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V našem městysi se sbírka uskuteční
v sobotu 7. ledna 2023
 
Aktuální informace ohledně sbírky najdete na webových 
stránkách Oblastní charity Rajhrad:
rajhrad.charita.cz.

Možnosti, jak přispět online, najdete zde:

Děkujeme!



Slovo starostky
Milí sousedé,

poprvé vás ve zpravodaji zdravím 
jako vaše starostka. Člověka v této 
situaci napadají samá klišé o radosti 
z projevené důvěry, odhodlání 
pracovat pro Pozořice, víře, že vaše 
hlasy nebudou zklamáním, a tak dále. 
Pravdou však je, že výsledek letošních 
voleb mě opravdu dojal a krom radosti 
cítím i obrovskou odpovědnost vůči 
vám všem.

Chci poděkovat zastupitelům 
minulého volebního období za dobrou 
práci pro Pozořice, zvlášť Aleši 
Krčovi, který nastavil hodně vysokou 
laťku pro všechny budoucí starosty 
Pozořic. A novému zastupitelstvu přeji 
moudrost a odvahu do rozhodování 
o Pozořicích v příštích čtyřech letech.

Nacházíme se ve složité době. 
Nejen občanům, ale i nám na radnici 
dělají vrásky vysoké ceny energií, 
které se promítají do cen všech služeb 
i materiálů. Mnozí z vás se obávají 
budoucnosti, máte strach, jak zvládnete 
příští měsíce. Všichni se budeme 
muset uskrovnit, snížit své nároky 
na pohodlí, na které jsme si rychle 
zvykli. Jak nám však historie ukazuje, 

každá krize připomíná trvalé hodnoty. 
Možná přijdeme o pár pomíjivých 
věcí, ale znovu si potvrdíme, že dobré 
mezilidské vztahy jsou víc než peníze 
a že nutně potřebujeme jeden druhého. 
Víc než kdy jindy bude nutné vykročit 
ze svého uzavřeného světa a vnímat 
potřeby svého okolí. Zeptejte se svých 
sousedů, zvláště seniorů a rodin 
s nižšími příjmy, jak situaci zvládají, 
jestli potřebují pomoc. Jsou mezi námi 
lidé, kteří už nemohou víc šetřit a víc se 
uskrovnit. Pár slov navíc často dokáže 
odvrátit velkou tragédii.

Na radnici bude od poloviny 
prosince pravidelně působit externí 
poradkyně, která bude pomáhat 
seniorům a všem, kteří si neví rady, 
jak zvládnout toto náročné období. 
Pomůže vám zorientovat se v množství 
sociálních dávek, které stát nabízí. 
Krom žádosti o dávky je schopna 
zajistit další konkrétní pomoc tak, jak 
bude potřeba. Nebojte se přijít.

Před námi jsou vánoční svátky. 
Čas rodiny a setkávání. Přeji vám, ať 
ve všech pozořických domácnostech 
vládne pokoj, láska a u svých nejbližších 
ať nacházíte pochopení a přijetí. Ať jsou 
vaše domovy místem, kde je vám dobře. 
Nejen o Vánocích.

Vaše starostka

 M Tereza Jiráčková  
starostka městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Energetický management

V prosinci jsme podali žádost 
o dotaci z programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu na zpracování 
energetického managementu. 
V praxi to znamená, že obecní 
budovy projdou sledováním toku 
energií, abychom zjistili, jestli někde 
zbytečně neplýtváme. Z energetického 
managementu budeme poté vycházet při 
přípravě projektů pro efektivní využití 
energií. Fotovoltaické panely, tepelná 
čerpadla, zateplení budov, výměna 
oken – to jsou způsoby, jak v provozu 
budov ušetřit. Je však třeba počítat 
i s návratností vynaložených investic. 
A u tak nákladných akcí platí víc než 
kdy jindy dvakrát měř, jednou řež.

Mateřská škola v Dělnickém 
domě

V plném proudu jsou i projekční 
práce na třídu mateřské školy ve 2. patře 
Dělnického domu. Zrekonstruované 
prostory bývalé školky budou sloužit 
22 dětem, ale nejprve je musíme 
upravit podle současných požadavků. 
Bude potřeba zrekonstruovat podlahy, 
rozvody vody, odpadů, elektřiny, 
změněny budou dispozice místností. 
Nové bude sociální zařízení. Do 
kuchyňky bude zaveden výtah pro 
várnice s jídlem, aby paní kuchařky 
nemusely tahat těžký náklad do patra 
po schodech. V prvním čtvrtletí 
chceme žádat o dotaci na rekonstrukci 

prostřednictvím MAS Slavkovské 
bojiště. A budeme držet palce, aby 
školka na Dělňáku, kterou v dětství 
navštěvovala většina Pozoráků, mohla 
po letech obnovit svou činnost.

Přístavba ZŠ v Pozořicích
Dne 24. 11. jsme prostřednictvím 

dotační agentury RPA podali žádost 
o dotaci na přístavbu základní školy. 
Dotační podmínky byly neustále 
upravovány, takže částka, kterou 
v případě úspěchu získáme, bude 
o hodně nižší, než jsme plánovali. 
Ale není ještě čas házet flintu do žita, 
hledáme další možnosti financování 
přístavby, protože na Pozořicku máme 
spoustu dětí (díky za to!) a škola nám 
praská ve švech.

Příprava nových letničkových záhonů

Radnice
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Podzimní práce technické 
skupiny

Na začátku listopadu vysázeli 
pracovníci technické skupiny asi 
600 keřů na svahu v ulici Úvoz 
a v prostorách bývalého lomu pod 
Dělnickým domem. V jarním období se 
budeme moci přesvědčit, jak se keřům 
daří – ptačí zob, brslen, zimolez, svída 
krvavá a líska.

V mateřské školce ve Velkých 
Lipkách byla vyměněna poničená 
konstrukce střechy zahradního altánu, 
včetně nového krytu z kanadského 
šindele. Na dětském hřišti u Dělnického 
domu byly obroušeny a nově natřeny 
ocelové prolézací konstrukce.

V současné době se připravuje 
několik ploch pro jarní výsadbu 
letničkových záhonů. K již vysázenému 
letničkového záhonu v Hájíčku brzy 
přibudou další.

Párování nádob
Ve dnech 9. a 10. 11. 2022 provedli 

pracovníci technické skupiny párování 
nádob na tříděný odpad (plast, papír 
a bio). Načtením čipu na nádobách 
dojde k propojení nádob s konkrétním 
účtem domácnosti v odpadovém 
hospodářství „Moje popelnice“. Načtení 
cca 75 % nádob trvalo jeden a půl dne. 
Delší časové období bude nutné pro 
načtení zbývajících nádob, převážně 
těch, které nebyly včas přichystány.

Servis a opravy bezdrátového 
rozhlasu

Ve dnech 2. a 3. 11. 2022 provedl 
pracovník dodavatelské společnosti 
Empemont revizi všech 54 hlásičů 
bezdrátového rozhlasu v městysi. 
Následně provedl opravy zjištěných 
závad. Věříme, že provedené práce 
zlepší kvalitu poslechu nejen hudby, ale 
hlavně informačního zpravodajství.

 

Čistíte ptačí 
krmítka?

Víte, že krmítkem můžete 
ptákům nejen pomoct, ale i ublížit? 
Neudržovaná krmítka šíří mezi 
ptáky nemoci, kterým se dokonce 
říká krmítkové (např. trichomonóza). 
Nejsou přenosné na člověka, ale 
decimují už tak nízké stavy ptáků. Jak 
pomoci?

Vybírejte krmítka, která se 
dají čistit – plastová, kovová nebo 
s odnímatelnou podlážkou, dávkovací 
nebo se stříškou s přesahem. Vyčistěte 

krmítko alespoň 3x za zimu, častěji je 
lépe (hlavně ta dřevěná). Prolít horkou 
vodou, pak savem s vodou v poměru 
1:9 nebo octem s vodou 1:1. A nechat 
dobře proschnout. Nenechávejte na 
krmítku vrstvu, nekrmte zbytky jídel. 
Pro krmení používejte slunečnice, 
ovesné vločky, směsi na krmení ptáků, 
jablka, lojové koule (pozor na prošlé) 
a podobné výrobky. Ptáků kolem nás 
ubývá čím dál rychleji, ať jim svou 
pomocí opravdu pomáháte.

 M Marek Páral  
Komise životního prostředí

 

Nově natřené prolézačky na hřišti 
u Dělnického domu
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Cyklostezky
Jak pokračuje stavba 
cyklostezek na Pozořicku 
a naše plány do budoucna

V červnu začala stavba 4 úseků 
cyklostezek v rámci I. etapy jejich 
budování na Pozořicku. A jak to na 
stavbě vypadá dnes? Dva úseky (Líšeň–
Podolí a Podolí–Velatice) už mají první 
vrstvu asfaltu a na zbývajících dvou 
úsecích na rozhraní katastrů Velatice 
a Tvarožná probíhají přípravné práce 
(na mostě přes potok Roketnice, na 
přeložce kabelů, při vytýčení trasy, 
zátěžových zkouškách a sanaci 
podloží). Rád bych při této příležitosti 
poděkoval starostům obcí Podolí, 
Velatice a Tvarožná za výbornou 
spolupráci, zájem a velkou podporu při 
této stavbě. Jsou to Tomáš Šenkyřík 
a bývalí starostové Vítězslav Eliáš a Petr 
Buchta. Těším se na spolupráci také 
s novým vedením obcí. Práce budou 
pokračovat po zimní přestávce, termín 
dokončení celé akce je 30. 4. 2023. 
Po dokončení stavby nás čekají ještě 

potřebné administrativní kroky – 
kolaudace, výkup pozemků, vyúčtování 
dotace atd.

Zároveň připravujeme druhou 
etapu cyklostezek na Pozořicku, která 
povede z Tvarožné až do Kovalovic. 
Momentálně probíhá územní řízení, 
vydání územního rozhodnutí 
očekáváme na přelomu roku. Následovat 
bude žádost o dotaci a další potřebné 
kroky ke stavbě, kterou bychom rádi 
dokončili v roce 2024. Chystáme také 
cyklostezku ze Střelic přes Troubsko 
a Ostopovice do Brna-Starého Lískovce. 
Tady aktuálně řešíme vlastnické vztahy 
a po jejich dořešení začneme pracovat 
na projektové dokumentaci pro územní 
a stavební řízení.

Vám, kdo naše cyklostezky 
využíváte nebo se na ně těšíte, přejeme 
hodně bezpečných a pohodových 
kilometrů a všem přejeme klidné 
Vánoce, hodně zdraví a hodně úspěchů 
v roce 2023.

 M Rudolf Staněk 
manažer DSO Šlapanicko

Ohňostroje
Milí sousedé!

Blíží se Vánoce a silvestr, čas 
ohňostrojů a petard.

Loni jsme touto dobou spustili akci 
Tichý silvestr, která svůj cíl částečně 
splnila, protože oslavy byly trochu tišší. 
Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kteří se bez „zábavné“ pyrotechniky 
obešli.

A zároveň chceme oslovit všechny, 
kteří odvahu přestat s hlučnou 
pyrotechnikou stále hledají, aby ještě 
přehodnotili svou motivaci.

Přidejte se k většině vašich 
spoluobčanů, kteří již pyrotechnické 
efekty k oslavě nejhezčích svátků roku 
nepotřebují a chrání tak přírodu a vše 
živé v ní. Neotravujme už tak dost 
otrávený svět!

 M Aleš Straka  
předseda Komise životního prostředí

 

Přednášky 
v obecní 
knihovně

Během listopadu proběhla na 
úřadě v Pozořicích cestovatelská 
přednáška manželů Poulíkových 
„Albánie, tak trochu jiná Evropa“ 
pořádaná obecní knihovnou. Zájemci 
o přednášku se sešli ve slušném počtu. 
Kdo chtěl, tomu byla nabídnuta káva 
nebo čaj. Paní Poulíkovou bylo radost 
poslouchat a celé zpracování bylo velmi 
profesionální. Po přednášce probíhala 
ještě volná diskuze. V příštím roce se 
můžeme těšit na přednášku „Norsko – 
cesta na sever“, a to 28. 3. 2023 v 17:30 
opět na úřadě městyse. Norsko je určitě 
dobrý tip na léto.

 M Barbora Křemečková 
knihovna Pozořice
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Nová zelená 
úsporám Light
MAS Slavkovské bojiště nabízí 
pomoc s programem

MAS Slavkovské bojiště nabízí 
možnost pomoci při podání žádosti 
do programu Nová zelená úsporám 
Light. Žadatel musí být vlastník či 
spoluvlastník RD nebo trvale obývané 
rekreační chaty. Všichni členové 
domácnosti jsou příjemci starobního, 
nebo invalidního důchodu 3. stupně 
nebo vaše domácnost pobírala v období 
od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, 
střechy, stropu, podlah nebo výměnu 
oken a vchodových dveří. Příjem 
žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. 
Pakliže jste již patřičná opatření 
jmenovaná výše zrealizovali, je možné 
si zažádat též zpětně, a to na realizace 
uskutečněné již od 12. 9. 2022.

mezi místnostmi s rozdílnou teplotou. 
Odvzdušněte radiátory. Snížení 
teploty v bytě o 1 °C může znamenat 
úsporu energie až 6 % v topné sezóně.

• Nevětrejte ventilačkou, ale rychlým 
průvanem 
Pro omezení zbytečného topení je 
třeba větrat krátce a intenzivně, asi 
3–4× za den na 10–15 minut.

• Pořiďte si úspornější spotřebiče 
Lednice, pračka, myčka – jejich 
provoz vyjde ročně na tisíce korun. 
Cestou k úspoře elektřiny je pořízení 
modernějšího spotřebiče v lepší 
energetické třídě.

• Odpojte spotřebiče z pohotovostního 
režimu 
I když jsou v tzv. stand-by režimu, 
odebírají elektrický proud. Řešení 
je přitom jednoduché – zařízení 
úplně vypněte. Můžete si to usnadnit 
prodlužovačkou s vypínačem.

• Zaizolujte netěsnosti 
Zkontrolujte těsnění oken a dveří. 
Vytmelte netěsnosti mezi rámem 
oken a zdí. Utěsněte škvíry pode 
dveřmi. Stačí na dveře nalepit lištu 

s kartáčkem. 
Pořiďte si na zimu pár koberečků. 
„Teplo od nohou“ totiž zvyšuje 
pocitovou teplotu.

• Domácí spotřebiče udržujte v kondici 
Lednici umístěte mimo zdroje tepla 
a v mrazáku pravidelně odstraňujte 
námrazu. Pokud je silnější než 3 mm, 
zvyšuje energetické požadavky 
na provoz lednice až o 75 %. 
V rychlovarné konvici vařte jen tolik 
vody, kolik skutečně potřebujete.

• Sprcha místo vany 
Sprchování šetří vodu i energii 
a ve srovnání s koupáním je třikrát 
úspornější. Zatímco pět minut ve 
sprše vyjde na cca 1 800 Kč ročně, 
při koupání ve vaně si člověk musí 
připravit cca 5 500 Kč. Pro úsporu při 
ohřevu vody nastavte teplotu nejvýše 
na 55 až 60 °C.

 

Žádost můžete podat před 
provedením prací, v jejich průběhu i po 
jejich ukončení. V případě schválení 
žádosti obdržíte zálohu ve výši až 
100 % na provedení zvolených aktivit, 
maximálně však ve výši 150 000 Kč. Na 
realizaci zvolených úsporných opatření 
pak máte celý rok.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte 
si fotografie míst, která budete chtít 
změnit – původní okna, dveře, 
nezaizolovanou střechu apod. Tuto 
fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště 
se můžete obrátit již nyní. Pomůžeme 
vám s podáním žádosti, ověříme, zda 
jste oprávněný žadatel, a poradíme, jak 
je třeba postupovat.

V případě zájmu se obracejte na:

Petr Vaněček 
vanecek@slavkovskebojiste.cz 
tel. 777 864 704

Dana Adamcová 
adamcova@slavkovskebojiste.cz 
tel. 732 512 635

 

Jak lze šetřit
energie v domácnostech
• Vyhněte se nadměrnému vytápění 

Oblečte se doma dle aktuálního 
ročního období a počasí. Ideální 
pokojová teplota je kolem 20 °C. 
V ložnici na spaní stačí 18 °C, 
v chladnější místnosti snáze usnete 
a spánek bude hlubší. Zavírejte dveře 

Provozní doba 
o svátcích

Úřad městyse Pozořice
Od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 

bude úřad městyse uzavřen. 
Spoluobčanům přejeme klidné 
prožití svátků vánočních.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude v roce 2022 

naposledy otevřen 21. 12. 2022, přes 
Vánoce bude uzavřen. Otevřeno 
bude opět 4. 1. 2023.
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Kalendář svozu odpadů v roce 2023

plast papír směsný odpad bio
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Vítání občánků
Vítání dětí mezi občany obce je vždy 

radostnou událostí. I když máme starost, 
jestli se nám všechny za pár let vejdou 
do školky a do školy, jsou důkazem, 
že Pozořice jsou živé, prosperující a že 
krom bohaté minulosti mají před sebou 
i slibnou budoucnost. A tak děkujeme 
všem rodičům, kteří otevírají svou 
náruč dětem, a přejeme jim hodně sil 
a moudrosti do jejich výchovy.
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Dětský lesní klub 
Stromík
Světýlka z hájenky

Chybí vám v těchto dnech světlo? 
Už naši předkové našli cesty, jak 
prozářit dny, kdy se brzy stmívá – 
naplnili toto období mnoha rituály 
a svátky. Děti z Lesní mateřské školy 
Stromík a Lesního klubu Jezerka je 
také slaví. Přinášíme vám inspiraci, 
jak si toto období prožít a těšíme se na 
setkání při našem adventním zpívání 
v okolních obcích nebo za soumraku 
30. listopadu u nás na hájence na 
slavnosti světla. Předvánoční, adventní 
čas je dobou ztišení, usebrání, 

očekávání a naděje. Očekávání velké 
události – zrození nového života, Světla 
uprostřed panující vlády tmy. My se 
také snažíme na okamžik zastavit. 
Můžete zkoušet s námi, zda uslyšíte 
hořící plamen svíčky, padání sněhových 
vloček, šumění jemného vánku 
a možná k vám pak promluví i někdo 
z vašeho nitra.

Abychom lépe pronikli do tajemství 
blížících se Vánoc, vyprávíme si 
příběhy o putování – zvláště o tom, jak 
Marie s Josefem putovali do Betléma. 
Povídáme si také o světle – o tom, 
co je v nás, i o tom velkém, které 
má na svět přijít právě o Vánocích. 
A když už jsou Vánoce hodně blízko, 
tak se naší zahradou rozvoní čerstvě 
upečené perníčky a s velkou radostí 
si zazpíváme o tom, že „nám, nám 
narodil se“.

V letošním roce budeme přinášet 
světlo potřebným a opuštěným v obcích, 
odkud naše děti pocházejí. Jednou 

týdně přijedeme zazpívat a podělit 
se o dárečky, které sami vytvoříme. 
Moc se těšíme na nová setkání 
a rozdávání radosti! Srdečně také zveme 
30. listopadu k nám na hájenku všechny, 
kdo si chtějí užít tajemnou atmosféru 
a nechat zažehnout světýlko v lucerničce 
i v sobě. Podrobné informace najdete 
na www.stromik. cz a facebooku LMŠ 
Stromík a spolku Kavyl.

Také vám přejeme klidný Advent 
plný naděje a radostné vánoční svátky.

 M Klára Krchňavá, Spolek Kavyl
 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

V neděli 4. září se v Brně uskutečnil 
atletický čtyřboj župy Sedlákovy. Za naši 
jednotu úspěšně bojovali sourozenci 
Hylmarovi. 3. místo v kategorii 
žačky získala Viktorie Hylmarová. 
1. místo v kategorii mladší žáci vyhrál 
Vojtěch Hylmar a 1. místo v kategorii 
benjamínci získal Lukáš Hylmar.

S nástupem školního roku se naplno 
rozběhly volejbalové soutěže všech 
našich kategorií. Družstvo mužů, 
které hraje krajský přebor II. třídy, 
má podzimní část své soutěže již za 
sebou. Výsledné pořadí podzimní 
části: 1. SSK Břeclav, 2. Orel Pozořice, 
3. Start B6, 4. VK MS Brno, 5. SK 
Rájec-Jestřebí, 6. TJ Sokol Střelice. 
Rovněž ženy, nově hrající KP II. 
třídy, dokončily první polovinu 

soutěže s tímto výsledkem: 1. TJ 
Sokol Hodonín, 2. SKP Kometa Brno, 
3. Orel Brno-Obřany, 4. Žabovřesky, 
5. Volejbal Vyškov, 6. Orel Pozořice, 
7. DDM Kuřim. Mládežnické kategorie 
hrají okresní přebor Vyškov a jejich 
soutěže běží až do konce školního roku. 
Kadetky odehrály prozatím dva své 
turnaje a jsou na průběžném čtvrtém 
místě. V kategorii žactva máme 
dvě družstva. Po odehrání třetího 
kola turnajů se starší žákyně drží ve 
skupině C a mladší žákyně uzavírají 
poslední skupinu F. Žáci a mladší děti 
navštěvující minivolejbal se zúčastňují 
turnajů v barevném minivolejbalu. Na 
posledním čtvrtém turnaji, který jsme 
pořádali 6. listopadu v rousínovské 
sportovní hale, soutěžilo 290 malých 
sportovců. Asi třicet dětí bylo přímo 
z našeho volejbalového oddílu, další 
pak z Rousínova, Vyškova, Bučovic, 
Šlapanic, Blažovic, Hrušek, Křenovic 
a Slavkova.

Spolky Sp
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Orel a kultura
V sobotu 17. 9. předvedla Orelská 

chasa vod Pozořic, jak se kosí louka. 
Kosení proběhlo v Sokolnicích 
u příležitosti 80. výročí od založení 
místního domova pro seniory.

Dobrá nálada, klobouky a krásné 
sukně, rozmarýny a koláčky v sobotu 
15. října zdobily Pozořice. Do 
tradičních orelských a selských krojů 
se stárci oblékli kvůli Orelským 
hodům, které začaly již tradičně mší 
svatou ve tři hodiny v pozořickém 
kostele. Po mši se 18 krojovaných 
párů vydalo na průvod městysem. 
Kvůli nepřízni počasí musel být 
průvod trochu urychlen, ale i tak se 
stihly všechny zastávky: u kostela, 
na Městečku, u DPS, u hasičky 
a nakonec u orlovny. Po celou dobu 
průvodu a poté i na večerní zábavě 
hrála Sivická kapela. Jakmile skončí 
průvod, mají stárci jen malou chvíli 
připravit se na zábavu, která je 
každoročně zahájena slavnostním 
nástupem krojovaných. Stárky 
a stárci: Marie Hoffmannová & Jakub 
Ferdinand, Lenka 
Hoffmannová & Filip Zahradník, 
Petra Hoffmannová & Jakub Drápal, 
Kristina Hoffmannová & Jakub Jašek, 
Hana Filipová & Vojtěch Kobliha, 
Veronika Filipová & Tomáš Tinka, 
Magdaléna Filipová & Bohumil 
Kalvoda, Žaneta Koukalová & Kryštof 
Drápal, Klára Ondráčková & Jiří 
Sukovatý, Kateřina Horáková & Jakub 
Ondrůšek, Barbora Horáková & Petr 
Tupý, Anna Molíková & David Škrob, 

Veronika Šmerdová & Vojtěch Drápal, 
Marie Černá & Martin Sitte, Tereza 
Leová & Michal Prstek, Viktorie 
Drápalová & Vojtěch Hoffmann, Lucie 
Lengálová & Martin Matušina, Petra 
Šmerdová & Jan Juhaňák.

 M Orel jednota Pozořice

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Skautský podzim je kromě 
obvyklé činnosti charakteristický 
i řadou výprav do podzimní přírody. 
O několika, které podnikly 1. chlapecký 
a 1. dívčí oddíl Pozořice, a dalším 
poprázdninovém dění se dozvíte více 
v následujících řádcích.

Před několika lety na jaře jsme 
vysadili na Poustce čtyři oskeruše. 
Vzhledem k velkému suchu postupně 

všechny uhynuly i přesto, že jsme je 
i za pomoci dalších dobrovolníků 
zalévali. Letos se rozhodli na Poustku 
darovat jednu oskeruši manželé Iveta 
a Marek Sukovatí ze Sivic. Zasadili 
jsme ji tam 2. listopadu a věříme, že se 
uchytí a bude zdárně růst a prospívat. 
Pro začátek jsme jí zajistili i potřebnou 
zálivku. Děkujeme všem, kteří nám 
s naší činností pomáhají a podporují 
nás. Všem přejeme krásné a klidné 
Vánoce a vše dobré 
v novém roce 2023.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Během podzimních prázdnin se 
uskutečnila výprava světlušek do Prace. 
Účastnily se jí světlušky z Červené 
šestky, Hnědé šestky (Sovičky), Fialové 
šestky, Modré šestky a Žluté šestky 
(Fialoví lenochodi). Bylo nás tam 
opravdu hodně a program byl bohatý.

Po středečním příjezdu probíhaly 
seznamovací hry, protože máme 
nové členky a chtěly jsme si hlavně 
připomenout naše jména. Nemáme 
moc příležitostí se v takovém 
počtu setkat. Čtvrtek byl naplněný 
venkovními zážitky. Prohlídka Mohyly 
míru s průzkumem okolí a spousta her. 
Fialoví lenochodi si pro nás připravili 
týmovou hru Prasátka – lovení obrázků 
na špejlích rozmístěných v prostoru. Na 
žádné výpravě by neměl chybět správný 
táborák a ani na té naší nechyběl. 
U ohně se také hrálo na kytary 
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a zpívalo. Završily jsme den zkouškou 
slepoty. Měly jsme příležitost nechat se 
vést po slepu od někoho jiného a samy 
být slepé. Zážitek to byl veliký! Zjistily 
jsme, jak je to těžké být bez vlastního 
zraku a nechat se vést někým jiným.

Pátek byl jedno velké 
dobrodružství – výlet do vyškovského 
Dinoparku a vyškovské ZOO. 
Jedinečný zážitek z 4D kina 
a Hurikánu, který byl simulovaný 
přímo v Dinoparku. Večer si pro 
nás program opět připravili Fialoví 
lenochodi. Stezka odvahy po 
blízkém okolí nebyla zkouškou jen 
pro světlušky, ale i pro nás vedoucí! 
Zakončení výpravy probíhalo v sobotu, 
během které jsme se rozloučily 
pokladovkou. V průběhu celé výpravy 
nás provázela naše asi nejoblíbenější 

hra „Živé pexeso“ a každodenní 
ztvárnění pohádky od Fialových 
lenochodů. Výprava se i přes ne úplně 
dobré počasí všem moc líbila a těšíme 
se již na další!

V nadcházejícím předvánočním 
čase nás čeká vánoční besídka 
a rozdávání Betlémského světla, 
o kterém se blíže dozvíte ze 
zanedlouho vyvěšených plakátů! 
Srdečně vás zveme na Skautský 
ples, který se bude konat 4. 2. 2023 
v sivickém kulturním domě. Zahraje 
kapela Blueband. Na společnou 
zábavu se již těší skautky a skauti 
z pozořického střediska.

 M Marie Pölzerová 
vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

Hrdinové dnešní doby sice nenosí 
meče a brnění, i přesto je můžeme 
už z dálky poznat například podle 
skautského šátku kolem krku. A právě 
čtyři takoví rekové, skautští vedoucí, se 
vydali přes prodloužený víkend okolo 
28. října na Jelenici, která se nacházela 
v obležení deseti vlčat z Šedé a Bílé 
šestky. I přes zarputilý odpor některých 

malých obléhatelů se nikdo neubránil 
spoustě legrace a někteří se dokonce 
i něco naučili. Navzdory vcelku 
nepříznivému počasí a špatnému 
výběru špekáčků jsme si výpravu 
užili a navrátili se ke svým rodinám 
a morčatům všichni v pořádku.

 M Martin Filip – Greenman, zástupce 
vedoucího 1. chlapeckého oddílu Pozořice

Dlouhé volno, které nabízejí 
podzimní prázdniny, jsme se letos 
rozhodli řádně využít, a skauti se 
skautkami vyrazili od úterý do neděle 
do Telče a okolí. Do pátku jsme využili 
ubytování přímo v centru Telče. Při 
ranních rozcvičkách jsme se tak vždy 
mohli například proběhnout přes 
náměstí nebo okolo Štěpnického 
rybníka. Ve středu si všichni mohli 
vyzkoušet, jakého mají obchodního 
ducha, a do určitého času se pokoušeli 
směňovat s obyvateli města nejrůznější 

předměty za jiné. Na ten finální pak 
každá skupinka předváděla reklamu, při 
které se všichni přítomní dobře bavili. 
Večer proběhlo zamyšlení nad příběhem 
trosečníků, jejichž chování může každý 
vnímat z trochu jiného úhlu.

Ve čtvrtek jsme se přenesli do 
obleženého Sarajeva v devadesátých 
letech. Našim účastníkům tentokrát 
nezbylo než do jednoho spolupracovat, 
zajistit si potraviny, chránit se 
před útočníky a dát o situaci vědět 
mezinárodnímu společenství. I když 
tato hra byla pro naše civilisty 
psychicky i fyzicky náročná, nakonec 
se podařilo ji dokončit. Jako večerní 
program pak mohli vyslechnout 
zážitky a zkušenosti od našeho 
skautského bratra z Brna, který pracuje 
u záchranné služby. Spoustu jsme se 
toho dozvěděli i my vedoucí a dotazy 
od dětí nebraly konce.

Od pátku do neděle jsme se 
vydali na puťák, kdy jsme si vše nesli 
na zádech. Kromě našich osobních 
věcí jsme si rozdělili do krosen části 
stanů a jídlo. I tak byly – co se týče 
váhy – mezi některými batohy velké 
rozdíly, ale to snad přispěje k lepšímu 
zvažování, co si vzít příště s sebou. 
Základem konce každého dne bylo 
ještě před setměním najít vhodné 
místo k táboření a uvařit večeři, což 
jsme naštěstí vždy zvládli. Domů jsme 
odjížděli v neděli ráno z Horní Cerekve 
obohaceni o spoustu zážitků.

 M Marek Šmerda – Smrk 
1. chlapecký oddíl Pozořice
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Z hasičské 
zbrojnice
Vánoční koncert

Již nadcházející sobotu (17. 12.) 
od 19 hodin se na sokolovně bude 
konat vánoční koncert Leony 
Machálkové s kapelou. U několika 
skladeb bude Leonu doprovázet také 
dětský sbor ze ZUŠ Pozořice. Pokud 
ještě nemáte vstupenky, můžete si je 
zakoupit v domácích potřebách u paní 
Nedorostkové, ve vinotéce u Železných 
ve Viničných Šumicích, případně i na 
místě. SDH vás srdečně zve!

Zase ty komíny
Prakticky každou zimu jednotka 

dobrovolných hasičů vyjíždí 
k nějakému požáru komína v okolí. 
Hned na začátku topného období 

v první polovině listopadu tomu nebylo 
jinak a jednotka byla vyslána k požáru 
komína a střechy v Kovalovicích. 
Přitom v mnoha případech je požár 
způsoben opomenutím pravidelného 
čištění komína a zahořením sazí. 
Za těch pár stovek za pročištění to 
vzhledem k potenciálním škodám 
opravdu stojí, navíc pojišťovny vám 
v případě absence doložení pravidelné 
revize s největší pravděpodobností 
žádné pojistné plnění skrze vzniklé 
škody neproplatí.

Hasičský ples
Sbor by vás rád s předstihem pozval 

na hasičský ples, který bude zahajovat 
nadcházející plesovou sezónu a bude 
se konat hned v sobotu 7. ledna v sále 
Dělnického domu. K poslechu a tanci 

zahraje kapela K-Band z Rudice 
u Blanska. Na Nový rok budou hasiči 
jako tradičně chodit přát s pozvánkou 
na ples. Předem velmi děkujeme, 
pokud jakkoli přispějete na činnost 
sboru. Závěrem by vám všem Sbor 
dobrovolných hasičů do nadcházejícího 
roku 2023 rád popřál pevné zdraví, 
všeobecnou spokojenost, mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a oheň 
doma jenom v krbu.

 M Za SDH Pozořice kronikář

 

Fotbal 
SK Pozořice

Vážení sportovní přátelé,

máme za sebou polovinu 
fotbalových soutěží, a tak si pojďme 
shrnout to podstatné z aktuální sezóny.

„A“ mužstvo
Do další sezóny jsme nastoupili 

po několika změnách, jak v kádru, tak 
v realizačním týmu. Realizační tým 
opustil kvůli zdravotním problémům 
pan Antonín Staněk, který zastával 
roli asistenta trenéra, naopak na 
naši lavičku usedl jako vedoucí 
družstva dlouholetý fanoušek a sponzor 
naší kopané – pan Tomáš Kříž.

V kádru družstva před začátkem 
podzimu skončili nejlepší Pozořický 
střelec Matěj Kousalík, který odešel do 
vyšší soutěže (SK Šlapanice – 1.A třída 
JMKFS), a brankář Antonín Staněk, 
který se stal posilou Ořechova (OP). 

Z časových důvodu svojí aktivní 
fotbalovou kariéru ukončil Tomáš 
Slavík, avšak na podzim v několika 
zápasech pomohl. Do týmu už naplno 
zapadl bývalý prvoligový fotbalista Petr 
Musil, který se stal novým kapitánem 
družstva. Jako další přibyl Šimon 
Koudelka, který přišel z dorostu, 
a v průběhu sezóny se nám podařilo 
realizovat přestup Filipa Kacvinského 
z SK Líšeň.

Začátek fotbalové soutěže se nám 
moc nevydařil, prohráli jsme všechny 
čtyři úvodní kola – a nutno říci, 
že všechna utkání byla vyrovnaná 
a ztratili jsme je většinou o gól. 
Například vedoucí Měnín jsme 
potrápili výsledkem 3:4, a to jsme měli 
na kopačkách ještě vyrovnání. V pátém 
odehraném kole konečně přišla radost 
v podání vítězství nad Zbýšovem (4:0), 
na který doma dlouhodobě umíme. To 
byla ale poslední radost na dlouhou 
dobu, padla na nás výsledková deka. 
Šest proher v řadě znamenalo poslední 
místo ve skupině okresního přeboru. 
Kromě prohry v Oslavanech (0:4) to 
byla opět vyrovnaná utkání, která 
nám utekla těsně mezi prsty. Radost 
přišla až na konci podzimu, když se 
nám podařilo vyhnout se přezimování 
na poslední pozici či nebýt poslední 
o skóre. Dvě utkání, která jsme chtěli 
bezpodmínečně zvládnout, se nám 
podařilo vyhrát shodným výsledkem 
4:1, a tak přezimujeme na 12. místě 
s náskokem tří bodů na poslední 
Říčany společně s Popůvkami a se 
ztrátou šesti bodů na jedenácté 
Kupařovice.
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Rozhodně nemůžeme říci, že jsme 
s průběhem sezóny spokojení a v zimní 
přestávce potrénujeme natolik, 
abychom se opět viděli na příčkách, 
které Pozořickému fotbalu sluší.

Nejlepší střelec: 
Petr Musil – 11 branek

„B“ mužstvo
U našeho B mužstva pokračuje 

trenér Pavel Zouhar starší. Hrálo se 
dvoukolově, kvůli nízkému počtu 
účastníků ve IV. třídě naše mužstvo 
skončilo na čtvrté pozici ze šesti 
družstev se ziskem dvanácti bodů za 
čtyři výhry a šest proher se skóre 23:33.

Nejlepší střelec: 
Lukáš Rafaj – 5 branek

Starší žáci U15
Družstvo starších žáků pod 

trenérem Liborem Malachem odehrálo 
na podzim deset utkání, ve kterých se 
jim bohužel nepodařilo získat ani jeden 
bod a se skóre 14:59 je prozatím na 
poslední osmé pozici.

Nejlepší střelec: 
Vojtěch Grančaj – 8 branek

Mladší žáci U13
Mladší žáci pokračují s trenérem 

Filipem Čechem a jeho asistentem 
Petrem Sopouškem. Družstvo se 
umístilo na čtvrtém místě se třinácti 
body za tři výhry, čtyři remízy a jednu 
prohru se skóre 23:14. Zajímavostí je, že 
družstvo Pozořických mladších žáků 

bylo poraženo po více než roce a měsíci 
v posledním kole v Blučině.

Nejlepší střelec: 
Lukáš Klaschka – 9 branek

Starší přípravka U11
Družstvo starší přípravky se 

připravovalo pod trenérem Pavlem 
Müllerem, který se přesunul od mladší 
přípravky. Obecně tréninky probíhají 
na velmi dobré úrovni, důležité je 
chlapce správně fyzicky a mentálně 
připravit na přechod do mladších žáků.

Nejlepší střelec: 
Daniel Malach – 11 branek

Mladší přípravka U9
Mladší přípravku přebral po trenéru 

Pavlu Müllerovi pan Miroslav Hylmar. 
Trenéři se v této věkové kategorii 
snaží mezi dětmi rozvíjet týmového 
ducha, fyzickou zdatnost a návyky 
a v neposlední řadě individuální kvalitu.

Slovy trenéra Miroslava Hylmara: 
„Máme za sebou velice úspěšnou 
podzimní část sezóny. Odehráli jsme 11 
soutěžních zápasů s bilancí 10 výher a 1 
prohra, celkové skóre 199:64. V těchto 
utkáních se průběžně vystřídalo celkem 
20 hráčů a další na svou příležitost 
trpělivě čekají a poctivě trénují.

Nejlepší střelec celé soutěže  
Brno-venkov skupiny A je náš 
František Tinka se 72 přesnými zásahy 
a s náskokem 8 gólů na druhého. Na 
10. místě je Vojtěch Novák se 34 góly 
a na 11. místě je Filip Klaschka s 33 góly.

V rámci zimní přípravy jsme se 
přihlásili na prestižní turnaj Starez 
Cup pro ročník 2014 a mladší, který 
se hraje na 2 kola a finále. Tento 
turnaj se odehrává na umělém hřišti 
v nafukovací hale v Brněnských 
Ivanovicích. První kolo proběhlo 
29. 10. , kdy jsme skončili ze 6 týmů 
na druhém místě se ztrátou 2 bodů na 
první tým (FSA KRAS – výběr kluků 

z Moravského krasu) a rozdílem 2 bodů 
na třetí tým (SK Slatina).

Jelikož máme velice široký kádr, tak 
jsme se přihlásili i do několika dalších 
jednorázových turnajů pro ročník 2015 
a mladší. Cílem je, aby si zahráli i ti, 
co ještě nedostali příležitost a mohli 
ukázat svůj fotbalový talent.“

 M Miroslav Hylmar, trenér U9

 

Mateřské 
centrum Človíček

V polovině září bylo vše v naší nové 
herně připraveno, dostali jsme klíče 
a mohli rozjet všechny kroužky. Moc 
rádi jsme přivítali známé tváře dětí, 
které přes prázdniny hodně povyrostly. 
Miminka přešla již do cvičení pro 
velké děti od 1 roku do 3 let. Ti 
starší se zase potkali na pohybových 
hrách pro větší děti. Do tanečního 
kroužku se opět přihlásila velká 
spousta nových i zkušených tanečnic 
i tanečníků. A samé nové tváře 
jsme přivítali ve cvičení nejmenších 
miminek od 6 měsíců. V Notičce 
jsme se také seznámili s novými 
zpěváky a hudebníky. Moc rádi ale 
přivítáme další kamarády. Nebojte 
se přijít kdykoliv a vzít s sebou i další 
přátele. Není potřeba se nijak dopředu 
přihlašovat a přidat se můžete i během 
školního roku. V herně na vás čeká 
spousta zábavy a nádherných hraček. 
Těšit se můžete na skvěle vybavenou 
kuchyňku, obchod, dílenský ponk, 
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domeček, kočárky, houpačky. 
Nechybí ani veliký bazén s kuličkami, 
skluzavka a mnoho dalšího… Přijďte 
tedy mezi nás!

A pokud se s vámi neuvidíme, 
přejeme vám alespoň touto cestou 
klidné a spokojené prožití vánočních 
svátků. V novém roce potom hlavně 
pevné zdraví, rodinné štěstí a splnění 
všech přání a předsevzetí.

 M Za MC Človíček Lenka Vystavělová

 

TJ Sokol Pozořice
Oslavili jsme 120. narozeniny

Ke krásným 120. narozeninám jsme 
Sokolu Pozořice nadělili v neděli 25. 9. 
pořádnou oslavu. A jak jsme slavili?

Nejprve jsme se čtením z kroniky 
dozvěděli, jak to všechno s naším 
Sokolem roku 1902 začalo a také jsme 
vyslechli zkrácenou historii uplynulých 
120 let. Pak přišla na řadu různá 
vystoupení (dětí z MŠ Ponětovice, 
dětí z oddílu taneční gymnastiky, žen 
se sokolskou hromadnou skladbou 
a zástupců oddílu Pozořické tančírny). 
Mezi jednotlivými tanečními čísly jsme 
promítli reportáže bratra Šlapala – 
jednu starší pro vzpomínku na výročí 
založení Gepardí smečky a druhou 
novou s nácvikem a vystoupením žen 
na Sokolském Brně.

Také jsme jednotlivým oddílům 
vyrobili památeční stuhy, které 
cvičitelé oddílů slavnostně zavěsili pod 
historický prapor.

Kulturním vyvrcholením večera 
bylo uvedení krátkých scének 
divadelního souboru Cimrman Revival 
Sivice ze hry České nebe. A kdo si na 
toto humorné divadlo počkal, mohl 
spatřit zakladatele Sokola bratra Tyrše 
a dokonce si s ním i zacvičit!

Po kulturním programu mohli 
hosté zavzpomínat u nástěnek 
s fotkami a artefakty z historie 
i současnosti, občerstvit se a příjemně si 
posedět s přáteli u vína či piva.
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Jsme rádi, že jsme mohli přivítat 
vedení městyse Pozořice, zástupkyni 
ze župy, ale i z jiných okolních spolků. 
Naštěstí už neplatí, že za návštěvu akcí 
jiných spolků čeká „hříšníka“ vyloučení 
ze Sokola. Tuto skutečnost jsme se totiž 
dočetli v naší kronice.

Program byl pestrý a bohatý, tak 
se doufám nikdo nenudil. Uvidíme, co 
uspořádáme zase za 10 let.

Běžecký závod SOPEL opět 
obnoven

Neděle 2. 10. byla významná pro 
běžce z Pozořic a okolí. Po tříleté pauze 
se uskutečnil 7. ročník běžeckého 
závodu SOPEL (SOkolský PEkelný 
Lomcovák). Jsme rádi, že jsme mohli 
přivítat a odměnit 3 sportovkyně a 10 
běžců. I přes mírné bahno a občas 
náročnější terén všichni sportovci 
podali skvělé výkony. Věříme, že do 
budoucna zase obnovíme oblíbenost 
našich dvou běžeckých závodů. Jarního 
běhu LSD (Lesní Sokolská Devítka), 
kdy běžci absolvují pohodovou 

trasu krásnými pozořickými lesy, 
a podzimního SOPELu, což už je 
náročnější trasa kopcovitým terénem. 
Na příští rok jsme se zapojili do sítě 
závodů Vyškovská tour, což ještě zvýší 
atraktivitu závodů, jak doufáme. 
Zapište si do diářů termíny závodů na 
další rok: 15. 4. a 23. 9. 2023.

Máme novou cvičitelku
Říjen byl ve znamení školení 

cvičitelek. 16. 10. se stala novou 
cvičitelkou všestrannosti Helena 
Kratochvílová. Po absolvování dvou 
velmi intenzivních praktických víkendů 
v Olomouci úspěšně složila odbornou 
zkoušku a rozšířila tak řady cvičitelek 
atletiky. Gratulujeme!

V neděli 23. 10. se 3 současné 
cvičitelky atletiky „nachytřily“ na 
odborném školení cvičení na bosu – 
balanční podložce. Cvičení na bosu 
bylo velmi zajímavé, ale také fyzicky 
náročné. Školitelka je zkušenou 
fyzioterapeutkou, proto byl přesah do 
zdravotního cvičení velmi přínosný.

V sobotu 12. 11. si 2 cvičitelky 
atletiky šly vyzkoušet něco nového na 
župní doškolovací seminář. Sestavy 
power jógy a pilates se ještě daly 
v pohodě zacvičit, ale párová akrobacie 
a akrojóga, to bylo jiné kafe. Mít křídla, 
bylo by to o dost jednodušší!

 M Lucie Hajkrová  
za Sokol Pozořice

Aktivní ženy Optimistky
Rok 2022 byl pro ženy Sokola 

Pozořice ve znamení skladby 
Optimistky, kterou pilně nacvičily, 
a zúčastnily se tak slavností v Telnici, 
v Plzni, na Sokolském Brně a na 
podzim v Újezdě u Brna a Pozořicích. 
Přidaly se k nám i nové cvičenky, které 
naše řady poměrně omladily. Vznikla 
tak nerozlučná parta nadšených 
cvičenek, které se nechtěly smířit 
s roční přestávkou v nácvicích před 

všesokolským sletem. Společně jsme 
se tedy přihlásily na nácvik skladby 
Rocková symfonie, která je určená 
jako reprezentační skladba na světovou 
gymnestrádu v Amsterodamu 
v roce 2023. Po celorepublikové 
secvičné v říjnu jsme zahájily nácvik. 
Také jsme absolvovaly krajskou 
secvičnou a těšíme se na další v Brně 
a v Pardubicích. Hudba i cvičení se nám 
všem moc líbí. Za Sokol Pozořice nás 
cvičí 16 žen, tedy dva celky.

Máme před sebou ještě půlrok 
nácviku a secvičování, které zakončíme 
na přelomu července a srpna 
v Holandsku spolu s dalšími asi 650 
cvičenci naší skladby. Všechny se moc 
těšíme a držíme si palce, aby nám 
sloužilo zdraví a mohly jsme hrdě 
reprezentovat Sokol České republiky.

 M Za ženy Sokola Pozořice Kamila 
Matulová Vlachová
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Setkání s jubilanty
Po dvou letech, kdy jsme se 

nemohli potkávat kvůli omezením 
z důvodu pandemie covidu, jsme se 
koncem listopadu sešli v Dělnickém 
domě s jubilanty z Pozořic. Téměř 
sedmdesátka oslavenců prožila 
příjemný podvečer s řicmanickou 
cimbálovou muzikou Viola.

Jestli myslíte, že obsahem setkání 
jubilantů je truchlivé vzpomínání na 
časy minulé, velice se mýlíte. Právě 
naopak. Smích, povídání a zpěv se 
nesly sálem Dělňáku až do pozdních 
hodin. Velké poděkování patří všem, 
kteří přispěli velkou měrou k příjemné 
atmosféře oslavy – ZUŠ Pozořice 
za hudební program, kuchyni ZŠ 
za výbornou večeři a zaměstancům 
úřadu, zejména paní matrikářce, za 
organizační zajištění odpoledne.

Narozené děti
Září 2022

Sebastien Mačat – Jezerská
Viktorie Pejřilová – Ulička

Říjen 2022
Jan Trunečka – Nová
Justýna Vrbacká
Raul Urbánek – Na Větřáku
Demian Kukharskyy – Na Městečku
Mikuláš Kilián – Kovalovická
Anděla Koláčková – Malé Lipky

Blahopřání 
jubilantům
Říjen 2022

70 Zdeňka Haniková – Malé Lipky
70 Miroslav Misák – Na Městečku
70 Jaroslava Štursová – Oulehla
87 Rudolf Brtník – Kovalovická
87 Vlasta Němcová – Nad Ostrůvkem
88 Běla Budovičová – Hostěnická
88 Emilie Jeřábková – Za myslivnou
90 Marie Maxiánová – Šumická
92 Arnošt Filip – Úvoz
94 Jarmila Filipová – Oulehla

Listopad 2022
70 Jiří Jedlička – Velké Lipky
70 Marie Střelcová – Hostěnická
75 Marta Pražáková – Na Městečku
80 Milan Misák – Horní Kopec

87 Jan Skřivánek – Kovalovická
87 Marie Maňáková – Na Městečku
91 Jindřiška Žákovská – Šumická

Úmrtí
Říjen 2022

Ludmila Crhová – Na Městečku
Listopad 2022

Karel Prchal – Malé Lipky
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Vzpomínáme. Vybrali jsme díly 
o módě a volném čase. Určité sekvence 
dokumentů vyvolaly na tvářích žáků 
nevěřícné úsměvy, spousta záběrů 
otázky či nepochopení. Prostor na 
dotazy následoval ve čtyřech dílnách, 
které si pro deváťáky připravili 
vyučující dějepisu a výtvarné 
výchovy. Žáci postupně pronikali do 
principu fungování celého totalitního 
systému, vnímali, že nesvoboda byla 
součástí běžného života a že lidé 
byli při každodenním rozhodování 
nuceni počítat s všudypřítomným 
komunistickým vlivem. Kdo 
nedostál požadavkům režimu, měl 
problém. Žáci si ujasnili také jména 
a funkce významných osobností 
celé normalizace, na konkrétních 
příkladech si odpovídali na otázku, zda 
bylo za komunistů líp. Překvapilo je, 
že za minulého režimu by z nich byli 
pionýři a museli by chodit do průvodu. 
Šanci pro undergroundové tvoření 
dostali v učebně výtvarné výchovy. 
Na konci celého dopoledne měli žáci 

ZŠ Pozořice
Normalizovaná 
každodennost – projektové 
vyučování pro žáky 9. ročníku

Normalizovaná každodennost 
byla letošním tématem již 18. ročníku 
Měsíce filmu na školách, do kterého se 
naše škola pod patronací společnosti 
Jeden svět na školách již poněkolikáté 
zapojila. V rámci projektového dne 
konaného v pátek 18. listopadu si naši 
deváťáci mohli vyzkoušet, jak probíhal 
všední život občana socialistického 
Československa před rokem 1989.

Úvodem do celého dne bylo 
promítnutí dvou dílů z cyklu 
dokumentů České televize 

prostor na zpětnou vazbu. Ač se někteří 
cítili zahlceni informacemi a spoustu 
věcí by potřebovali dovysvětlit, celou 
akci hodnotili velmi pozitivně jako 
netradiční výuku moderních dějin. 
Milí rodiče a prarodiče, zkuste se 
jich doma zeptat a přispějte svými 
vzpomínkami.

 M Mgr. Ivana Neradilová

Den zdraví na 2. stupni
Podzim je pro většinu lidí obdobím 

věčného pokašlávání a horkého čaje – 
nejen proto se právě listopad jeví jako 
ideální čas pro pořádání Dne zdraví. 
Jubilejní desátý ročník se odehrál 
18. listopadu, kdy si učitelé místo 
běžné výuky pro žáky druhého stupně 
připravili takřka dvě desítky dílen, 
seminářů a aktivit s tématem zdraví. 
Kdo by však čekal zdravotní cviky ve 
dvaceti různých obměnách, šeredně by 
se zmýlil. Stejně jako nejsou stejní dva 
učitelé, ani žádné dva programy Dne 

zdraví nebyly stejné. Protože zdraví 
není pouze stav těla, ale i mysli, žáci si 
mohli techniky, znalosti a dovednosti 
potřebné pro udržení duševní pohody 
osvojit hned v několika dílnách 
zaměřených na stres, emoce, poruchy 
příjmu potravy nebo vztahy. Důležitou 
roli v programu hrál mozek, který jsme 
trénovali a testovali v dílnách pomocí 
hádanek a her. Nakonec však došlo i na 
zdraví tělesné, které si mohli žáci posílit 
na školní zahradě nebo v lese.

Pevně věříme, že dovednosti 
a znalosti nabyté během Dne zdraví 
zůstanou s žáky co nejdéle a pomůžou 
jim překonat nejednu chřipkovou 
sezónu a životní strast.

 M Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník

Proč etická výchova a o co 
vlastně jde?

Sdílíme spoustu informací 
z našich životů veřejně na sociálních 
sítích. Sdílíme, co děláme, jak u toho 
vypadáme s cílem líbit se a někoho 
oslovit, vypadat pro své okolí dost 
„cool“ a dokonale. Ale sdílet tváří v tvář 
to, co opravdu cítím, jak mi je, že se mi 
něco nelíbí či naopak líbí? Beze strachu, 
bez divných pohledů ostatních a bez 
srovnávání? Právě to je náplní etické 
výchovy, kterou jsme nově zařadili do 
učebního plánu pro 6. ročník.

Děti se učí velice důležitým 
dovednostem – jak spolu vycházet 
a komunikovat, jak popsat své emoce 
a nesoudit, jak o sobě říci, že jsem 
úžasný, ale nemít u toho výčitky 
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svědomí. Snaží se poznat jeden 
druhého a vcítit se do něj. Jsou to 
těžké a velké úkoly a je na čase s nimi 
dětem pomoct. Určitý „návod“ může 
nabídnout etická výchova. S dětmi 
se postupně věnujeme sebepoznání 
a sebehodnocení, pozitivnímu 
hodnocení druhých. V době Dušiček 
jsme si uvědomovali význam našich 
předků, naší hlavní ctností byla 
vděčnost. V době předvánoční se 
zaměřujeme na laskavost. Přemýšlíme, 
jak udělat radost druhým a jaké 
činnosti jsou v tomto období důležité 
pro rodinu. Věříme, že toho společně 
ještě hodně zvládneme a naučíme se 
spolu dobře „být“.

 M Mgr. Dagmar Pavlásková

Školní soutěže a olympiády
Na podzim se konají školní kola 

různých předmětových soutěží 
a olympiád, které jsou provázeny 
hojnou účastí žáků. O jaké soutěže šlo 
a jak si v nich naši žáci vedli?

Postup do okresního kola 
Pythagoriády si v jednotlivých 
kategoriích vybojovali Barbora 
Pohanková (6. B), Václav Duchoň (7. C), 
David Hořava (7. C), Jan Ondráček 
(7. C), Václav Růžička (7. D), Ema 
Boháčková (8. A), Šimon Kříž (8. C), 
Diana Rajtarová (9. C), Martin Barták 
(9. A) a Valentýna Zádrapová (9. C).

V soutěži Přírodovědný klokan 
zabodovaly Erika Szolovej (9. A), 

Kateřina Kamínková (9. A) a Karolína 
Zádrapová (9. C). Skvělého výsledku 
v Logické olympiádě dosáhl Martin 
Barták (9. A), který obsadil 8.–9. místo 
v krajském kole.

V soutěži Mladý chemik se 
nejlépe dařilo Valentýně a Karolíně 
Zádrapovým a Jakubu Kovářovi (9. C).

Všem účastníkům děkujeme za 
zájem a doufáme, že se při soutěžích 
pobavili a rozšířili svoje obzory.

Vítězům gratulujeme a přejeme 
mnoho úspěchů v dalších kolech.

 M Mgr. Hana Šebelová a Mgr. Anna 
Mlejnková

 

MŠ Pozořice
Bramboriáda

Už 5. října se otevřela brána školní 
zahrady pro děti, rodiče, prarodiče, 
sourozence a další. A co že se to 
vlastně dělo? Proběhla první velká akce 
školky pro veřejnost nesoucí název 
Bramboriáda – a jak již název napovídá, 
vše se točilo kolem brambor. Pro děti 
i rodiče byla připravená stanoviště, 
na kterých si mohli vyzkoušet 
hod bramborem, výrobu panáčka 
bramboráčka, tvoření z bramborových 
razítek, hledání brambor v písku nebo 
skok v bramborovém pytli. Děti si 
také mohly prohlédnout opravdový 
traktor zvenku i zevnitř anebo s rodiči 
ochutnat bramborové speciality, které 
na tuto akci připravila školní jídelna. 
Podával se například bramborák 
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a bramborový guláš, nechyběla ani 
sladká tečka - bramborové lokše 
s povidly. Počasí se vydařilo a my 
jsme si tak mohli užít krásné slunečné 
odpoledne plné zábavy.

Kroužky
Od 10. října otevřela školka zájmové 

kroužky, které letos přinášejí pestré 
vyžití pro nejmenší i předškoláky. 
V nabídce je v letošním roce 5 kroužků. 
Opět se otevřel velmi oblíbený 
kroužek keramiky, ve kterém se děti 
učí pracovat s novým materiálem – 
keramickou hlínou. Procvičí prstíky, 
učí se trpělivosti a preciznosti a navíc si 
domů odnesou krásné výrobky. Dalším 
oblíbeným kroužkem, který nesmí 
chybět v naší nabídce je hudebně-
pohybový. Jak již název napovídá, 
děti se zde seznamují s tradičními 

i netradičními hudebními nástroji 
a tančí na známé i nové písničky. 
Nově je v nabídce zpěv, ve kterém se 
děti seznamují s technikou potřebnou 
pro každého zpěváka, učí se zpívat 
na mikrofon, zkouší karaoke a zpívají 
lidové i umělé písně. Další novinkou 
je přírodovědný kroužek, jehož náplní 
je poznávání a ochrana přírody, 
práce s mikroskopem, pokusy nebo 
seznámení se smyslem třídění odpadu. 
Poslední nabízenou volnočasovou 
aktivitou je hravá tvořivost. V rámci 
tohoto kroužku děti využívají přírodní 
a netradiční materiály k výtvarné 
tvorbě, a to jak uvnitř, tak venku.

Svatý Martin
Začátek školního roku utekl ani 

nevíme jak a my už vyhlížíme první 
sněhové vločky. A kdo jiný by je měl 

přivézt než Martin na bílém koni? 
Společně s dětmi jsme se vydali 
11. listopadu Martinovi trošku naproti 
v rámci Svatomartinské stezky. Ta 
se konala v dopoledních hodinách 
a byla pro děti připravena od školky 
až k Poustce. Cestou se děti seznámily 
s legendou, která se pojí se svatým 
Martinem, a byly pro ně nachystané 
tematické úkoly. Malí i velcí si mimo 
jiné vyzkoušeli rozdělování napůl, 
stejně jako rozdělil Martin svůj plášť, 
absolvovali slalom na dřevěném koni 
nebo si vyzkoušeli motat rohlíčky. A jak 
to dopadlo s Martinem? Ten na nás 
čekal i s odměnou na samém vrcholu 
Poustky. Sníh nám sice nepřivezl, ale 
my jsme si stezku i přesto užili. A co 
nás čeká dál? Pilně trénujeme na školní 
akademii a vánoční besídku. Také 
píšeme dopisy Ježíškovi, zpíváme, 

vyrábíme, cvičíme a těšíme se, až ve 
školce zavládne vánoční atmosféra.

Dětská skupina Na Kopečku
Dětská skupina Na Kopečku 

funguje necelé 3 měsíce a my už jsme 
toho tolik stihli! Užili jsme si krásný 
podzim a prozkoumávali nádherné 
okolí Dělňáku. Na loukách jsme sbírali 
přírodniny, tvořili z nich a mnoho jsme 
se toho naučili. V listopadu jsme s dětmi 
upekli svatomartinské rohlíčky a šli 
na Poustku čekat na sv. Martina. Přijel 
i s koníkem a všem dětem přivezl zlatou 
podkovu! A co nás čeká dál? Mikulášské 
a vánoční básničky, písničky, pečení 
cukroví a těšení se na Ježíška.

 M Za kolektiv MŠ a dětské skupiny 
Klára Nedělová a Lenka Trávníčková
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ovlivňuje naše dějiny, vztahy, 
společenský život, kulturu… Bůh 
je nám nablízku. Ti, kdo k němu 
přicházejí s otevřeným srdcem a myslí, 
poznávají, že je osobní láskou svobodně 
se darující lidem a obnovující narušený 
řád života. Žádná láska však nemůže 
být jednostranná, protože by se tak 
nenaplnil její smysl. I ta Boží proto 
čeká na naše přijetí a jasnou odpověď 
v našich rozmanitých životech, 
povoláních a situacích. Je stálou 
výzvou ke smíření a větší blízkosti 
a sounáležitosti každého z nás s Bohem 
i mezi sebou navzájem, povzbuzením 
k objevování duchovního bohatství 
i skrze naši trpělivost, solidaritu 
a skromnost, je posílením víry a naděje, 
kterých je tolik třeba i v naší současné 
době nejen o Vánocích…

Přeji vám pokojnou přípravu na 
vánoční svátky v adventním čase, 
i přes všelijaké starosti a shon dostatek 
chvil k zastavení se, ztišení a usebrání, 
radostné Vánoce a vše dobré 
do nového roku.

 M P. Václav Hejč  
pozořický farář

Události ve 
farnosti
Pouť do Sloupa

Když se na podzim vydáte do 
nádherně zbarvené krajiny Moravského 
krasu, je to balzám na duši. Když 
touto cestou jdete jako poutník, je 

Duchovní okénko
Vážení občané,

srdečně vás tímto zdravím jako 
nový pozořický farář. Jmenuji se Václav 
Hejč a je mi 45 let. Pocházím z obce 
Šošůvka, která se nachází na Drahanské 
vrchovině a severní hranici 
Moravského krasu. Od roku 2014, kdy 
jsem se stal knězem, jsem sloužil dva 
roky jako kaplan v Brně na Petrově 
a poté šest let jako farář v Křižanově 
na Vysočině. Letos v říjnu jsem byl 
jmenován farářem pro pozořickou 
farnost. V případě zájmu o duchovní 
službu nebo i jen o nezávazný rozhovor 
mě můžete kontaktovat osobně nebo na 
tel. 737 896 478, případně na e-mailu: 
pozorice@dieceze.cz.

Při této příležitosti děkuji těm, kdo 
s naší farností jakkoli spolupracují 
a podporují její život a správu. 
Aktuálně vás zvu ke společnému 
prožívání radosti z narození Ježíše 
Krista při vánočních bohoslužbách. 
K dispozici bude opět také Betlémské 
světlo a v době vánoční bude možné 
navštívit betlémy v kostele a na faře.

Betlémy nejsou jen pěkným 
ztvárněním něčeho dávného. 
Znázorňují skutečnost, že se Bůh 
stal člověkem, událost, která trvale 

to navíc povzbuzení pro ducha. Pro 
nás, pozořické farníky, je pěší pouť 
do Sloupa neodmyslitelnou součástí 
podzimu. Je to cesta vyšlapaná mnoha 
generacemi, po níž i letos společně 
putovali děti od batolat až po letité 
prarodiče. Někteří ušli cestu celou, 
někteří kousek, jiní kvůli zdraví 
museli doputovat autobusem. Ať 
tak či tak, v cíli jsme se všichni sešli 

u Panny Marie Bolestné, odevzdali 
jí své starosti, obavy, každodennosti 
a s důvěrou se večer vraceli domů.

Rozloučení s otcem Pavlem 
a přivítání otce Václava

V neděli po sloupské pouti sloužil 
otec Pavel Lacina poslední nedělní 
mši svatou v Pozořicích. Protože 
loučení není nikdy snadné a protože 
při děkování za jeho službu ukápla 
nejedna slza, šli jsme to odpoledne 
ještě společně zapít a zajíst na orlovnu. 
Tam měl každý příležitost rozloučit 
se osobně. Aby otec Pavel věděl, kolik 
toho za 9 let v Pozořicích stihl, dostal 
od nás na památku tučnou fotoknihu. 
Nadcházející neděli předal děkan Jan 
Nekuda pozořickou farnost novému 
faráři, otci Václavu Hejčovi, který 
pochází právě ze sloupské farnosti. 
Milý otče Václave, přejeme Vám, abyste 
se v Pozořicích brzy cítil jako doma 
a aby Vás ve Vaší kněžské službě stále 
provázelo Boží požehnání a ochrana 
Panny Marie.
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Vánoce 2022 v pozořické farnosti
sobota 24. 12. Štědrý den 
 15:00 mše svatá pro rodiny s dětmi s žehnáním jesliček 
 22:00 „půlnoční“ mše svatá

neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně 
 7:30 a 9:30 mše svaté

pondělí 26. 12. Slavnost sv. Štěpána 
 7:30 a 9:30 mše svaté

úterý 27. 12. Svátek sv. Jana Evangelisty 
 18:00 mše svatá s žehnáním vína

pátek 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 18:00 mše svatá s žehnáním manželům

sobota 31. 12. Památka sv. Silvestra 
 18:00 poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

neděle 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Den modliteb za mír) 
 7:30 a 9:30 novoroční mše svaté

pátek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
 18:00 „tříkrálová“ mše svatá

neděle 8. 1. Svátek Křtu Páně 
 7:30 a 9:30 mše svaté

Pozořické betlémy
Přijďte se o vánočních svátcích 

podívat na faru na třešťský betlém 
a navštívit kostelní betlém! Časy 
prohlídek budou zveřejněny na webu 
farnosti www.farnostpozorice.cz. 
Zveme také ke sledování webu 
www.krestanskevanoce.cz, kde se 
můžete dozvědět otevírací časy betlémů 
v okolních kostelích a mnoho dalšího.

Tříkrálová sbírka 
2023

Tradiční Tříkrálová sbírka se 
v Pozořicích uskuteční v sobotu 
7. ledna 2023. V tento den vaše domovy 
navštíví Tři králové, aby vám přinesli 
radost a Boží požehnání do nového 
roku. Každá skupinka bude vybavena 
zapečetěnou kasičkou, do které můžete 
přispět na pomoc lidem v nouzi v rámci 
naší Oblastní charity Rajhrad.

Výtěžek z chystané koledy plánuje 
Charita Rajhrad využít na:

• pořízení dřevěných polstrovaných 
židlí do Domova se zvláštním 
režimem sv. Luisy

• výmalbu pokojů klientů Domova se 
zvláštním režimem sv. Luisy

• vybudování parkoviště pro 
automobily terénních služeb

• otevírání bezpečnostních dveří na 
lůžkových odděleních hospice čtečkou 
čipů

• pořízení automobilu pro personál 
Domácí zdravotní péče

• vybavení zrekonstruovaných prostor 
Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa

• podporu mobility v terénu pro 
odborné sociální poradenství 
a Charitní záchrannou síť

• zakoupení polohovacích pomůcek pro 
přesun klientů Charitní pečovatelské 
služby

Pokud vás Tři králové doma 
nezastihnou, můžete přispět pomocí 
DMS, QR kódu, zasláním na bankovní 
účet či prostřednictvím online kasičky 
na www.trikralovasbirka.cz, zde také 
můžete sledovat aktuální informace 
o Tříkrálové sbírce. Bližší informace 
o možnostech přispění a o konkrétním 
využití vybraných prostředků naleznete 
také na letáčku ve vaší schránce.

Doufáme, že vám letošní koledování 
udělá radost a přinese mnoho dobrého 
nejen k vám, ale i do domácností lidí, 
kterým je určena následná pomoc.

Požehnaný adventní čas!

 M Alena Kulíková 
místní koordinátor Tříkrálové sbírky

Pokud by se chtěl někdo 
nový aktivně zapojit, ať 

už jako vedoucí skupinky 
či koledník, neváhejte 
se ozvat – 728 849 249, 

fchpozorice@ seznam.cz, 
těšíme se na vás!
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Pozořice mají 
svůj grafický 
manuál

Možná jste někdy tápali, kdo 
v našem městysi pořádá akci, jejíž 
plakát jste zahlédli ve vývěsce nebo na 
nástěnce obecního úřadu. Nebo se vám 
tiskoviny zdály být pokaždé trochu 
jiné. Proto byla ve spolupráci s firmou 
Czechdesign vypsána soutěž na novou 
vizuální identitu městyse, která by 
graficky sjednotila jeho výstupy.

Co je to grafický manuál?
Grafický manuál obsahuje soubor 

pravidel a předpisů pro vytváření 
fungujícího a jednotného vizuálního 
stylu prostřednictvím konkrétních 
grafických výstupů. Určuje parametry 
správného užívání značky, postupy pro 
aplikaci jednotlivých prvků a realizaci 
komunikačních, propagačních a dalších 
materiálů.

Z čeho vycházelo grafické 
studio při tvorbě vizuálu?

Pozořice jsou místem bohaté 
historie a tradic, s nabitým kulturním 
programem, čistou přírodou a dobrými 

sousedskými vztahy. Skladba 
takových dílků je promítnuta i ve 
vizuální identitě. Graficky představuje 
různorodost, která je v městysi a jeho 
okolí obsažena. Jednou z inspirací 
pro návrh značky se stala místní 
historická pohlednice spolu s dříve 
hojně používanými cestovními štítky, 
které se lepily na turistická zavazadla. 
Jednotný vizuální styl sjednocuje a řídí 
vizuální komunikaci uvnitř úřadu 
i vně. Je klíčový pro budování pozitivní 
prezentace značky na veřejnosti.

Logotyp „Pozořice“ je vysázen 
písmem GT Alpina. Písmo v sobě 
spojuje prvky tradiční knižní typografie 
se současnými trendy. Symbol „P“ bude 
primárně používán na propagačních 
tiskovinách, kde plní (spolu se značkou) 
funkci základního identifikujícího 
prvku. Symbol je možné použít všude, 
kde spojení s Pozořicemi vyplývá 
z kontextu – příspěvky na sociálních 
sítích, profilové obrázky na internetu.

Na základě grafického manuálu 
byl také vytvořen podklad pro tvorbu 
nových webových stránek obce, které 
nyní prochází fází programování 
a plnění obsahem. Součástí bude 
také mobilní aplikace, kde naleznete 
aktuální informace. Ty vám budou 
chodit formou upozornění, pokud si to 
budete přát.

 M Veronika Muselíková

Vánoční 
 koncert

21. 12. 2022
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

2022
15.30 NS Orelská chasa vod Pozořic

a DNS Orlík slaví 10 let!
Skautské středisko Pozořice
slavnostní předání ocenění

17.30 Kašpárek v rohlíku — bejbypunk

19.30 Ukulele Orchestra jako Brno

21.30 Vertex

Předprodej vstupenek od: 23. 8. na podatelně radnice v Pozořicích
a v pekárně Kulhánek a Drápal na Městečku v Pozořicích
V průběhu akce tvořivé workshopy pro malé i velké
Vstupné dospělí: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, 
děti do 18 let zdarma, senioři 150 Kč 

5. září od 14.00 U fotbalového hřiště

Hlavní
pořadatel Sponzoři

Nadpis do 
tří delších 
řádků

Nadpis do 
dvou řádků
Doplňkový podnadpis
na dva řádky

Téma Té
m

a
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Á T Á L A S N T Ť Ř
Í K A A D V E N T S
V E J T A Á W S T T
O Š Y V L K R Č Y R
R Í B B Á P S E W O
K Ž O S A N Ň Á K M
U E D K N Ň O D L E
C J Z Č Ť Í K C H Č
A Z O G Ě Ř H Y E E
Z C J E S L E Ř N K

ADVENT
BAŇKY
CUKROVÍ
DÁREK
JESLE
JEŽÍŠEK
KAPR
LÁSKA
OZDOBY
SALÁT
SNÍH
STROMEČEK
VÁNOCE

Vánoční 
osmisměrka

 M Děti Muselíkovy

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

Najděte a vyškrtejte 
všechna slova uvedená 
vedle osmisměrky. 

Zábava

3 7 2

6 7

7 2 4 8 1

7 8

2 8 7 6

3 9

5 4 3 1 9

3 5

6 4 3

Sudoku

Doplňte chybějící čísla.

Kalendář

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz
v sekci Kalendář akcí

Leden 2023
so 7. 1. Hasičský ples, Dělnický 

dům Pozořice
so 14. 1. Námořnický ples, 

sokolovna Pozořice, 19:30

Únor 2023
so 4. 2 Skautský ples, Sivice
so 11. 2 Šibřinky, sokolovna 

Pozořice

4342
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Po
zo

ři
ceVánoční koncert

úterý 20. prosince 2022
zahájení v 17:30
sál Kulturního domu v Sivicích

Tříkrálový koncert
neděle 8. ledna 2023
zahájení v 15:00
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Pozořicích

Těšíme se na vás!

Základní umělecká škola 
Pozořice
vás srdečně zve na:

Po
zv

án
ky

Po
zv

án
ky

44 45



4746

Orelské hody
Dobrá nálada, klobouky a krásné 

sukně, rozmarýny a koláčky v sobotu 
15. října zdobily Pozořice. Do 
tradičních orelských a selských krojů se 
stárci oblékli kvůli Orelským hodům, 
které začaly již tradičně mší svatou ve 
tři hodiny v pozořickém kostele. Po 
mši se 18 krojovaných párů vydalo na 
průvod městysem.

Fo
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Ve Stockholmu, kde teď dočasně žijeme, jsme 
si pojmenovali jednotlivé čtvrti. Starému městu 
říkáme Praha, je to jediná turistická část. Směrem 
k nám následuje Brno, à la hipsterská čtvrť plná 
menších obchůdků, kaváren a hospůdek. No a my 
žijeme v části, které, jak asi tušíte, říkáme Pozořice. 
Všude samá zeleň, cestou do školy/práce se na ulici 
pozdravíme se srnkama, teda když nám zrovna 
neokusují záhony před bytovkou.

Proč to píšu? Nějak mi nepřijde, že by byl nějaký 
velký rozdíl mezi Českem a Švédskem, případně 
Německem či Polskem. Všude se nadává na inflaci 
a drahé energie, vánoční reklamy jsou otravné na 
severu i na jihu a silničáře v každé zemi první sníh 
vždy zaskočí.

Svět je pořád vzhůru nohama, a tak si tedy místo 
piva na zahrádce zvykneme i na mistrovství světa ve 
fotbale se svařákem v ruce a kulichem na hlavě.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 5/2022


