zaplatí.

 

Krátce ze 
zastupitelstva 
městyse (dále „ZM“)

ZM byla tentokrát pestřejší, neb se 
musela konat v souladu s hygienickými 
pravidly. Zasedání tedy byla ve školní 
zahradě a na Dělnickém domě, kde bylo 
předpisům učiněno zadost. 

14. května 2020 ZM schválilo: 
• souhlas s provedením stavby 

„Pozořice, parkoviště u obchodního 
centra, část SO 01- Parkoviště“,

• uzavření smlouvy o spolupráci 
a financování projektu „Stavba 
integrované sítě bezpečných 
cyklostezek na Šlapanicku: etapa 
Pozořicko“,

• výběr dodavatele firmy JAMASTAV 
MORAVIA, s nejnižší nabídkovou 
cenou ve výši 2,7 mil. Kč bez DPH na 
veřejnou zakázku s názvem „Výstavba 
chodníků v ulicích Kovalovická 
a Holubická U Školy“,

• opravu chodníku Za Myslivnou 
svépomocí,

• poskytnutí neinvestiční a investiční 
dotace občanskému projektu, ve výši 
115 000 Kč, na vybudování dětského 
hřiště s posezením pro veřejnost na 
ulici Lepky.

ZM zrušilo:
• Obecní policii Pozořice a vydalo 

obecně závaznou vyhlášku o zrušení 
obecní policie.

Ra
dn

ic
e

Ra
dn

ic
e

8 9



28. května 2020 ZM schválilo:
• rekonstrukci veřejného osvětlení ve 

variantě obousměrná komunikace,
• výsledek výběrového řízení na 

dodavatele „Revitalizace veřejného 
osvětlení městys Pozořice“ za cenu  
3,4 mil. bez DPH s termínem 
dokončení realizace do 30. 10. 2020.

18. června 2020 ZM schválilo:
• nákup 754 m2 pozemků pro 

parkoviště před hřbitovem od farnosti 
Pozořice za 100 000 Kč,

• hospodaření obce, závěrečný účet 
a účetní závěrku účet pro rok 2019,

• uzavření smlouvy mezi městysem 
Pozořice a Společností pro výstavbu 
komunikace v ulici Metoděje 
Kocourka.

Kompletní výpisy z jednání ZM 
najdete na www.pozorice.cz.

 

Technická 
skupina městyse

V měsíci květnu došlo k částečné 
obměně pracovního týmu technických 
služeb našeho městyse. Rád bych 
vás touto cestou informoval o naší 
práci a některých plánech na nejbližší 
období.

Nejvíce času jsme v měsíci květnu 
věnovali údržbě zelených ploch v naší 
obci. Možná jste si všimli trochu jiného 
režimu sečení, než bylo doposud 
zvykem. Centrum obce, sportoviště 
a plochy nejvíce využívané lidmi 
udržujeme jako nízké parkové trávníky. 
Méně exponovaná místa uvnitř obce 
jsme jedenkrát posekali a budeme 
udržovat v režimu kosení dle počasí 
tak, aby tráva nebyla vysoká, což 
znamená sečení přibližně jedenkrát za 
měsíc. Méně využívaná místa budeme 
sekat jako klasické louky, tj. dvakrát 
ročně. Postupně bychom tyto plochy 
chtěli převést na okrasné květnaté 
louky. V Zámku u sochy svatého 
Václava jsme osázeli květiny okolo 
chodníku. 

Kromě běžné údržby v obci jsme 
se věnovali přípravě stavebního otvoru 
pro instalaci bankomatu na budově 
zdravotního střediska. V metrové 
cihlové a kamenné zdi to bylo trochu 
náročnější, ale zvládli jsme to včas. Dále 
jsme upravili v Panské zahradě prostor 
pod vrbami a nainstalovali zde dřevěné 
stoly a lavice. Také na Dělnickém domě 
jsme v sále smontovali nové stoly. Také 

jsme pozvali dendrologa a spolu s ním 
zkontrolovali stav stromů v městysi.

Na podzim a v zimě plánujeme 
pod dohledem arboristů odborné 
ošetření, případně pokácení některých 
proschlých stromů. V červnu 
plánujeme mimo jiné opravu soklu 
na zdravotním středisku a prodejně 
Pronachemu, budeme stavět altán 
v Parku legionářů a osázíme plot 
okolo výměníkové stanice u sokolovny 
popínavými rostlinami.

Závěrem mi dovolte pochválit své 
spolupracovníky za dobře odvedenou 
práci.

 M Martin Kříž  
vedoucí technické skupiny

 

Odpady
Důsledky pandemie koronaviru se 

projevily a budou projevovat v mnoha 
oblastech našeho života. Jedním 
z nich, docela banálním a přece dost 

nepříjemným, je navýšení produkce 
odpadu z domácností. Všichni jsme 
trávili nezvykle mnoho času doma, 
je tedy pochopitelné, že mnozí z nás 
volný čas využili k vyklízení sklepů 
a komor. Stoupla i spotřeba obalů, které 
končí v kontejnerech na tříděný odpad. 
Přesto, že se nám podařilo vyjednat 
několik svozů nad rámec běžného 
svozového režimu, stávalo se často, 
že sběrná hnízda přetékala odpadem. 
Věřím, že návratem k obvyklému 
životnímu rytmu se upraví i stav 
sběrných hnízd.

Přesto je dobré si připomenout 
několik pravidel pro odkládání odpadu:

• Pro odkládání plastů a papíru 
máme možnost využít svoz od domu 
v pytlích. Výhodou je pohodlí, sleva 
na ročním poplatku za svoz odpadu 
pro celou domácnost a v neposlední 
řadě i zajištění úhledného vzhledu 
hnízd. Prostor zavalený odpadem 
obec nijak nezdobí.

• Do sběrných hnízd je možné 
odkládat pouze odpad, na který jsou 
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připraveny kontejnery – tedy nikoli 
stavební odpad, polystyren, který 
je od letošního roku hodnocen jako 
nebezpečný odpad, použitá sanita, 
autoskla, koberce atd.

• Každý z nás je odpovědný za odpad, 
který vyprodukuje. Jeho nevhodným 
uložením kazíme životní prostředí 
občanům, kteří bydlí v blízkosti 
sběrných hnízd nebo tudy denně 
procházejí.

• Suť můžete odložit po předchozí 
dohodě na radnici do kontejneru na suť.

• Bioodpad kompostujte doma na 
zahradě, jako to po staletí dělávali 
staří sedláci.

• Větve seštěpkujeme a využijeme na 
zamulčování výsadby v obci.

• Pokud vezete odpad do kontejneru 
a vidíte, že je plno, využijte jiné 
sběrné hnízdo umístěné v méně 
exponovaném místě – např. Na Točně 
bývá často volněji.

• Zvuk láhve vhazované do kontejneru 
na sklo pozdě v noci dokáže 
spolehlivě probudit celou rodinu, 
o právě uspaném miminku nemluvě.

• Mysleme na to, že veškerý odpad, 
který odložíme, musí po nás ještě 
někdo – živá skutečná osoba – 
přebrat. Pracovníci technické skupiny 
proto pravidelně urovnávají kartony 
v klecích, které někdo vyhodí, 
aniž by je rozložil a poskládal na 
manipulovatelnou velikost. Větve 
trčící z kontejneru na bioodpad 
musí přijít někdo vytáhnout, 
rozřezat a vložit zpět – popelářské 
auto nedokáže naložit kontejner 

s trčícími dvoumetrovými větvemi. 
Z kontejneru se sklem musí někdo 
vytáhnout keramickou dlažbu, 
z plastu polystyren ze stavby 
a z popelnice na jedlé tuky vyjetý 
motorový olej. Buďme ohleduplní 
k sobě navzájem. Práce třídiče odpadů 
není vysněný job nikoho z nás.

Pokud se nám ještě podaří vymyslet 
způsob, jak omezit svou spotřebu 
a produkovat celkově méně odpadu, 
budeme jedničky! Každou věc, kterou 
koupíme zbytečně, navíc, platíme 
dvakrát – jednou v obchodě, podruhé 
při poplatku za komunální odpad.

Kompostér do každé zahrady
V současné době máme zažádáno 

o dotaci na pořízení zahradních 
kompostérů o objemu 1000/2000 litrů.  
O kompostér si může zažádat každá 
domácnost, která nabídku nevyužila 
v minulém dotačním programu. Po 
převzetí bude nutné mít kompostér 
umístěný na adrese žadatele. 
Ještě máme cca 50 kompostérů 
volných, můžete se tedy přihlašovat 
prostřednictvím formuláře na webu 
městyse nebo telefonicky na úřadě 
městyse. A pak už zbývá jen držet 
palce, aby nám byla dotace přidělena:)

Pejsek na vesnici
V uplynulém období pracovníci 

technické skupiny instalovali 
po Pozořicích několik nových 
odpadkových košů. Jejich umístění 
jsme plánovali tak, aby koš přišel vhod 
páníčkovi na procházce s pejskem 

právě ve chvíli, kdy pes vykonává 
svou potřebu. Prosíme majitele pejsků 
o důsledné uklízení exkrementů. 
Hovínko z fotbalového hřiště nalepené 
na kopačce dokáže dost pošramotit 
nadšení vycházející hvězdy pozořického 
fotbalového nebe a děti V Lomě by 
měly na louce nacházet raději luční 
byliny než psí hromádky. Aby psi 
zůstali i nadále radostnou součástí 
vesnického života, je potřeba krom 
úklidu myslet také na bezpečí zejména 
starších spoluobčanů a dětí. Setkání 
s pejskem divoce vítajícím každého 
kolemjdoucího štěkáním a skákáním 
může být pro bázlivé dítě stresujícím 
zážitkem na celý život a pro křehkou 
stařenku důvodem k dlouhému pobytu 
na ortopedii.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Univerzita 
třetího věku MU 
Koronavirus vzdělávání 
nezastavil

Univerzita třetího věku Masarykovy 
univerzity myslí na seniory i v době 
pandemie a připravuje pro ně online 
vzdělávací aktivity. Program výuky bez 
osobního kontaktu vyplynul z faktu, 
že vzdělávání seniorů na Univerzitě 
třetího věku bylo přerušeno 
na Masarykově univerzitě jako na 
jedné z prvních univerzit. Důvod byl 

nevystavovat věkově nejohroženější 
skupinu nebezpečí onemocněním 
COVID-19.

V současné době probíhají online 
přednášky prostřednictvím kanálu na 
YouTube. V předem stanovený čas jsou 
posluchačům U3V vysílány přednášky 
z různých oborů, např. astronomie, 
dějin umění, ekonomie, historie či 
literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány 
i semestrální online kurzy, které 
byly nabídnuty posluchačům, jejichž 
prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se 
např. o kurzy Po stopách významných 
civilizací a kultur Latinské Ameriky, 
Trénování paměti nebo Tajemství 
skrytá v DNA. S lektory senioři 
komunikují pomocí video přenosu 
v reálném čase s možností aktivního 
vstupu do diskuse.

Již se však těšíme, až nám bude opět 
umožněno setkávat se v přednáškových 
místnostech Masarykovy univerzity. 
Připravujeme proto také kurzy na 
nový akademický rok, který nás 
čeká. Přihlašování do těchto kurzů 
se uskuteční od září 2020. Zájemci se 
budou moci přihlásit do 1. ročníku 
tříletého Všeobecně zaměřeného 
kurzu nebo do jednoletých kurzů 
Kulturní dědictví a památková péče 
na Moravě a Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu. 
Bližší informace o připravovaných 
kurzech včetně programů 
naleznete na webových stránkách 
www. u3v. muni. cz.
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Co se děje 
Na Dělňáku

Vážení přátelé dobré zábavy, 
společného setkávání a především 
dobrého jídla a pití…

Závratně se blíží doba prázdnin 
a dovolených, která pro náš spolek 
už deset roků znamená hlavně dobu 
příprav na tradiční a oblíbenou  
akci – 10. jezerský gulášový kotlík. 
Jubilejní, slavnostnější, velkolepější  
10. ročník – 1. srpna 2020.

Následující řádky se mi budou 
psát velmi těžko. Vzhledem k nastalé 
situaci i přes slibované rozvolňování 
krizového stavu v naší republice je 
nutné při pořádání těchto akcí s velkým 
počtem osob dodržovat zvýšená 
hygienická a epidemiologická opatření 
(dezinfekce rukou, toalet, vzdálenosti 
mezi stoly atd.). Tato opatření v každém 
případě budou znamenat značně 
zvýšené náklady, které zatím není 
možno odhadnout. Vyšší zátěž by to 
znamenalo nejen z ekonomického 
hlediska, ale ani soutěžící týmy by to 
s dodržováním těchto nařízení neměly 
vůbec jednoduché. Nemluvě o nás 
pořádajících, kteří by měli zajišťovat 
rozestupy, vzdálenosti atd. A zřejmě 
bychom při dodržení vzdálenosti 

jednotlivých stolů nebyli ani schopni 
připravit areál pro tolik lidí.

Ekonomické hledisko je velmi 
důležitým faktorem pořádání této 
akce. Doposud jsme se mohli vždy 
spolehnout na štědré dary stálých 
sponzorů a pochopitelně značnou 
podporu městyse. Tato finanční 
podpora značně ovlivňovala výši 
vstupného a pokrytí všech nákladů 
spojených s pořádáním této skvělé 
akce. V nastalé krizové situaci ale 
nepovažujeme za správné oslovovat 
sponzory, kteří nás dlouhá léta různě 
podporují v naší činnosti. Určitě teď 
mají jiné starosti.

Absence sponzorů by tedy 
znamenala značný nárůst vstupného. 
Značný do té míry, že by pro mnoho 
rodin a hlavně seniorů přestala být tato 
akce únosnou. A to v žádném případě 
není naším cílem. Výše vstupného 
a obava z možné nákazy by tak mohla 
velmi ovlivnit návštěvnost, což by 
nás pořádající velmi mrzelo. Toto si 
nepřejeme. 10. ročník této akce měl být 
tak trošku oslavou naší dosavadní práce 
a poděkováním za vaši přízeň. Chtěli 
jsme si ho společně s vámi užít.

V neposlední řadě je důležité myslet 
také na zdraví našich spoluobčanů! 
Koronavirus tu bohužel stále je a riziko, 
že při rozvolňování nastalých opatření 
bude nějakou náhodou zavlečen i do 
našich končin, stále hrozí. Je třeba se 
stále chovat zodpovědně! A ruku na 
srdce, při akci takového charakteru je 
rozvolňování trošku víc rozvolněnější… 
A teď s velkou nadsázkou: také by 

se mohlo velikou náhodou stát, 
že by kvůli jednomu dni radosti 
a rozvolňování mohla celá dědina na 
pár týdnů skončit v karanténě – a s tím 
vědomím nechci žít.

Vážení občané a přátelé našeho 
spolku, doufám, že pochopíte výše 
uvedené důvody a zachováte nám 
přízeň i nadále. 10. ročník Jezerského 
gulášového kotlíku se odkládá na 
31. července 2021. Doufejme, že ho 
budeme moci připravit v „normálních“ 
podmínkách a že si ho společně 
s vámi o to víc užijeme. Děkujeme za 
pochopení.

PS: Pokud se situace v červenci bude 
vyvíjet pozitivně, pokusíme se společně 
s Hospůdkou Na Dělňáku narychlo 
připravit zrušenou červnovou akci 
Jezerské odpoledne pivních znalců aneb 
Minifestiválek pivních speciálů – zatím 
nezávazně.

Mnoho optimismu v prvních 
letních dnech!

 M Petr Hromek, předseda
 

Dětský lesní klub 
Stromík
Léto ve Stromíku

To je léto za humny, ale na 
křídlech fantazie v dalekých krajích! 
Po celé prázdniny bude DLK Stromík 
v pozořické hájence otevřen pro děti 
předškolní i školní na příměstských 
táborech.

Na své si přijdou nejprve malí 
umělci, kteří budou malovat, tvořit, 
sochat, až budou mít bláto za ušima. 
V polovině července je vystřídají 
malí stopaři, kteří budou pátrat po 
neznámém návštěvníkovi. Cestovatelé 
se vydají na cestu kolem světa, možná 
se setkají i s domorodci! Kdyby 
náhodou někde ztroskotali, rádi jim 
pomůžou kamarádi námořníci, kteří 
o týden později poplují po světových 
oceánech. Vystřídají je malí muzikanti, 
to bude zpěvu a veselí! Nebudou 
se věnovat jen hudebnímu umění, 
vyrobí si i vlastní hudební nástroj. Na 
konec léta máme připravený pravý 
astronautský výcvik zakončený letem 
do vesmíru. Možná potkáme i nějakého 
mimozemšťana!

Po přistání odstraníme startovací 
rampu a proměníme mys Canaveral 
zpátky na ráj školkových dětí – Dětský 
lesní klub Stromík. Zdravý lesní 
vzduch posílí tělo i ducha! Věříme, že 
na podzim budeme moci děti vzdělávat 
tak, jak už léta umíme, a budeme moci 
zrealizovat naše jarní plány na otevření 
brány Stromíku i širší veřejnosti. 
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Srdečně zveme už nyní školní děti na 
enviroprogramy, ať už na kroužky nebo 
na programy pro školy. Máme v šuplíku 
také další přednášky a semináře 
o vzdělávání a výchově a kroužky 
„nejen pro unavené rodiče“ – setkání, 
při nichž si odpočinete a ještě třeba 
něco vytvoříte. Moc se těšíme, že se 
potkáme!

Pokud byste chtěli děti přihlásit na 
příměstské tábory nebo od září do lesní 
školky, máme poslední volná místa. 
Podívejte se na podrobné informace 
na webu školky www.stromik.cz, nebo 
spolku www.lesnikavyl.cz. Můžete také 
napsat na stromik@stromik.cz. Jestli 
vás zajímá, jak to u nás vypadá a co se 
právě děje, sledujte naše facebookové 
profily.

Přejeme vám krásné léto ve zdraví 
a radosti!

 M Za DLK Stromík Martina Hujová

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Naše skautské oddíly pokračovaly 
po Novém roce ve své klasické 
činnosti – družinové schůzky, 
oddílové výpravy, přípravy na závody. 
Po několika letech středisko opět 
uspořádalo 1. února skautský ples v KD 
v Sivicích. V polovině března však 
naše činnost byla přerušena vládními 
opatřeními v souvislosti s pandemií 
koronaviru.

V předprázdninovém čase vrcholí 
přípravy na letošní tábory. O tom, který 
chystají pozořické oddíly na naše hlavní 
tábořiště v Rakoveckém údolí, vám rádi 
popovídáme příště.

V letošním roce si naše skautské 
středisko připomíná třicáté výročí 
činnosti. Za tu dobu prošly našimi 
oddíly stovky dětí. Někteří z nich jsou 
dnešními vedoucími. Toto jubileum 
jsme chtěli oslavit s veřejností na 
skautském dni v sobotu 16. května 
v areálu Dělnického domu. Pro děti 
i veřejnost jsme měli připravený bohatý 
program. Tuto akci jsme v uvedeném 
termínu bohužel z koronavirových 
důvodů nemohli uskutečnit. Pokud 
to bude možné, pokusíme se o nový 
termín v září či říjnu a budeme se těšit 
na hojnou účast.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Skautský ples 1. února v KD 
v Sivicích

Po několika letech jsme obnovili 
tradici pořádání skautských plesů 
naším střediskem. Celý ples jsme pojali 
netradičně – od výběru hudby, kterou 
zajišťovala skupina Spaziergang, až 
po doprovodný program, který byl 
složený ze soutěží. Děkujeme všem, 
kteří se jich zúčastnili. Velice nás 
potěšila účast našich spolubratrů ze 
střediska, kteří museli i déle cestovat, 
aby se plesu mohli zúčastnit. Byli jsme 
rádi, že jste nás podpořili i vy ze Sivic 

a pomohli nám s vytvořením příjemné 
atmosféry, která byla na všech tvářích 
vidět. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na přípravě plesu. Děkuji vám všem za 
příjemně strávený čas.

Předjarní výprava na Jelenici
Po zimě nezimě jsme vzali 

začátkem března dvě naše nejmladší 
skupinky holek Fialovou a Modrou 
šestku na výpravu na Jelenici, kterou 
většina ještě neznala. Program 
výpravy měly na starost starší skautky 
jako součást rádcovského kurzu. 
Musím říci, že to bylo něco nového. 
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak 
skautky vnímají skauting a dokážou 
ho zábavnou formou předávat dále. 
Malé světlušky se zabývaly spoustou 
zajímavých disciplín – od orientace, 
přes logické myšlení, fyzickou zdatnost 
až po bezpečnost. První noc jsme 
ladily spíše pro mladší sestřičky, a to 
prostřednictvím hraní pohádky na 
dobrou noc. Druhou noc na Jelenici 
trávily pouze skautky. Čekala je noční 
hra, ve které měly překonat strach 
a trochu si připomenout, jak vypadal 

skauting dříve. Všechny jsme si to 
velmi užily.

 M Marie Pölzerová, od ledna 2020 
nová vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

V uplynulých dvou měsících jsme 
kvůli koronavirové pandemii museli 
zrušit skautské schůzky a všechny 
aktivity, které jsme měli naplánované. 
V této nelehké situaci jsme se rozhodli 
pomoct rodičům a vymysleli jsme 
volnočasové aktivity „Skautské 
výzvy – nenech se nakazit nudou“, 
aby si nejen děti odpočinuly od školy. 
Děkujeme městysi Pozořice za pomoc 
při šíření této aktivity mezi širší 
veřejnost, než je naše skautská rodina. 
Dík patří i všem rodičům, kteří děti 
podporovali v plnění těchto výzev. 
Nejen městys Pozořice sháněl výpomoc 
s šitím a balením roušek, proto se 
vedoucí přihlásily a rády pomohly.

Nyní, když jsou opatření již 
uvolněna, jsme obnovili naši skautskou 
činnost. Zatím jen na družinové 
schůzky. Výzvy tedy byly zastaveny, 
protože v době koronavirových 
opatření nahrazovaly naše osobní 
setkání. Těší nás, že se můžeme s dětmi 
zase setkávat, i když jen venku a za 
hezkého počasí.

Těšíme se na setkávání se 
všemi dětmi již bez omezení.

 M Barbora Fuksová a Marie Pölzerová 
1. dívčí oddíl Pozořice

Víkend v Sobotíně
Dívčí družina Vlaštovek společně 

s chlapeckými družinami Ledních 
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medvědů a Modré šestky se vypravily 
na víkend na faru do Sobotína.

Přijeli jsme tam navečer, 
ubytovali se, navečeřeli a zahráli 
si hry na seznámení. Blízké obce 
Velké Losiny a Rapotín jsou známé 
tzv. „čarodějnickými procesy“. Tak 
jsme také pojali celou výpravu. 
Seznámili jsme účastníky s historií obcí 
včetně zmíněných procesů. Ještě v pátek 
jsme si zahráli noční hru okolo známé 
rodinné hrobky Kleinů. V sobotu 
dopoledne jsme hráli parlament. 
Odpoledne jsme šli na procházku po 
okolí a večer hráli hry v herně na faře. 
V neděli jsme zakončili výpravu hrami, 
úklidem na faře a vypravili se na 
zpáteční cestu domů.

Už se těšíme na další společnou 
výpravu.

 M Barbora Fuksová, 1. dívčí oddíl Pozořice

 

Fotbal SK 
Pozořice

V sobotu 13. června 2020 měla 
pro fotbalisty SK Pozořice oficiálně 
skončit mistrovská sezóna 2019/20. 
Jenže všechno bylo jinak. Stopku nejen 
sportovcům vystavil COVID-19.

Dne 13. března Okresní 
fotbalový svaz Brno-venkov oznámil 
prostřednictvím úřední zprávy 
přerušení všech soutěží do odvolání. Za 
necelý měsíc 8. 4. stejný orgán ukončil 
v důsledku pandemie sezónu 2019/20. 
Pro týmy SK Pozořice to znamenalo, 
že A mužstvo, coby nováček okresního 
přeboru, skončilo na 7. místě mezi  
14 družstvy, „béčko“ ve IV. třídě 
obsadilo 6. pozici mezi 13 mužstvy. 
Uprostřed tabulky na 7. místě se usadili 
dorostenci v I. třídě krajských soutěží. 
V okresním přeboru se mladší žáci 

umístili mezi 12 kluby na 6. příčce. 
Aktivní bilancí se mohly pochlubit také 
celky starší a mladší přípravky. Na dva 
měsíce tak sportovní činnost v klubu 
naprosto utichla.

Klid ve sportovním areálu 
narušovala pouze péče o stav hrací 
plochy a po rozvolnění se k tomu 
přidala údržba kabin. Nicméně práce je 
na hřišti a v jeho bezprostředním okolí 
stále dost. S potěšením jsme sledovali 
finišující práce na multifunkčním 
areálu v těsném sousedství našeho 
hřiště. V zimní přípravě určitě budeme 
povrch s umělou trávou maximálně 
využívat.

Zhruba v polovině května se 
sportovní dění u fotbalistů konečně 
obnovilo. Začaly tréninky všech 
družstev. O zápasovou premiéru se 
20. května postaraly celky mladší 
a starší přípravky spolu s týmem 
mladších žáků duely ve Viničných 
Šumicích. Poté pak naše naděje 
sehrály přípravná utkání s Ochozí, 
Slatinou, Novým Lískovcem a odvety 
s Viničnými Šumicemi. Dorostenci 
zahájili sezónu v brněnských 
Medlánkách (prohra 2:4) a na domácím 
trávníku pak zápasem s Rajhradem 
(výhra 7:1). Na hřišti v Pozořicích 
obstaralo jarní zápasovou premiéru 
utkání smíšených týmů mužů a dorostu 
v pátek 23. května (modří versus žlutí 7:3).

Opravdovou zápasovou prověrku 
pro „áčko“ přináší nově vytvořená 
vyškovská miniliga se čtyřmi celky. 
Po úvodní porážce 2:6 na domácím 
hřišti s Křenovicemi přišlo vítězství 

v poměru 4:2 v Komořanech. Další 
pořad: 13. 6. v Dražovicích, 17. 6. 
v Křenovicích, 27. 6. doma s Komořany 
a 4. 7. zakončíme miniligu v Pozořicích 
s Dražovicemi.

Už jsme také odeslali přihlášku do 
mistrovských soutěží okresu Brno-
venkov pro sezónu 2020/21. Opět tak 
o body budou hrát A mužstvo (OP),  
B tým (IV. třída), dorost (I. třída JMK), 
mladší žáci ve spojení s Viničnými 
Šumicemi (OP) a obě kategorie 
přípravek (OP). Předpokládaný začátek 
mistrovské sezóny je polovina srpna. 
Rádi mezi sebou přivítáme zájemce 
o trénování v kategoriích mladší a starší 
přípravky. Kluků je tam hodně, ale mají 
zatím každá pouze jednoho trenéra. 
Počítá se s možností finančního 
ohodnocení.
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Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

I když se pozořický Orel na chvíli 
zastavil, nebylo to tak úplně. Za tu 
dobu, kdy se necvičilo, probíhal na 
orlovně generální úklid. Takže když 
se opět v květnu otevřely posilovny 
a mohli jsme si jít zase zacvičit, věděli 
jsme, že jdeme skoro do nového :-).

Všechny sportuchtivé tedy zveme 
do posilovny, na bowling nebo na 
cvičení pro ženy. I když byly zrušeny 
všechny pravidelné jarní volejbalové 
soutěže, pilně trénujeme dál – ženy, 
muži i mládež, kterou přece jen čeká 
jeden turnaj na závěr školního roku. 
Pokud se situace nezmění k horšímu, 
od září plánujeme opět rozběhnout 
všechny naše sportovní aktivity.

Orel a kultura
V sobotu 6. června se uskutečnilo 

kosení louky v Panské zahradě. Více 
informací a fotografií najdete na konci 
zpravodaje.

 M Orelská chasa vod Pozořic 
a Orel jednota Pozořice

 

TJ Sokol Pozořice
I když nemálo tradičních akcí 

bylo na jaře zrušeno, neplánovaný 
„volný čas“ jsme v Sokole využili na 
přípravu příští cvičební sezóny. Sál 
sokolovny jsme nechali strojově vyčistit 
profesionální firmou, aby se oddílům 
lépe cvičilo a sportovalo.

Hodně času jsme také věnovali 
plánování, jak rozdělit skupinky 
dětských oddílů dle věku dětí (kterých 
stále přibývá), a přiřazení cvičitelů 
ke konkrétním skupinám. Bližší 
informace najdete v rozvrhu Sokola na 
další školní rok.

Změny zaznamenal především oddíl 
taneční gymnastiky. Stávající cvičitelka 
paní Malachová předala zkušenosti 
a otěže novým cvičitelkám, které 
oddíl dále povedou. Děti budou mít na 
starosti zkušené lektorky – paní Iveta 

Zhořová a paní Tereza Mrkosová. Obě 
mají dlouholetou praxi ve vedení dětí 
a odborné vzdělání. Pomáhat jim bude 
talentovaná tanečnice Eva Sečkařová. 
Více informací o cvičitelkách najdete na 
webu Sokola Pozořice. Novinkou bude 
také přijímání dětí už předškolního 
věku (od 5 let). Děti budou rozděleny 
do 4 skupinek dle věku.

Přihlašování do všech dětských 
oddílů (atletiky, gymnastiky a florbalu) 
bude spuštěno jednotně 20. 8., 
přihlašovací odkaz najdete na webu: 
https://sokolpozorice-cz.webnode.cz/.

Zpestřením jarní sezóny 
pak byla vycházka účastníků 
k pomníku zakladatele sokolského 

hnutí Dr. Miroslava Tyrše, vedená 
náčelníkem Sokola Pozořice. Tento 
památník najdete v malebném 
údolí rakouské řeky Ötztaler Ache 
u městečka Oetz (západně od 
Innsbrucku). Věřím, že tento tip na 
zajímavý výlet potěší nejenom příznivce 
Sokola, ale všechny milovníky přírody.

Přeji všem letní pohodu a hodně 
příjemných výletů za poznáním i do 
přírody.

 M Lucie Hajkrová  
náčelnice
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Z hasičské 
zbrojnice

Ve druhé polovině května proběhl 
sběr železného šrotu. Zřejmě většina 
z vás během karantény provedla 
důkladný úklid svých domů, půd, 
sklepů, zadních stavení nebo zahrad, 
protože starého železa i vysloužilých 
elektrospotřebičů bylo takové množství, 
že se jejich zpracování a odvoz protáhly 
až do večerních hodin. Letos se bohužel 
(stejně jako mnoho dalších akcí) 
nemohla uskutečnit tradiční hasičská 
soutěž O putovní pohár zastupitelstva 
městyse, věříme ale, že se v této tradici 
bude zase v příštím roce pokračovat. 
Vzhledem k tomu, že na dosavadním 
místě konání soutěže vyrostlo 
multifunkční sportoviště, bude se 
v soutěžení pokračovat pravděpodobně 
na jiném místě.

Bezpečnější léto
Se začínajícími letními prázdninami 

mají zejména děti více času na zábavu, 
ale i na provádění různé neplechy. 
Dle statistik děti v Česku během 
letních prázdnin způsobí zhruba 40 
až 50 požárů s celkovou škodou okolo 
5 000 000 Kč a u některých dojde 
také ke zranění. Oblíbenou zábavou 
obvykle bývá například tajné kouření 
ve stohu slámy či seníku nebo hra se 
zápalkami, což již mnohokrát skončilo 
požárem stohu. Z pohledu rizika 
vzniku požáru je rovněž nebezpečná 
pyrotechnika, ke které se děti velmi 
snadno dostanou. Rodiče jsou přitom 
ze zákona povinni dbát na to, aby jejich 
ratolesti nezpůsobily požár. V případě 

zanedbání dohledu nad osobami, které 
nemohou posoudit následky svého 
chování, může být uložena sankce až 
do výše 25 000 Kč. Samozřejmě nelze 
udržet své ratolesti pod neustálým 
dozorem, ale přitom v rámci prevence 
jim stačí jednou za čas zopakovat 
zásady chování v přírodě z hlediska 
nebezpečí vzniku požáru obzvláště 
během horkých letních dnů, ale také 
možnost volání na tísňovou linku 
v případě vzniku mimořádné události. 
SDH Pozořice přeje nejen všem dětem 
pohodové a bezpečné léto!

 M Za SDH Pozořice kronikář

 

Mateřské 
centrum Človíček

V mateřském centru Človíček nám 
krizová situace předčasně ukončila náš 
letošní školní rok. I když se většina dětí 
alespoň v omezené míře na pár týdnů 
vrátila do školních lavic i mateřských 
školek, městys Pozořice nám otevření 
centra v tomto školním roce již 
z preventivních a hygienických důvodů 
nepovolil.

Protože se nám po kamarádech 
a možnosti setkání s jinými dětmi 
opravdu hodně stýskalo, využili 
jsme alespoň „volného“ času a toho, 
že pobyty venku byly možné, a také 
toho, že mezi prvními povolenými 
byla otevřena hřiště, a dali jsme 
„nový kabát“ našemu dětskému hřišti 
u sokolovny. Herní prvky, lavičky 

i domeček si zasloužily zbrusu nový 
nátěr. Houpačky nové upevnění. Děti 
se mohou hlavně těšit i z úplně nového, 
většího a vylepšeného pískoviště. 
A jelikož nám zatím vyšla i zkouška, 
kdy se hřiště již přestalo uzamykat, 
zveme tímto všechny menší děti, které 
budou mít cestu okolo, aby si na hřiště 
přišly pohrát! Samozřejmě doufáme, 
že budou všichni dodržovat pravidla, 
která jsou na něm daná, aby nám vše 
dlouho vydrželo. Přestože se hřiště 
nezamyká, je nutné zavírat branku, aby 
se nám po hřišti netoulali i nezvaní 
čtyřnozí návštěvníci. Chtěla bych tímto 
poděkovat především Lence Kosourové 
a jejímu manželovi, kteří si vzali tuto 
akci pod patronát a odvedli největší 
díl práce. Poděkování patří i těm, 
kteří přišli na hřiště pomoci. A též 
městysi Pozořice, který nám vypomohl 
s dodáním některého materiálu.

Přejeme tedy všem dětem hodně 
zábavy na hřišti a o prázdninách 
se už alespoň na hraní potkáme 
i v prostorech mateřského centra. 
V srpnu potom proběhne tradiční 
důkladný generální úklid a doufejme, 
že se od září budeme opět pravidelně 
setkávat každý týden na všech 
oblíbených kroužcích pro nejmenší i ta 
větší dítka… A samozřejmě se těšíme 
na všechny nové kamarády, kteří po 
prázdninách „dorostou“ do správného 
věku a přijdou se seznámit a pohrát si 
se svými vrstevníky.

 M Lenka Vystavělová
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ZUŠ Pozořice
V letošním školním roce se žáci 

výtvarného oboru opět zapojili 
do celostátní soutěže POŽÁRNÍ 
OCHRANA OČIMA DĚTÍ 
A MLÁDEŽE, kterou vyhlašuje 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. 46. ročník soutěže měl 
téma OCHRANA A OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY V LESE A NA 
POLI. Naši školu reprezentovalo šest 
nejlepších výtvarných prací.

Kategorie mladší žáci 
1. místo Elena Gottwaldová 
2. místo Ondřej Staněk 
3. místo Jan Barták

Kategorie starší žáci 
1. místo Eliška Vartová 
2. místo Gabriela Dostálová 
3. místo Vojtěch Radkovič

ABSOLVENTI ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY POZOŘICE 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Hudební obor, I. stupeň 
Anna Cenková – housle a zobcová flétna 
Klára Horná – klavír 
Tereza Jahodová – zobcová flétna 
Jakub Kocháň – klavír 
Klára Krystová – klavír 
Šárka Malenová – zobcová flétna 
Jan Marek – klavír 
Adéla Neveselá – zobcová flétna 
Jakub Skládaný – klavír 
Jiří Sukovatý – klavír 
Pavlína Tesařová – klavír 
Andrea Topinková – zobcová flétna

Hudební obor, II. stupeň 
Andrea Daňková – klavír 
Adam Drápal – zpěv 
Markéta Kobyláková – zpěv a klavír 
Petr Marek – klavír 
Kateřina Marková – zpěv 
Šimon Petráš – zobcová flétna 
Petra Staňová – klavír

Výtvarný obor, I. stupeň 
Kateřina Beňáková 
Eliška Dostálová 
Gabriela Dostálová 
Marjan Horblanskyj 
Viktorie Chmelová 

Andrea Krupičková 
Veronika Šmerdová 
Pavlína Tesařová 
Jakub Tinka 
Tereza Urbánková

Taneční obor, I. stupeň 
Klára Brestovská 
Maxmilián Jáger 
Jan Műnster 
Karolína Nováková

Taneční obor, II. stupeň 
Zuzana Oplatková 
Eva Sečkařová

Reportáže ze všech závěrečných 
vystoupení našich žáků, které se budou 
konat v posledních červnových dnech, 
si přečtete v příštím zpravodaji. Prožijte 
krásné letní měsíce a všichni se těšíme, 
že se od září budeme zase setkávat.

A na závěr jedno irské přísloví: 
Ať nejsou ve vašem životě žádné 
promarněné dny, ale mnohé, které 
darujete druhým.

 M Božena Škrobová

 

MŠ Pozořice
Blíží se prázdniny

Od našeho posledního příspěvku 
do zpravodaje už uteklo hodně vody 
a máme tu červen. Plány, které jsme 
měli v lednu, nám překazilo cosi, s čím 
asi nikdo z nás nepočítal. Ještě před 
karanténou jsme s dětmi stihli navštívit 
divadlo Bolka Polívky či Filharmonii 
Brno. Přijelo k nám také loutkové 

divadlo a společně s 1. stupněm základní 
školy jsme si užili Zimní pohádku.

O jarních prázdninách jsme 
už všichni pozorně sledovali 
koronavirovou situaci, následovalo 
rozhodnutí o uzavření škol. Naše 
školka přerušila provoz v pondělí 
16. 3. 2020. V té době nikdo z nás 
netušil, že to bude na tak dlouho. 
Zápis na příští školní rok tak probíhal 
na dálku a všech 48 přihlášených dětí 
přišlo o možnost prohlédnout si, jak to 
ve školce vypadá.

Ale ani v době uzavření provozu 
jsme nezaháleli – opravovali jsme třídu 
Modrých, kde máme nyní položen 
nový koberec a krásně vymalováno. 
Naše paní učitelky se zapojily nejen 
do šití roušek, ale také pravidelně 
připravovaly pro děti různé aktivity 
na facebooku – pracovní listy, nápady 
na vyrábění, písničky a básničky 
k tématům, kterými bychom se jinak 
zabývali ve školce. Pro předškoláky – 
aby se i doma připravovali na vstup 
do školy – jsme přidali také úkoly na 
procvičení grafomotoriky, počítání 
či rozvíjení logického myšlení. Ani 
v angličtině se nezaháleno – písničky, 
básničky i hry s pohybem děti bavily. 
Fotky z plnění „domácích úkolů“ jsou 
toho důkazem. Zkrátka – když to nešlo 
společně ve školce, zvládli jsme to i na 
dálku. Pochvala patří nejen dětem, ale 
i jejich rodičům. Bez jejich pomoci by 
se tyto aktivity neobešly.

Naše školka se znovu otevřela 
4. května a postupně se začala 
naplňovat. Ani přísnější pravidla či 
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různá omezení nás neodradila od toho, 
abychom si pořádně užívali poslední 
dny školního roku. Ještě nás čeká pobyt 
v krásné přírodě Jeseníků, rozloučení 
s předškoláky a pak hurá na prázdniny.

Ať jsou tedy plné pohody a sluníčka 
a hlavně, ať si je všichni užijeme ve 
zdraví!

 M Mgr. Simona Moore

Školní družina
Výzva přijata!

Školní družina s návratem žáků 
prvního stupně do školy hned ožila 
smíchem, děti se jistě těšily. Z jejich 
radosti lze vyčíst, že si užívají vzájemné 
společnosti i nabízených aktivit.

Paní vychovatelky připravily 
během karantény na video poradách 
strukturu fungování družiny, která 
odpovídá hygienickým nařízením 
a doporučením. Považovaly jsme za 
důležité, aby byly novinky a změny 
v provozu družiny zajímavé a zábavné 
hlavně pro děti. S realizací nových 
plánů pomáhají kromě vychovatelek 

také paní asistentky. Hned v pondělí 
přiložily ruku k dílu i děti. Rozdělili 
jsme barevnými spreji zahradu na deset 
území pro deset družinových skupinek. 
Ty se každý den přesouvají na jiná 
území, z nichž každé je něčím zajímavé. 
Děti tak střídavě využívají houpací 
sítě, strečové fólie na malování, bunkr, 
badminton, šipky, stany nebo altán. 
Jednotlivá stanoviště mohou všelijak 
prozkoumávat, hledat tajné vzkazy 
od předchozích skupin nebo je různě 
vylepšovat pro své následovníky. Území 
jsou od sebe v předepsané vzdálenosti, 
proto může docházet k přátelským 
soubojům i společným hrám mezi 
skupinami.

Denně jsou dětem nabízeny 
sportovní, relaxační nebo tvořivé 
dílničky. Na celé odpoledne k nám 
zavítala také externí lektorka jógy 
pro děti. Oblíbenou dílničkou se staly 
aktivity s pejskem Beruškou. Do konce 
roku ještě plánujeme návštěvu rodilé 
mluvčí z Ameriky. Bude-li nám přát 
počasí, máme v zásobě spoustu letních 
her s vodou.

 M Mgr. Romana Zetelová

ZŠ Pozořice
Průběh výuky v ZŠ Pozořice 
v době uzavření škol

Po celou dobu koronavirové krize se 
naše škola snažila přizpůsobit náročné 
společenské situaci a vyučovat děti 
na dálku prostřednictvím digitálních 
technologií. Komunikace se žáky 
a rodiči probíhala především pomocí 
školního systému Edookit, kde 
byly k dispozici důležité informace 
a vzdělávací materiály.

Do 8. června probíhala pravidelná 
online výuka formou videohovorů 
na bezplatných komunikačních 
platformách Google Meet a Zoom. 
Žáci se k výuce připojovali pomocí 
počítače nebo mobilního telefonu. 
Děti z prvního stupně absolvovaly 
2–3 hodiny týdně s náplní dle aktuální 
potřeby, na druhém stupni byla výuka 
zaměřena především na naukové 
předměty (český jazyk, matematika, 
angličtina, němčina, fyzika, zeměpis, 
dějepis a přírodopis). Jednou týdně se 
rovněž konaly online třídnické hodiny, 

které zajišťovaly vzájemný kontakt 
třídních učitelů a jejich svěřenců.

Naukové hodiny cílily na opakování 
již probraného učiva, jeho prohloubení 
a osvojení. Obsahovaly zábavná cvičení 
a práci s online vzdělávacími weby. 
Pedagogové vytvořili i řadu materiálů 
pro samostudium (pracovní listy, kvízy, 
výuková videa, prezentace, online 
cvičení atd.) a poskytovali individuální 
konzultace. Nenaukové předměty byly 
po dohodě s dětmi i rodiči omezeny 
na několik jednoduchých praktických 
úkolů souvisejících s náplní 
jednotlivých výchov. Po dobu distanční 
výuky jsme prezentovali domácí práce 
našich žáků na facebookové stránce 
školy. Povedená dílka ve formě fotek 
či videí si zde můžete prohlédnout 
a posoudit, jak se dětem i pedagogům 
dařilo pracovat za dosud nepoznaných 
podmínek.

Od 11. května byla škola otevřena 
pro zájemce z 9. ročníku, kteří si přáli 
intenzivní přípravu k přijímacím 
zkouškám na střední školy. Za přísných 
hygienických opatření mohli žáci 
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absolvovat 4 hodiny českého jazyka 
a 4 hodiny matematiky týdně. Mohli 
rovněž využít nástavbových online 
hodin zaměřených na přípravu ke 
zkouškám. Videohovory probíhaly ve 
dnech, kdy žáci nedocházeli do školy 
a studiu se věnovali doma. Dne 25. května 
jsme uspořádali přijímačky nanečisto, 
kdy si deváťáci vyzkoušeli testy Cermat 
za podmínek podobných ostrým 
zkouškám, jež je čekaly 10. června.

Dne 25. května se do školy vrátili 
zájemci z prvního stupně, od 8. června 
přišli i žáci druhého stupně. Výuka 
funguje dle náhradního rozvrhu 
tak, aby byla dodržena veškerá 
hygienická opatření a žáci se do budovy 
školy pohodlně vešli i v menších 
skupinkách. Probíhá každý den po 
dobu 4 vyučovacích hodin. Vyučování 
je zaměřeno nejen na opakování 
probrané látky a konzultace učiva, 
ale především na práci s psychikou 
dětí, pro něž byla koronavirová krize 
mnohdy emocionálně náročnou 
situací. Pedagogové se snaží pracovat 
s třídním kolektivem, podporovat 

zpřetrhané sociální vazby a vytvářet 
žákům bezpečné prostředí. Návrat 
pozitivního třídního klimatu podporují 
rovněž jednodenní výlety s třídními 
učiteli a zážitkové akce v přírodě. 
V červnu probíhají také týdenní 
pobyty v Jeseníkách určené žákům 
6.–9. ročníků, které organizuje Klub 
rodičů a přátel školy při ZŠ Pozořice. 
Počátkem června se uskutečnilo 
fotografování tříd určené zájemcům 
z prvního i druhého stupně. Na 
prázdniny jsme pro děti připravili již 
tradiční příměstské tábory, jež začnou 
v polovině července.

Rádi bychom poděkovali rodičům 
našich žáků za pomoc s domácím 
vyučováním, trpělivost a shovívavost 
v tomto náročném období. Velmi si 
vážíme toho, že i v napjaté době dbají 
na vzdělávání svých dětí a snaží se jim 
poskytnout maximální možnosti pro 
jejich rozvoj. Věříme, že se situace brzy 
navrátí zcela do normálu a příští školní 
rok proběhne v poklidu a bez dalších 
mimořádných událostí.

 M PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Projekt MAP Šlapanicko ve škole i ve školce
Základní i mateřská škola v Pozořicích je zapojena do projektu rozvoje vzdělávání, který 

podporuje výuku dětí na Šlapanicku. Díky němu navazují spolupráci s  ostatními školami 
v  regionu a  učitelé mohou sdílet své pracovní zkušenosti navzájem. Vítají také možnost 
účastnit se přednášek, workshopů, seminářů a kurzů, které pro ně pořádáme a díky kterým 
mohou prohlubovat své profesní znalosti. Dětem ze základních škol zprostředkováváme výuku 
anglického jazyka s  rodilým mluvčím. Zapojují se do různých vědomostních i  kreativních 
soutěží, ať už se jedná o každoročně pořádanou literární a výtvarnou soutěž nebo třeba letošní 
fotografickou soutěž na téma „Jaro 2020 aneb karanténa doma i  v  přírodě“. V  mateřských 
školách děti zlepšují svou manuální zručnost díky výuce technických dovedností, a to napříč 
celým regionem.

V tomto školním roce jsme pro učitele uspořádali přednášky na téma nadaných dětí, ale 
i  těch, které jsou poznamenány ztíženou sociální situací. Ještě před nouzovým stavem jsme 
stihli uspořádat přednášku rodinného terapeuta Jiřího Haldy na téma Sociální a emoční zralost 
dítěte. Během karantény jsme učitelům zorganizovali online kurzy k  distanční výuce. Pro 
ředitele a vedoucí pracovníky jsme připravili přednášky z oboru legislativy ve školství a dalších 
odborných témat v návaznosti na pedagogickou praxi. Učitelky ze školní družiny byly nadšené 
z  regionálního setkání vedoucích školních družin a  klubů, kde mohly vzájemně sdílet svou 
dobrou praxi.

Díky našemu projektu pokračovala mateřská školka v  realizaci různých aktivit. Děti se 
blíže seznamovaly se svou obcí, místem, kde žijí, vytvářely příběhy pohádek na motivy ročních 
období. V základní škole se děti učily anglický jazyk se sympatickou rodilou mluvčí Janette. Na 
lektorku se děti těšily, přicházela za nimi jednou za měsíc na celé dopoledne.

Děti se zapojily i do každoročně pořádané literární a výtvarné soutěže, nejvíce příspěvků 
se nám sešlo na téma „Svět bez internetu“. Pozořice získaly první dvě místa ve dvou věkových 
kategoriích. Gratulace a ocenění za celý region Šlapanicka tak putovalo žákům 6. a 9. tříd - Zoře 
Blahákové, Evě Kuklínkové, Jakubovi Kalábkovi a Pavlíně Capilové.

Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
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Narozené děti
Únor 2020

Metoděj Kříž – Holubická
Březen 2020

Viktorie Vopálková – Lepky
Matěj Kříž – Spodní Kopec

Duben 2020
Maxim Skoupý – Hostěnická
Magdalena Anna Jochýmková 
– Nad Ostrůvkem
Filip Haviger – Horní Kopec
Natálie Koblihová – Horní Kopec

Květen 2020
Petr Antonín Staněk – Holubická
Veronika Pejřilová – Ulička

Blahopřání 
jubilantům
Duben 2020

70 Jiří Malach – Holubická
70 Naděžda Titzová – Velké Lipky
70 Ludmila Křížová – Šumická
70 Věra Stehlíková – Šumická
70 Zdenka Divácká – Šumická
70 Jaroslav Odehnal – Na Větřáku
70 Jaroslava Zuziaková – Kovalovická
75 Božena Zouharová – Úvoz
80 Josef Musil – Jezerská
80 Petr Sukovatý – Na Městečku

80 Jana Pšenková – Velké Lipky
88 Marie Skládaná – Úvoz
88 Miroslav Böhm – Velké Lipky
89 Šedý František – Pod Kostelem
90 Čestmír Ondráček – Hostěnická
90 Božena Řičánková – Jezerská

Květen 2020
75 Hana Šmerdová – Spodní Kopec
80 Vlasta Kalendová – Holubická
85 Marie Bomberová – Malé Lipky
87 František Okleštěk –  
      Spodní Kopec
91 Oldřiška Vašíčková – Holubická

Červen 2020
70 Božena Opletalová – Šumická
70 Karel Daněk – Kovalovická
75 Antonín Blahák – Jezerská
75 Vlasta Vojáčková – Holubická
85 Věra Šmerdová – Nad Ostrůvkem
85 Pavla Langová – Jezerská
86 Vilma Musilová – Holubická
87 Vlasta Oklešťková –  
      Spodní Kopec
88 Stanislav Zrnečko – Úvoz
90 Bílý Jiří – Nad Sokolovnou
91 Nasťa Dostálová – Oulehla
92 Vladimír Kunčar – Spodní Kopec

Červenec 2020
70 Josef Chromý – Velké Lipky
75 Vlasta Purová – Velké Lipky
86 Rostislav Červinka –  
      Nad Ostrůvkem
96 Svatopluk Dostál – Oulehla

Srpen 2020
70 Jiří Baldrman – Na Větřáku
70 Josefa Blaháková – Jezerská
75 Karla Skládaná – Na Městečku
85 Maria Kučerová – Na Městečku
87 Blažej Navrátil – V Lomě
89 Leopold Dvořáček – Horní Kopec
92 Růžena Bartáková – Malé Lipky

Úmrtí
Leden 2020

Božena Smílková – Holubická
František Staněk – Šumická
Anna Sliacká – Šumická

Únor 2020
Vlasta Blažková – V Zámku
Vladimír Svoboda – Spodní Kopec

Březen 2020
Zdenka Drápalová – Na Větřáku
Věra Fiantová – Na Větřáku
Marie Šmerdová – Pod Kostelem

Květen 2020
Ladislav Trhlík – Velké Lipky

Farnost

Duchovní okénko
Vymalovaný presbytář 
pozořického kostela

Původně jsem chtěl opět napsat 
nějaké to duchovní zamyšlení, jak už 
to obvykle dělám. Jenomže vzápětí 
jsem si uvědomil, že by bylo také určitě 
dobré informovat všechny o tom, 
jak jsme za poslední měsíc pohnuli 
s výmalbou kostela. A když jsem si 
poskládal dohromady, co všechno se 
vlastně v relativně krátkém čase událo, 
pochopil jsem, že toto je duchovní okno 
rovnou do nebe.

Je za námi první ze tří etap výmalby 
interiéru našeho kostela. A jak to 
všechno proběhlo? Po asi půlroční 
administrativní schvalovací operaci 
už velice rychle. V úterý 12. května 
v dopoledních hodinách naběhla 
početná skupina ochotných mužů 
do určeného prostoru, aby se vše na 
malování připravilo. Hned na druhý 
den se začalo navážet a stavět lešení – 
podél stěn až po klenby, kde byla 
vytvořená vodorovná plošina. Z ní 
ještě bylo potřeba vztyčit plošinu menší 
aby se dalo dostat až ke stropu. A pak 
už mohli nastoupit malíři. Během 
těchto prací se navíc po karanténní 
době opět otevřel kostel, a tak bylo 
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mnohdy náročné skloubit přibývající 
počet účastníků bohoslužeb s velmi 
omezeným prostorem – jak co do 
oprav, tak co do dodržování i nadále 
trvajících bezpečnostních opatření 
(rozestupy, roušky, dezinfekce). Před 
každou bohoslužbou bylo třeba uklidit. 
Ale díky neuvěřitelnému nasazení 
ochotných žen jsme mohli fungovat 
i za provozu. Malíři v rámci této etapy 
zvládli vymalovat ještě tzv. levou boční 
kapli, tedy prostor vlevo uprostřed 
kostela (naproti Betlému).

Během malování byla také shozena 
stará vlhká omítka v celé zadní časti 
kostela, aby stěny mohly dýchat 
a prosychat čekajíce také na omítnutí 
a vymalování v další etapě. Při těchto 
pracích bylo třeba vyřešit i další 
elektrikářské práce. Ještě v sobotu 
6. června ráno byl kostel totálním 
staveništěm a to natolik, že v předchozí 
den večer jsme museli mít mši svatou 
na Dělnickém domě. Ale během 

sobotního dne přišla doslova kupa 
ochotných lidí všech generací: uklízet, 
vynášet, klepat (koberce), vysávat, 
zavěšovat, montovat, čistit, stírat a já 
už nevím, co ještě… Všechno jsme 
ale zvládli a přečkali, první etapa za 
necelých 400 000 Kč je za námi.

Chtěl bych z celého srdce poděkovat 
všem, kteří se na tomto krásném 
díle zasloužili. Jsou to nejen ti, kteří 
jakkoliv – třeba i jen na chvíli – 
přiložili ruku k dílu, ale také všichni, 
kteří ze svých prostředků finančně 
přispěli. Mnozí nás provázeli také 
svou modlitbou a vyprošovali Boží 
požehnání pro celé dílo. Děkuji na 
tomto místě všem zastupitelstvům 
obcí naší farnosti, že nám přispěli 
dotací nebo darem. Ale je třeba velmi 
mnoho poděkovat i konkrétním 
jednotlivcům, kteří si celé toto dílo 
vzali na starost a obětovali mu velký 
kus svého času, námahy, pečlivé 
důslednosti a jistě i nervů. Bez nich 

by to takto neproběhlo. Na prvním 
místě děkuji Ivoši Sukovatému, 
který byl vlastně takovým hlavním 
manažerem a koordinátorem celé akce. 
S podobným nasazením se obětovala 
Lidka Šmerdová, která si vzala za 
své úklidovou sekci a také otevírání 
a zavírání kostela.

Dále děkuji našim vrchním 
„osvětlovačům“ Pavlu Křížovi a Pavlu 
Ratajovi, kteří využili postaveného 
lešení, aby doladili svit nově 
namontovaných reflektorů.

Mnozí si myslí, že už je to opravdu 
všechno. Není to všechno. Co se týče 
malování, jsme ve třetině. Druhá 
etapa je naplánována na období říjen–
listopad, kdy se vymaluje střední část 
kostela. A zadní část nás čeká dle plánu 
v období únor–březen 2021. Vnímal 
jsem, že nás ve farnosti celá tato akce 
povzbudila a při pomocných pracích 
(bourání, nošení, stavění, úklid, 
mytí, atd.) hodně propojila. Zapojily se 
opravdu všechny generace. A tak jsme 
rádi, že se pozořický dům Boží stále 
obnovuje a že se tato obnova stala opět 
z velké části viditelnou.

Krátký výhled do budoucna:

První svaté přijímání odloženo
Děti měly letos přistoupit poprvé 

ke svatému přijímání už v květnu, ale 
kvůli nouzovému stavu jsme to odložili 
až na podzim, konkrétně na neděli 
20. září. Dětí bude letos celkem 32.

Pouť u sv. Anny v Hostěnicích 26. 7.
Mše sv. od 15:00 u kaple. (NE)

Pouť u jezerské zvoničky 2. 8. (NE)
Mše sv. v 7:30.

Pouť v Pozořicích 16. 8. (NE)
Mše sv. 7:30, 9:15, 10:30. Požehnání 

ve 14:30.

Hody v Sivicích 23. 8. (NE)
Mše sv. v 7:30 na návsi.

Farní den 13. 9. (NE)
Zveme vás na farní zahradu už 

teď! Bude jako vždy pestrý program, 
ale hlavně možnost se potkat. A taky 
nebude chybět něco dobrého na zub 
a ještě lepšího na zapití! :-)

Udílení biřmování 3. 10. (SO)
Biřmovanců máme aktuálně 40. 

Slavnost biřmování bude v sobotu 3. 10. 
ve 14:30 a přijede za námi pomocný 
biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Pouť do Sloupa 10. 10. (SO)
Hudební podvečer se sv. Cecílií 
22. 11. (NE)

Díky, že jste dočetli až sem. Přeji 
nám všem krásné léto plné slunce 
i deště (samozřejmě ve správném 
poměru), definitivní překonání 
COVIDu, možnost se někam podívat, 
upevnit rodinné a přátelské vztahy 
a hlavně se nevracet do starých kolejí. 
Život nám vždy nabízí možnost se 
posunout dál, tak toho využijme!

 M P. Pavel Lacina, farář
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Obecní policie
Na jednání zastupitelstva dne 

14. 5. 2020 byla po 27 letech zrušena 
obecně závazná vyhláška o obecní 
policii. O dlouholeté službě pro 
Pozořice vypráví pan Milan Čermák, 
vášnivý rybář a dnes už i nadšený 
dědeček tří čiperných vnoučat.

Milane, kdy jsi nastoupil k obecní 
policii v Pozořicích?

Bylo to v roce 1993. Na začátku jsme 
byli dva, pak tři a nejdéle jsem sloužil 
ve dvojici s Pavlem Konečným. Já jsem 
dřív pracoval jako strážný odsouzených 
vězňů, potom jako číšník na Rohlence 
a v restauraci U Žabáka. Bylo pro 
mě překvapením, když mě oslovili 
Aleš Mikula a Petr Divácký, abych šel 
k obecní policii. Napřed se mi moc 
nechtělo, ale nakonec jsem slíbil, že na 
tři roky nastoupím. A ze tří roků bylo 
najednou 27 let.

Jakou práci dnes vykonáváš ve 
Šlapanicích u městské policie?

Charakter práce je stejný, jako 
v Pozořicích. Jen je toho víc, úměrně 
tomu, jak jsou Šlapanice větší než 
Pozořice. I ve Šlapanicích se nedaří 
doplnit počty strážníků. Dlouhodobě 

zde shání nové síly, ale do práce 
u městské policie se nikdo nehrne.

Chtěl jsi být strážníkem už jako 
malý kluk?

Vůbec ne. Kluci chtěli být piloty 
nebo hasiči, ale já jsem nikdy neměl 
cíl mít nějaké konkrétní povolání. 
Dokonce bych řekl, že pro mnohé byl 
fakt, že jsem se stal strážníkem, velké 
překvapení až děs :) Já jsem rozhodně 
v dětství neinklinoval k tomu, stát se 
policistou. Později v mládí jsem byl 
veden jako politicky nespolehlivý, takže 
o takové funkci ani nemohla být řeč.

Jaká byla v devadesátých letech 
kriminalita?

Po revoluci bylo hodně 
propouštěných v rámci prezidentské 
amnestie. Přestupkovost navyšovalo 
i fungování diskoték na Zámečku 
a v Apetitu. To jsme museli sloužit 
i po nocích, zejména o víkendech. 
V Pozořicích se scházely skupiny 
skinheadů – ze Šlapanic, z Mokré, to 
přinášelo problémy, občas nějakou 
bitku, u které jsme museli zasahovat. Jak 
ale kluci, kteří se často za skinheadství 
jen schovávali, dospěli, vyřešila se i tato 
problematika sama. Jinak jsme během 
let řešili nejvíc dopravní přestupky, 
zatoulané psy, stížnosti na porušování 
nočního klidu a regulaci hluku 
o svátcích. A občas bylo potřeba převézt 
na záchytku někoho, kdo nepoznal, 
kdy už má dost. Hodně nám pomáhaly 
kamery, které byly a stále jsou velkými 
pomocníky v prevenci kriminality.

Kdy Ti bylo opravdu úzko?

Nepříjemné bylo vždy pátrání po 
nezvěstných osobách, které naštěstí 
většinou skončilo dobře. Moc jsem 
se bál, když jsem viděl na vlastní  oči 
holčičku, jak vjela na koloběžce z vedlejší 
komunikace přímo pod kola auta. 
Nehoda nakonec nedopadla tak zle, 
jak to vypadalo. Dnes už je z holčičky 
maminka, která má vlastní děti.

A co veselá historka z natáčení?

Jednoznačně vítězí příběh řidičky, 
která se z Brna vydala do Pozořic 
na diskotéku. Vjela do jednosměrky 
od hřbitova ke kostelu, kde jsme ji 
zastavili. Ohradila se, že ví, jakou 
udělala chybu, ale nemohla jinak, 
protože ten semafor dole je zřejmě 
polámaný, proto musela jet na 
červenou. Dlouho jsme nemohli 
porozumět tomu, co se vlastně stalo, 
až jsme se s ní jeli na ten semafor 
podívat. Řidička nás dovedla do 
Sivic na štěrkovou cestu pod vlečkou 
z cementárny a vítězoslavně ukázala 
na červeně svítící návěstidlo pro vlaky: 

„Vidíte, pořád je tam červená!“ Slečna 
na místě patrně hodnou chvíli stála 
a když se nemohla dočkat zelené, riskla 
to a jela přes Staré Hory do Pozořic. 
Dodnes nemůžu pochopit, že jí někdo 
vydal řidičský průkaz.

Tvojí velkou předností je znalost 
místních poměrů – co bys vzkázal 
Pozorákům, které tak dobře znáš?

Rodičům, ať co nejlépe vychovávají 
své děti, dospělým, ať jsou všímaví ke  
svému okolí a seniorům, ti ať jsou 
obezřetní a dobře si rozmyslí, koho 
pustí do svého domova. Řidičům, ať 
jsou odpovědní. Při mé práci mnohdy 
pomohla jen důrazná domluva 
hříšníkovi a konflikt se dal zažehnat 
hned v začátku. Malá jiskra stačí 
k zapálení velkého ohně.

Milane, moc Ti děkujeme za Tvou 
práci pro Pozořice a přejeme úspěšnou 
službu ve Šlapanicích. Jsme moc rádi, 
že o nás a náš kamerový systém pečuješ 
i nadále. Ať máš štěstí na rybách i v čase 
prožitém s vnoučaty.

 M ptali se Aleš Krč a Tereza Jiráčková

Rozhovor
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Víceúčelové 
hřiště za školou

je k dispozici pro všechny obyvatele 
Pozořic. V čase, kdy hřiště nebudou 
využívat škola nebo spolky, si každý 
Pozorák může zasportovat na 
kvalitním povrchu.

Má dvě možnosti:

1. Zaplatí roční příspěvek 200 Kč + 
100 Kč vratnou záloha za čip, kterým 
si otevře vstupní branku. Může pak 
chodit na hřiště celý rok.

2. Objedná si pronájem celého hřiště 
za 150 Kč na hodinu. Objednávku 
pošle na e-mail hriste@pozorice.cz 
a počká na potvrzení rezervace.

V průběhu školního roku bude 
hřiště vyhrazeno ve všední den  
7:00 – 15:30 škole a odpoledne SK 
Pozořice a TJ Sokol.

Od září najdete rozvrh hřiště 
na www.pozorice.cz > Život v obci 
> Hřiště. Škola a pozořické spolky 
budou mít pronájmy pro pravidelné 
sportování oddílů zdarma.

V neobsazených časech mohou 
občané používat hřiště od 6:00 do 
21:00. Pronájmy celého hřiště jsou 
možné od 6:00 do 22:00.

Přijďte si na úřad pro čip 
a můžete si nové nové hřiště 
vyzkoušet. Po dobu letních 
prázdnin 2020 zdarma.

Červenec 2020
so 18. 7.  Kosení mokřadní louky 

na Jelenici 
čt 23. 7. Letní kino – Bohemian 

Rhapsody, areál 
Dělnického domu

Srpen 2020
ne 2. 8.  Jezerská pouť
čt 13. 8.  Letní kino – Bourák, 

areál Dělnického domu

Kalendář pá 14. 8.  Experiment na Dělňáku
so 15. 8.  Vertex na Oulehlách – 

koncert s charitativním 
podtextem

ne 16. 8.  Pozořická pouť
pá 28. 8.  Pohádkový les, letní kino – 

Čertí brko, Oulehla

Září 2020
so 5. 9.  Slavnostní otevření 

multifunkčního hřiště – 
bohatý program pro děti

pá 11. – so 12. 9. Divadlo Stodola 
na Dělňáku – premiéra 

ne 13. 9.  Farní den
so 19. 9.  Pozořické hody
út 22. 9.  Zájezd seniorů do Telnice

Pokud se vám video nespustí přímo zde automaticky do 5 sekund 
po otevření stránky a nereaguje ani na kliknutí na ikonu uprostřed, 
nezoufejte a naskenujte přiložený QR kód na svém chytrém zařízení. 
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 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

Jak pro HOLKY, tak pro KLUKY

TANEČNĚ GYMNASTICKÝ
KROUŽEK

Přihlašování se otevře od 20.8. přes web Sokola.
Těší se na Vás Tereza Mrkosová, Iveta Zhořová, Eva Sečkařová

více info na https://sokolpozorice-cz.webnode.cz/

ZAČÍNÁME 10.9.2020

sk    15:00 - 15:45    předškolní věk
sk    15:45 - 16:30    1 a 2 třída
sk    16:30 - 17:30    3 a 4 třída
sk    17:30 - 18:30    5 třída +

Děti budou rozděleni do skupin dle věku:
1.
2.
3.
4.

 
cena 700 Kč za pololetí

budeme se protahovat, učit se správnému držení
těla, základům gymnastiky a vnímat rytmus

Matematický rébus

Přijde hasič do obuvi 
a prodavačka se ptá:  
,,Jaké máte číslo?“  
,,…tajenka…“

Moje číslo je větší než nula.  
Když vezmu jeho třicetinu,  
tu umocním na druhou 
a následně vynásobím 6, vyjde 
mi opět moje číslo.

A

1 pouz

2 ša

3 tuž

4 pe

5 gu

6 se

7 žid

8 ško

9 des

10 ba

11 tří

12 klí

13 scho

14 šat

15 skří

16 zá

17 škol

18 svět

19 hřiš

20 dve

B

če Á

ně C

lo R

non D

dro K

ma S

ka Y

toh P

mek I

šit E

ro Ž

tě Č

na CH

dy M

ník B

ře T

le O

la N

ky Í

da V

Rébus 

Vytvořte slova 
spojením slabik 
ze sloupce A 
a sloupce B. 
Odpovídající 
písmeno doplňte 
do tajenky podle 
příslušného čísla.

Moje peněženka je 
jako cibule.  
_ _ _ _   _ _   
 1  2  3  4      5  6      

 _ _ _   _ _   _ _
14 15  6     5  6    13  16 

T U K A N V Í V

O M A R B O B E

R P A K L R E V

V A I M Á E E E

Č P T C O L H R

E O Á P E S Č K

L U E K O Č K A

A CH U O M O L K

Osmisměrka 

Baví se dva kapři: „Nevíš o 
něčem k jídlu?“ Druhý kapr 
odpoví: „…tajenka…“ 

Najděte a vyškrtejte všechna 
slova uvedená pod osmisměrkou. 
Nepřeškrtnutá písmenka pak 
tvoří tajenku.

BOBR, OPICE, VEVERKA, 
PES, KOČKA, KAPR, VČELA, 
MOUCHA, PAPOUCH, TUKAN, 
OREL, LEV, MOL

_ _   _ _   
 2  7      8  9     
 _ _ _ _ _ _ _,   
10  7  2  9 11 12 13    

 _ _ _ _ _ _ .
17  18  6 19  6 20
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Nabízíme naši práci: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Rodinná firma s tradicí 25 let 

 Komplexní služby designérů i stolařů 

 Pro Vás „za rohem“ - Křenovice  

o Originální interiéry na míru  

o Navrhneme, vyrobíme, sestavíme  

o Obývací pokoje 

o Kuchyně   

o Dětské pokoje  

o Ložnice 

o Kanceláře 

o Kompletní interiér na klíč 

 Schopného, pracovitého a 

zkušeného parťáka 

 Stolaře nebo milovníka dřeva 

 Orientuje se v technické dokumen. 

 Řidiče skupiny B 

 Pracujeme na moderních strojích 

(Festool, Homag, CNC)  

 Odměna: 21 000 Kč - 36 000 Kč 

 

 
 
  

Hledáme kolegu do týmu: 
 

Nové objednávky:  
Velecky@velecky.eu 

Informace: 
+420 603 212 458  

Zájemci:  
jobs@velecky.eu 

PŘIJMEME
pracovníka 

pro povrchovou úpravu kovů
lakováním, drobné zámečnické práce

a balení a kompletaci výrobků

do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.

www.etl.cz

V případě vašeho zájmu zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380.

Během koronavirové krize jsme 
neváhali a udělali nový bezbariérový 
vstup, který je pohodlnější a dětem 
jsme vytvořili nový barevný koutek.  
Tak neváhejte a zastavte se.

Team Village CafeOtevírací doba:
Po: Zavřeno
Út: 10:00–19:00
St: 12:00–19:00
Čt: 12:00–19:00
Pá: 12:00–21:00
So: 13:00–21:00
Ne: 13:00–19:00
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Sečení lóke

V sobotu 6. června se od šesté 
hodiny ranní sekla louka 
v Panské zahradě. Sekáčů 

krojovaných i nekrojovaných přišlo asi 
25, k tomu spousta děvčat a drobotiny. 
Nechyběli ani ti, kteří se přišli jen tak 
podívat, zazpívat si nebo si něco koupit 
na malém řemeslném jarmarku. A že 
bylo opravdu z čeho vybírat: moc pěkná 
keramika, kvalitní dřevěná prkénka 
a misky, sazeničky rostlin, medovina, 
med, svíčky, šité drobnosti a šperky 
a v neposlední řadě i dobrůtky od 
Peťky.

Po pokosení louky asi v 8 hodin 
nás Orelská chasa vod Pozořic pozvala 
na skvělou snídani: slunce už pěkně 
vysoko, muzika vyhrávala… No, co 
lepšího si takhle v sobotu ráno přát? 
Myslíme, že první ročník této akce se 
nám vydařil, a už teď se moc těšíme 
zase za rok!

 M Orelská chasa vod Pozořic.
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A už jsou tu 
prázdniny. Letos takové 
divné, že? Kdy vlastně 
skončila škola? V březnu, 
v dubnu či 30. června 
jako obvykle? A kdy 
začne? Vrátíme se do 
starých kolejí či nás zase 
čeká nějaké překvapení? 
Rok 2020 se snaží být 
rokem, na který jen tak 
nezapomeneme. Užijme 
si tedy nadcházejícího 
léta, letní kino bude, 
pouť bude, vláhu máme 
a teď konečně snad 
i trochu toho letního 
parna. Biotop bude 
obležený, ve zbytcích lesa 
posbíráme nějaký ten 
hříbek, ošoupeme nový 
atletický ovál. Léto tedy 
snad budiž pochváleno.

 M Milan Petr
 

Pozořický zpravodaj 4/2020


