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SDH Pozořice zve na vánoční koncert

Leona 
Machálková

17. prosince
od 19 hodin v sále sokolovny



Slovo starosty
Milí obyvatelé Pozořic,

máme tu podzim a všechny důležité 
akce roku jsou za námi – pouť, hody, 
volby, letní kina a také 4 roky minulého 
zastupitelstva. Zdálo by se, že něco 
končí, ale není tomu tak. Pozořice 
jsou rozjetý vlak, kdy se jenom mění 
strojvůdce, ale koleje míří pořád 
dopředu a vlak nezastavuje.

Rád bych poděkoval minulým 
zastupitelům za 4 roky odvážné 
a nelehké práce, pracovníkům úřadu za 
4 roky obětavé práce pro Pozořice, také 
děkuji všem lidem, kteří udělali něco 
prospěšného pro ostatní, protože bez 
Vás by jakýkoliv starosta nic pořádného 
nezvládl. Gratuluji všem nově 
zvoleným zastupitelům a přeji jim, aby 
byli odvážní, zodpovědní a aby jednali 
v zájmu Pozořic.

Děkuji Vám za čtyři společné 
úspěšné roky.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Chodník do Viničných Šumic

Nový chodník začne od poloviny 
října stavět společnost BS Imex 
a hotový by měl být do konce roku. 
Součástí stavby je vybudování dešťové 
kanalizace a veřejného osvětlení. 
Městys Pozořice se bude na celkových 
nákladech (2,9 milionu Kč) podílet 
z 50 %. Stavba je v režii Viničných 
Šumic, které potom budou o chodník 
pečovat, provádět zimní údržbu a platit 
náklady na veřejné osvětlení.

Energetické úspory a veřejné 
osvětlení

Veřejné osvětlení svítí s menší 
intenzitou, než jsme dřív byli zvyklí. 
Vysoké ceny elektrické energie a plynu 
nás nutí šetřit. Svítidla na hlavních 
tazích svítí na 70 % a v bočních 
ulicích na 30 % výkonu. Vypnuli jsme 
dekorační osvětlení náměstí a kostela. 
Zároveň snižujeme teplotu vytápění 
na radnici, ve škole nebo v Dělnickém 
domě. Provoz technické skupiny 
v obecním objektu V Zámku 250 
v zimním období přesuneme zpátky 
na úřad, abychom mohli na zimu 
kompletně vypnout plynové vytápění 
v tak velkém objektu. V příštím roce 
nás čeká výměna plynového kotle na 
úřadě za tepelné čerpadlo a stejnou 
změnu plánujeme i ve zdravotním 
středisku. Máme velké štěstí, že jsme 
v minulých letech provedli zateplení 
většiny obecních objektů, ale úspory 
musíme hledat pořád.

Retenční nádrž Panská 
zahrada

Vzhledem k tomu, že jsme 
v červenci dostali 100% dotaci ve 
výši 14,5 milionu Kč od Státního 
fondu životního prostředí, retenční 
nádrž se začne v příštím roce stavět. 
Nyní připravujeme dokumentaci pro 
provádění stavby a výběrové řízení na 
dodavatele. Na jaře začnou zemní práce 
a příští rok na podzim budeme mít 
v Panské zahradě vybudovaný Nebeský 
rybník, který zachytí přívalové srážky 
z dešťové kanalizace v pozořickém 
potoce a ochladí klima v centru 
Pozořic.

Rekonstrukce Malých Lipek
Oprava ulice je téměř u konce, 

chodníky jsou hotové, nové veřejné 
osvětlení je plně funkční a v pondělí 
10. 10. byla položena poslední 
vrstva asfaltu. Kromě toho jsme ve 
spolupráci se Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje vyjednali úpravu 
povrchu křižovatky v Holubické ulici. 
Děkujeme pracovníkům společnosti 
STRABAG, kteří byli vstřícní 
k požadavkům občanů a během stavby 
zachovali komunikaci pro obyvatele 
ulice průjezdnou. V říjnu nás čekají 
drobné terénní úpravy a výsadba 
stromů a keřů.

Radnice
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Malé Lipky – 
pokládání asfaltu



Předškoláci na Dělňáku
Od září se do bývalé školky na 

Dělnickém domě vrátily děti. V dětské 
skupině Na Kopečku jich je zatím 
jenom 12 (podrobnější informace se 
dočtete v další části zpravodaje), ale 
již nyní projektujeme jednotřídní 
školku pro 24 dětí. Stav Dělnického 
domu odpovídá jeho stáří, proto bude 
nutné provést opravy podlah, výměnu 
elektrického vedení a rozvodů vody, 
vybudovat odpovídající hygienické 
zázemí, výtah na potraviny a celou 
školku upravit bezbariérově. Stavba 
nové školky by měla probíhat od 
července 2023.

Poděkování redakci 
zpravodaje

Velké poděkování patří celé 
redakční radě za přípravu zpravodaje 
pod vedením Milana Petra a Veroniky 
Muselíkové, Lence Kosourové za 
korektury a Pavlovi Benešovi za 
grafické zpracování. Další velký 
dík patří všem roznašečům, kteří 
za poslední roky nachodili nejméně 
300 km od schránky ke schránce, aby 
se čerstvé pozořické novinky dostaly do 
každé domácnosti.

Nový vodovod v Uličce
Vodovod je kompletně hotový 

a všechny domácnosti jsou připojené na 
nové potrubí. Zapravení komunikace je 
nyní provizorní, protože stavební práce 
na rekonstrukci komunikace budou 
dále pokračovat. Nyní společnost 
Monela projektuje nové elektrické 
přípojky, abychom v příštím roce 
mohli uložit elektrické kabely do země, 
opravit dešťovou kanalizaci, vybudovat 
nové veřejné osvětlení a položit nový 
asfalt a budeme mít zase další ulici 
kompletně opravenou.

Letničkový záhon
Každý rok tvoříme aspoň jeden 

nový trvalkový záhon. Dělají nám 
radost, ale také spoustu práce. Buď to 
neroste, nebo naopak zarůstá plevelem 
rychlostí blesku. Kristýna Smíšková, 
která se trpělivě stará o úpravu záhonů, 
může jen potvrdit, že trvalkové záhony 
přináší přesně tolik radosti, kolik práce 

vezmou. Letos jsme proto vyzkoušeli na 
malé ploše v Hájíčku letničkový záhon. 
Pro nás to byla novinka a možná i vy 
budete rádi za zkušenosti z prvního 
roku pěstování.

Záhon je nejprve potřeba důkladně 
odplevelit, porýt a pak ještě několikrát 
vytrhat vzešlé plevele. Odplevelení je 
možné nahradit postřikem herbicidu, 
ale ten my nemáme rádi a snažíme se 
mu vyhýbat, jak to jen jde. Jakmile 
se na jaře trochu oteplí, zasejte osivo. 
My jsme nakupovali v Rousínově 
v Agrostisu, kde si míchají vlastní 
směsi semen. A pak se čeká. Nervěte si 
vlasy hrůzou, že jste vyhodili poměrně 
značnou částku za semínka. Dlouho 
se nic neděje a pak záhon zase vypadá, 
jako by znovu zarostl plevelem. Stojí 
před vámi velká výzva – rozeznat 
plevel od letniček. My budeme přístí 
rok vysazovat do řádků a ne volným 
rozhozem, abychom se snadněji 
vyhnuli záměně plevele a kytek. 
Nezapomeňte na pravidelnou zálivku. 
No a jednoho dne se stane kýžený 
zázrak, všechny letničky začnou 
rozkvétat a pokvetou jako o život až do 
pozdního podzimu. Když zapomeneme 
na peripetie se zakládáním záhonu, 
kterým se ale nevyhnete ani u trvalek, 
je letničkový záhon efektní způsob, jak 
si v zahradě dopřát záplavu barevných 
kytek bez nutnosti okopávání 
a hrbení zad při pletí. Během sezóny 
je pak možné sbírat odkvetlé květy na 
semínka a v další sezóně budete mít 
osivo zadarmo. My už nasbíráno máme 
a vybíráme vhodné místo na další 
letničkový záhon.
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Dětská skupina Na Kopečku

Letničkový záhon v Hájíčku



Rozestavěný hotel na 
Městečku

Tato stavba už druhou dekádu příliš 
nekrášlí centrum obce. Její současný 
vlastník provozování hotelu v budoucnu 
neplánuje a chtěl by ho přebudovat na 
40 bytových jednotek. Městys zvažuje 
odkoupení hotelu do vlastnictví obce za 
40 milionů Kč a přestavění na pobytovou 
sociální službu – odlehčovací službu pro 
seniory, kteří potřebují na krátkou dobu 
využít možnost ubytování, nebo na byty 
s pečovatelskou službou. Investice budou 
obrovské a musel by se na nich podílet 
Jihomoravský kraj a nebo Dobrovolný 
svazek obcí Šlapanicko. Uvidíme, jestli 
se nám podaří získat dotační peníze 
a dobudovat rozestavěný objekt tak, aby 
konečně sloužil Pozorákům.

Dotace spolkům a občanské 
projekty

Blíží se říjen a s ním i možnost 
podat žádost o dotaci z rozpočtu 
městyse. Žádat mohou spolky 
a neziskové organizace působící 
v Pozořicích nebo pro pozořické 
občany. Uzávěrka pro podání žádostí 
je 31. 10. 2022. Dotace poskytované 
obcí můžete získat i vy. 3 % z celkové 
částky určené na dotace jsou vyčleněny 
na občanské projekty. Přibližně 
100 000 Kč obec každý rok nabízí 
těm, kteří mají nápad a chuť dělat 
něco pro druhé. Může to být lavička 
v krajině, pískoviště pro děti, kulturní 
nebo sportovní akce, sazenice na nově 
vzniklý záhon, jakýkoli nápad, k jehož 
uskutečnění vám chybí jen peníze. 

Žádost o podporu musíte podat do 
konce října. Formuláře najdete na 
webu pod záložkou Chci si zařídit. 
Nezapomeňte na podrobný popis 
projektu, pomůže nám v rozhodování 
o přidělení dotace.

Dýňobraní
Kdo zavítal 1. října k pozořické 

orlovně, mohl si užít odpoledne 
nabité bohatým programem. Na 
prostranství před orlovnou se konal 
podzimní jarmark. Místní výrobci 
prodávali domácí speciality z vlastního 
ovoce a zeleniny, k ochutnávce 
byla připravena kvašená zelenina, 
vyzkoušeli jsme želé z kdoulí, osvěžující 
nápoj z kdoulovce i výborné domácí 
sýry. V sále děti vyráběly podzimní 
dekorace a rodiče se zatím posilňovali 
dýňovými specialitami, případně 
burčákem ze Šumic :) Oslavili jsme Den 
seniorů. Usměvavé babičky servírovaly 
kávu všem návštěvníkům v Babiččině 

kavárně a hrála jim k tomu cimbálová 
muzika Viola z Řicmanic.

Den pro klima
Paralelním programem Dýňobraní 

byl Den pro klima v Pozořicích, 
projekt MAS Slavkovské bojiště. 
RNDr. Jan Hollan a Ivona Gaillyová 
vedli diskusi na téma, jak snižovat 
spotřebu fosilních paliv a omezit 
produkci skleníkových plynů. 
Překvapením byla informace, že 
z celkové spotřeby v naší republice 
má 40 % na svědomí vytápění budov. 
Jsme nejvytápěnější zemí Evropy. Až 
budeme letos chodit v zimě doma ve 
svetru, může nás hřát vědomí, že krom 
snahy o úsporu v rodinném rozpočtu 
děláme i významný krok pro ochranu 
naší planety. Omezení plýtvání 
a dobrovolná skromnost v každé 
oblasti života – to jsou jednoduché, ale 
významné kroky, které může každý 
z nás udělat pro záchranu Země.

Na parkovišti pak Vilém Řiháček 
připravoval biouhel. Pálil suché větve, 
jaké vám doma zbydou třeba po ořezu 
zahrady. Díky zvláštní technologii 
spalování bez kyslíku se větve rychle 
proměnily v drobné uhlíky. Proces 
byl zastaven prolitím vodou. Po 
vychladnutí je možné přidat biouhel 
do půdy nebo kompostu. Pomůžete 
půdě zadržet vodu (1000 l uhlu pojme 
až 750 l vody!!! – ověřeno na vlastní 
oči!), vytvoříte ideální podmínky pro 
život mikroorganismů, urychlíte zrání 
kompostu, zlepšíte strukturu půdy 
a vrátíte zpět do půdy uhlík a CO2, 
který rostlina spotřebovala z ovzduší 
během svého růstu.

Zkrátka, uhel do každé rodiny! Jeho 
příprava je pohodlný a užitečný způsob, 
jak se zbavit odpadu ze zahrady a získat 
cenný materiál pro obohacení půdy. 
Ušetříte cestu do sběrného dvora a ještě 
si u ohně můžete opéct špekáčky :) 
Více na www.cirkusc.cz
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Podzimní jarmark před orlovnou



Stánek v Zámku
V polovině září byl zahájen prodej 

ve stánku v ulici V Zámku. Stánek je 
projektem MAS Slavkovské bojiště 
na podporu podnikání a produkce 
lokálních výrobků. V těchto dnech 
si můžete zakoupit burčák, víno, 
domácí sýry, a vyberete si i z nabídky 
zboží označeného regionální značkou 
Brněnsko. Věříme, že prodej z okénka 
si v Pozořicích najde své příznivce 
a příjemně rozšíří nabídku obchodů.

Očkování seniorů
Dne 7. září k nám přijel tým 

zdravotníků z Nemocnice Tišnov 
s očkováním proti covidu. Téměř 80 
seniorů využilo nabídky pohodlného 
přeočkování čtvrtou (druhou 
posilovací) dávkou vakcíny. Kdo 
nestihl očkování na orlovně a má 

Výtvarné dílničky na Dělňáku
Na nový školní rok se potřebují 

připravit nejen děti, ale i rodiče. Stres 
z nastávajícího kolotoče kroužků, 
schůzek a písemek z matiky se nejlépe 
odbourává tvořivou činností. Potvrdili 
jsme si to na výtvarné dílničce, na které 
jsme tiskli na textil. Pár pozořických 
dětí letos bude mít originální sáčky na 
školní pomůcky, barevná razítka vrátila 
slávu zašlým tričkům, vznikla spousta 
krásných tašek na nákupy a skupinka 
rodičů si při vyrábění příjemně 
vyčistila hlavu. Velké díky Petře Krčové 
za precizní přípravu dílničky! Do konce 
roku nás čeká minimálně ještě jedna 
dílnička – ta nejoblíbenější – výroba 
adventních věnců. Jste srdečně zváni!

Pozorfest 2022
Letošní Pozorfest se vydařil. Počasí 

nám přálo, pivo nedošlo a Buty hrají 
stejně skvěle jako před lety. Horda 
dětí si užila představení Divadélka 
pod širákem i prohlídku středověkého 
ležení. Komici z Na stojáka při 
stand-upu polechtali bránice diváků 
svým břitkým humorem. Stárci letos 
zvládli organizaci jako festivaloví 
profesionálové. Vidět několik set lidí 
dobře se bavit je největší odměnou 
a silným motorem pro přípravy dalšího 
ročníku.

Fotoreportáž z festivalu najdete na 
straně 30.

o přeočkování zájem, nemusí cestovat 
do Brna. Očkování už spustily 
i pozořické praktické lékařky, stačí si 
jen domluvit termín.

Práce technické skupiny
V těchto dnech je tomu už těžko 

věřit, ale ještě před pár týdny jsme 
marně vyhlíželi aspoň malý mráček 
na obloze. Letošní extrémně horké 
a suché léto bylo výzvou pro veškerou 
zeleň, ale i pro pracovníky technické 
skupiny. Ti během celého léta nejméně 
jednou týdně vyjížděli, aby pomohli 
stromkům, keřům a okrasným 
záhonům přežít horké dny. Vodu 
čerpáme z obnovené studny na 
Loučkách, jejíž pramen je dost silný na 
to, aby i při dlouhodobém suchu zvládl 
naplnit několik kubíkových nádrží za 
den. Jak se stromy se suchým obdobím 
vyrovnaly, uvidíme za delší dobu. Výsledky voleb

do zastupitelstva městyse ve dnech 23. a 24. září 2022
Volební účast – 58,07 %

kandidátní listina počet 
mandátů

jméno zastupitele počet 
hlasů

Pozořice mého srdce 5 Tereza Jiráčková 459
Ing. Aleš Krč 412
Mgr. Petra Kratěnová 411
Ing. Miroslav Šantavý 355
Mgr. Jana Hylmarová 331

Pozořice – dobrý hospodář 2 Stanislav Šmerda 234
Tomáš Kučera 190

Společně pro Pozořice 1 Vojtěch Řičánek 147
Za obyvatelnost Pozořic 5 Ing. Rostislav Fianta 369

Ing. Luboš Novotný 297
Mgr. Ida Kárná MPA 327
Pavel Müller 354
Ing. Aleš Straka 365

Pozořice – za zachování vesnice 2 Ladislav Crha 178
Mgr. Petr Sopoušek 146
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Oprava chodníku  
na Šumické



Odpadové 
hospodářství
Párování popelnic

Nebojte se, nejedná se nějakou 
zvláštní seznamku :) Ve dnech 
9.–10. 11. 2022 dojde k avizované 
akci, kdy budeme párovat popelnice 
na tříděný odpad s kódem zadaným 
v evidenci odpadového hospodářství. 
Jak to bude probíhat?

Dne 9. 11. vyvezete před dům 
všechny popelnice, které jste dostali – 
na plast, papír i bioodpad. Pracovníci 
obce budou obcházet všechny ulice 
a elektronickou čtečkou načtou QR 
kód z bílé nálepky na popelnici a čip 
umístěný v lemu popelnice. Tím se 
nádoba propojí s vaším účtem a až 
někdy bude potřeba evidovat počet 
vývozů nebo množství vyváženého 
odpadu, budeme již připraveni. Obejít 
celou obec může trvat docela dlouho. 
Nechte proto popelnice venku i ve 
čtvrtek 10. 11. Za dva dny to určitě 
zvládneme.

Děkujeme za spolupráci!

Přetížené popelnice na 
bioodpad

Při podzimních svozech bioodpadu 
došlo při výsypu k rozbití několika 
popelnic. Pracovníci svozové služby 
upozorňují, že popelnice teď bývají 
často přetíženy a při výsypu pak 
nutně praskají. Pokud máte větší 
množství těžkého materiálu – shnilá 

jablka, hrušky atd., odvezte je raději 
do kontejneru do sběrného dvora. 
Popelnice plná ovoce váží klidně 
víc než sto kilo a snadno pak dojde 
k úhoně.

Děkujeme za pochopení.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Sestry, s. r. o.
Nová agentura domácí 
zdravotní péče a poradna pro 
pečující

Od září v našem regionu funguje 
nově založená agentura místních 
zdravotních sester zkušených v oblasti 
domácí péče. Sestry zřizují také 
poradnu pro otázky a nejasnosti těch, 
kteří pečují o své blízké.

Od 1. 9. 2022 zahajujeme činnost 
jako nová agentura domácí péče 
s názvem Sestry. Domácí péče je 
ordinovaná v případech, kdy jsou pro 
pacienta zatěžující pravidelné návštěvy 
lékaře. Nabízíme tedy poskytování 
odborných zdravotnických činností 
sester v domácím prostředí, jako jsou 
např. pravidelné převazy, injekce, 
rehabilitační cvičení v omezeném 
rozsahu, péče o stomie, výměny 
permanentních močových katetrů, 
péče o onkologické pacienty a další. 
Protože je péče předepsaná lékařem, je 
plně hrazena ze zdravotního pojištění. 

O poskytnutí domácí péče může 
rozhodnout ošetřující odborný lékař 
při propouštění z nemocnice, obvodní 
lékař dle zhodnocení zdravotního stavu 
pacienta, nebo jiný odborný lékař.

Jako nadstandardní dobrovolnou 
službu naší agentury chystáme také 
poradnu, která je určena všem vám, 
kteří pečujete. Nejste si jisti, jestli 
zvládnete péči o své blízké doma 
a co péče bude obnášet, jak udržovat 
hygienu, či jak získat a správně 
používat potřebné pomůcky? Rádi 
vám zodpovíme otázky spojené s vaší 
konkrétní situací a pomůžeme se 
v ní zorientovat. Kontaktovat nás 
budete moct telefonicky v pracovní 
době od 9 do 15 hodin, emailem 
nebo lze domluvit osobní schůzku 
v naší kanceláři. Díky vzdělané 
sociální pracovnici v našem týmu 
vám také můžeme poradit, jak požádat 
o příspěvek na péči či jeho navýšení, 
jaká sociální zařízení jsou v našem 

okolí a pomůžeme při vyřizování 
žádostí o pobyt v některém z nich.

Jsme kolektiv sester převážně 
z našeho regionu, které mají bohaté 
zkušenosti s prací v domácí péči: 
vedoucí sestra Hana Raur Pololáníková 
z Velatic a sestry Marie Králová ze 
Šlapanic, Jarmila Zouharová z Mokré, 
Andrea Přibylová z Ivančic a Lenka 
Ulmanová z Velatic. Všechny se již 
těšíme na činnost, která nám přináší 
radost, a věříme, že tato služba bude 
prospěšná jak pro vás, tak pro obvodní 
lékaře. Těšíme se na milou spolupráci.

Kancelář: Mokrá 350, Mokrá-Horákov, 
Mediatéka

Telefon: 773 729 910
Email: dpsestry@gmail.com
Pro více informací navštivte náš web: 

www.sestrydomu.cz.
 M za Sestry, s. r. o. 

Hana Raur Pololáníková
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Jezdecký klub 
Roketnice

Letošní rok jsme začali pozvolna, 
a to úklidovou akcí našeho regionu, 
z níž plánujeme udělat pravidelnou 
záležitost, jelikož bylo co sbírat. Jaro 
přineslo jezdeckému klubu plno 
zážitků. Z velké části se na tom podílely 
děti z Jarní jezdecké přípravky, která 
probíhala každé úterý a sobotu. 
Pokroky našich svěřenců nám dělají 
radost a je vidno, že se daří vychovávat 
novou generaci jezdců. Na práci s dětmi 
jsme na konci června navázali „Dnem 
v JK Roketnice“. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří přišli. Utvrzuje nás to 
v našem úsilí, a proto se pokusíme tuto 
úspěšnou událost zopakovat i v příštím 
roce. Abychom nalákali ostatní – 
rodiny měly celkem tři stanoviště, kde 
společně plnily drobné úkoly. Akce se 
nesla v pohodovém duchu a umožnila 
místním seznámit se s našimi 
čtyřnohými kamarády.

V létě jsme se pustili do našeho 
prvního příměstského tábora. Získané 
zkušenosti zužitkujeme v příštím 
roce na druhém ročníku. Poslední 
den jezdeckého tábora jezdkyně 
předváděly, co se naučily. Musíme jim 
složit poklonu, protože tábor opravdu 
zapůsobil jako intenzivní soustředění, 
jehož výsledkem byly kvalitní jezdecké 
výkony.

Na podzim tohoto roku plánujeme 
další jezdecké přípravky pro děti, a to 
v úterý a v neděli. Zájem je tak velký, že 

budeme ještě jednu přidávat. Těšíme se 
na nové tváře a hodiny strávené venku 
s dětmi a koňmi.

Z dalších oborů naší činnosti 
můžeme připomenout naši dospívající 
klisnu z chovu pana Pelikána, která 
se chystá na výkonnostní zkoušky 
tříletých klisen. Na zkoušce komisaři 
ohodnotí její chovatelské kvality 
a zapíší ji do plemenné knihy. Klisna 
má našlápnuto být věrnou společnicí 
všem členům klubu, jelikož vykazuje 
dobrý charakter a talent pro hlavní 
jezdecké disciplíny.

Na závěr zmíním ještě dvě 
záležitosti. Zažíváme suchý rok 
a nedostatek krmení bude prodražovat 
provoz celou nadcházející sezónu. 

Druhá a nejdůležitější věc na závěr jsou 
naši pravidelní jezdci, členové, kteří 
jsou ochotni zaplatit za dobré ježdění 
a kvalitní péči o koně. Právě těm 
patří největší díky, jelikož bez nich by 
projekt nebyl vůbec možný. Jejich zájem 
vytrvale dokazuje, že náš jezdecký klub 
má v regionu své místo.

(Jezdecký klub Roketnice, z. s. je 
jezdecký oddíl sídlící ve Tvarožné od 
podzimu roku 2019. Jeho hlavní náplní 
je poskytovat svým členům možnost 
kvalitního pravidelného ježdění na 
dobře opečovávaných a vychovaných 
koních.)

 M Helena Petrová 
JK Roketnice
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Dýňobraní  
Podzimní jarmark  
Den seniorů  
Den pro klima 
v Pozořicích

Na prostranství před orlovnou se 
konal podzimní jarmark, ochutnávali 
se dýňové speciality a burčák ze 
Šumic, v sále děti vyráběly podzimní 
dekorace, usměvavé babičky servírovaly 
kávu všem návštěvníkům v Babiččině 
kavárně, hrála jim k tomu cimbálová 
muzika Viola z Řicmanic, vedly se 
diskuse na téma, jak snižovat spotřebu 
fosilních paliv a omezit produkci 
skleníkových plynů, a na parkovišti se 
vyráběl biouhel.
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Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

Od 23. do 30. července se konalo 
jubilejní 10. volejbalové soustředění 
v Horním Bradle. Téměř sedmdesát 
účastníků, pozořických volejbalistů 
s jejich ženami a dětmi, se věnovalo 
tvrdému sportu, hrám i relaxaci. 
Sportovali všichni, malí i velcí. 
Doufejme tedy, že budou všichni dobře 
připraveni na nadcházející sezónu.

V sobotu 6. 8. se v Lulči konal už 
56. ročník tradičního volejbalového 
turnaje. Zpočátku to vypadalo, že 
se kvůli dešti ani nezačne. Počasí se 
ale nakonec umoudřilo a volejbalisté 
z celého kraje se do toho pustili. Hrálo 
se v několika skupinách na čtyřech 
kurtech. Za Orel Pozořice bojovali: 
David Beneš, Zdeněk Boháček, Jaroslav 
Brabec, Josef Časar, Dominik Kaluža, 
Martin Kratěna, Miroslav a Marek 
Matuškovi, Jan Vomela, Leoš Zouhar. 
První čtyři místa naší osmičlenné 
skupiny: 1. Kojetín, 2. Pozořice, 
3. Holubice, 4. Luleč.

Od pondělí 22. srpna se rozběhlo 
volejbalové soustředění mládeže, které 
probíhalo formou příměstského tábora. 
25 mladých nadšených sportovců 
startovalo vždy v 9 hodin ráno, podle 
počasí buď v tělocvičně nebo na 

hřišti. Procvičování volejbalových 
dovedností střídala fyzická příprava, 
strečink a relaxace, nácvik herních 
situací a samozřejmě tužení kolektivu. 
Nechyběl oblíbený výlet na kole a letos 
se povedlo i dvakrát navštívit biotop. 
Volejbalová sezóna pro naše kadetky 
a žákyně začíná už v září úvodním 
turnajem ve Vyškově. Doufejme tedy, 
že přípravu nepodcenily a my se tak 
můžeme těšit na skvělé výsledky.

V sobotu 27. srpna se naši muži 
(David Beneš, Jaroslav Brabec, Josef 
Časar, Dominik Kaluža, Martin 
Kratěna, Jan Sobotka, Jan Vomela 
a Leoš Zouhar) zúčastnili tradičního 
volejbalového turnaje v Holubicích. 
Ve své skupině se střetli s družstvy 
z Holubic a Šlapanic. Konečné pořadí 
skupiny: 1. TJ Holubice, 2. Orel 
Pozořice, 3. TJ Sokol Šlapanice.

První kolo barevného 
MINIvolejbalu proběhlo v sobotu 
3. září ve Slavkově. Ve žluté kategorii 
vybojovali 2. místo: Barbora Němcová 
a David Langar. V oranžové lehčí 
kategorii získali 3. místo: Lukáš Brabec 
a Zdeněk Hašek. V nejtěžší modré 
kategorii bodovaly žákyně takto: 
3. místo: Sofie Horáková, Veronika 
Grolichová a Ema Tizová, 4. místo: 
Tereza Klímková, Zuzana Kratěnová 
a Daniela Musiolová.

 M Orel jednota Pozořice
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Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Vyvrcholením každého skautského 
roku jsou skautské tábory. Letos 
pořádalo skautské středisko Pozořice 
šest táborů, z toho dva na našem 
hlavním tábořišti v údolí Rakovce 
u Bukovinky, tři na našem druhém 
tábořišti na Horní Říčce a jeden na 
chatě Jelenici. O tom, který letos 
společně prožily v Rakoveckém údolí 
pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se 
více dozvíte níže.

Naše klubovny opět po prázdninách 
ožily pravidelným ruchem účastníků 
schůzek. Dětí i družin v oddílech nám 
opět přibylo. Dětem i jejich vedoucím 
přeji úspěšný nový skautský rok.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Jako každý rok, tak i letos jsme 
uspořádali od 16. do 29. července 
v Rakoveckém údolí skautský tábor. 
Děti se krátce po příjezdu do tábora 
dozvěděly ze scénky, že letošní táborové 
téma je Sherlock Holmes. Táborníci 
z pozořického chlapeckého i dívčího 
oddílu byli rozděleni do skupin, které 
se snažily řešit společně s Sherlockem 
různé detektivní případy a odkrývat 
tajemství Londýna. Všechny skupiny 
byly moc šikovné a vedly si dobře. Také 
se nám letos vydařilo počasí a kromě 
jediné bouřky nám po celou dobu 
svítilo sluníčko. Jsme rádi, že letos mezi 
dětmi nebyl žádný větší úraz ani jiný 
zdravotní problém. Oživením pro děti 
byly i čtyři přepady tábora, které noční 
hlídky zvládly na jedničku. Celý tábor 
dopadl dobře a věříme, že si ho děti 
náležitě užily.

 M Jan Kříž, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Se začátkem nového školního roku 
začíná i další skautský rok. Skautské 
schůzky jsou již v plném proudu 

a přibylo opět mnoho nováčků. Na 
letošní rok plánujeme pro děti spoustu 
výprav a dalších akcí. Doufáme, že 
nám plány nepřekazí covid nebo jiná 
nečekaná událost a nadcházející rok 
bude alespoň stejně úspěšný, jako ty 
předchozí.

 M Šimon Fuks 
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice

 

Mateřské 
centrum Človíček

Jak jste již jistě zaznamenali, letošní 
léto bylo pro MC Človíček ve znamení 
velké změny. Naše stávající prostory 
jsme museli přenechat mateřské 
školce pro novou dětskou skupinu 

a přestěhovali jsme se do nového 
prostoru – herny. Nachází se stále 
v Dělnickém domě, dokonce na stejném 
patře – jen se k nám nyní bude chodit 
hlavním vchodem do Dělnického 
domu, před restaurací zahnete po 
schodech vpravo nahoru a půjdete do 
prvního patra, kde se teď naše nová 
herna nachází.

Díky velké pomoci obecní technické 
skupiny, maminek z mateřského centra 
a několika tatínků se nám podařilo 
přestěhovat všechny věci, které se nám 
do nové (menší) herny vejdou. Městysi 
děkujeme především za přípravu 
prostoru, vymalování i položení 
koberce – díky Martinu Křížovi a celé 
technické skupině. Milanu Petrovi 
děkujeme za skvělé skříně, které se nám 
přesně hodily do prostoru. Poděkování 
patří také Lumíru Eliášovi za pomoc 
s vymontováním herních prvků 
a velký dík Květoslavu Vystavělovi, 
který namontoval vše, co drží ve zdi, 
a připravil i šatnu k převlékání.
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Od 22. září jsme rozjeli také 
všechny kroužky dle našeho programu. 
Doufáme, že se bude dětem v novém 
Človíčku líbit a budou zde stále rády 
trávit volný čas. Srdečně zveme všechny 
nové maminky i kamarády, přijďte 
mezi nás – seznámit se, zacvičit si, 
zazpívat, pohrát a naučit se spoustu 
nových věcí. Na všechny kroužky je 
možné přijít kdykoliv bez předchozí 
domluvy a přihlašování (kromě 
Tanečního kroužku, který zaštiťuje 
přímo profesionální lektorka z taneční 
školy a probíhá formou časově 
omezeného kurzu). Aktuální informace 
najdete vždy na webových stránkách 
mc-clovicek.webnode.cz nebo na našem 
facebooku.

 M Za MC Človíček Lenka Vystavělová

Program 2022/2023
Pondělí

16.45–17.30: Taneční kroužek pro 
děti 3–7 let – kurz taneční školy 
Aura s profesionální lektorkou, 
pouze pro přihlášené děti. Více 
info lenval@ seznam.cz. Kurz 

začíná 3. 10. 2022. První hodina je 
přihlašovací a zkušební.

Středa
17.00–18.00: Pohybové hry pro děti 

od 3–7 let – hravé cvičení doplněné 
písničkami a říkadly.

Čtvrtek
10.00–10.45: Cvičení pro děti 1,5–

3 roky – pohybové hry pro batolata 
(chodící děti).

Pátek
9.15–9.45: Cvičení s kojenci 

6 měsíců – 1 rok
10.00–10.45: Notička – hudební 

kroužek pro děti od 1,5 roku
Další informace naleznete na 

www.mc-clovicek.webnode.cz 
a na facebooku MC Človíček.

Kontaktní tel.: 777 640 467, 
email: lenval@seznam.cz

Kroužky probíhají od 22. září do 
června. Není nutné se hlásit předem, 
stačí jen přijít… Srdečně zveme nové 
maminky!

 

Dětský lesní klub 
Stromík
Nový školní rok na pozořické 
hájence

Za námi je léto plné táborů a my 
jsme si to v přírodě s dětmi moc 
užili. Věříme, že i děti byly spokojené 
a z táborových dobrodružství si odnesly 
spoustu zážitků a nové kamarády. Na 
hájence už je v plném proudu školní 
rok. Rádi bychom vás pozvali na naše 
podzimní aktivity.

Od 1. září jsme přivítali staré 
i nové kamarády v Lesním klubu 
Jezerka a Lesní mateřské škole Stromík. 

Přejeme všem spoustu zážitků a radosti 
z poznávání! Děti se mohou těšit na 
pravidelné kroužky jako je setkávání 
s koníky nebo kroužek bubnování. 
Připravujeme také tradiční školkové 
slavnosti, na něž jste srdečně zváni. 
Babí léto oslavíme na Svatováclavské 
slavnosti již 27. září. Příchod tajuplného 
zimního období a světla do našich 
domovů přivítáme na Adventní 
slavnosti 30. listopadu. Na předvánoční 
středy bychom rádi udělali radost 
seniorům v našem okolí – navštívili je 
a potěšili říkadly a drobnými dárečky, 
s láskou vlastnoručně vyrobenými.

Je-li vašemu srdci blízké vzdělávání 
v přírodě s respektujícím přístupem, 
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máme ještě pár volných míst v klubu 
Jezerka. Podrobné informace najdete 
na www.lesnikavyl.cz/lesniskolky/
jezerka, koordinátorku můžete 
kontaktovat na jezerka@lesnikavyl.cz. 
Jsou-li mezi vámi paní učitelky 
z MŠ a 1. stupně ZŠ, máme pro vás 
připravené pestré výukové programy 
o přírodě na pozořické hájence nebo 
naši lektoři přijedou za dětmi do 
škol – více na www.lesnikavyl.cz/
enviroprogramy. V rukávu máme 
i další vzdělávací a společenské akce 
a pevně doufáme, že se do nich budeme 
moci bez omezení pustit.

Sledujte facebook nebo web spolku 
Kavyl a určitě vám nic neunikne!

Přejeme klidný start do nového 
školního roku a těšíme se na hájence na 
viděnou!

 M Michaela Žižková, Spolek Kavyl z. s.

 

TJ Sokol Pozořice
Léto – místo sportu úklid 
a přípravy

Léto v Sokole bylo opět hlavně ve 
znamení příprav na další sportovní 
sezónu. Během léta jsme vyměnili 
staré kotle za úspornější a připravili se 
tak na období rostoucích cen energií. 
Nechali jsme odborně vyčistit podlahu 
v sále, aby zmizely černé šmouhy po 
řadě jarních kulturních akcí. Chystáme 
se vyměnit rozbité skleněné tabule 
na galerii, aby byl sál zase o něco 
hezčí a připravený na novou cvičební 
a kulturní sezónu.

Sportovní výkon jsme si střihli 
o prodlouženém víkendu 21.–24. 7. 
v Bílých Karpatech. Podnikli jsme již 
tradiční přechod hor „natěžko“ (vše 
v batozích na zádech, včetně spaní 
a vaření). Protože bylo obrovské vedro, 

byly nutné časté zastávky na koupání. 
Alespoň se zástupci florbalového 
a atletického oddílu zase utužili.

Srpen a září byly ve znamení příprav 
na velké výročí. Tento rok Sokol Pozořice 
slaví 120 let od svého založení! Chystali 
jsme proto pořádnou oslavu s bohatým 
kulturním programem. Dalším 
důležitým výročím je 10 let od založení 
našeho atletického oddílu Gepardí 
smečka. Tímto do Prahy zdravíme 
zakladatelku oddílu Helenu Topinkovou. 
Těší nás, že i po tolika letech je oddíl 
u dětí a rodičů stále oblíben. Výborná 
zpráva je také to, že nám do řad 
cvičitelek přibude Helena Kratochvílová, 
která na podzim projde sokolským 
všestranným cvičitelským kurzem.

Pro letošní školní rok se nám 
podařilo přemluvit cvičitele a lektora 
gymnastiky Jakuba Nantla, aby 

rozjel na sokolovně oddíl sportovní 
gymnastiky pro děti a dorost, která 
k Sokolu vždy neodmyslitelně patřila. 
Doufáme, že si u dětí získá oblibu. 
Trénink bude probíhat v pondělí. Více 
informací najdete na webu Sokola 
Pozořice.

Na závěr jedna informace pro 
firmy a živnostníky ohledně možnosti 
reklamy. V případě zájmu je možnost 
na plot sokolovny umístit vaše 
reklamní cedule a oslovit tak případné 
zákazníky. V případě zájmu se obraťte 
na Miloše Tinku (tel. 602 166 575), který 
vám poskytne více informací.

Přeji všem co nejdelší babí léto.

 M Lucie Hajkrová  
za Sokol Pozořice
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Z hasičské 
zbrojnice

Na to, že bylo prakticky od 
jara velké sucho a minimum 
srážek, nemusela požární jednotka 
dobrovolných hasičů toto léto vyjíždět 
k mnoha požárům. V červenci kvůli 
vypalování suché trávy na ulici 
Metodějě Kocourka a na požár pole 
mezi Holubickou a státní. V srpnu pak 
k požáru chaty v Mokré a k požáru 
suché trávy u chatové oblasti. Jednotka 
se tak mohla více věnovat údržbě 
techniky, teoretické přípravě nebo 
brigádám na hasičské zbrojnici. Při 
největším suchu cisterna vyjížděla 
na zalévání obecní zeleně nebo na 
provzdušňování rybníku na Pančavě. 
Na konci září také 5 členů zásahové 
jednotky absolvovalo dvoudenní 

školení nositelů dýchací techniky 
v Tišnově, aby se tak v jednotce zvýšil 
počet hasičů, kteří mohou zasahovat 
u výjezdů, kde je v rámci ochrany 
zdraví nutný dýchací přístroj.

Pozvánka na koncert
Vánoce jsou sice ještě relativně za 

dlouho, ale rádi bychom s předstihem 
dali na vědomí, že již nyní si můžete 
vyhradit ve vašich kalendářích 
sobotní večer týden před Vánocemi 
na vánoční koncert, konkrétně 
17. prosince od 19 hodin. Není nad to se 
v předvánočním shonu po důkladném 
úklidu nebo pečení cukroví na chvíli 
zastavit, oddechnout si a nasát vánoční 
atmosféru. Letos by k nám do Pozořic 
měla z galaxie přání přiletět Leona 
Machálková s kapelou.

 M Za SDH Pozořice kronikář
 

Fotbal 
SK Pozořice

Vážení příznivci fotbalu,

V době psaní tohoto článku je 
z podzimní část soutěže 2022/2023 
odehráno 6 kol, tak se podívejme 
na průběžné výsledky jednotlivých 
mužstev:

Muži „A“ – OP
po 6. kole 12. místo, skóre 17:22, 3 body, 
nejlepší střelec: Petr Musil – 7 branek

Muži „B“ – IV. tř sk. A
po 5. kole 6. místo, skóre 6:20, 3 body, 
nejlepší střelci: Petr Kamínek, Lukáš 
Rafaj – po 2 brankách

Starší žáci 15 – OP sk. A
po 4. kole, 8. místo, skóre 4:15, 
0 bodů, nejlepší střelec: Vojtěch 
Grančaj – 2 branky

Mladší žáci U13 – OP, sk. A
po 2. kole, 3. místo, skóre 14:0, 
6 bodů, nejlepší střelec: Lukáš 
Klaschka – 2 branky

Starší přípravka U11 – Okresní 
přebor
po 5. kole – tabulka se nepočítá, 
nejlepší střelec: Tobiáš Kulhánek – 
8 branek

Mladší přípravka U9 – Okresní 
přebor
po 5. kole – tabulka se nepočítá, 
nejlepší střelec: Tinka František – 
23 branek

Mladší přípravka U9
Již v druhé polovině srpna se 

začaly scházet na trénincích naše 
nejmenší fotbalové naděje. Jedná se 
o mladší přípravku U9, jsou to kluci rok 
narození 2014 a mladší. V tuto chvíli 
máme registrovaných 23 hráčů. Někteří 
z nich jsou již zkušení z minulé sezóny, 
někteří minulý rok jen trénovali, ale 
ještě se nedostali k ostrému zápasu, 
a někteří začali letos teprve trénovat. 
V tuto chvíli máme odehrané 4 zápasy, 
které jsme všechny vyhráli:

Pozořice – Blučina 27:13
Babice nad Svitavou – Pozořice 2:18
Kobylnice – Pozořice 1:18
Pozořice – Viničné Šumice 15:6

Nejtěžší zápasy nás teprve čekají, 
tak snad klukům elán a radost vydrží. 
I když je úroveň jednotlivých hráčů 
různá, spojuje je hlavně nadšení 
pro fotbal a pro sport. Kluci trénují 
2x týdně a zlepšení je vidět každým 
zápasem. Fotbal je kolektivní hra, takže 
se vytvářejí i nové vazby a přátelství 
nejen mezi kluky na hřišti, ale i mezi 
rodiči a diváky.

 M Miroslav Hylmar, trenér U9 

Starší přípravka U11
Starší přípravka má za sebou zatím 

4 zápasy, kdy 3x zvítězila a 1x prohrála.

Pozořice – Rajhradice 12:11 (8:10)
Babice n. Svit. – Pozořice 5:3 (4:2)
Prace – Pozořice 5:9 (3:6)
Pozořice – V. Šumice 8:4 (4:3)

 M Pavel Müller, trenér U11
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Mladší žáci U13
Po loňské velmi úspěšné sezóně, 

kdy se mladší žáci umístili na prvním 
místě, navazují na předešlé úspěchy 
a dál poráží své soupeře. Aktuálně se 
po dvou odehraných zápasech řadí na 
třetí místo tabulky okresního přeboru. 
Zatím neobdrželi ani jeden gól, naopak 
14 branek dokázali soupeřům vstřelit.

Pozořice – Podolí 4:0 (3:0)
Mokrá-Horákov – Pozořice 0:10 (0:4)

 M Filip Čech, trenér U13

Starší žáci U15
Starší žáci se v letošním roce nově 

zformovali z úspěšného mužstva 
mladších žáků z loňského roku 
a doplnili je fotbalisté z Viničních 

Šumic. Dalo se tak dohromady 
10 borců a jelikož hrají již na velkém 
hřišti s 11 hráči, musíme doplňovat 
kádr z mladších žáků a každá absence 
klíčových hráčů je pro zápasy velmi 
citelná. Bohužel v této sezóně jsme 
ještě neokusili pocit vítězství, i když 
jsme v prvních dvou zápasech vedli 2:0 
a nakonec prohráli shodně 3:2. Přesto 
pilně trénujeme a věříme, že se sejdeme 
v plné sestavě a konečně zvítězíme!

 M Libor Malach, trenér U15

Muži „B“:
Se ziskem 3 bodů je „béčko“ zatím 

na šestém místě. Potenciál mužstvo má, 
a tak doufejme v lepší výsledky.

 M Pavel Zouhar, trenér muži „B“

Muži „A“:
Do sezóny 2022/2023 vstoupili  

muži „A“ do okresního přeboru  
Brno- venkov. Po krátké letní přestávce 
začalo „áčko“ s přípravou na novou 
sezónu zhruba v polovině července. Po 
prvních pěti kolech se zatím držíme na 
12. místě se ziskem 3 bodů.

 M Pavel Titz, trenér muži „A“

A takto fandí hráč a zároveň věrný 
fanoušek SK Pozořice Zdeněk Valder:

Odchody hráčů z SK Pozořice:
Kousalík Matěj – SK Šlapanice – 

I.A. tř. JMKFS – krajská soutěž 
dospělých

Prudký Roman – TJ Sokol Viničné 
Šumice – okresní soutěž dospělých III. tř.

Tymchuk Anatolii – Sparta Brno – 
krajská soutěž staršího dorostu

Kopijevský Alexej – SK Slatina – 
krajský přebor staršího dorostu

Dobeš Filip – Sparta Brno – krajský 
přebor starších žáků

Stejskal Šimon – SK Šlapanice – 
krajská soutěž starších žáků

Více aktuálních informací naleznete 
na www.skpozorice.cz

Stránky fotbalové mládeže SK 
Pozořice: mladez.skpozorice.cz

 M Za SK Pozořice Ing. David Opatřil
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Pozorfest 2022
Letošní Pozorfest se vydařil. Počasí 

nám přálo, pivo nedošlo a Buty hrají 
stejně skvěle jako před lety. Stárci letos 
zvládli organizaci jako festivaloví 
profesionálové. Vidět několik set lidí 
dobře se bavit je největší odměnou 
a silným motorem pro přípravy dalšího 
ročníku.
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Muzikantská 
Jezera

Nevím, čím to je, ale zdá se, že 
Jezera výjimečným způsobem přitahují 
muzikanty. Na Jezerské jich bydlí 
hned několik. Na začátku ulice je to 
pan Arnošt Kraus. Tichý usměvavý 
pán s neuvěřitelnou pamětí má za 
sebou kariéru jazzového muzikanta, 
který spolu s orchestrem dokázal 
roztančit plný sál hotelu Voroněž nebo 
Continental.

Pane Krausi, na co ze svého 
dětství vzpomínáte?

Narodil jsem se v roce 1938. 
Rané dětství jsem prožil Židenicích, 
v kulisách II. světové války. Vojáci, 
letadla, tíseň, strach o život byly součástí 
mého dětského světa. Rád vzpomínám 
na stařečky v naší ulici. Sedávali před 
domy a já jsem je coby malý capart bavil 
smyšlenými příběhy. Dodnes si pamatuji 
tu radost, když se mému povídání 
doširoka smáli bezzubými ústy. 
S koncem války je však spojený i zážitek, 
který poznamenal celý můj život. V den 
pátých narozenin jsem utrpěl těžké 
mnohočetné zranění. Díky zásahu 
MUDr. Muzyčuka jsem unikl smrti, ale 
s následky se potýkám celý život.

Později jsme se přestěhovali do 
Černovic. Krom her s kamarády 
jsem se nejraději toulal lužním lesem, 
pozoroval ptáky a vodní živočichy. 
S obavami jsem sledoval, jak les 
ustupuje rozvíjejícímu se městu. Na 
jeho místo se ukládala navážka odpadů 
a dnes je z mnohahektarového lesa jen 
malá přírodní rezervace – Černovický 
hájek. Kdysi jsem tam načapal partu 
kluků, kteří kameny ubíjeli malé 
žabičky. To se mi nelíbilo, takže došlo 
k potyčce. Kluci ale byli v přesile, už to 
se mnou vypadalo bledě, ale najednou 
se u nás objevil pán v hubertusu, 
v pumpkách, podkolenkách a vyšších 
šněrovacích botách. Kluci zmizeli, jak 
pára nad hrncem. S pánem jsem se 
seznámil. Uměl hrát na klavír, přehrál 
mi Mozarta a já jsem se hudby chytil 
na celý život. Později se ukázalo, že za 
protektorátu byl vedoucím soudcem 
brněnského moravskoslezského soudu. 
Od poválečného vyhnání Němců ho 

Horoskop a na příštích deset roků 
jsem měl o hraní vystaráno. Stadion, 
Voroněž, International byly v zimních 
sezonách naše. Hrávali jsme pětkrát 
týdně a v době MDŽ a podobných 
oslav i častěji. Všichni jsme měli civilní 
zaměstnání a hráli jsme až po práci. 
Rodiny si nás tehdy moc neužily. Já 
jsem si navíc nikdy moc nerozuměl se 
soudruhy a komunistickým režimem, 
takže jsem často měnil zaměstnání. 
Ale zase jsem díky tomu vyzkoušel 
mnoho profesí od automechanika přes 
konstruktéra až po řidiče sanitky.

Po převratu v roce 1989 jsme měli 
zase jinou sestavu a jezdili jsme hrát 
do Vídně i jinam do Rakouska, také 
do Německa až k Bodamskému jezeru. 
Později už v cizině nebyl o jazz takový 
zájem, tak jsme se vrátili domů, do 
Brna. A já jsem potkal svou velkou 
lásku, Jazzarchiv Brno, kde jsem pak 
hrál 25 let.

Potkal jsem za život spoustu 
výborných hudebníků, získal jsem 
přátele i neobyčejné zážitky na celý 
život. Nikdy však nepřestanu být 
vděčný paní učitelce Štenclové z obecné 
školy. Navzdory mínění okolí, které 
nade mnou mávalo rukou, že jsem jen 
takový nějaký, kam ho postaví, tam 
ho najde, mi paní učitelka dala chuť 
do života a nepřestala mi věřit. Snad 
i díky jejímu povzbuzení jsem celý 
život dokázal prožít v plnosti, navzdory 
zdravotním omezením, které mě od 
dětství provázely.

 M Tereza Jiráčková

zachránila protinacistická organizace, 
kterou s předstihem varoval před 
zatčením některých jejich členů.

A kdy jste se začal věnovat hudbě 
naplno?

Když jsem dospíval, zastavil se 
u nás kapelník Soukup z Černovické 
dechovky a nabídl mi, jestli u nich 
nechci hrát. Řekl jsem, že nemám na 
co hrát, a on mně tedy levně prodal 
svoji starší baskřídlovku. Tak jsem se 
ještě na měšťance stal členem kapely. 
Po škole jsem chtěl jít na konzervatoř, 
ale otec řekl, že se mám napřed vyučit 
řemeslu a pak ať si dělám, co budu 
chtít. Děda z Prahy, také muzikant, 
ale rodiče přemluvil, ať mě dají na 
Vojenskou hudební školu do Liberce. 
Moc šancí jsem tomu nedával, dostat se 
na tu školu bylo těžké, ale k překvapení 
mému i rodičů jsem se tam přece jen 
dostal. Záhy po nástupu do školy mi 
byla přidělena heligonka a kontrabas. 
To se mi moc nelíbilo. Měl jsem rád 
svou baskřídlovku. Vedoucí souboru 
se mě snažil přemluvit, že pro hru 
na heligonku jsem předurčený svou 
postavou, že ostatní kluci jsou takoví 
chcípáčci, že by nástroj neunesli. Ale 
já jsem si postavil hlavu a vrátil jsem 
se raději do Brna. V rodném městě 
jsem nastoupil na učiliště Pragovka. 
Po škole následovala vojna a muzice 
jsem se vzdálil. Až po vojně jsme s pár 
kamarády dali dohromady dixieland 
Sextant. Hráli jsme skladby světových 
muzikantů, které tehdy byly populární. 
Po několika letech se soubor rozpadl, 
ale brzy vznikl jazzový orchestr 
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vnitřního čtenáře a objevování nových 
druhů a příchutí literatury – to je cílem 
Pozorvýzvy. Nemusíte všechny porazit 
v počtu přečtených stran, ale můžete 
někoho strhnout ke čtení. Třeba sami 
sebe! Témata a pravidla letošního 
ročníku najdete na webové stránce 
pozorvyzva.cz.

 M Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník

Expedice Akdalkaz
Na mapě světa už v době satelitů 

nezbývají žádná bílá, neprobádaná 
místa – přesto do některých končin 
lidská noha nezavítá, jak je rok dlouhý. 
A kde končí civilizace, tam začíná 
příběh naší expedice…

Parta osmáků se pod vedením tří 
zkušených vyučujících/horalů vydala 
do odlehlých a téměř opuštěných 
Rychlebských hor na nefalšovanou 
vědeckou expedici (s prvky zážitkové 
pedagogiky). Na rozdíl od klasických 

ZŠ Pozořice
Čtenářská Pozorvýzva

Seznamy povinné literatury jsou 
dávno pasé. Něco o tom ví zapálení 
čtenáři z naší základní školy, pro které 
15. září odstartoval druhý ročník 
čtenářské výzvy. Loni účastníci 
výzvy přečetli dohromady 193 knih 
a doufáme, že letos se počet titulů 
přehoupne přes 200. Další změnou 
oproti loňskému ročníku je otevření 
výzvy nejen žákům 5.–9. ročníků, 
ale i všem rodičům, kteří by rádi šli 
svým potomkům příkladem, a ukázali 
jim tak cestu ke čtenářství. Motivace 
ke čtení, snaha o překonání svého 

škol v přírodě se na této akci žáci 
museli poprat s přírodními živly, 
absencí wi-fi, ale hlavně se spaním ve 
stanu a několikadenním putováním 
s krosnou na zádech. Ani zbytek týdne, 
který expediční tým strávil v bezpečí 
lesní hájovny, však nebyl dovolenou. 
Vědomosti a zkušenosti nabyté 
v přírodě, silné zážitky a vzpomínky 
na celý život, to jsou ty pravé suvenýry, 
které si dobrodruhové dovezli po pěti 
dnech v divočině zpět domů.

 M Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník

Dobrodružství v Jungle parku
Dne 5. 9. 2022 žáci třídy 5.A oslavili 

začátek nového školního roku trochu 
netradičně. Místo lavic se zavěsili na 
lana – první společný výlet je zavedl do 

Jungle parku v Pisárkách. Po úvodní 
rychlé jízdě přes řeku Svratku, kdy 
jediným křičícím členem výpravy byla 
paní učitelka, se páťáci vydali do korun 
stromů překonávat nelehké lanové 
překážky. Pokoření celé stezky nebylo 
tak „easy“, jak se na začátku zdálo. 
Kromě bolesti a únavy, kterou někteří 
opravdu hodně pociťovali, byla vidět 
i touha dojít na konec a hlavně podpora, 
kterou si děti navzájem poskytovaly. 
Trénovali jsme nejen trpělivost, ale i víru 
v sebe a své tělo a v neposlední řadě jsme 
posilovali přátelské vztahy, což bylo 
cílem celé výpravy.

Čas strávený v Jungle parku utekl 
jako voda a už teď se těšíme na další 
společná dobrodružství.

 M Mgr. Dagmar Pavlásková
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Adaptační pobyt, den první
Navzdory deštivému počasí 

projevují šesťáci celý den nezdolného 
ducha, mění ponožky a boty za suché, 
přeskakují bahno, nosí ledovou vodu 
holýma rukama, hledají hnízdečka 
v mokré trávě, dávají fanouškům 
autogramy na rozmoklé papíry, 
hrdinně zdolávají cesty lesem nelesem, 
loukou neloukou. A obojího je čeká 
mnohem víc. Aby stíhali i nabrat síly 
od jednoho dobrodružství k druhému, 
vytáhli si večer své oblíbené hry. Dnes 
už jen teplá sprcha, teplou mikinu na 
sebe a teplý spacák do postele.

Za 80 šesťáků a 8 pedagogů

 M Mgr. Vladislava Vaněčková

 

MŠ Pozořice
Nový školní rok 
Letní provoz

Dveře naší školky byly 
o prázdninách pro děti otevřené čtyři 
týdny, během kterých jsme si užili 
spoustu legrace. Většinu horkých 
dní jsme trávili na zahradě. Ta nám 
posloužila jako ideální místo pro 
trávení celého pobytu ve školce. A co 
nám jej zpříjemňovalo? Hry v písku 
u vodní pumpy, odpočinek ve stínu 
stromů a také nová vodní mlha, 
kterou jsme si opravdu oblíbili. To ale 
nebylo zdaleka všechno, co se u nás 
o prázdninách dělo.

Změny ve třídách
Ty největší změny, které ve školce 

přes léto proběhly, děti viděly až při 
zářijovém nástupu.

Velkou rekonstrukcí prošla třída 
Červených. V ní došlo k výměně 
linolea, pokládce nového koberce 
a výmalbě, která naprosto změnila 
vzhled třídy. Místo bílých zdí zde 
na děti čekaly útulné, meruňkově 
oranžové zdi plné obrázků. Díky 
nové podlaze se ve třídě změnilo 
i uspořádání a vznikl prostor pro další 
stoleček, aby měly děti dostatek místa 
a pohodlí při svačinkách a obědech. 
Po rekonstrukci si vzaly třídu do 
parády ještě paní učitelky, které vše 
vyzdobily a připravily na nejdůležitější 
den – 1. září. Změna je patrná na první 
pohled, a tak není divu, že si jí děti 
všimly hned při vstupu do třídy. Reakce 

na sebe nenechala dlouho čekat – nový 
prostor si oblíbily všechny děti, včetně 
těch nejmenších.

Nemalá proměna čekala také třídu 
Zelených, která se proměnila v les. 
Z velkého sloupu uprostřed místnosti 
se stal krasný mohutný strom, jenž je 
dominantou celého prostoru, značky 
dětí s motivy lesních zvířátek zdobí 
stěny třídy i šatny. Výmalba některých 
zdí má nyní svěží zelenou barvu. A to 
zdaleka není vše – dětem dělají radost 
také dvě zlaté rybky, které se prohání 
v akváriu.

Další třídou, jejíž podoba se 
změnila, je třída Modrých. Její vzhled 
nyní připomíná moře plné ryb a dalších 
živočichů. A že jsou ryby jen nalepené 
na zdech? Kdepak! Třídu zdobí také 
nové akvárium s rybkami, u kterého 
děti rády tráví čas.

Ve třídě Žlutých, která letos 
pokračuje jako anglická třída, se na 
děti těší nově upravený prostor herny, 
barevnější šatny a především nový 
systém výuky anglického jazyka. 
Wow angličtina je metoda 21. století 
pro výuku cizích jazyků. Využívá 
multimediální prostředí a díky svému 
zpracování učí děti moderně, zážitkově 
a zábavně.

V průběhu letních prázdnin jsme 
také připravovali prostory pro dětskou 
skupinu vznikající v Dělnickém domě. 
Stěhovali jsme, malovali, uklízeli 
a připravovali bezpečné a útulné 
prostředí pro 12 dětí. Vše se podařilo 
a 1. září za námi mohli přijít noví 
kamarádi, kteří se z kapacitních 
důvodů nedostali do mateřské školy. 
Velké poděkování patří pánům 
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z technické skupiny městyse Pozořice 
a panu školníkovi ZŠ za pomoc 
a ochotu při přípravě naší dětské 
skupiny NA KOPEČKU.

A co nás čeká?
O prázdninách se toho v naší 

školce odehrálo opravdu hodně, ale to 
nejdůležitější začalo 1. září s příchodem 
dětí. Ty se mohou v tomto roce těšit na 
lokomoční cvičení, které probíhá ve 
všech třídách, ale nejen to – budeme 
chodit na sportík, pravidelné sportovní 
aktivity jednou týdně. Čekají nás 
programy v knihovně, která se otevře 
každý měsíc našim předškolákům 
a během svátků také mladším dětem. 
Jako v předchozím roce bude ve 
školce i letos probíhat logopedie 
s Mgr. Romanou Sukovatou.

Narozené děti
Červen 2022

Filip Tesař – Pod kostelem
Červenec 2022

Samuel Luska – Kovalovická
Emma Kameníková – Na Městečku
Marek Prudký – Jezerská

Srpen 2022
Oleksandra Krobynets – 
 Nad Sokolovnou
Kristýna Mlénská – Na rybníku
Dorota Křížová – Holubická

Blahopřání 
jubilantům
Červenec 2022

75 Milan Zuziak – Kovalovická
80 Božena Bartáková – Ulička
80 Marta Granátová – Hostěnická
85 Anna Mendlová – Velké Lipky

Srpen 2022
70 Luděk Letocha – Pod kostelem
70 Stanislav Magda – Hostěnická
80 Oldřich Drápal – Šumická
80 Oldřich Mazel – Jezerská
85 Olga Dvořáčková – Horní Kopec
87 Maria Kučerová – Na Městečku
89 Blažej Navrátil – V lomě
91 Leopold Dvořáček – Horní Kopec
94 Růžena Bartáková – Malé Lipky

Září 2022
75 Věra Svobodová – Jezerská
75 Miroslav Šmerda – Šumická
75 Antonín Žemla – Na Městečku

80 Jana Müllerová –  
 Nad sokolovnou
85 František Barták – Ulička
85 Ludmila Crhová – Na Městečku
85 Ludmila Filipová – Úvoz
86 Ladislav Crha – Na Městečku
88 Ludmila Navrátilová – V lomě

Úmrtí
Červen 2022

Antonín Okleštěk – Kovalovická
Září 2022

Naděžda Khokhlová – Holubická
Josef Audy – Šumická
Vladimír Kunčar – Spodní Kopec

První společnou akcí na zahradě 
MŠ bude Bramboriáda. Odpoledne 
plné stanovišť, dobrot a zajímavostí se 
uskuteční 27. září.

 M Za kolektiv MŠ 
Klára Nedělová a Lenka Trávníčková
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Moc si vážím vybudovaných vztahů, 
u kterých věřím, že zůstanou. Víra mi 
navíc dodává naději, že všechny sítě 
vztahů a prožitků nějak zůstanou až do 
věčnosti, že tam budou znovu nalezené 
a očištěné od všech nedokonalostí… 
Uteklo to velmi rychle. Moje služba – 
alespoň z mého pohledu – mi připadala 
velmi intenzivní a pestrá. Mnoho 
věcí se podařilo, ale také jsem toho 
mnoho nestihl nebo dokonce nezvládl 
či pokazil. Je mi to líto a komu z vás 
jsem ublížil – vím, že to někdy se mnou 
nebylo jednoduché – prosím upřímně 
za odpuštění. Také chci poděkovat všem 
představitelům obcí jak za spolupráci, 
tak za vaše končící čtyřleté období ve 
vedení obcí. Odcházím s vděčností 
Bohu i vám za vykonané dílo, ale 
zároveň s vědomím svých slabostí. 
Prosím, abyste nového pana faráře 
přijali s otevřeným srdcem a navázali 
s ním takové spojení, že se tu bude cítit 
od začátku jako doma a přijatý. A vás 
srdečně zvu do Žarošic, které jsou 
významným poutním místem a také 
určitou spojkou tří oblastí: Slovácka, 
Vyškovska i Brněnska. Není to daleko, 
tak na viděnou! Ať žije Pošukov!

Se srdečným pozdravem 
a s vděčností za vše dobré

 M Váš P. Pavel Lacina, farář

Duchovní okénko
Díky za 9 společných let…

Drazí přátelé!

Na konci léta mě zastihla zpráva 
od mých představených, že se mám 
od 15. října ujmout nové farnosti. 
Byl jsem ustanoven farářem ve 
farnostech Žarošice, Archlebov 
a Želetice u Kyjova. Po mně nastoupí 
dosavadní farář v Křižanově P. Václav 

Hejč. K naší kněžské službě už prostě 
patří, že přicházíme tam, kam nám 
představení určí. Věřte, že v tom není 
jen nějaký rozmar. Okolnosti jsou 
často komplikovanější, než se zdá, a je 
třeba je přijmout s pokorou. Tak, jako 
jsem s poslušností přijal tuto farnost, 
tak teď chci zase s poslušností jít dál. 
Je pochopitelné, že se do jisté míry 
uzavírá jedna etapa života pozořické 
farnosti i jedna etapa života mého. 
Jsem Bohu vděčný, že jsem tu mohl být, 
prožít s vámi a ve vašem regionu krásné 
chvíle a nasbírat i spoustu zkušeností. 

Události ve 
farnosti
Farní tábor

Již tradičně patří jeden prázdninový 
týden pozořická fara dětem. Letos, od 1. 
do 5. srpna, byl s námi i svatý František 
z Assisi a svatý Antonín z Padovy. 
Vedoucí pro děti nacvičili scénky ze 
života světců a připravili i mnoho her 
a soutěží, které s tématem souvisely. 
Také jsme si užili výlet na poutní místo 
Svatý Antonínek, kde jsme si prohlédli 
kapli i celý areál, dozvěděli jsme se 
některé zajímavosti od místního strážce 
kaple a k obědu si opekli špekáčky. 
Koncem týdne byly některé děti 
smutné, že tábor končí a do příštího si 
ještě budou muset počkat.

Farní den
Od června letošního roku je farní 

dvůr zpřístupněn veřejnosti. Máte 
možnost si jen tak posedět „ve stínu“ 
kostela, nebo si k sezení vybrat kvalitní 
literaturu, ti aktivnější mohou využít 
hřiště. Druhou neděli v září proběhl 
na dvoře farní den. Cílem tohoto 
odpoledne je neformálně se setkat 
s lidmi z obcí farnosti při dobrém jídle, 
pití a drobném programu. Letos jsme 
si například mohli poslechnout zážitky 
z pouti do Santiaga de Compostela. 
I když počasí bylo trochu aprílové, na 
náladě to nikomu neubralo a většina 
vydržela až do konce. Děkujeme všem 
organizátorům a za rok se opět těšíme!

Moc si vážím 
vybudovaných vztahů,  

u kterých věřím,  
že zůstanou.
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 M Děti Muselíkovy

Tajenku nám zašlete na: kniha.pozorice@email.cz. 
Na konci roku z luštitelů vylosujeme pár výherců.

Zábava

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Křížovka:

1. Povrchový důl
2. Nástroj určený ke psaní
3. Slovní výraz pro písmeno „y“
4. Dohoda, že se nebude válčit, 

bojovat
5. Dopravní stavba převádějící 

přes vodní tok
6. Orgán v těle
7. Severský přežvýkavec 
8. Školní předmět 

v laboratořích
9. Nejlepší přítel člověka 
10. Oblečení na spaní 
11. Místo, kde žijeme 
12. Kmen poraženého stromu 
13. Pozdrav 
14. Oděv zejména po koupeli 
15. Stavba sloužící k modlitbám

Doplňte výrazy do křížovky a ve 
zvýrazněném sloupečku dostanete 
tajenku.

Kalendář

Říjen 2022
čt 27. 10. 17:30 Oslava vzniku 

ČSR – setkání u TGM, 
poté  lampionový průvod 
a setkání na hřišti 
u Dělnického domu

čt 27. 10. 19:00 Divadlo AMADIS – 
Od Silvestra do Silvestra 
– komedie, Dělnický 
dům, vstupné dobrovolné

ne 30. 10. 10:50 Pohádka pro malé 
– Divadélko pro děti – 
pohádka, Dělnický dům, 
vstupné dobrovolné

Listopad 2022
čt 10. 11. 19:00 Divadlo Strom 

– Čuník uprostřed – 
komedie, Dělnický dům, 
vstupné dobrovolné

ne 13. 11. 10:50 Divadlo Trumpetka 
– O dvanácti měsíčkách, 
Dělnický dům, vstupné 
dobrovolné

čt 24. 11. Setkání jubilantů, 
Dělnický dům

st 30. 11. Adventní slavnost, 
Dětský lesní klub 
Stromík, Axmanova 
hájenka

Prosinec 2022
čt 1. 12. 19:00 Divadlo Stodola 

– Ženy v ringu aneb vše 
o ženách – tragikomedie,  
Dělnický dům, vstupné 
dobrovolné

so 3. 12. Adventní jarmark 
u orlovny 

so 10. 12. 19:00 Divadlo Stodola 
– Duchové Vánoc 
– vánoční rodinná 
pohádka – premiéra,  
Dělnický dům

ne 11. 12. 17:00 Divadlo Stodola 
– Duchové Vánoc – 
vánoční rodinná pohádka 
– repríza,  Dělnický dům

so 17. 12. 19:00 Koncert Leony 
Machálkové, sokolovna 
Pozořice

Na představení Duchové Vánoc 
je možnost si rezervovat místenku na 
www.rezervace-listku.cz v ceně 100 Kč 
(bez rezervace je vstup dobrovolný).

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz

v sekci Kalendář akcí
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MĚSTYS POZOŘICE A FARNÍ CHARITA POZOŘICE VÁS ZVOU NA 

 

Pátek 14.10. od 16 do 18 hod. 
Sobota 15.10. od 10 do 12 hod. 
 

 

Dům č. p. 250 (u Orlovny) 

 Veškeré oblečení a obuv (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky 
 Přikrývky, polštáře, deky 
 Kabelky, batohy 
 Knihy 
 Hračky, kojenecké potřeby – NE kočárky! 
 Menší elektrospotřebiče – NE televize, lednice, počítače! 

! VĚCI PROSÍM NOSTE ČISTÉ A ZABALENÉ DO PYTLE A PROSÍM POUZE TAKOVÉ, KTERÉ JE ZDE UVEDENÉ A JE 
STÁLE PLNĚ FUNKČNÍ A NADÁLE VYUŽITELNÉ! 
 

Vaším darem do sbírky podpoříte činnost Diakonie Broumov. 
 

Při sbírce bude současně možné přispět i libovolnou částkou na program Adopce na dálku. 
 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!           Kontaktní telefon: 728 849 249, 723 990 864 
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NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTÍ A PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDY 
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 

 EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 
o Předpisy, evidence plateb a vlastníků. 

 ÚČETNICTVÍ 
o Účetnictví, daňová a mzdová agenda. 

 ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 
 TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 

o Technické, stavební a servisní činnosti. 
 FUNKCE PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 
Roketnice, bytové družstvo, Mokrá 351, 664 04 Mokrá 
tel.: +420 770 107 154    e-mail: predseda@roketnice-bd.cz    www.roketnice-bd.cz 
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Hody 2022
Jak je v Pozořicích již dlouholetou 

tradicí, tak i letos třetí zářijový víkend 
patřil tradičním pozořickým hodům. 
Po dvou nejistých rocích ovlivněných 
pandemií covidu jsme se letos sešli 
v hojném počtu 16 párů a 5 sklepníků. 
I přes nejisté počasí se nám průvod 
vydařil a měli jsme radost z účasti 
malých stárků a stáreček a všech 
příznivců hodů. Letošní hlavní pár se 
rozhodl, že si na sebe oblékne obnovený 
tradiční pozořický kroj. Hodový 
večer se také vydařil, vše se obešlo bez 
větších konfliktů a neshod a všichni 
jsme si užili hodového veselí do sytosti. 
Těšíme se na další rok a rádi mezi sebou 
uvítáme i nové tváře.

 M stárci
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Noc se prodlužuje 
a ráno už se nechce 
z postele. Ale komu by 
se v pondělí ráno chtělo, 
že. Ale přece jen se 
najdou důvody k radosti. 
Konečně máme po 
volbách. Jak dopadly, se 
pozná až na ustavujícím 
zastupitelstvu. Minulé 
vedení, oproti původním 
spekulacím, Dělňák 
nezbořilo. Dálnice 
přes Poustku, nákladní 
terminál či letiště 
pro mimozemšťany 
rovněž nestojí. A tak 
se v diskuzích můžeme 
vrátit zpět ke ztraceným 
kočičkám, objednat si 
sushi či čištění potahů 
a hlavně si postěžovat 
na hovínko v záhoně či 
blikající lampu.

Svět sice v pořádku 
není, ale Pozořice 
rozhodně ano. Děti jsou 
zpět ve škole, zácpy 
u školy mohou začít. Že 
to všechno zní hrozně 
banálně? Ano, a to je 
právě na tom to hezké. 
Buďme rádi, že musíme 
řešit jen tyto banální věci.

 M Milan Petr
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