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Čisté Pozořice

2. dubna 2022
Sejdeme se v 9 hodin
u Dělnického domu
Pytle a rukavice zajištěny,

nezapomeňte na pevnou obuv!

Kameníková Eliška
724 177 938



Slovo starosty
Milí Pozoráci,

víte, co mají společného Bob 
Dylan, Jarek Nohavica, Golden Kids 
nebo Nezmaři? Všichni zpívají píseň 
The Times They Are A-Changin’ – 
nebo s českým názvem Časy se 
mění. Pokaždé, když tuto písničku 
starou 58 let slyším, uvědomím si, jak 
neztratila na své aktuálnosti. Žijeme 
v době, kdy se časy mění. Zažíváme 
období, kdy uhlíková paliva začínáme 
nahrazovat jinými zdroji, někteří 
pociťujeme na vlastní kůži, co to 
znamená energetická chudoba a jak 
moc ovlivňují naše myšlení sociální 
sítě. Někdy máme pocit, že se nám 
svět mění před očima. Proto bychom 
neměli v myšlenkách zůstat v minulosti 
a libovat si, jak byl život dříve krásný, 
ale spíš plánovat budoucnost a poučit 
se z minulosti. Krásným příkladem 
jsou odpady. Většina pozořických 
sedmdesátníků pamatuje, jak si 
chodili hrávat do Lomu na skládku 
odpadu, kde probíhaly malé války mezi 
klučičími partami. Tehdy všem přišlo 
normální vysypávat odpad uprostřed 
obce. Dnes už by to nikoho nenapadlo, 
sypat si odpadky za dům. Za posledních 
15 let jsme se naučili třídit a většina 

z nás už to považuje za samozřejmost 
a moc za to všem Pozorákům děkuji. 
V budoucnosti nás čekají další výzvy, 
jak si poradit se stále intenzivnější 
automobilovou dopravou, jestli plánovat 
jihovýchodní silniční obchvat, nebo 
případně do Pozořic přivést osobní 
železniční dopravu, abychom do Brna 
mohli místo autobusem jezdit vlakem, 
který nestojí v ranních kolonách. Jsou 
to velké plány v horizontu 30–50 let, 
ale je třeba dívat se do budoucnosti 
a přemýšlet o nich už dnes.

Svět není jako dřív a už ani nikdy 
nebude. My všichni dnes máme 
možnost ovlivnit budoucnost svou 
i našich potomků tak, aby Pozořice 
zůstaly i nadále tím nejkrásnějším 
místem k životu.

Odvážné plánování vám přeje váš 
starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Chodník Úvoz – Nad 
Ostrůvkem

V prvním lednovém týdnu 
brněnská stavební firma BS IMEX 
začala v Úvoze stavět nový chodník, 
v současné chvíli je hotový chodník 
po zatáčku do Louček. V následujících 
měsících nás čeká náročnější část 
chodníku v ulici Nad Ostrůvkem, 

kde je potřeba vyřešit u většiny domů 
napojení na nový chodník schody 
a nebo úpravou stávajících sjezdů 
v prudkém svahu. Mírné zimní počasí 
zatím stavění přeje a předpokládáme, 
že do května bude stavba hotová.

Rekonstrukce Malých Lipek
Obyvatelé Malých Lipek si všimli, 

že během února začaly výkopové 
práce, které souvisí s výměnou starých 
domovních vodovodních přípojek. 
Výměnu provádí Vodárenská akciová 
společnost. Od dubna – května začnou 
výkopové práce k pokládce elektrického 
vedení do země a poté budou zahájeny 
práce na novém chodníku a silnici. 
Informační schůzka proběhne 
v pondělí 4. 4. 2022 v 17.00 v obřadní 
síni na radnici, všichni občané Malých 
Lipek jsou srdečně zváni.

Retenční nádrž Panská 
zahrada

Po dvou letech příprav 
a projektování se nám podařilo 
dokončit projekt retenční nádrže 
pro dešťovou vodu. Retenční nádrž 
bude umístěna v přední části Panské 
zahrady mezi Hájíčkem a bytovkami 
na Holubické ulici. Hráz bude v místě 
náspu, po kterém vede silnice na 
Holubické ulici naproti bývalého 
koupaliště. Nádrž bude zadržovat 
dešťové srážky z většiny pozořických 
silnic a střech a zároveň omezí velké 
průtoky v Pozořickém potoce při 
přívalových deštích, po kterých 
docházelo k zaplavování nemovitostí 
a zahrad v ulici Nová. Dalším přínosem 
stálé vodní hladiny bude zpříjemnění 
mikroklimatu v centru obce, navíc 
podpoří zasakování dešťových vod 
do podzemí. Dá se využít i jako zdroj 
požární vody a když v zimě přituhne, 
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Chodník Úvoz – Nad Ostrůvkem

Malé Lipky – výměna starých 
domovních vodovodních přípojek



vznikne nám přírodní kluziště. 
Hloubka nádrže bude cca 1,5 m 
a u východního břehu se bude nacházet 
pásmo s malou hloubkou 0,5 m 
(litorální pásmo), příznivé pro vodní 
rostliny a drobné vodní živočichy. 
Původní jezírka v Pančavě a rozložité 
vrby zůstanou novou nádrží nedotčené.

V současné chvíli žádáme 
o dotaci z Národního plánu obnovy. 
Předpokládané náklady jsou 15 mil. Kč. 
Projektem retenční nádrže nekončíme 
a chtěli bychom pokračovat dalším 
projektem drobných přehrádek 
v Haltýřích a rybníčkem pod 
Vildenberkem.

Zatáčka Na Městečku
Jak všichni víme, zatáčka je pro 

nákladní automobily a autobusy 
těsná, při průjezdu si musí dávat 
přednost a vznikají zde někdy 
kolizní situace. Proto zastupitelstvo 
rozhodlo křižovatku rozšířit a zadá 
vyprojektování její úpravy. Dojde 
ke zrušení zeleného ostrůvku a tří 

parkovacích míst před rozestavěným 
hotelem a křižovatka se rozšíří tak, 
aby zde mohly projet dva autobusy 
současně. Zároveň se do křižovatky 
přidá zrcadlo. Při rozšíření křižovatky 
nedojde ke zúžení stávajících chodníků.

Pingpongový stůl na 
Oulehlách

Od jara přibude na hřišti na 
Oulehlách stůl na stolní tenis. 
V hlasování na facebooku jsme vybrali 
německý výrobek firmy Maillit 
z polymerbetonu. Věříme, že tím se 
Oulehla stanou lákadlem nejenom pro 
maminky s malými dětmi, ale vyžití na 
něm najdou i velcí sportovci.

Rozpočet městyse
Rozpočet byl schválen na 

prosincovém jednání zastupitelstva. 
Na příjmy předpokládáme 49 mil. Kč 
a na výdaje 55 mil. Kč. Rozpočet je 
schodkový a rozdíl dorovnáme z úspor 
z předchozích tří let, kdy byl rozpočet 
Pozořic přebytkový.

Ve výdajích počítáme s investicemi 
15 mil. Kč (rekonstrukce Malých Lipek 
+ chodník Úvoz – Nad Ostrůvkem), 
dále se splátkou úvěru za splaškovou 
kanalizaci (3 mil. Kč) a se 2 mil. Kč za 
rekonstrukci Městečka. Na provozních 
výdajích uvažujeme s 29 mil. Kč, ze 
kterých platíme běžný provoz obce jako 
v jiných letech. Letos musíme počítat 
s nárůstem cen energií a zaplatíme 
0,6 mil. Kč za pořízení popelnic na 
tříděný odpad. Provoz sběrného dvora 
nás vyjde na 0,5 mil. Kč, za 0,5 mil. Kč 
dokoupíme vybavení naší hasičské 
zásahové jednotce a škole a školce jsme 
navýšili rozpočet z 4,4 mil. na 5 mil. Kč. 
To jsou všechno náklady, které nás 
čekají navíc oproti předchozímu roku. 
Rozpočet je jeden z nejdůležitějších 
dokumentů pro bezproblémový 
chod obce a najdete jej na webových 
stránkách městyse.

Další Zásilkovna
Od poloviny února můžete 

přijímat, ale hlavně posílat balíky 
prostřednictvím pobočky Zásilkovny 
ve Velkých Lipkách 317, naproti 
mateřské školy. Otevřeno Po–Pá 
12.00–17.00 a ve středu ještě navíc 
19.30–21. 00. Balíček se dá vyzvednout 
i jindy po dohodě na tel.: 720 517 751 – 
Irena Teplá.

Kronika vzpomínek – videa
Také s láskou vzpomínáte na to, 

když vám babička a nebo dědeček 
vyprávěli, jaké to bylo dřív? Člověk 
se zasnil a představoval si, jak byl 

život krásný, ale přitom tvrdý. Ovšem 
nikdo zde není věčně a naši předkové 
nás i se vzpomínkami opouštějí, 
proto jsme se rozhodli natočit videa 
s pamětníky o tom, jak se dřív žilo 
v Pozořicích. V loňském roce jste mohli 
zhlédnout videa s panem Arnoštem 
Filipem a Petrem Diváckým. Letos 
jsou ve střižně vzpomínky paní Sylvy 
Kohoutové a chystáme se natáčet další. 
Pokud byste měli tip na pozořického 
pamětníka, se kterým by bylo dobré jeho 
vzpomínky natočit, kontaktujte prosím 
hlavního tvůrce vzpomínkového cyklu 
„Kronika vzpomínek“ Kamila Šlapala 
na adrese kamil.slapal@cafilm.cz. Videa 
najdete na: www.youtube.com, kanál 
Kronika vzpomínek.

Starosti za 32 let
V tříkrálovou sobotu se na Staré 

poště sešli na slavnostním obědě 
pozořičtí starostové za posledních 
32 let. Pozvání přijali RNDr. Aleš 
Mikula, František Toužín a Ing. Jaromír 
Červenka. Byl to příjemné odpoledne, 
kdy všichni zavzpomínali na doby, 
kdy nesli na bedrech odpovědnost 
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Pingpongový stůl od firmy Maillit



za Pozořice, zavzpomínali na to, co 
se jim povedlo a co je trápilo. Jejich 
manželky si „postěžovaly“, jak jejich 
manželé bývali do noci v práci. Vlastně 
se od těch dob mnoho nezměnilo – 
starostovská práce nikdy nekončí a její 
plody zpravidla sklízí další generace. 
Paní starostka Ing. Julie Skřivánková se 
bohužel oběda nemohla zúčastnit, ale 
všechny své kolegy pozdravovala. Bylo 
to krásné odpoledne a děkujeme všem 
starostům za práci pro Pozořice, která 
je vidět doslova na každém kroku.

Uzavřená lékárna v Pozořicích
Mnohé z vás asi trápí zavřená 

lékárna v Pozořicích. Máme pro vás 
dobrou zprávu – její znovuotevření 
je již na dohled. V současné době 
majitel lékárny čeká na schválení 
provozu Českou lékárnickou komorou 
a Krajským úřadem JMK. Všechny 
úřady mají samozřejmě své lhůty 
pro vydání rozhodnutí, takže v tuto 
chvíli ještě neznáme datum obnovení 
provozu, věříme ale, že to bude 
nejpozději do konce března.

Pozvánka na poznávací 
procházku pozořickým lesem

ČSOP Pozořice ve spolupráci 
s městysem zve všechny milovníky 
přírody na prohlídku ptačích budek. 
O podivuhodném životě ptactva 
a drobného lesního zvířectva 
v Pozořicích vám bude cestou vyprávět 
pan Aleš Straka. Nahlédnete do ptačích 
budek na nové obyvatele. Naučíte se 
procházky lesem vnímat jinak, než 

jste zvyklí, tak, aby vám neuteklo 
nic zajímavého. Nenechte si ujít 
příležitost nahlédnout do světa, který 
se odehrává přímo vedle nás, a přitom 
o něm téměř nic nevíme. V závěru 
procházky proběhne společné posezení 
u ohně. Ornitologická procházka 
se bude konat v závislosti na počasí 
a hnízdění ptactva. O konkrétním čase 
vás budeme informovat obvyklými 
informačními kanály.

Cukroví pro zdravotníky
Před Vánocemi se skupina lidí 

z Pozořic a Sivic rozhodla připojit 
k internetové výzvě Pečeme pro 
zdravotníky, aby je podpořila 
v psychicky i fyzicky náročné situaci 

a vyjádřila tak úctu k jejich zodpovědné 
práci. Někteří pekli doma, někteří 
se sešli na faře a v tamní kuchyni 
napekli společně sedm druhů cukroví. 
Po nazdobení a přidání cukroví od 
domácích hospodyněk z toho byl 
plný kufr auta. Cukroví jsme předali 
vedení nemocnice ve Vyškově, kde 
ho ihned rozdělili na jednotlivá 
vytížená oddělení. Tam udělalo 
radost vyčerpaným zdravotníkům 
i jejich pomocníkům, což může hřát 
na duši zapojené dobrovolníky. Všem 
mnohokrát děkujeme.

Hodinový ajťák pro seniory
Práce s počítačem, telefonem, 

správa fotek, obsluha e-mailové 
schránky, využívání sociálních 

sítí, komunikace přes videohovory, 
ukládání a rozesílání nejrůznějších 
dokumentů elektronickou cestou jsou 
dnes již běžnou součástí každého dne 
nejen mladé generace, ale i našich 
seniorů. Moderní technologie umí 
život usnadnit, ale někdy nás pořádně 
potrápí. Pro leckoho jsou nástrahy 
neustále se měnícího elektronického 
světa často nepřekonatelné. Mladí 
si budou muset poradit sami, ale 
seniorům přispěchal v lednu na pomoc 
tzv. Hodinový ajťák pan Ráček z Brna. 
Objednaní zájemci mohli během dne 
přicházet do knihovny v Pozořicích 
a poradit se o čemkoli, s čím si neví 
rady. Pro každého účastníka měl pan 
Ráček vyhrazenou jednu hodinu, 
bylo tedy dost času probrat všechno 
v klidu a soukromí. Poradit s výběrem 
nového telefonu, naučit se ukládat 
a nalézat soubory v počítači, ovládání 
WhatsAppu, spravovat fotky v počítači 
i v telefonu, všechno jsme během 
jednoho dne zvládli.

Během jara přijede Hodinový ajťák 
znovu, jestli máte také zájem se ním 
potkat, jste srdečně zváni.

Angličtina pro seniory? 
No problem!

Milí senioři, nabízíme vám možnost 
výuky angličtiny pro začátečníky 
i pokročilé v Pozořicích na radnici. 
Lekce bude lektorovat paní Jaroslava 
Sobotková, která má dlouholeté 
zkušenosti s kurzy angličtiny pro 
dříve narozené. Důraz bude kladen 
především na osvojení si konverzačních 
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schopností tak, abyste se na zahraniční 
dovolené uměli doptat na cestu, na 
návštěvě u dětí žijících v zahraničí 
splkli se sousedy anebo abyste si ověřili, 
že vás vnoučata nešidí, když je zkoušíte 
ze slovíček :) Hlavním heslem výuky je 
pohoda, klid a radost z učení. Výuka 
cizího jazyka je skvělou příležitostí 
k procvičení paměti, oproti oblíbeným 
křížovkám je to efektivnější a také 
o mnoho zábavnější.

Jednotlivé lekce (90 minut) budou 
probíhat v malých skupinkách  
(max. 8 lidí), aby byl dostatek času pro 
každého. Vyučovat se bude jednou 
týdně po celý rok, vyjma letních 
prázdnin. Orientační cena je 100 Kč za 
lekci. Na konání kurzu žádáme o dotaci 
z Jihomoravského kraje, je tedy možné, 
že se cena ještě sníží.

Pro bližší informace volejte na 
tel. 603 223 353 nebo pište na 
sang@volny.cz.

www.jaroslavasobotkova.cz

 

Záchrana 
lidského života
Poděkování

Možná jste zaznamenali, že 
27. října 2021 došlo v autobuse 702 
k pobodání muže středního věku, který 
jel z Brna. Naštěstí autobusem cestovala 
MUDr. Kateřina Pospíšilová, která 
ani vteřinu neváhala s poskytnutím 
první pomoci a zachránila tak lidský 

Bílý kruh bezpečí
Poradci přijedou až za vámi

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka 
Bílého kruhu bezpečí obětem trestných 
činů, pozůstalým i svědkům trestných 
činů. A od loňského roku dokonce není 
vázaná na prostory brněnské poradny. 
Díky tomu, že pro svou činnosti získala 
vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za 
klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, které 
se obrací pro pomoc na brněnskou 
poradnu Bílého kruhu bezpečí, žije 
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, 
že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto 
oblast. A pokud nebydlí v dojezdové 
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně 
zkrátka nemožné na pobočku přijít, 
zůstávali až do nynějška odkázáni 
pouze na naši bezplatnou nonstop linku 
pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této 
situaci přináší právě mobilní poradna. 
Díky ní se nyní právní a psychologická 
pomoc může dostat do kteréhokoli 
kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí 
mohou například oběti ublížení na 
zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, 
porušování domovní svobody, 
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých 
dalších trestných činů. Poradci jim 
nabídnou především konzultaci, při 
které vyslechnou konkrétní příběh 
a poskytnou právní informace 
a psychickou podporu. Poradci pracují 
bezplatně a konzultace jsou diskrétní. 
Setkat se s právníkem a psychologem 
může klient prakticky na jakémkoli 

místě, a to i v mobilní poradně samotné. 
Je vybavena tak, aby konzultaci bylo 
možné vést přímo uvnitř. Klient tedy 
nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si 
poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu 
bezpečí je velice jednoduchý. Stačí 
jedno zavolání na kontaktní telefonní 
číslo 732 842 664. Pracovnice Bílého 
kruhu pak s volajícím domluví 
vše potřebné a dohodne konkrétní 
podobu a možnosti konzultace. Díky 
mobilní poradně již není domluva 
vázaná pouze na konzultační hodiny 
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace 
je domluven dle možností klienta. 
Přijít však stále může klient i osobně, 
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém 
případě je však lepší se objednat na 
uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte 
Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

 

život. Je dobré si uvědomit, že první 
vteřiny a minuty rozhodují o tom, zdali 
zraněný člověk přežije. Proto je třeba 
od prvních chvil jednat s rozvahou, ale 
okamžitě.

V pátek 7. ledna byli paní doktorce 
osobně poděkovat pan starosta a paní 
místostarostka. Předpokládaná 
krátká návštěva se potom protáhla 
do příjemného rozhovoru, při kterém 
přišlo i na osobní témata. Paní 
doktorka je odborníkem na imunologii 
a vakcinologii a nyní se věnuje tradiční 
čínské medicíně ve své soukromé praxi.

Přejeme si, aby krizové situace, 
kdy jde o život, nastávaly co nejméně. 
Dopravní nehody, úrazy nebo zdravotní 
selhání se nám však nevyhnou, a proto 
by nám jednání paní doktorky mělo 
být velkým vzorem a záchrana lidského 
života povinností.
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Před zahájením 
zahrádkářské 
sezóny

V letošním roce se chceme podívat 
pořádně na zoubek pravidelnému 
sekání trávy v obci a nastavit rytmus 
sečení tak, aby vyhovoval potřebám 
občanů, ale aby zkrátka nepřišlo 
všechno živé, co v trávníku nebo díky 
trávníku žije.

Intenzivně žaty budou tedy 
jen plochy v centru obce a ty, kde 
se předpokládá častý pohyb lidí 
(Městečko, mateřská škola, základní 
škola, dětská hřiště, hřbitov). Ostatní 
místa budou sečena mozaikovitě, 
tzn. na ploše zůstane vždy část 
neposekané trávy, která bude mít 
důležitý úkol – zadržovat prach 
a vlhkost, snižovat teplotu vzduchu, 
poskytovat úkryt a potravu pro hmyz 
a v neposlední řadě zde dostanou 
byliny dost času vykvést, vysemenit 
a rozmnožit se. Krom příjemného 
klimatu se tak budeme v příštím roce 
těšit z kvetoucích a voňavých luk.

Občas se nám ve veřejném 
prostoru objeví partyzánsky vysazené 
keře a stromky. Každý projev účasti 
a zájmu o veřejnou zeleň nás těší 
a s chutí ho podpoříme. Chcete-li 
však svým sazenicím zajistit dlouhý 
život, domluvte se předem s panem 
Martinem Křížem, vedoucím technické 
skupiny. Novým rostlinám je potřeba 
vybrat správné místo a vhodně je 
označit, tak aby kolem nich bezpečně 

projely sekačky. Jak praví klasik, cesta 
do pekla je dlážděna dobrými úmysly. 
A tak někdy na konci bohulibého 
enviromentálního počinu leží v trávě 
posekaný stromek, v nožích sekačky 
zamotaná opěrná kovová tyč s pletivem 
a nad sekačkou doběla rozzuřený 
pracovník technické skupiny.

Máte-li tip na místo, kde byste 
rádi viděli květinový záhon, dejte 
nám vědět. A jestli máte chuť si takové 
místo adoptovat a pomoci nám s jeho 
údržbou, dejte nám vědět dvakrát. 
Vzhled veřejných prostranství ovlivňuje 
každodenní život nás všech. A víc než 
kde jinde tu platí: „Jaké si to uděláme, 
takové to máme!“

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Odpadové 
hospodářství

Milí spoluobčané,

během prosince a začátkem 
ledna dostaly všechny domácnosti 
v Pozořicích nádoby na tříděný odpad – 
plast, papír a bioodpad. Popelnice 
obec pořídila z dotačního programu 
Operačního programu životního 
prostředí EU. O dotaci jsme žádali 
společně s dalšími obcemi v rámci 
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 
Nádoby, které jste převzali a podepsali 
k nim Smlouvu o výpůjčce, máte nyní 

na šest let zapůjčené, poté automaticky 
přechází do vašeho vlastnictví.

Otázky a odpovědi k novému 
systému svozu odpadů

Proč už nestačí třídit jen ve 
sběrných hnízdech a proč musím mít 
popelnice doma?

Do roku 2035 musíme zvládnout 
vytřídit 75 % veškerého odpadu, který 
se odváží z obce. Poplatky za uložení 
odpadu na skládku i ve spalovně 
rostou každým rokem a s tím poroste 
i poplatek za odvoz odpadu, který 
budeme platit. Zvýšení ceny jsme se 
nevyhnuli přes veškerou snahu už 
letos. Vy, obyvatelé Pozořic, třídíte 
velice dobře. Za rok 2021 se Pozořice 
zařadily mezi nejlépe třídící obce 
v oblasti, kterou obsluhuje společnost 
RESPONO. Za to vám všem patří 
poklona a velký dík!
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Zkušenosti s pytlovým sběrem 
ukázaly, že pokud můžeme třídit 
pohodlně doma, jde nám třídění 
o mnoho lépe. K obvyklému třídění 
plastu a papíru je nutné ještě přidat 
bioodpad. Ten je totiž díky vysoké 
vlhkosti nejtěžší složkou odpadu. 
A hmotnost směsného odpadu je to, co 
nás bude v následujících letech nejvíc 
zajímat. Vlhký těžký odpad ve spalovně 
špatně hoří a na skládce se z něj zase 
uvolňuje do ovzduší metan. Proto 
veškerý bioodpad patří na kompost nebo 
do kompostárny a do směsného odpadu 
jen to, co už opravdu vytřídit nelze.

Jak budou vypadat sběrná hnízda 
od 1. března 2022?

Ze všech sběrných míst zmizí 
kontejnery na plast i klece na papír 
a z celé obce kontejnery na bioodpad. 
Na obvyklých místech najdete už jen 
kontejnery na sklo, kov, kuchyňské 
tuky a textil. Zcela zrušeno bude místo 

v ulici Nad sokolovnou. Dlouhodobě se 
nám tam tvoří skládka věcí, které patří 
spíš do sběrného dvora, místo se špatně 
obsluhuje a v kombinaci se špatným 
parkováním komplikuje dopravu.

Jak bude svoz odpadu od domu 
probíhat?

Úplně stejně, jako jsme si zvykli 
u pytlového sběru. Večer před 
svozovým dnem vystavíte příslušnou 
popelnici před dům na viditelné místo. 
Svozové auto přijíždí do obce brzy 
ráno, je tedy nutné přistavit popelnici 
opravdu včas. Do plastu můžete 
přihodit i plechovky a konzervy. 
Bioodpad vhazujte do popelnice tak, 
jak je – nebalte ho prosím do sáčků, ani 
do těch kompostovatelných. Po příjezdu 
do kompostárny jede odpad rovnou na 
drtičku, ve které se sáčky zachytávají 
na nožích stroje a způsobují poruchy. 
Krom toho nestojíme o kompost 
s kousky igelitu.

Co když mi výjimečně nebudou 
popelnice na tříděný odpad stačit?

Pokud se vám stane, že budete 
mít výjimečně více odpadu, který se 
do popelnice nevejde, můžete plast 
shromáždit do plastového pytle 
a připravit jej ke svozu u popelnice. 
Papír do plastu nedávejte, zbytečně 
to ztěžuje třídění. Můžete jej dát do 
krabice nebo svázat do balíku. Velké 
kusy plastů či papíru odvezte do 
sběrného dvora. Nemusíte se trápit 
s jejich balením.

Pokud jste převzali jen některé 
popelnice (např. jen na bioodpad 
a papír) a v průběhu času uvidíte, 
že využijete i další druhy popelnic, 
vyzvedněte si je na radnici, zatím jich 
máme dostatek. Možná vás doma 
bydlí hodně a nestačí vám ani velké 
popelnice – v průběhu března si velké 
rodiny budou moci vyzvednout další 
nádoby.

Jak často se budou popelnice 
vyvážet?

Od března se intervaly vývozů 
prodlouží na měsíc (viz Harmonogram 
svozů). Výjimkou je bioodpad, který se 
bude svážet jednou za 14 dní a v zimě 
potom jednou měsíčně. Z informací 
ze systému Moje odpadky vyplývá, 
že většina pozořických domácností 
vyváží popelnici jedenkrát za měsíc. 
Zkušenosti z obcí, kde odpad sváží ve 
stejném intervalu, ukazují, že měsíční 
frekvence svozu je opravdu dostačující. 
Je ovšem potřeba opravdu pečlivě třídit. 
V červenci a srpnu pojedou popeláři 
pro směsný odpad každých 14 dnů.

Budu ještě potřebovat štítky 
s kódy na označení popelnic?

S novými popelnicemi je konec 
běhání na úřad pro papírové štítky na 
označení odpadu.

Popelnice jsou nyní opatřeny 
papírovým štítkem s unikátním QR 
kódem pro každou domácnost. Během 
jarních měsíců vás všechny navštívíme 
a čtečkou kódů budeme štítky párovat 
s čipem, který je na každé popelnici 
umístěný pod horním lemem nádoby. 
Toto párování se bude dít v některý den 
svozu, bližší informace dostanete včas 
před akcí.

Společnost Respono připravuje 
nákup svozových aut s bránou, která 
bude umět načíst každou popelnici 
při výsypu. Poté budeme připraveni 
na načítání jednotlivých výsypů 
a vlastně i na všechny možné varianty 
vyhodnocování množství odpadu.
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Zůstane mi sleva za třídění?
V letošním roce dostanou ti, kteří 

se zapojili do systému MESOH Moje 
odpadky, slevu z třídění v minulém 
roce. K tomu všichni, kteří si převzali 
všechny tři popelnice na tříděný odpad 
(plast, papír, bioodpad), dostanou 
slevu 100 Kč pro každého poplatníka 
v domácnosti.

Jak zjistím, kolik mám platit za 
odpad?

Při předání popelnic jsme od 
mnoha z vás získali e-mailové adresy. 
Na ty vám během března přijde e-mail 
s částkou, kterou máte uhradit za 
svoz odpadů. Pokud e-mail nemáte, 
dostanete informaci do schránky. 
Prosím neplaťte, pokud neznáte 
přesnou částku, v obecním účetnictví 
pak taková platba dělá velkou neplechu.

Kdy se budou poplatky za odpad 
vybírat?

Od 1. dubna 2022 do 
30. června 2022.

A jak tedy správně třídit?
Uprostřed zpravodaje najdete 

přehlednou tabulku, pro jaký druh 
odpadu jsou konkrétní popelnice 
určeny. Věnujte jí prosím pozornost. 
Pokud si přesto nebudete jisti, zeptejte 
se na radnici, rádi vám poradíme. 
Podrobné informace o třídění najdete 
také na webu obce v záložce Odpadové 
hospodářství.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Poplatky v roce 
2022
Poplatky za svoz 
komunálního odpadu

Pro rok 2022 byla vyhláškou 
stanovena výše ročního poplatku za 
svoz komunálního odpadu na 690 Kč.

Z poplatku můžete získat tyto slevy:

• 100 Kč – pokud si do 31. 3. 2022 
převezmete všechny tři popelnice 
na tříděný odpad (bioodpad, plast, 
papír)

• slevu za zapojení do systému Moje 
odpadky v roce 2021 (dle bodového 
hodnocení)

• 690 Kč – dítě do 5 let (rozhodné 
datum je 1. 1. 2022)

• 150 Kč – pokud je vám více než 
70 let a žijete osaměle v rodinném 
domě nebo bytě (rozhodné datum je 
1. 1. 2022)

Poplatek za odpad je splatný od 
1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

Číslo účtu 6640766407/2010

Variabilní symbol pro poplatek za 
komunální odpad: 

U trvale obydlených staveb 13400 + 
další tři číslice č. p. domu (např. dům 
č. p. 333 – VS 13400333). 

U rekreačních chalup, chat a dalších 
nemovitostí, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná osoba, je VS 
13409 + další tři číslice č. p. nebo č. ev.

Poplatek za psa
Poplatek za každého psa je pro rok 

2022 stanoven na 300 Kč.

Pokud je majitelem psa osoba starší 
65 let, platí 150 Kč.

Číslo účtu 6640766407/2010, 
variabilní symbol 13410 + číslo popisné.

Oba poplatky je možné uhradit 
také v hotovosti na podatelně městyse 
Pozořice v úřední dny – pondělí 
a středa 8–11.30 a 12.30–17 hod.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Informaci o přesné výši 
poplatku za komunální 
odpad dostanete e-mailem 
nebo domů do schránky.

Prosíme neplaťte 
odpad, dokud 
nebudete znát 
přesnou výši 
poplatku,
komplikuje nám to 
zaúčtování platby. 

Děkujeme.
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TJ Sokol Pozořice
Tužme se!

V pátek 17. 12. večer proběhlo 
přátelské utkání orlů a sokolů ve 
florbale. Sokoli vytvořili 2 týmy, 
protože se jich „slétlo“ opravdu hodně. 
Po velkých bojích nakonec vyhráli 
orli, ale bylo to velmi těsné. Všichni si 
užili pěkný sportovní zážitek a podali 
perfektní výkony. Následné přátelské 
posezení u piva jen umocnilo dobrý 
pocit ze sportovního výkonu.

Pod stromeček si oddíly florbalu 
dětí i mužů nadělily nové dresy a novou 

brankářskou výstroj. Děti i muži se 
scházejí 2x týdně a už se těší, jak si 
zahrají (ještě lépe vyhrají) přátelské 
utkání s nějakou obcí v okolí.

Rozloučení s rokem 2021 proběhlo 
na sokolovně tradičně 31. 12. a účastnili 
se jí zástupci mnoha oddílů. Oslavovalo 
se zejména sportovními aktivitami.

Přestože se kvůli epidemiologické 
situaci nemohl letos konat sokolský ples 
Šibřinky, nácvik předtančení oddílu 
Tančírny se přece jen konal. 30. 1. se 
tanečníci sešli na sokolovně a zatančili 
si předtančení se vším všudy, jako by 
byl celý sál naplněný.

Spějme dál, statně dál,  
za sokolským praporem!

V letošním roce Sokol slaví již 
160 let od svého založení. Připomeňme 
si trochu z jeho historie:

Píše se 16. únor 1862 a do 
Malypetrova ústavu v Panské ulici 
je svolána ustavující valná hromada, 
které se tehdy účastnilo 75 členů. 
Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, 
místostarostou, a později náčelníkem, 
Miroslav Tyrš. U zrodu Sokola stáli 
Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně 
či Karolina Světlá. Hlavním heslem, 
které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, 
Josef Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, 
Fügner tykání a oslovování „bratře“, 
Josef Mánes namaloval první prapor 
a skicu prvních krojů.

Cvičení v Sokole bylo zahájeno 
již v březnu 1862. Byly tak položeny 
základy jedné z nejvýznamnějších 
organizací v našich dějinách. Historie 
Sokola v podstatě odráží všechny 
důležité milníky naší země, kterými 
musela projít po cestě za vytouženým 
svobodným, demokratickým státem. 
Dnes je Sokol vnímán jako organizace, 
která chrání principy svobody, 
propaguje zdravý přístup ve všech 
oblastech života, úctu k člověku 
i životu obecně. Je organizována 
v 1 100 jednotách, ve kterých se 
pravidelně schází až 160 000 členů.

K tomuto významnému výročí si 
nechal pozořický Sokol vyrobit nové 
sokolské prapory. Jeden pro venkovní 
použití, druhý pro vnitřní.

 M Lucie Hajkrová  
náčelnice

Povánoční vycházka
Povánoční vycházka žen 

turistického oddílu Sokola Pozořice 
je již tradicí a všechny se na ni 
vždy těšíme. 28. 12. jsme se sešly 
u jezerského slámového betlému a vyšly 
do blízkých lesů. Počasí nám přálo, 
a tak kilometry utekly jako voda. 
Cestou jsme měly několik zastavení 
a neopomněly jsme ani na přípitek na 
zahřátí a malé občerstvení. Trochu 
pohybu po Vánocích přišlo všem vhod. 
Akci jsme zakončily v Hostěnicích 
dobrým a zaslouženým obědem. 
Těšíme se na společnou jarní vycházku 
po našem krásném okolí a další 
společné akce.

 M Kamila Matulová Vlachová
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Fotbal SK 
Pozořice

Během právě probíhající zimní 
přestávky se všechna naše mužstva 
připravují na jarní část soutěže. Pro 
fotbalisty je zimní příprava nejméně 
oblíbeným obdobím. Z tvrdého 
a nepopulárního drilu, kdy se nabírá 
především hrubá fyzická síla, však 
hráči prakticky žijí celý rok. Všem 
našim mužstvům je k dispozici 
tělocvična, kde se trenéři zaměřují 
především na zdokonalování obratnosti 
a fyzické síly hráčů. Dále máme 
k dispozici multifunkční hřiště.

Obě přípravky (U9 a U11) a mladší 
žáci (U13) se účastní zimního turnaje 

Starez Cup 2021, který se hraje 
v nafukovací hale s umělou trávou 
v Brněnských Ivanovicích. Zde si mohou 
naše fotbalové naděje poměřit své síly se 
soupeři, jako jsou například: Ivančice, 
Sparta Brno, Boskovice, Kuřim, Slatina, 
Soběšice, FC Svratka, Žďár n. S., Třebíč, 
ČAFC, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, 
Vojkovice, RAFK, Chrlice, Rajhradice, 
Bystrc, Blansko, Líšeň a další. Turnaje se 
hrají dvoukolově. Naše mladší přípravka 
dokázala v obou kolech zvítězit. Starší 
přípravka obsadila 5. a 6. místo. Mladší 
žáci obsadili 7. a 3. místo.

Zimní příprava A-mužstva 
dospělých:

Po podzimní části soutěže se náš 
A-tým nachází v okresním přeboru na 

11. místě tabulky se 13 body. Zimní 
příprava začala v úterý 11. 1. 2022. 
V každém týdnu jsou 3 tréninkové 
jednotky (úterý, čtvrtek a neděle). 
Pro zimní přípravu využíváme školní 
tělocvičnu a multifunkční hřiště. 
V plánu je celkem 5 přípravných utkání 
(Dražovice, Morkovice B, Žarošice, 
Křižanovice a Chrlice). V termínu 
24.–27. 2. 2022 jede A-mužstvo na 
soustředění do Morkovic, kde v rámci 
soustředění sehraje přípravné utkání 
s Morkovicemi B.

Zimní přípravu absolvují také 
dorostenci, kteří se pilně připravují na 
jarní část krajské soutěže, kde zatím 
okupují 7. místo v tabulce. Dorostenci 
trénují 2x týdně (pondělí + středa).

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Milí přátelé,

počátkem každého roku probíhá 
skautská registrace. Letos nás ve 
středisku opět přibylo – je nás 
v jedenácti oddílech už 439! Věřím, že 
mimořádný stav trvající už téměř dva 
roky brzy skončí a život i naše činnost 
se vrátí do předcovidového normálu.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska
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Největší událostí před koncem roku 
bylo Betlémské světlo. Před pandemií 
jsme si pro světlo jezdili do Vídně, letos 
nám to situace opět neumožnila. Čeští 
a rakouští skauti si předali světlo na 
hranicích, odkud bylo dále rozváženo 
po celé republice. Účastnily jsme se 
opět Betlémské tramvaje v Brně, která 
měla velký úspěch nejen u světlušek, 
ale i u návštěvníků samotné tramvaje. 
Spojily jsme to s procházkou po 
vánočním Brně a návštěvou vánočních 
trhů na Náměstí svobody a na Zelném 
trhu. V Pozořické farnosti jsme měli tu 
čest přinést Betlémské světlo do kostela 
na 4. neděli adventní. Zprostředkovaly 
jsme opět rozdávání Betlémského 
světla v obcích Pozořice, Sivice, 
Kovalovice a Prace. K jednotlivým 
stanovištím přišlo pro světlo opět 
více lidí než v minulém roce, a to 
nás nejvíce těší. Větší ohlas mělo 
i rozvážení Betlémského světla autem 
k těm, co si pro něj nemohli sami 
přijít. Rozdání tohoto světla a současně 

i radosti z blížících se Vánoc nám 
přináší velké potěšení a chuť tuto akci 
opět zopakovat i v příštím roce.

Aby Vánoce v našem oddíle nebyly 
jen o Betlémském světle, uspořádaly 
jsme pro naše členky vánoční besídku, 
která se konala 22. 12. 2021 v Kulturním 
domě Sivice. Hrály jsme společně hry 
a následovalo lovení drobných dárečků, 
které udělaly radost všem.

První schůzky v letošním roce 
proběhly v týdnu, kdy začala i škola. 
Schůzky probíhají k naší radosti zatím 
prezenčně. Můžeme se tak aspoň lépe 
připravit na blížící se závody vlčat 
a světlušek, které se uskuteční na 
jaře letošního roku. Kromě závodů 
připravujeme výpravy pro Žlutou 
šestku a družinu Vlaštovek, na kterou 
pojedou se členy chlapeckého oddílu. 
A také výpravu pro děvčata z Fialové 
šestky. Družina Soviček a Modrá 
šestka se také dočkají své výpravy, jen 
z časových důvodů bude až s větším 

sluníčkem. Na prázdniny je opět 
v plánu čtrnáctidenní letní tábor.

Jsme rádi, že se můžeme vídat 
v našich klubovnách a trávit společně 
čas. Snad už nepřerušovaně.

 M Marie Pölzerová – Majka 
vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

V 1. chlapeckém oddílu Pozořice 
jsme loňský kalendářní rok, i přes 
covidovou situaci docela úspěšný 
a vyplněný spoustou akcí, završili 
vánočními družinovými schůzkami. 
Tradiční vánoční besídku, kdy 
se společně sejde celý oddíl, jsme 
tentokrát rozdělili do jednotlivých 
družin, abychom co nejvíce zamezili 
šíření koronaviru. Oddíl se za několik 
posledních let docela rozrostl a už je 
v něm téměř osmdesát členů. Každá 
družina si tedy udělala besídku v rámci 
schůzky po svém a kluci si poté mohli 
užívat již dlouho očekávané vánoční 
prázdniny.

Po Novém roce nebylo na co čekat 
a hned jsme opět začali s pravidelnými 
schůzkami. Na leden a únor máme 
naplánováno několik výprav, takže se 
kluci mají určitě na co těšit.

 M Šimon Fuks – Sajmon 
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice

Krásného počasí soboty 15. ledna 
jsme využili s našimi vlčaty pro 
výlet do lesů v pozořickém okolí. 
Účast byla hojná, tedy deset chlapců 
z celkových dvanácti členů Bílé šestky. 
Na programu převažovaly hlavně hry, 

ale také jsme si ukázali, jak se sestavují 
jednoduché pasti, či rozdělává oheň. 
Dohromady jsme s četnými zastávkami 
ušli necelých deset kilometrů a myslím, 
že chlapce jsme na konci dne odevzdali 
řádně unavené, ovšem spokojené.

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

Dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj poskytl 
v roce 2021 dotaci na realizaci 
projektu OBNOVA MATERIÁLNĚ 
TECHNICKÉ ZÁKLADNY 
SKAUTSKÉHO STŘEDISKA 
POZOŘICE 2021.
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Dětský lesní klub 
Stromík
Co se chystá na hájence

Krásu jarní přírody si letos užívají 
naši nejmenší spolu s rodiči a prarodiči, 
kteří navštěvují kroužek Výletníček 
na pozořické hájence. Pro ty starší je 
pak v plném proudu příprava letošních 
letních táborů.

Na Výletníčku se scházejí děti 
ve věku 1–3 roky, které už mají rády 
společnost, ale stále se ještě potřebují 

občas schovat do láskyplné a bezpečné 
náruče rodiče. Začínáme vždy 
přivítáním a společným kroužkem. Při 
něm si povíme téma setkání, zpíváme, 
učíme se nové říkanky. Během svačiny 
je čas na vzájemné sdílení a dotazy 
rodičů k výchově, aktivitám v přírodě, 
přírodní pedagogice. Pak už vyrážíme 
do zahrady nebo do lesa, kde tvoříme, 
hrajeme si a zkoumáme přírodu.

Patříte-li k těm, co uvažují 
o předškolním vzdělávání v Lesním 
klubu Jezerka nebo Lesní mateřské 
škole Stromík, je účast v kroužku 
ideálním způsobem jak zjistit, zda je 
to pro vás a vaše dítko to pravé. Pod 
vedením lektorky, která je zároveň 
pedagožkou v lesní školce, se seznámíte 
se vzděláváním v přírodě a vyzkoušíte 
si model, který mají i školkové děti.

Chtěli byste se přijít podívat?

Na všechny naše aktivity – 
kroužky, tábory, volnočasové či 
vzdělávací akce se můžete přihlašovat 
online na www. lesnikavyl.cz nebo 
www. stromik. cz. Aktuální informace 
můžete sledovat na našem facebooku.

Do Výletníčku se můžete přihlásit 
kdykoliv během roku, bude-li volná 
kapacita, rádi vás uvítáme. Aktuálně 
zveme také děti od 3–11 let na naše 
příměstské tábory, na které během 
března spustíme přihlašování.

Těšíme se na aktivitách spolku 
Kavyl na viděnou!

 M Klára Krchňavá 
Spolek Kavyl

 

Z hasičské 
zbrojnice
Vzpomínka

V sobotu 5. února naše řady 
navždy opustil nejstarší člen sboru, 
pan Miroslav Bajer. Do sboru vstoupil 
17. března 1950 ve svých 18 letech 
a působil v něm úctyhodných 72 let. 
6. března by oslavil své devadesáté 
narozeniny. Kdo pana Bajera znal, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 
Odpočívej v pokoji, bratře.

Nový rok
K Novému roku se váže hodně 

tradic. Neuklízet, neprat, nevěšet 
prádlo, čočka na talíři, žádná drůbež, 
ryby nebo zajíci. V dobách dávno 
minulých chodily spolky zvát na 
svoje plesy nebo slavnosti, protože 
neměly dostatek peněz na jejich 

pořádání. Vybíraly proto příspěvky, 
aby se daná zábava mohla uskutečnit. 
Hasiči v Pozořicích tuto tradici stále 
udržují. Hlavním posláním ale zůstalo 
především blahopřání všeho dobrého 
do nového roku a předání pozvánky 
na hasičský ples, případně novoroční 
pohlednice. V letošním roce jsme zvali 
na ostatky, které by se měly konat 
v neděli 27. února. Příští rok již snad 
opět na tradiční hasičský ples.

Dobrovolní hasiči mají mezi 
sebe rozděleny úseky, které obejdou 
a lidi v nich pozdraví. Není to pro 
nás jen prachsprosté obcházení, 
ale je to i součást místopisu. Každá 
ulice v Pozořicích má své drobné 
nuance. Někde se po silvestru vstává 
až po poledni, jinde zase v brzkých 
ranních hodinách. Některé ulice se 
víceméně nezměnily, v jiných zase 
došlo k výrazné obměně a přistěhovali 
se úplně noví obyvatelé. Jde tedy 
také i o poznávání nových sousedů. 
Při první návštěvě u „pozořických 
nováčků“ obvykle někteří jen nevěřícně 
zírají. Po několika letech nás ale již 
často dokážou přivítat s upřímným 
úsměvem.

Když k vám přijde pošťák, obvykle 
jen řeší, kde máte schránku. Když 
k vám jde hasič, dívá se na přístupové 
cesty, komín, případně čím topíte, 
jaké stromy máte okolo domu, kde 
máte přívod vody nebo plynu apod. 
Ze své dobrovolné profese obvykle 
automaticky vyhodnocujeme rizika 
a úskalí, která se mohou v budoucnu 
hodit v případě, když bude potřeba 
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někde rychle zasáhnout a pomoci. Za 
vlídné přijetí a případný dobrovolný 
příspěvek na činnost sboru vám 
každopádně velmi děkujeme.

Šmelc
V sobotu 19. března proběhne 

sběr železného šrotu a vysloužilých 
elektrospotřebičů. Lehčí kusy můžete 
nachystat před dům, s těžšími 
kusy železa nebo s objemnějšími 
elektrospotřebiči vám rádi pomůžeme. 
Pokud budete potřebovat pomoci 
něco vynést (ze sklepa, z půdy apod.), 
kontaktujte s předstihem Stanislava 
Šmerdu mladšího na telefonním čísle 
776 211 798.

 M Za SDH Pozořice kronikář

 

Český svaz 
ochránců přírody
Ukliďme Česko – naše čisté 
Pozořice

Již po páté proběhne velká 
úklidová akce v rámci Ukliďme Česko, 
pojmenovaná Čisté Pozořice. Termín 
úklidu je stanoven na 2. 4. 2022. 
Začátek akce bude v 9.00 hodin 
u Dělnického domu, kde se rozdělíme 
na úklidové skupinky. Každá skupinka 
si vezme na starost určitou trasu po 
Pozořicích, bude vybavena pytli, 
rukavicemi, instrukcemi a určitě 
i nadšením. Společný úklid poté 
zakončíme srazem v Panské zahradě, 
kde se všichni občerstvíme za dobře 
odvedenou práci. Občerstvení pro nás 
pomůže připravit Klub žen Pozořice.

Pro představu kolik smetí se 
v přírodě nachází, tak v roce 2019 jsme 
společnými silami z okolí Pozořic 
odstranili 1 500 kg odpadu, což 
odpovídá cca 6 m3. Jsme moc vděční 
městysi Pozořice, který se každý rok 
o odvoz a likvidaci veškerého odpadu 
postará.

Jako dobrovolníci se můžete 
oficiálně zaregistrovat na webu 
www. uklidmecesko. cz, kde se 
můžete zapojit i jako sponzoři akce 
či ji materiálně podpořit. My vám ale 
budeme nejvděčnější, když se akce Čisté 
Pozořice zúčastníte osobně.

 M Za ČSOP Pozořice 
Eliška Kameníková

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

V sobotu 8. ledna se uskutečnilo 
první kolo Orelské běžecké ligy: 
Zimní silniční běh v Moutnicích. Náš 
reprezentant Martin Filip závodil 
v kategorii junioři, doběhl jako první 
a získal zlatou medaili.

Pro dospělé volejbalisty 
pozořického Orla je zima přípravnou 
částí. Zato děti a mládež mají sezónu 
v plném proudu. 4. kolo okresního 
přeboru kadetek se uskutečnilo 
v sobotu 15. 1. 2022 v Bučovicích. 
Sestava družstva na tomto turnaji: Zora 
Blaháková, Klára Divácká, Viktorie 
Drápalová, Adéla Jonášová, Kateřina 
Kamínková, Anna Ondroušková, Anna 
Svačinová. Výsledky zápasů: Pozořice – 
Křenovice 0:2, Pozořice – Bučovice 0:2, 
Pozořice – Vyškov 0:2.

V okresním přeboru žactva máme 
dvě družstva – chlapce a dívky. 3. kolo 
proběhlo 12. 12. 2021, turnaj skupiny A  
byl ve sportovní hale v Křenovicích. 
Pozořičtí žáci (Marek Kratěna, Adam 
Klímek, Viktor a Vojtěch Cabalovi, 
Ondřej Kužel, Ondřej Tinka, Adam 
Marek) sehráli tyto zápasy: Pozořice – 
Rousínov 0:2, Pozořice – Šlapanice 2:0, 
Pozořice – Křenovice 2:0. Ve skupině 
skončili na druhém místě, takže 
i nadále zůstávají v nejlepší skupině A. 
Naše žačky (Martina Šrotířová, Anna 
Svačinová, Zora Blaháková, Viktorie 
Drápalová, Adéla Musiolová, Michaela 
Slaninová a Veronika Šantavá) 
hrály v poslední skupině E v sivické 
tělocvičně. Kontumačně vyhrály 
2:0 s družstvem ze Šlapanic. Dále 
Pozořice – Vyškov H 2:0 a Pozořice – 
Vyškov E 2:0. Holky skupinu E vyhrály 
a vrací se znovu do lepší skupiny D. 
4. kolo se odehrávalo po skupinách 
na několika místech a v různých 
časech. Skupina A, ve které hrají 
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naši žáci (Viktor a Vojtěch Cabalovi, 
David Divácký, Filip Janečka, Matyáš 
Kmoch, Ondřej Kužel, Adam Marek, 
Jiří Pölzer, Ondřej Tinka), proběhla 
v sobotu 22. 1. 2022 ve sportovní hale 
v Rousínově. Nedostavilo se kvůli 
nemoci družstvo z Bučovic, takže 
kontumačně 0:2 se všemi prohrálo. 
Další výsledky našich žáků: Pozořice – 
Křenovice 1:2, Pozořice – Rousínov 
0:2 – tentokrát setrvání a třetí místo 
ve skupině A. Děvčata měla turnaj 
o den později v neděli 23. 1. 2022 opět 
v sivické tělocvičně. V sestavě Viktorie 
Drápalová, Katka a Petra Kamínkovy, 
Anna Ondroušková, Anna Svačinová 
a Martina Šrotířová zahrály takto: 
Pozořice – Rousínov 0:2, Pozořice – 
Slavkov 2:0, Pozořice – Bučovice 
2:0. Pořadí skupiny: 1. Rousínov, 
2. Pozořice, 3. Slavkov, 4. Bučovice – 
takže zůstáváme ve skupině D.

Pátý turnaj v barevném 
minivolejbalu se uskutečnil v neděli 
16. 1. 2022 ve sportovní hale 
v Rousínově. Ve snaze dodržet všechna 

současná nařízení byl turnaj rozdělen 
do několika skupin. Výsledky našich 
minivolejbalistů: 

Modrá kategorie: 1. místo: Tereza 
Klímková, Zuzana Kratěnová a Adéla 
Musiolová, 3. místo: Ema Boháčková, 
Petra Kamínková a Veronika Šantavá. 
Červená kategorie: 3. místo: Ondřej 
Tinka a Lukáš Boček. Oranžová 
těžší kategorie: 2. místo: Veronika 
Grolichová a Sofie Horáková, 
5. místo: Monika Coufalová a Daniela 
Musiolová, 6. místo: Ema Blaháková 
a Ema Titzová. Oranžová lehčí 
kategorie: 2. místo: Dita Blaháková 
a Tereza Kalousková, 4. místo: Klára 
Staňková a Eva Zemanová, 4. místo: 
Alena Brtníková, Viktorie Hylmarová 
a Jakub Růžička. Žlutá kategorie: 
1. místo: Lukáš Brabec a Zdeněk Hašek, 
2. místo: Vojtěch Hylmar a František 
Tinka, 2. místo: Vavřinec a Florián 
Hřebíčkovi, 5. místo: Anna Boháčková, 
Jana Kuklínková a Kryštof Pernica.

 M Orel jednota Pozořice

 

Orel jednota Pozořice 
Vás srdečně zve na 

 

Turnaj v bowlingu  
o pohár starosty městyse Pozořice 

 
jedná se o desetikolový turnaj 

hrací doba je od 24. 2. do 26. 5. 2022  
vždy ve čtvrtek 16 – 20 hod na orlovně 

vyhlášení vítězů proběhne 2. 6. 2022 
 

Kategorie smíšené: 
A: 5 – 14 let 

B: 15 – 20 let 
C: 21 – 90 let 

 
Přihlášky, startovné 300 Kč  

a další informace na recepci orlovny 
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Především je asi na místě 
konstatovat, že místo, které se začíná 
měnit, je na katastru obce Holubice 
a rada ani zastupitelstvo městyse 
Pozořice nemá žádná práva do 
plánované akce zasahovat.

Celková plocha, kterou společnost 
GLP hodlá z úrodného pole  
bonity 1 proměnit k obrazu svému, 
je 70 000 m². Výška objektů, které 
jsou v areálu v plánu, je 6–12 m. Dle 
tiskové zprávy společnosti GLP ze dne 
2. 11. 2021 vznikne v těchto místech 
logistický park šetrný k životnímu 

Areál Holubická

Většina obyvatel Pozořic 
si už určitě všimla, že se 
na Holubické začalo něco 

dít. Bylo by proto vhodné zveřejnit 
aktuálně dostupné informace 
o plánovaném projektu.

prostředí, vybavený nejmodernějšími 
technologiemi. Tento park má 
nabízet prostory pro logistiku, lehkou 
průmyslovou výrobu, moderní 
kanceláře a zázemí pro zaměstnance. 
Celý komplex má být šetrný k přírodě 
a okolním obcím, má splývat s okolním 
prostředím, má mít parkovou úpravu 
a na střechách budov nainstalovány 
fotovoltaické panely.

Společnost GLP uvedla, že je pro 
ni zásadní zlepšovat infrastrukturu 
okolních obcí. Holubicím tedy údajně 
pomáhá zvýšit kapacitu vodovodního 

řadu, podílí se na modernizaci čistírny 
odpadních vod, buduje biokoridor 
a plánuje další spolupráci.

Společnost GLP působí v Evropě, 
Brazílii, USA, Číně, Japonsku atd. 
Logistické projekty společností GLP 
provozované v Evropě zahrnují více než 
4 miliony metrů čtverečních. 98 % této 
plochy je pronajato zákazníkům. Takže 
se v tuto chvíli nedá říct, co vlastně 
v plánovaném areálu opravdu bude. 
Vše bude záležet na tom, kdo si dané 
prostory pronajme.
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Mediálnímu zástupci společnosti 
GLP, panu Janu Hlaváčovi, jsme 
položili několik doplňujících otázek:

Jak dlouho potrvá výstavba 
areálu?

Projekt má tři fáze: první areál bude 
dokončen do konce letošního roku, 
zbytek do konce roku 2024.

Kolik pracovních míst vznikne 
v areálu?

Mohou to být řádově stovky, až 
cca 700. Přesný počet míst a konkrétní 
nabídky práce se budou odvíjet od toho, 
jaké firmy si prostory pronajmou. Zatím 
složení nájemců není známo. Mohou 
to být výrobní, logistické či prodejní 
společnosti. V podstatě jakákoli firma 
si může prostory pronajmout. Areál 
bude postaven v nejvyšších standardech, 
vzniknou zde kvalitní, moderní, 
nízkoenergetické prostory umístěné 
v zeleni. Již nyní zaznamenáváme velký 
zájem ze strany možných nájemců. 
Jednáme momentálně s několika 
výrobními firmami z oblasti lehkého 
průmyslu.

Jakým způsobem zjišťujete 
názor lidí žijících v regionu na vaše 
aktivity?

Úzce spolupracujeme s obcemi 
a organizacemi dotčenými výstavbou, 
nejvíce s obcí Holubice, takže máme 
dobrou zpětnou vazbu. Spolupracujeme 
také se sdružením Projekt Austerlitz 
(https://www.austerlitz.org/cz/). 
Zohledňujeme názory všech, kterých se 
projekt týká. Nasloucháme komukoli, 

kdo se na nás obrátí. Dáváme přednost 
otevřené komunikaci a férovému 
jednání. Tím myslím to, že se na 
nás může kdokoli obrátit napřímo 
a jednat s námi. Bohužel se někdy 
stává, že někteří své obavy ventilují 
prostřednictvím médií, aniž by nás 
kontaktovali přímo.

Jaký užitek místním obyvatelům 
přinese vybudování areálu?

Pracovní místa v různých oborech 
v závislosti na nájemcích areálu. 
Vznikne zde jedno z nemodernějších 
center pro podnikání v ČR. Dále se 
uvažuje o výdejních místech balíčkových 
služeb (typu Alza box) a podobných 
službách. Pro místní podnikatele 
a občany to bude představovat příležitost 
pro podnikání a získání zaměstnání. 
Zároveň budou upraveny křižovatky 
a části vozovek II/430 a II/383, takže 
zde bude bezpečnější průjezd a dále 
zvýšen stávající nevyhovující standard 
komunikací.

Jaké jsou celkové náklady na 
výstavbu?

První fáze výstavby cca 400 mil. Kč, 
souhrnně pak více než 1 mld. Kč.

Kde bude provedená náhradní 
výsadba za vykácené stromy 
u komunikace II/383?

Náhradní výsadba bude provedena 
zejména podél rozšířené komunikace 
II/383. Nadto vznikne náhradní 
výsadba – ovocný sad o ploše 
cca 8 000 m2, a to na pozemcích 
investora v severní části areálu.

Plánujete podpořit ekologické 
projekty i na katastrech sousedních 
obcí?

V případě, že se na nás obce obrátí 
s návrhem konkrétního projektu, jsme 
ochotni o tom jednat. Podporujeme 
přednostně projekty, které kompenzují 
vliv podnikání v námi budované 
obchodní zóně na bezprostřední okolí.

Existuje u vaší společnosti 
transparentní systém rozdělování 
peněz do neziskových projektů?

Samozřejmě. Podporujeme 
projekty, které jsou veřejně prospěšné. 
Např. Projekt Austerlitz nebo 
spolkovou činnost v Holubicích. 
Snažíme se vyhnout finanční podpoře 
bez možnosti kontroly vynaložení 
prostředků na daný účel.

Kdy se bude rekonstruovat 
komunikace II/383 v délce 630 m 
a jak dlouho bude uzavřena?

Předpokládá se zhruba od dubna do 
července letošního roku.

Kdy a jak dlouho bude 
přebudovávaná křižovatka na 
komunikaci II/430?

Zhruba od dubna do července 
letošního roku.

Jaké omezení v průběhu výstavby 
areálu se dotkne Pozořic?

Omezená průjezdnost silnice 
II/383? V tuto chvíli ještě nevíme, 
zda se bude jednat o kratší celkovou 
uzavírku a nebo o delší omezenou 
průjezdnost.

 M Petra Kratěnová
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založena na naučených znalostech, ale 
na logickém uvažování a kreativním 
přístupu. Účastníky mohou být žáci 
všech věkových kategorií, počínaje 
dětmi MŠ a konče studenty středních 
škol. Mezi 30 mladšími žáky, kteří se 
soutěže účastnili, se stala vítězkou Klea 
Muselíková (3. B), na 2. místě byla Lucie 
Kovaříková (5. A) a 3. místo obsadila 
Edita Kosourová (5. A). Kategorie B 
pro 6.–9. třídu se zúčastnilo celkem 
180 žáků. Mezi nimi zabodoval Martin 
Barták (8. A), následovaný Valentýnou 
Rampulovou (9. B) a Šimonem Křížem 
(7. C) na místě třetím.

Další soutěží byl Mladý chemik 
(Hledáme nejlepšího mladého chemika 
ČR). V této soutěži, ukazující chemii 
jako vědu hravou a zábavnou, se 
nejlépe dařilo Valentýně Zádrapové 
(8. C), Barboře Střížové (9. B) a Tereze 
Šrámkové (9. B). Všechny tři postoupily 
do okresního kola.

V říjnu se konal také Přírodovědný 
klokan, kterého se zúčastnilo 84 
žáků z 8. a 9. ročníku. Z vítězství se 
mohla radovat Liliana Krčková (9. C), 
následovaná Sandrou Šmerdovou (8. C) 
a Karolínou Zádrapovou (8. C).

Všechny třídy 2. stupně se zapojily 
do Pythagoriády. Postup do okresního 
kola si mezi šesťáky vybojovali Václav 
Duchoň (6. C), Lukáš Otych (6. C), Jan 
Barták (6. A), Vít Brzobohatý (6. B) 
a Jan Ondráček (6. C). Z osmých tříd 
nás budou reprezentovat Viktorie 
Drápalová (8. C), Diana Rajtarová (8. C) 
a Sandra Šmerová (8. C), za deváťáky to 
bude Liliana Krčková (9. C).

ZŠ Pozořice
Dění na základní škole

Začátek ledna nám opět přinesl 
nové výzvy. Třídy se vyprazdňovaly, 
postupně narůstala absence žáků, 
ale i pedagogů. Zajistit standardní 
chod školy nebylo snadné, a proto 
jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
zachovat prezenční výuku, kterou 
jsme dle potřeby doplňovali i online 
přenosy. Žáci, kteří byli doma nemocní 
nebo jen v karanténě, tak mohli zůstat 
v kontaktu se svými třídami a učiteli.

Některé akce jsme museli zrušit 
nebo přesunout na jiný termín, 
mnohé ale proběhly podle plánu, 
např. pololetní turnaj v ping pongu 
nebo florbalová exhibice, v níž si žáci 
zahráli proti týmu našich učitelů. 
Téměř 50 druhostupňových žáků odjelo 
na týdenní pobyt na horách, žákovský 
parlament zorganizoval pro celou 
školu posílání valentýnských srdíček 
s milými vzkazy.

Uzavřeli jsme také maraton 
školních olympiád a předmětových 
soutěží, které probíhaly od podzimu 
a kvůli pandemii se protáhly až do 
začátku února. Nejprve proběhla 
Logická olympiáda, jedinečná soutěž 
pořádaná Mensou ČR, která není 
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Novinkou mezi soutěžemi, do 
nichž se zapojujeme, se stal Bobřík 
informatiky, který má podobu 
online testu s otázkami z oblasti 
informatického myšlení, algoritmizace, 
porozumění informacím, řešení 
problémů a digitální gramotnosti. 
V kategorii Mini (5. ročník) zvítězily 
Edita Kosourová (5. A) a Tereza 
Pančochová (5. A), v kategorii 
Benjamin (6. a 7. ročník) se dařilo 
nejlépe Václavu Duchoňovi (6. C), 
vítězem kategorie Kadet byl Martin 
Barták (8. A).

Dějepisnou olympiádu ovládla 
Eva Kuklínková, olympiáda v českém 
jazyce sedla nejlépe Kateřině Bartákové 

a v biologické olympiádě, která má 
dvě kategorie, zvítězili Vojtěch Štor 
a Karolína Zádrapová. Gratulujeme 
a i ostatním účastníkům děkujeme 
za jejich aktivitu. Velice nás těší, že 
soutěže mají tak velkou účast.

Mezi akcemi, které nás čekají 
v druhém pololetí, mají výjimečné 
postavení zejména dvě. Jedna se 
týká dětí z MŠ, druhá naopak našich 
nejstarších žáků. Jak jste určitě správně 
odhadli, jde o zápis do prvních tříd 
a přijímací zkoušky na střední školy. 
Pro školní rok 2022/2023 budeme opět 
přijímat žáky do tří prvních tříd – 
klasické, anglické a badatelské. Zápis 
proběhne 7. a 8. dubna a podrobnější 

informace k němu či k jednotlivým 
třídám naleznete na našich webových 
stránkách. Na nové prvňáčky se již nyní 
moc těšíme. Někteří z nich to v naší 
škole už trochu znají, protože se byli 
podívat na dni otevřených dveří nebo 
se účastní edukativně-stimulačních 
skupinek.

Deváťáci mají nyní před sebou 
poslední dva měsíce přípravy na 
přijímací zkoušky. Mnozí využili 
možnosti napsat si ve škole přijímačky 
nanečisto, aby zjistili, jak na tom 
momentálně jsou. Navštěvují volitelné 
předměty a kroužky, v nichž trénují 
testy z českého jazyka a matematiky, 
ale třeba také výtvarný ateliér, v němž 
pilují nejrůznější techniky kresby, 
malby či grafiky. Velkou radost máme 
ze 4 žákyň, které zvládly talentové 
zkoušky a již nyní jsou přijaty na 
umělecké školy. Ostatním deváťákům 
budeme držet pěsti v dubnu. Věříme, 
že vše zvládnou a dostanou se na své 
vysněné obory.

V posledním čtvrtletí bychom 
rádi s dětmi odjeli na školy v přírodě 
a zorganizovali také nějakou akci pro 
rodiče. Doufejme, že omikron byl 
poslední covidovou vlnou a v realizaci 
už nám nebude bránit.

 M PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Jak se žije v badatelské třídě
„My chodíme do 1. C, ale říkají 

nám badatelská třída. To znamená, 
že jsme badatelé, bádáme po různých 
věcech, pokladech a taky bádáme čísla 

a písmena.“ vysvětluje Sofinka, když 
začínáme tvořit článek do zpravodaje 
o naší třídě s prvky alternativních 
výukových metod.

Možná bychom měli začít tím, jak 
jste se do školy těšili. „Než jsem začal 
chodit do školy, malinko jsem se bál, 
ale teď je to dobrý, protože se učím 
číst a na to se těším, že si budu moct 
přečíst pohádky. A můžu si jich přečíst, 
kolik budu chtít!“ vzpomíná Mohánek 
na své první školní dny a plánuje ty 
následující.

Jak začíná takový obyčejný den 
u nás ve třídě, popisuje Bellinka: „Náš 
den začíná tak, že jdeš do šatny, tam 
se převlečeš a jdeš do třídy. Tam si dáš 
aktovku na lavici a nachystáš si věci 
podle toho, co je na tabuli. A taky si 
můžeš sundat roušku.“

Všechny dny jsou si trochu 
podobné, ovšem kromě středy. „Středy 
jsou dobrý, protože jdeme na výlet. 
Jsou hrozně dobrý, bádáme po větvích, 
po pokladech, sbíráme hezký kameny, 
hladíme si koníky, byli jsme v arboretu,“ 
vypočítává Eliška několik aktivit, které 
jsme během expedičních dnů podnikli.

Možná by čtenáře zajímalo, jestli 
jste měli samé jedničky. „Ne, my přece 
známky nemáme. Nám to poví paní 
učitelka, jestli je to dobře nebo co zlepšit. 
Nebo mi to řeknou kamarádi,“ shrnuje 
hodnocení Jáchym. Že je učení pořádná 
námaha, potvrzuje i Matouš: „Dalo mi 
hodně práce třeba plus, mínus a rovná se 
v matematice. Teď už vím, že mínusem 
ubíráme.“ Kája má svoji učební výzvu 
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v psaní uvolňovacích cviků: „Musím 
se pořádně naučit psát vlaštovky, ty mi 
nejdou.“

Hodně lidí si myslí, že si děti 
v podobných třídách mohou dělat, 
co chtějí. Můžete si dělat, co chcete? 
„Neeee, teda jo, třeba o přestávce. Ale 
nesmíme lézt na skříňky, dotýkat se 
kouzelné tabule a honit se,“ jmenuje 
Matyáš některá z pravidel chodu třídy.

A co se dětem v badatelské třídě 
nejvíc líbí? Předně jsou to kamarádi, 
pak expediční dny, přestávky, čtení 
a vyrábění.

 M Za kolektiv badatelů 
Mgr. Martina Kolmanová

Náš úžasný lyžák
Od 6. do 11. února jsme byli se 

svými spolužáky a učiteli na lyžařském 
kurzu v Krkonoších. Tento týden byl 
náročný, ale zároveň plný legrace 
a zábavy. Za nedělní odpoledne jsme 
stihli sjet a znovu vyšlapat kopec 
Amálka. Byla to opravdu fuška, ale 
vše jsme zvládli a těšili se na další dny. 
V pondělí jsme v našich skupinkách 
jezdili po krásných krkonošských 
kopcích. Krajina se nám moc zalíbila. 
V úterý proběhly menší změny, 
přejeli jsme na druhou stranu kopce 
a užívali si výhledu na Harrachov. I po 
menších pádech jsme večer všichni plní 
energie skákali do hotelového bazénu. 
V polovině pobytu jsme lyže nechali 
odpočívat a šli se podívat na historii 
sklářství. Bylo to příjemné zpestření, 
stejně jako výlet k Liščí stezce. Někteří 

nadšenci šli na večerní lyžování, které 
jim ze sjezdovky poskytlo zajímavý 
pohled na Harrachov za tmy. Ve čtvrtek 
jsme si vysoutěžili odměny ve slalomu 
a pomalu jsme začínali být smutní, 
protože se náš pobyt na horách blížil ke 
konci. V pátek jsme se s Harrachovem 
rozloučili, ale mnozí z nás se sem určitě 
budou vracet, natolik nás toto místo 
uchvátilo.

 M Ben, Eva a Anežka
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MŠ Pozořice
Dění v mateřské škole

Závěr roku 2021 jsme ve školce 
prožili v krásné vánoční atmosféře. 
Začátkem prosince nás navštívil spolu 
s andělem a čertem Mikuláš. Děti byly 
velice statečné a návštěva se obešla 
skoro bez slziček.

V posledním prosincovém týdnu 
jsme se dočkali vánoční nadílky, která 
byla opravdu štědrá. Potěšila mnoha 
krásnými hrami, hračkami, knihami 
a dalšími pomůckami. Díky rodičům 
jsme měli v každé třídě velký živý 
stromeček a překrásnou výzdobu. 
Paní učitelky si pro děti připravily 
mnoho vánočních zvyků, a ony si tak 
mohly vyzkoušet pouštění lodiček 
nebo krájení jablíček, zjistily, jak 
„voní“ purpura i františek. Vzhledem 
k epidemiologickým opatřením jsme 
bohužel ani letos nemohli pozvat rodiče 
na besídku k nám do školky, ale věříme, 
že jsme jim udělali velkou radost 
poslaným videem, na kterém se mohli 
podívat na vánoční básničku a koledu 
z každé třídy.

Vánoční svátky nám utekly jako 
voda a v novém roce jsme se v MŠ 
sešli odpočatí a natěšení na spoustu 
nových zážitků. Hned první lednový 
týden jsme se s korunkami na hlavách 
vydali na tříkrálový průvod a za 
zpěvu písniček jsme došli až na Jezera 
ke slámovému betlému. Poté nás 
navštívila ve školce Musica Animae 
se svou veselou zpívanou pohádkou 

Perníková chaloupka. Na konci 
měsíce ledna jsme jeli do brněnského 
Divadla Bolka Polívky na představení 
Krysáci a ztracený Ludvík, které se 
dětem moc líbilo. Letos jsme se také 
již podruhé zúčastnili společně se ZŠ 
projektu Recyklohraní, tentokrát na 
téma „Lovci a sběrači“. S dětmi jsme 
vyrobili jeskyni a společně do ní lovili 
staré mobily. Ty jsme potom předali 
k recyklaci a pověděli si o tom, proč 
je důležité třídit odpad. V měsíci 
únoru jsme nemohli vynechat téma 
zimní olympiády. Fandili jsme českým 
reprezentantům a některé sporty jsme 
si na vlastní kůži vyzkoušeli jak ve 
třídách, tak na naší velké zahradě.

 M Za MŠ Pozořice Lenka Trávníčková

 

Farnost

tato slova na konci ročníků nechali 
vytisknout na trička. Až po čase jsem 
pronikl do hloubky těchto prostých 
slov. Ano, pro mé životní štěstí nezáleží 
na tom, CO SE MI CHCE, ale CO JÁ 
SKUTEČNĚ CHCI, pro co se rozhodnu 
a čemu obětuji třeba i svůj život.

Vzdor otravuje náš život, brání 
nám v opravdovém štěstí, klade nám 
překážky. Když ho necháme, objeví 
se kritika, pomluvy, lenost, strach, 
výmluvy, negativní smýšlení, žárlivost. 
To vše devastuje naše štěstí. Ale teď 
je před námi opět předvelikonoční 
postní doba, která může být výzvou 
a skutečným „lékem“, jak se vším tímto 
„hnisem“ pořádně zatočit. Jak? Předně 
vědomím, že všichni hledáme štěstí. 
Pak si dobře zmapovat, co mě opravdu 
činí šťastným a co mé štěstí ničí. 
Nakonec se vydám správnou cestou, 
i když vím, že v něčem budu muset 
pořádně zabrat. Protože, i když už teď 
se mi trochu nechce, tak OPRAVDU 
CHCI! A také opravdu chci, abychom 
byli šťastní všichni!

Zdroj inspirace: KELLY, M.: Nevzdoruj 
svému štěstí. Doron, 2021

 M Váš P. Pavel Lacina, farář

Duchovní okénko
Taky bojujete se vzdorem?

Já ano. V sobě samém. Vím, že 
mám něco udělat, ale nechce se 
mi. Může to mít tisíce podob, 

a to každodenně. Sám se tomu divím, 
kde se to ve mně bere…

Velmi mi pomohla jedna knížka, 
která tento jev úžasně popsala. Sedí 
to. Mně to pomohlo mé vlasní vzdory 
pojmenovat a tak proti nim účinně 
bojovat. No, účinně? Aspoň se o to 
snažím!

O co tu vlastně jde? Autor zmíněné 
knihy tu poukazuje na paradox, že 
svým vzdorem vlastně vzdorujeme 
svému štěstí. Což je zarážející proto, 
že zároveň po štěstí toužíme. Často 
můžeme projevy vzdoru pozorovat 
mnohem jasněji v životě druhých lidí 
než ve svém vlastním. Moderním 
slovem je dnes „prokrastinace“, tedy 
odkládání povinností na později. Tento 
povahový sklon křiví lidi po stránce 
osobní i profesní, činí z lidí pouhý 
stín jejich pravého já. Proč to tak je? 
Zdá se, že odpověď je univerzální 
a odzbrojujícím způsobem jednoduchá: 
Lidé dělají hloupé věci, jelikož mylně 
věří, že jim přinesou štěstí.

Během mé přípravy na kněžství 
nám jeden představený, když nás 
ráno viděl v kapli ještě napůl spící, 
říkal občas tato slova: „Tak bratři, 
nechce se nám, ale chceme, ne?“ Byl to 
laskavý člověk, jeho výrok byl upřímný 
a opravdu povzbuzující, a tak jsme si 
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Děkujeme všem štědrým dárcům 
za jejich příspěvky, úsměvy, vlídná 
slova a stálou důvěru v tuto sbírku. 
Děkujeme všem malým i velkým 
koledníkům, kteří věnovali svůj čas 
a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem 
radost a požehnání. Letošní sbírka opět 
předčila naše očekávání.

 M Alena Kulíková  
Farní charita Pozořice

Tříkrálová sbírka
Společně se nám podařilo 
vybrat více než 120 tisíc korun

V sobotu 8. ledna 2022 se 
v Pozořicích uskutečnil další ročník 
Tříkrálové sbírky. Minulý rok sbírka 
probíhala pouze online, letos jsme 
měli možnost ji uskutečnit opět i za 
účasti koledníků. Úředně zapečetěno 
bylo letos 17 pokladniček, do kterých 
se nám společně podařilo vybrat 
rekordních 124 484 Kč. Kdo nestihl 
darovat a rád by tak ještě učinil, může 
zaslat příspěvek pomocí online koledy 
na stránkách www.trikralovakoleda. cz, 
a to až do 30. dubna 2022.

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky 
bude využit Oblastní charitou Rajhrad 
zejména na tyto projekty: rekonstrukce 
oddělení A v lůžkovém hospici, 
financování dešťové kanalizace, 
pořízení nových zvonků k postelím 
pacientů, financování nového zadního 
vchodu s dálkovým ovládáním 
a financování nového výtahu u zadního 
vchodu Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa.

vedoucí skupiny ulice výtěžek

Mgr. Marie Belatková Pod kostelem, Na Městečku 12.402 Kč

Adam Beneš Holubická, U školy 3.560 Kč

Bc. Pavel Buchta Na rybníku, Ulička, Za myslivnou 4.620 Kč

Dominik Coufal Spodní Kopec, V Lomě 5.204 Kč

Veronika Coufalová Hostěnická 10.670 Kč

Miroslav Hylmar Šumická 7.960 Kč

Martin Jiráček Úvoz 4.450 Kč

Klára Kalužová, DiS. Nad Ostrůvkem, Na Větřáku 4.300 Kč

Mgr. Kateřina Klečková Horní Kopec 4.444 Kč

Mgr. Lenka Kosourová Velké Lipky 5.470 Kč

Mgr. Petra Kratěnová Na Městečku, V Zámku, Nad sokolovnou 5.645 Kč

Ing. Alena Kulíková Oulehla, Hostěnická, Za mlýnem, Met. Kocourka 11.990 Kč

Jan Petr Malé Lipky 9.320 Kč

Vojtěch Řičánek Jezerská 11.819 Kč

Ing. Dagmar Šantavá Nová, Holubická 8.475 Kč

Božena Škrobová Holubická, Pod Poustkou, Lepky 8.035 Kč

Mgr. Jitka Benešová Kovalovická 6.120 Kč

V městysi Pozořice bylo celkem vybráno 124.484 Kč

online koleda

Fa
rn

os
t

Fa
rn

os
t

42 43



Experiment 72
50 let od založení kapely

Byl to jeden z těch zimních 
pošmourných dnů, ve kterém 
slunce ani na chviličku 

neprorazí temnou oblačnou deku, 
hodiny se zlomyslně pomalu vlečou a vy 
už od rána toužebně vyhlížíte večer, 
abyste mohli znovu zalézt do postele 
a probudit se v jiném ročním období 
nebo aspoň někde u rovníku. Středa. 
Do víkendu daleko, hora na pracovním 
stole dosahuje nedozírných výšin. 
S takovou náladou se vám nechce jít 
dělat rozhovor s pozořickou legendou, 
kapelou, která má brzy oslavit 50 let 
své činnosti. Ale uzávěrka zpravodaje 
je neúprosná, kolegové z redakční rady 
významně ukazují na stále prázdnou 
složku s názvem Rozhovor. Takže kafe, 
sirky do očí a jde se.

Členové kapely právě končí svou 
pravidelnou středeční zkoušku 
v kuchyňce na Dělňáku. Ladí se na 
oslavu 50letého výročí od založení 
kapely. Připravovaný slavnostní koncert 
připomínají plakáty na stole, nachystané 
k vyvěšení po širokém okolí.

V duchu si opakujeme pečlivě 
připravené otázky, abychom se 
dozvěděli opravdu vše o historii 

skupiny, která ovlivnila kulturní 
dění a společenský život několika 
pozořických generací. Měl to být 
seriózní rozhovor nabitý fakty, 
přesnými daty a vysokou informační 
hodnotou.

nabitým sálem. Ne, aby se předváděli, 
ale protože na půl plynu prostě hrát 
neumí. Zbytek večera už plyne zcela 
v režii muzikantů. Vypráví historky, 
vzpomínají na členy kapely, kteří už 
hrají v muzikantském nebi, povídání 
spontánně prokládají písničkami. 
Zcela nečekaně jsme se stali součástí 
nezapomenutelné improvizované 
estrády, možná podobné těm, 
které stály u zrodu country kapely 
Experiment 72.

Chlapi, jak vás vlastně napadlo 
dát dohromady kapelu?

Jako mladí kluci po vojně jsme 
se rozhodli nacvičit divadlo. S režií 
jsme si moc nevěděli rady, tak jsme 
přizvali Jiřího Severu, aby nás vedl. 
Měl zkušenosti z autorství a režie 
tzv. Estrád, které byly oblíbené 
v širokém okolí. Když pan Severa viděl, 
jak se trápíme s divadlem, navrhnul 
nám, abychom raději nacvičili estrádu. 

…jsme kamarádi, partyja, 
celý život jsme spolu. To 

musí bavit.

Tam se i zpívalo, hráli jsme na kytary. 
Premiéra první estrády byla před 
Vánoci 1971 a my jsme hledali název 
pro náš soubor. Před námi účinkovala 
v estrádách skupina Experiment, tak 
abychom se odlišili, dali jsme si název 
Experiment 72. Postupně se z členů 
souboru dala dohromady skupina, 
která od počátku až do dnešních dnů 
hraje českou country. Kapelníka dělal 
Tonda Blahák, po něm nás dlouhá léta 
vedl Honza Ryšánek. Honza měl jako 
jediný hudební vzdělání. Po Honzově 
odchodu do muzikantského nebe je 
kapelníkem Oldřich Kachlík.

Museli jste hrát pod nějakou 
organizací, jak to bylo v době totality 
nutností?

No jasně, správně musely všechny 
kulturní organizace působit pod 
Osvětovou besedou, ale my jsme se díky 
Honzovi Ryšánkovi dostali do ZO SSM 
CEMO Mokrá, kde jsme měli přece jen 

Ovšem už po pár minutách je 
jasné, že všechno bude úplně jinak. 
Než stačíme položit první otázku, 
muzikanti bleskurychle vybalí nástroje 
a spustí první písničku. Hrají jako 
o život. Léty sehrané nástroje, sladěné 
hlasy se rozezní ztichlým Dělňákem 
a najednou je pryč všechna temnota 
dnešního dne. Slunce svítí, les šumí 
a oheň od táboráku příjemně hřeje. 
Chlapi hrají s radostí, naplno, jako před 
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větší svobodu. Svazáci nám vycházeli 
hodně vstříc, poskytli nám zázemí a my 
jsme jim za to hráli na všech akcích.

Museli jsme ovšem absolvovat 
povinné přehrávky. To jsme komisi 
předložili seznam skladeb a z toho si 
komise vybrala náhodné písničky, které 
jsme museli přehrát. Komise hodnotila 
podle různých kritérií – texty, hudba. 
Většina skupin z našeho regionu hrála 
dechovku, tak porota měla radost, že 
přicházíme s jiným žánrem a hodnotila 
nás vysoko.

Kdo vám skládal vlastní tvorbu?
Hudbu i texty nám skládal Zdeněk 

Nohel z Holubic. Ale máme asi jen 
20 skladeb vlastních, ostatní jsou 
převzaté. S jednou z nich, s písničkou 
Řidítka, jsme na Okresním kole Porty 
dostali ocenění za nejlepší text písně. 

Zdeněk Nohel zvaný Rybíz pak rukoval 
na vojnu a po vojně se k nám už 
nevrátil. Ale vzpomínáme, jak jsme ho 
doprovázeli k vlaku, kterým odjížděl na 
vojnu. Stáli jsme na peroně a hráli, vlak 
se pomalu rozjížděl, brečel tam tehdy 
nejen Zdeněk.

A kde jste hráli nejdál?
To bylo v Chorvatsku na Pagu. 

Vyrazili jsme na společnou dovolenou 
i s rodinami, nástroje samozřejmě 
s sebou a hráli jsme večer co večer.

 A nezapomenutelný je zájezd do 
Maďarska! Jeli jsme jako kulturní 
doprovod, měli jsme hrát tři večery 
v týdnu pro ostatní účastníky zájezdu. 
Trochu nemile nás překvapilo, že 
osazenstvo bylo výhradně v seniorském 
věku, lekli jsme se, co nás čeká, ale 
nakonec to byla ta nejlepší parta, jakou 

jsme kdy zažili. Užili jsme s nimi 
srandu a zážitky, na které vzpomínáme 
dodnes.

Hrajete pořád ve stejném složení?
Ale kdepak! Od začátku hraje jen 

Honza Šujan (Hubert) a Olin Kachlík 
(Kolja). Staňa Šmerda (Stryk) s námi 
hraje s různými přestávkami 30 let. 
Ostatní členové přicházeli a odcházeli, 
někteří už zemřeli. V době, kdy jsme 
se ženili, zakládali rodiny a stavěli 
domy, to bylo náročné období. 
Volný čas na hraní jsme hledali jen 
těžko. Ale vydrželi jsme a jsme spolu 
dodnes. Postupně kapelou prošlo na 
třicet muzikantů. Mnozí z nás hrají 

ještě v jiných uskupeních. Teď má 
Experiment osm stálých členů, kteří 
zpívají a hrají na kytary, banjo, bicí, 
kontrabas a foukací harmoniku.

Vaše činnost je spojená 
s legendárními akcemi na salaši na 
Říčkách.

No jéje! Tam jsme dokonce jednou 
natočili film, western. Jezdili jsme tam 
na koních, měli jsme kostýmy, film se 
pak ale bohužel ztratil. Na Říčkách 
jsme trampovali. Vyrazili jsme vždycky 
až v sobotu odpoledne, až jsme měli 
hotové práce kolem domu. Později jsme 
organizovali kulturní akce, většinou 
pro děti. Dětské dny, začátek a konec 
prázdnin. Dalo to spoustu práce, 
protože jsme akci připravili od začátku 
až do konce a pak jsme na ní ještě 
hráli. Ale bavilo nás to a těšilo nás, že 
můžeme lidem dělat radost.

(Pozn. red.: Experimenti jsou 
dodnes nedílnou součástí minimálně 
čtyř kulturních akcí v obci ročně.)

Co vás na tom hraní vlastně baví 
celý život?

Ten život přece! Že jsme kamarádi, 
partyja, celý život jsme spolu. To musí 
bavit.

Odpověď na poslední otázku nebylo 
třeba zodpovídat slovy. Z Experimentů 
nadšení přímo srší. Hrají spolu padesát 
let. Tolik let spolu mnozí lidé nevydrží 
ani v manželství. Experiment 72 ve své 
hudbě neřeší závažná témata, nehledá 
odpovědi na otázky, které trápí svět. 
Nevzpomínají na křivdy a zklamání. 
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Ty nechávají ležet na cestě mezi sedmi 
žlutými kamínky. A možná, že právě 
proto pořád působí jako magnet 
na svoje fanoušky. Ti za nimi jezdí 
i z dálky, aby při jejich písničkách 
zapomněli na svoje starosti, aspoň na 
chvíli se přenesli do světa pohody a od 
našich muzikantů načerpali trochu té 
nezdolné klukovské radosti ze života.

Milí Experimenti 72! Děkujeme za 
energii, kterou nám všem lijete do žil 
už 50 let! Ať je další padesátka stejně 
skvělá a ať Vám to v kapele krásně ladí!

 M Tereza Jiráčková, Aleš Krč

Současní členové skupiny:

Dáša Fuksová – zpěv

Oldřich Kachlík (Kolja) – kapelník, 
kytara, zpěv

Jan Šujan (Hubert) – bicí, kontrabas, 
zpěv

Stanislav Šmerda (Stryk) – banjo, 
kytara, zpěv

Rudolf Lichka – kontrabas, zpěv

Jaromír Hladký – kytara, foukací 
harmonika, zpěv

Stanislav Vítek – kytara, zpěv

Marián Kaláb – kytara, foukací 
harmonika, zpěv
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S N O W B O A R D I N G K P T B
L E D E N H M Í H O T A B E E Ě
V E P R O S I N E C B O D C P Ž
Á T D K R B Z Á S Á Ň K Y I L K
N E E C O N Á V T S N Í H V O O
I J Č B N Y R O H I G L Ú A T V
C I Y E Ú L Y Ž E E L U O K A A
E N K L P Š L Y Ž O V A T U K T
Ě O Ž S T I Á L E D O B O R E C
T V Ě U O U C L Ó P R P M A L E
Š A B R E L Č E A U K Í S M E V
I T A B A M C Ň S Z T J E P D O
Z K S N Ě H U L Á K A Í V O Á D
U A M N L H E R O K H T E U R E
L A S A L N M C H L A D R C N L
K Ó D Í Í S Á Ň K O V A T H A A

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, SÁŇKY, BOBY, HOKEJ, ZIMA, SNÍH, LED, 
PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, VÁNOCE, KLUZIŠTĚ, BRUSLENÍ, BRUSLE, KRMÍTKO, 
RAMPOUCH, JINOVATKA, VÁNICE, CHLAD (2x), LYŽOVAT, SÁŇKOVAT, 
TEPLOTA, SEVER, KÓD, SNĚM, TAH, JÍT, RUKAVICE, ČEPICE, LYŽE, SNĚHULÁK, 
IGLÚ, KABÁT, ŠÁLA, MRÁZ, TUČŇÁK, LEDOBOREC, PÓL, LEDOVEC, BĚŽKY, 
HORY, KAMNA, LEDÁRNA, BĚŽKOVAT, KOULE, JET, BATOH, BOD, UHLÍ, RAK

Osmisměrka

Co se stane ze Sněhurky, když strčí 
nůžky do zásuvky?

Tajenka: „ _ _ _ _ _ _ _ “
Najděte a vyškrtejte všechna slova 
uvedená pod osmisměrkou. Nepřeškrtnutá písmenka pak tvoří tajenku.

 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi
Tajenku nám zašlete na: kniha.pozorice@email.cz. 
Na konci roku z luštitelů vylosujeme pár výherců.

Kalendář

Březen 2022
pá 11. 3. Výtvarná dílnička 

Peněženka – výroba 
z kůže, Dělnický dům, 
17.30, lektoruje Jana 
Fialová, cena 100 Kč

so 12. 3. Kurz péče o stromy – 
techniky řezu, volba 
vhodných odrůd, výběr 
nářadí k řezu, praktická 
ukázka v terénu, radnice 
Pozořice, 9.30, lektoruje 
dendrolog Ing. Tomáš 
Foral

pá 18. 3. Výtvarná dílnička 
Velikonoční parádičky – 
výroba velikonočních 
dekorací ze sádry 
a papíru, Dělnický dům, 
18.00, lektoruje Petra 
Krčová, cena 50 Kč

so 19. 3. Sběr železného 
šrotu a vysloužilých 
elektrospotřebičů 
v Pozořicích, Sbor 
dobrovolných hasičů

ne 20. 3. Vítání jara na Jelenici
pá 25. 3. Cestovatelská přednáška, 

orlovna, 18.00
so 26. 3. Countrybál Experiment 

72 – 50 let na scéně, 
Dělnický dům, 19.00, 
vstupné dobrovolné

Duben 2022
so 2. 4. Ukliďme Česko – 

Čisté Pozořice, sraz 
u Dělnického domu, 9.00

čt–pá 7.–8. 4. Zápis do 1. tříd ZŠ, 
Základní škola Pozořice

so 9. 4. Velikonoční jarmark 
a dílničky, orlovna, 14.00

pá–so 29.–30. 4. Sbírka šatstva 
a dalších věcí, dům 
č. p. 250 (u orlovny)

so 30. 4. Pálení čarodějnic, 
Dělnický dům (hřiště)

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz

v sekci Kalendář akcí

Zábava
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Narozené děti
Listopad 2021

Anna Vopálková – Lepky
Richard Frolka – Za myslivnou
Dominik Beneš – Holubická

Prosinec 2021
Adam Ferdinand Šmerda – 
Pod kostelem
Šimon Ondrejka – Nová
Viktor Sekan – Kovalovická
Miriam Zemánková – Holubická
Laura Ftačníková – Za myslivnou

Leden 2022
Viola Kolářová – U školy

Blahopřání 
jubilantům
Prosinec 2021

80 Stanislav Smílek – Na Větřáku
85 Sylva Kohoutová – Na Větřáku
86 Alois Boehm – Holubická
87 Miroslav Benda – Velké Lipky
87 Vít Neužil – Hostěnická
88 Miroslav Müller – Velké Lipky
89 Oldřiška Nohelová – Holubická

Leden 2021
70 Tinková Marie – Malé Lipky
80 Božena Maňáková – 
      Za myslivnou
85 Věra Mlčochová – Oulehla
86 Anežka Buchtová – 
      Nad sokolovnou
87 Jiřina Neužilová – Hostěnická
87 Věra Zrnečková – Na Městečku
89 Otilie Neužilová – Šumická
89 Zdeňka Sedláková – V Zámku
90 Josefa Bílá – Nad sokolovnou
93 Štěpánka Galová – Holubická

Úmrtí
Listopad 2021

Václav Vrážel – Šumická
Boris Čechovský – Kovalovická
Květoslav Buchta – Nad sokolovnou
Bedřich Kaluža – Úvoz

POZOŘICKÉ OSTATKY
v neděli 27. 2. od 13.30

Kavyl, z.s. a LMŠ Stromík ve spolupráci 
s místními spolky a SDH Pozořice 
vás srdečně zve na

Akci pořádá Kavyl, z.s. a LMŠ Stromík 
ve spolupráci s místními spolky a SDH Pozořice, 
s podporou městyse Pozořice

TRASA PRŮVODU:
13.30 OD HÁJENKY – 14.00 BAR ŽÁROVKA – JEZERSKÁ ZVONIČKA – 
DĚLŇÁK – ORLOVNA – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – HASIČI – 
ZÁVĚR AKCE, POCHOVÁNÍ BASY

Matrika
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      Máte doma oblečení, které již nenosíte? 
Věci, které vám zabírají jen místo? 
         Máme pro ně využití … 

 

Pátek 29. 4. od 16 do 18 hod. 
Sobota 30. 4. od 10 do 12 hod. 
 

 

Dům č. p. 250 (u Orlovny) 

! VĚCI PROSÍM PŘINESTE ČISTÉ A ZABALENÉ DO PYTLE A PROSÍM, POUZE TAKOVÉ, KTERÉ 
JE ZDE UVEDENÉ A STÁLE JE 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:   723 990 864, 728 849 249 

MĚSTYS POZOŘICE A FARNÍ CHARITA POZOŘICE VÁS ZVOU NA 
MIMOŘÁDNOU 

 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! 

VíkendoVka
KŘTINy

NoJó
nordic walking

15 km
+ jóga a nocleh

JaRo: 2.—3. 4. 2022
podzIm: 15.—16. 10. 2022

Už chodíte, chcete si osvěžit techniku, zacvičit si,
strávit čas s lidmi stejného ražení? přihlaste se na:

www.womanonthemoon.cz

Walkeři, zveme Vás na naše každoroční nordic walking akce:

Evrgríny
od roku 2016

2× ročně

12 os.

Už 6. rok
to chodíme

2× ročně

12 os.

Jednodenní
Výšlap

Pálava
nordic walking

15 km

HorNí věsToNIcE: 30. 4. 2022 
KLENTNIcE: 7. 5. 2022

KURZY ŠITÍ
Přijďte si s pomocí krejčové ušít jednoduché šaty, halenku nebo 

kalhoty. Vyzkoušíte si šití na overlocku a coverlocku, naučíte se 
základy šití. Kurzy probíhají v krejčovské dílně v Sivicích. Délka 
kurzu je 10 hodin rozdělených do 5 lekcí. Individuální přístup – 

kurzy po 3 účastnících.

Cena za účastníka je 1 600 Kč.

Bližší informace na tel. čísle 
+420 606 505 113.
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PŘIJMEME
zaměstnance na pozice:

• vedoucí pracovní čety
• instalatéra - topenáře
• stavebního zámečníka

na naše detašované pracoviště v obci Sivice
Českomoravský Cement, a. s. - Závod Mokrá

ETL-Ekotherm, a. s.

www.etl.cz

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

V LETĚ SKVĚLE VYCHLADÍ, V ZIMĚ PŘITOPÍ
Přitápění klimatizací je levnější
než topit plynem nebo přímotopem

PŘIJEDEME A ZDARMA ZKONZULTUJEME
ZAMĚŘÍME > NAMONTUJEME
> UKLIDÍME

KONTAKT POZOŘICE
Jiří Bouma

kalkulace@hugoklima.cz 
773 93 82 82

AŽ SE LÉTO 
ZEPTÁ,
CO JSTE DĚLALI
NA JAŘE...
... Namontovali klimu za akční cenu! :-)

HUGO klima www.hugoklima.cz

 ASW H09 ASW H09
Kvalitní klimatizační jednotky

 ASW H09
výkon chlazení

2,7 KW
A++

 ASW H09
výkon topení
2,9 KW
A+

2,7 KW
A++

2,9 KW
A+

Prodloužená záruka  let

19 999,-
26 999,- 

JARNÍ CENA
vč. DPH

a montáže

Sleva platí na objednávky 
uskutečněné do 30. 4. 2022
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Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem štědrým dárcům 

za jejich příspěvky, úsměvy, vlídná 
slova a stálou důvěru v tuto sbírku. 
Děkujeme všem malým i velkým 
koledníkům, kteří věnovali svůj čas 
a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem 
radost a požehnání. Letošní sbírka opět 
předčila naše očekávání.

 M Alena Kulíková, Farní charita Pozořice
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A víte, co mi přijde pěkné? Jak se ta dnešní doba 
vždy tváří nevlídně, jak se zdá, že se všichni hádají 
a jak ty sousedovy kozy hynou jedna za druhou? Proč 
si teda potom víc a víc pomáháme. Každý rok trhají 
Pozořice (stejně i okolní obce) rekordy v tříkrálových 
sbírkách. Kdykoli je potřeba s něčím pomoci, vždy se 
najdou ochotní dobrovolníci. Ať už šlo o pomoc při 
epidemii, tornádu, počítače pro potřebné či stavbu 
betlému. Není to jen pomoc lokální. Už i v ČR 
se ti nejbohatší hlásí k trendu vytváření nadací 
a redistribuci bohatství, které se ani nedá utratit. 
Dokonce i noví dárci nejsou z generace, která má 
potřebu tím zahlazovat své pochybné privatizace 
a vykupovat svou duši.

Realita je výrazně odlišná od občasných výkřiků 
na sociálních sítích. Ale to asi víme všichni a nikoho 
už to nepřekvapuje. Pořád žijeme ve skvělé době.

Už se tedy nemůžu dočkat, až se naplno rozjede 
sezóna kulturních a společenských akcí a zase se na 
nich všichni potkáme.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 1/2022


