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Slovo starosty
Milí občané Pozořic,

před dvěma měsíci začala tisíc 
kilometrů od nás zuřit válka, která není 
studená, informační nebo hybridní, 
ale ta nejkrutější, při níž umírají lidé. 
Nikdo z nás netušil, že 77 let od druhé 
světové války se dočkáme otevřeného 
vojenského konfliktu na Ukrajině. 
Albert Einstein jednou řekl: „Svět je 
nebezpečné místo k životu, ne kvůli 
lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, 
kteří s tím nic neudělají.“ V únoru 
ihned po propuknutí konfliktu 
se v rámci humanitární sbírky 
vybralo v Pozořicích velké množství 
základních potravin, hygienických 
potřeb, oblečení, spacáků a finančních 
prostředků, které putovaly ihned na 
pomoc lidem zasaženým válečným 
konfliktem. V následujících týdnech 
našlo v pozořických rodinách 
ubytování téměř 80 ukrajinských žen 
a dětí, které prchají před hrozbou smrti. 
Z celého srdce děkuji všem lidem, 
kteří poskytli ubytování v soukromí 
svých domovů, a také všem, kteří 
přispěli v humanitárních sbírkách. 
Protože jste to vy, kteří děláte svět 
bezpečným a pomáháte bojovat proti 
válečnému zlu. Nyní nás čeká důležitý 
úkol, přijmout nové spoluobčany 

do naší společnosti, poskytnout jim 
možnost naučit se česky, dětem místo 
ve školách a školkách a šanci zapojit 
se do společenského a spolkového 
života. Vím, že to zvládneme, protože 
v Pozořicích jsou lidé vstřícní a ochotní 
pomáhat za všech okolností, za což vám 
z celého srdce děkuji.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Na Holubické ulici se blýská 
na lepší časy

Do Pozořic v březnu dorazila 
fantastická zpráva: začínáme 
projektovat dlouho očekávanou opravu 
silnice na Holubice. Jihomoravský 

kraj ve spolupráci s městysem 
Pozořice začíná projektovat kompletní 
rekonstrukci krajské komunikace. 
V rámci projektu navrhneme novou 
dešťovou kanalizaci, chodníky od 
Hájíčku až po konec obce, nové veřejné 
osvětlení a ve spolupráci s EG.D 
uložíme i vzdušné vedení do země. 
Projekt bude zahrnovat kompletní 
opravu komunikace od křižovatky 
s ulicí Nová až po nové logistické 
centrum u Holubic. Je vidět, že pan 
hejtman Jan Grolich má přehled a zná 
problémy ve svém regionu. Jsme rádi, 
že máme všímavého hejtmana, který 
dokáže koordinovat záchranné práce 
na tornádem zpustošeném Hodonínsku 
a zvládá ukrajinskou uprchlickou vlnu, 
ale zároveň nezapomíná řešit problémy, 
které trápí náš region. V letošním 
roce zvládneme připravit projekt pro 
územní rozhodnutí, v roce 2023 projekt 
pro stavební povolení a v následujících 
letech bychom mohli stavět.

Oprava Malých Lipek
V polovině dubna měly začít 

stavební práce v Malých Lipkách. 
Společnost MOPRE, která provádí 
kabelizaci, bohužel neměla k dispozici 
vysokonapěťový kabel, který je nyní 
na trhu nedostupný. Práce začnou 
se zpožděním od 9. května. V týdnu 
od 9. května by měla také nastoupit 
společnost STRABAG a dojde 
k uzavírce ulice. Nejprve se bagrem 
strhnou stávající chodníky, odfrézuje 
se asfaltový kryt a začne se s opravami 
dešťové kanalizace. Na začátku 
července bychom měli mít většinu 
zemních prací za sebou. V průběhu 
července a srpna nás čekají pokládky 
obrubníků, dláždění chodníků 
a přípravy na asfaltování silnice, ale 
o tom si napíšeme v dalším zpravodaji.

Bude to pro občany Malých Lipek 
několik krušných měsíců, ale věřím, že 
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Holubická ulice

Malé Lipky před zahájením prací



to zvládneme a budeme mít zase další 
ulici krásnější a bezpečnější. V průběhu 
stavby prosím nezajíždějte do ulice 
osobními automobily během dne. 
Pokud budete potřebovat obsloužit svoji 
nemovitost, je možné mezi 18.00–6.00 
vjet do ulice a pokud to situace dovolí, 
tak i odstavit auto přes noc. Po celou 
dobu výstavby bude ulice přístupná 
pro chodce, kteří budou mít vyhrazený 
koridor pro pěší na opačné straně, než 
je nyní chodník.

Chodník v ulici Nad 
Ostrůvkem

Stavba chodníku se úspěšně 
chýlí k závěru, zbývá nám postavit 
40 m chodníku a odbočku k novému 
vodojemu na Loučkách, vysadit na 
točně nové stromy a vyasfaltovat 
křižovatku do ulice Za Mlýnem. 
Děkujeme všem občanům ulice 
Nad Ostrůvkem za konstruktivní 
a věcný přístup při řešení nájezdů 
k nemovitostem a při budování 
parkovacích míst před domy, kdy 
se každý občan snažil najít řešení, 
jak bezpečně odstavit svoje vozidlo 

a nebránit tak chodcům při používání 
nového chodníku. Hladkému průběhu 
stavby také přispěly velké zkušenosti 
a každodenní dohled Ing. Jaromíra 
Červenky jako technického dozoru 
stavby.

Sberbank – zablokované 
peníze

Jak jste zaznamenali v médiích, 
na konci února došlo k omezení 
poskytovaných služeb Sberbank, 
u které má náš městys běžný a spořící 
účet s 30denní výpovědní lhůtou. 
V pátek 25. 2. 2022 se nám podařilo 
převést všechny peníze z běžného účtu 
u Sberbank do jiné banky. Vypověděli 
jsme i spořící účet, který má 30denní 
výpovědní lhůtu, avšak mezitím byla 
bance pozastavena činnost, takže se 
nám do dnešního dne nepodařilo 
převést 17 mil. Kč do jiné banky. 
O peníze náš městys nepřišel, ale 
budeme muset počkat několik měsíců 
až let, než dojde k vyplacení všech 
pohledávek. Spolupracujeme se Svazem 
měst a obcí s dalšími postiženými 
obcemi a doufáme, že se nám podaří 

získat většinu peněz zpět. Situace je 
velmi nepříjemná, ale není kritická, 
protože obec má další volné prostředky 
uložené u jiných bank. V loňském 
roce jsme nakoupili bezpečné státní 
dluhopisy ve výši 35 mil. Kč a další 
peníze máme u České spořitelny 
a FIO banky. Pád Sberbank je pro nás 
poučením, že ne vždy na první pohled 
nejvýhodnější nabídka je ta nejlepší.

Hřiště Na rybníku
Nové hřiště si od podzimu užijí děti 

z Jezer. Společnost TR Antoš z Turnova 
dodá kompletně nové herní prvky 
a oplocení z trvanlivého akátového 
dřeva. Děti se mohou těšit na novou 
prolézačku ve tvaru lodě, houpačky, 
pískoviště, zemní trampolínu 
a skákacího panáka. Hřiště bude 
oplocené nízkým dřevěným plotem 
a vybavené také dvěma pohodlnými 
lavičkami. Hřiště podpořila darem 
společnost Českomoravský cement 
ve výši 500 000 Kč, za což jí vřele 

děkujeme. Už se těšíme, jak se ulicí Na 
rybníku bude rozléhat smích a radostné 
dětské výskání.

Dětská skupina v Dělnickém 
domě

Kapacita naší mateřské školy ve 
Velkých Lipkách je menší než počet 
malých Pozoráků, kteří chtějí chodit 
do školky. Proto chceme od září 2022 
otevřít v Dělnickém domě v prostorách 
bývalé mateřské školy dětskou 
skupinu, která bude přijímat děti od 
2 do 5 let. Režim bude podobný jako 
ve školce a tři paní učitelky se budou 
věnovat až 24 dětem. Nyní musíme 
projít procesem schválení od hygieny 
a hasičů. Pokud budeme úspěšní, 
Dělňák bude opět centrem školkáčků. 
Už nyní projektujeme obnovení dvou 
tříd mateřské školy, kterou bychom 
chtěli otevřít v roce 2023 nebo 2024.
 
Ulička – nový vodovod 
a ukládání drátů elektrické 
energie do země

Obyvatelé Uličky si všimli, že počet 
poruch na vodovodním potrubí je 
možná větší než počet vodovodních 
přípojek, proto v letošním roce 
dojde ke kompletní výměně potrubí 
hlavního vodovodního řadu. V roce 
2023 plánujeme ve spolupráci se 
společností EG.D provést ukládání 
vzdušného vedení do země, nové 
domovní elektrické přípojky, nové 
sloupy veřejného osvětlení a kompletní 
rekonstrukci komunikace včetně 
důkladné opravy dešťové kanalizace. 

Ra
dn

ic
e

Ra
dn

ic
e

6 7

Chodník v ulici Nad Ostrůvkem

Hřiště Na rybníku



Věřím, že se nám podaří navázat na 
úspěšnou spolupráci se společností 
EG.D a v příštím roce uděláme zase 
další ulici krásnější. I když je to 
nejkratší ulice v Pozořicích, má stejnou 
důležitost jako všechny ostatní.

Kurz řezu stromů a tvořivé 
dílny

Během března proběhl v Pozořicích 
kurz řezu stromů a také dvě tvořivé 
dílny. Kurz lektoroval Ing. Tomáš Foral, 
studnice příběhů z praxe, zkušeností, 
dendrolog s neuvěřitelnou vášní 
pro své řemeslo, který pro Pozořice 
před několika lety zpracoval pasport 
zeleně. Tentokrát provedl necelou 
dvacítku účastníků problematikou 
řezu okrasných i ovocných stromů. 
Dozvěděli jsme se, kam stromy vysadit, 
aby se mohly dožít vysokého věku, 
jak provést řez, aby se stromy a keře 
s řezem snadno vyrovnaly, zhlédli jsme 
nespočet fotografií úprav zeleně, které 
se povedly, a také těch, které byly pro 
stromy likvidační. Vyrazili jsme i do 
terénu a s nůžkami a pilkou v ruce 
prošli i výsadby v centru obce. Kurz byl 
velmi přínosný, určitě jej zase někdy 
zopakujeme.

Výtvarných dílen se zúčastnili 
ženy, děti a také jeden statečný tatínek. 
Vyráběli jsme velikonoční dekorace 
a šili kožené peněženky. Do konce 
prázdnin plánujeme uspořádat ještě 
jednu dílnu s letním námětem. Bližší 
informace se včas dozvíte na facebooku 
Městys Pozořice a na webových 
stránkách obce.

Prodejní stánek V Zámku
V těchto dnech probíhá instalace 

prodejního stánku vedle Z-BOXu 
Zásilkovny v ulici V Zámku. Tipujete, 
co se tam bude prodávat – a všichni 
máte pravdu! Rádi bychom, aby tam 
bylo všechno. Stánkovým prodejem 
chceme podpořit zejména místní 
malovýrobce a prodejce, umožnit 
začínajícím podnikatelům vyzkoušet 
si úspěšnost a zájem o své produkty. 
My zákazníci si zase můžeme snadno 
nakoupit originální výrobky přímo 
v Pozořicích. Zatím vyzkoušíme 
střídavý prodej různých produktů 
po jednotlivých dnech, časem třeba 
dojdeme k ucelenějšímu řešení. 
Stánek obci bezplatně zapůjčila MAS 
Slavkovské bojiště v rámci projektu 
na podporu podnikání a produkce 
lokálních výrobků. Zveme i vás 
k prodeji. Nevadí, jestli máte málo 
zboží, můžete prodávat jen pár hodin 
v týdnu. Nebo třeba raději vyrábíte, než 
prodáváte? Ozvěte se nám na telefonu 
723 990 864, společně najdeme řešení.

 

Pozořice pro 
Ukrajinu

Když vycházelo číslo minulého 
zpravodaje, nevěděli jsme, jaké události 
čekají za dveřmi.

V den, kdy z tiskařského stroje 
vyjížděly stránky našeho zpravodaje 
s optimistickým výhledem do jarních 
měsíců, dopadaly na domy v Kyjevě 
a Charkově na Ukrajině první ruské 
bomby. Nejen občané Pozořic, ale 
také obyvatelé okolních obcí bleskově 
pomohli shromáždit neuvěřitelné 
množství humanitární pomoci pro 
Ukrajinu zasaženou válkou. Do 
dnešního dne odjelo z Pozořic pět 
dodávek jídla, spacáků, zdravotnického 
materiálu, hygienických potřeb 
a dětského vybavení pro první pomoc 

lidem prchajícím před válečným 
konfliktem, ale také přímo na frontu 
pro muže bránící svou zemi. Dalšími 
darovanými předměty postupně 
vybavujeme bydlení pro lidi z Ukrajiny, 
kteří na Moravě hledají azyl. Dvůr 
pozořické radnice se proměnil 
v místo rychlé pomoci – potřební zde 
najdou oblečení, trvanlivé potraviny, 
drogerii, lůžkoviny, matrace, funguje 
i nábytková banka. Pokud jste i vy 
ubytovali rodinu z Ukrajiny, přijďte 
a vezměte si, co potřebujete k zařízení 
ubytovacího prostoru, je to tu pro vás 
připravené.

Množství materiálu, který prošel 
naší sbírkou, je neuvěřitelné. Je 
důkazem vaší velkorysosti a ochoty 
pomáhat. Bleskově reagujete na výzvy 
na facebooku a vozíte, co je potřeba. 
Díky vám umíme pružně reagovat 
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na aktuální potřeby a pomoc je tak 
velmi efektivní. Poděkovat je zde 
potřeba hlavně Petře Kratěnové, která 
téměř denně přichází ke sbírce, aby 
urovnala a zařadila nové dary, díky 
její tiché pomoci je všechno přehledné 
a v pořádku.

Aby se ukrajinští studenti mohli 
zapojit do distanční výuky a zůstali 
v kontaktu se svými školami na 
Ukrajině, zásobuje je Milan Petr 
použitými notebooky.

Je téměř neuvěřitelné, že tak 
rozsáhlá pomoc je poskytována téměř 
zdarma. Obec finančně podpořila 
hostitelské rodiny částkou 2 500 Kč 
v prvním měsíci ubytování, dál už 
podpora běží ze státních peněz. 
Vybavení bytů, oblečení, jídlo či domácí 
potřeby získáváme z vašich darů. 
A pokud je potřeba něco dokoupit, 
případně podpořit příchozí alespoň 

když siréna volá naše hasiče k ohni. 
Vyděšené otázky v smskách, jestli ta 
paní v obecním rozhlase náhodou 
nevolala k poplachu. Nefňukají, 
nestěžují si. „Ukrajinská žena vždycky 
vstane,“ to je jejich heslo. S danou 
situací se snaží vyrovnat nejlépe, jak 
umí. Shání práci, hledají školu pro děti, 
učí se česky. Jenom občas se jim oči při 
řeči zalijí slzami – když manžel pošle 
fotku, jak ve vojenském mundúru se 
samopalem v ruce slaví narozeniny, 
když se po dvou nekonečných dnech 
ticha ozvou synové z fronty anebo když 
přijdou zprávy o dalším bombardování 
jejich města.

Jestliže se nad Ukrajinou 
otevřelo peklo, nad Pošukovem se 
otevírá nebe. Desítky rodin, které 
nezištně poskytují ubytování ve 
svých domovech, pomáhají „svým“ 
Ukrajincům shánět práci, zapojit se 
do běžného života v České republice. 
Trpělivě se vyrovnávají s kulturními 

rozdíly, vysvětlují a s bravurou 
překonávají jazykovou bariéru. Lidé ale 
nepomáhají jen s ubytováním. V čele 
pomáhajícího peletonu stojí škola 
v Pozořicích, která přijímá ukrajinské 
děti. Ty ve skupině vrstevníků 
alespoň na chvíli zapomenou na své 
zcela nedětské starosti, intenzivně 
se učí česky. Dospělé zase dvakrát 
týdně navečer učí česky paní Milena 
Trávníčková z Hostěnic. Alespoň 
základní znalost jazyka je nezbytná 
pro hledání zaměstnání. Mnozí z vás 
nabízíte krátkodobé brigády – nejčastěji 
pomoc v domácnosti nebo na zahradě. 
Tato pomoc je neocenitelná. Lidé 
z Ukrajiny nechtějí milodary. Stydí 
se za svou situaci a pokud už musí 
pomoc přijmout, chtějí ji nějakým 
způsobem vynahradit. Poskytnutím 
byť jednorázového výdělku umožňujete 
uprchlíkům vyrovnat se důstojným 
způsobem s jejich situací. Několika 
lidem se už podařilo sehnat trvalé 
zaměstnání. Byť to jsou vesměs špatně 

symbolickým obnosem pro prvních 
pár dnů, využíváme peníze ze sbírky 
Koláč pro Ukrajinu, kterou uspořádala 
Farnost Pozořice s neuvěřitelným 
výsledkem 60 095 Kč.

…

Když šla Larisa 23. února večer spát, 
myslela, že ji čeká ráno jako každé jiné. 
Myslela na svou dceru, jak zvládne 
zkoušku ve škole, a na své pracovní 
povinnosti. Netušila, že se ráno vzbudí 
do války. Když vstávala, slyšela bomby 
dopadající na její město, Kyjev.

Poline, Daria, Nasťa, Anna, 
Jana, Larisa, Maria, Ludmila, Daňo, 
Oksana, Dymitrij, Oleh, Kristina, 
Ilja, Olena, Maksym, Roman, Olga, 
Hana, Tatiana, Nikita, Iliana, Vasyl, 
Veronika, Olesandra, Zlata, Bogdana, 
Irina, Natalia, Viktoria, Oles, Jaroslava, 
Katarina a mnoho dalších. Ženy, děti 
a senioři, kteří žili svůj obyčejný život, 
ne nepodobný tomu, který žijeme my. 
Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny 
převrátil jejich plány a sny naruby. 
Bomby a ničivé střely během několika 
dnů rozdělily rodiny. Ženy od mužů, 
děti od otců. Přichází k nám do Pozořic, 
Sivic, Tvarožné, Kovalovic a Viničných 
Šumic. Oč menší jsou jejich zavazadla, 
o to větší jsou traumatické zážitky, 
které nesou s sebou. Nevypráví o nich. 
Nemají sílu. Jen sem tam nevědomky 
prozradí, co mají za sebou. Pětiletý 
chlapeček, který nechce vejít do domu, 
protože má strach, že ho zase čeká 
několik dní v protiatomovém krytu. 
Žena běžící se schovat před letadlem. 
Bleskurychle připravená taška do krytu, 
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placené pomocné práce, jsou za práci 
všichni rádi. Jak se totiž válečný 
konflikt prodlužuje, vyvstává nutnost 
podporovat příbuzné na Ukrajině. 
Mnozí uprchlíci mají ve své zemi staré 
rodiče, kteří si už na odchod ze země 
netroufli. V mnoha městech je situace 
kritická, ceny potravin a základního 
vybavení se zvyšují každým dnem 
a lidé, kteří v zemi zůstali, trpí vážným 
nedostatkem jídla.

Je pochopitelné, že nastalá situace 
s sebou nese spoustu otázek a obav. 
Jen několik pamětníků zažilo válku na 
vlastní kůži. Většina z nás žije celý život 
v bezpečí a míru a válečný konflikt 
v téměř sousední zemi nás může 
pořádně vykolejit. Nemáme zkušenost 
s přijetím statisíců uprchlíků do země. 
Stále však žijeme na tom šťastnějším 

Ukrajina pro Pozořice
Lidé z Ukrajiny přicházející do 

našich obcí mnohdy zastávají profese, 
které jsou u nás velmi poptávané. 
Máme zde učitelku matematiky, 
angličtiny, malířku pokojů, cukrářku, 
kadeřnici, manikérku, učitelku 
v mateřské škole, obchodní zástupkyni, 
organizátorku v humanitárních 
organizacích, sádrokartonářku, 
finanční poradkyni. Pozořická 
technická skupina se rozrostla 
o Olanu – zahradní architektku. 
Olana plní naše sny o skutečném 
zahradníkovi ve službách obce. 
Kudy projde, tam zůstávají dokonale 
upravené záhony, pečlivě zastřižené 
okrasné keříky, těšíme se, že pod 
jejím vedením vzniknou v obci nové 
trvalkové záhony.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Program rozvoje 
městyse Pozořice
na období 2022–2027

Loni v létě jsme vás, milí občané, 
požádali o vyplnění dotazníku, který 
sloužil jako podklad pro přípravu 
programu rozvoje městyse Pozořice na 
léta 2022–2027. Všem, kteří dotazník 
vyplnili a odevzdali, tímto děkujeme, 
na radnici se vrátilo 439 vyplněných 
dotazníků z celkového počtu 1 818. 
Nyní vám krátce přinášíme některé 
z výsledků. Pokud máte zájem 
o kompletní znění programu, naleznete 
jej na webových stránkách městyse 
www.pozorice.cz v sekci Úřad – 
Program rozvoje městyse.

Mezi nejpalčivější problémy dle 
názoru občanů patří doprava a s ní 
související nebezpečnost některých 
křižovatek a celkově silničního 
provozu, zejména nedodržování 
povolené rychlosti. To souvisí 
s trendem zvyšujícího se počtu 
automobilů obecně, které navíc musí 
také někde parkovat. Pozořice žijí 
aktivním společenským a kulturním 
životem, na němž se podílí také 
velké množství spolků, které v obci 
působí. Spolková činnost se svými 
aktivitami zaměřuje na všechny 
věkové kategorie. Občanům však 
chybí kvalitní restaurace, která 
byla zmiňována v komentářích 
u několika otázek. Kladného ohlasu se 
dočkaly nové chodníky, vybudovaná 
sportovní infrastruktura v podobě 

kousku zeměkoule. Jsme v pozici těch, 
kteří mohou pomoc nabízet. A já jsem 
velmi hrdá, že Pozoráci a obyvatelé 
sousedních obcí poskytují pomoc 
opravdu velmi intenzivně. V současné 
době u nás bydlí víc než osmdesát 
uprchlíků z Ukrajiny. Osmdesát 
lidí, kterým jste možná zachránili 
život. Taková vlna solidarity není 
samozřejmostí a já musím jen souhlasit 
se slovy Poliny z Oděsy: „Nadosmrti 
nezapomeneme na vlídnost a otevřenou 
náruč, s jakou nás Češi a Pozořice 
přijaly, když jsme byli v nouzi. Nikdy 
bych nevěřila, že je toto možné, a je to 
pro nás důkazem, že dobro na Zemi 
stále vítězí.“

Sláva Ukrajině!
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multifunkčního hřiště, workoutového 
hřiště, také provedené opravy budov 
a prostranství (náměstí, kostel, fasáda 
OD Hruška, sokolovna, Dělnický dům). 
Pozitivně byly hodnoceny výsadba 
a údržba zeleně, vysazené stromy, 
trvalkové záhony a bankomat v obci.

Zajímavý výsledek přinesla otázka 
č. 27: „Je podle vás přínosný navigační 
systém (směrovky) v obci?“ 330 
respondentů odpovědělo kladně, což 
již stojí za zamyšlení, v jaké podobě 
by navigační systém v městysi mohl 
fungovat.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Třídění 
elektrospotřebičů

Češi se svým přístupem 
k třídění odpadu úspěšně podílejí na 
celoevropském recyklačním průmyslu, 
významným způsobem pomáhají šetřit 
přírodní zdroje surovin a přispívají tak 
k vyšší ochraně životního prostředí.

Jedním z palčivých problémů, který 
bohužel neustále řešíme, je kompletnost 
spotřebičů předávaných k recyklaci. 
Mnoho z nich obsahuje nebezpečné 
látky, které při neodborném zacházení 
mohou ohrozit zdraví a bezpečnost lidí 
nebo poškodit životní prostředí.

Zjednodušeně se dá říci, že 
kompletní elektrozařízení obsahuje:

• hnací část (motor, kompresor, topné 
těleso, indukční či mikrovlnný 
zdroj, apod.),

• hnanou část (např. převodovka, 
buben, plotna, trouba, fritovací 
nádoba, čerpadlo, chladicí okruh),

• nosnou konstrukci či plášť.
U chladicích zařízení představuje 

největší riziko neodborná demontáž. 
Základní funkci – chlazení – 
totiž zajištují látky, které mohou 
z dlouhodobého hlediska výrazně 
poškozovat životní prostředí, ale také 
bezprostředně ohrozit lidské zdraví.

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony 

byly a stále ještě jsou největším 
strašákem. Nejen, že je už jejich výroba 
zakázána: nesmějí se už ani opravovat, 
pouze odborně likvidovat. Freony totiž 
narušují ozonovou vrstvu a způsobují 
globální oteplování. Úbytek ozonové 
vrstvy umožňuje pronikání UV záření 
na zemský povrch. To má dopad na 
poškození očí, ale především to přispívá 
ke vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné 
jsou ale i přímé dopady – podrážení 
i poškození dýchacích cest, očí i kůže, 
vyšší koncentrace mají negativní vliv na 
srdeční činnost a na centrální nervovou 
soustavu. Ve výrobě je nahradila 
chladicí zařízení plněná takzvanými 
f-plyny. Označují se také zkratkou 
HFC. Ty nenarušují ozonovou vrstvu, 
ale podílí se na oteplování naší planety. 
Pokud je tedy poškozen chladící okruh 
chladničky, jsou vypouštěny do ovzduší. 
Pro chlazení některých chladniček 
se nově používají i přírodní chladiva. 
Ozonovou vrstvu nenarušují, jsou ale 
buď vysoce hořlavé nebo jedovaté.

Odborníci tvrdí, že celosvětově 
má neodborná demontáž chladicích 
zařízení ročně na svědomí vznik osmi 
milionů tun ekvivalentu CO2. To je 
stejné množství, o jaké se postarají 
roční emise šesti milionů aut. Zhruba 
stejný počet osobních automobilů jezdí 
dnes po českých silnicích.

Mějte to prosím na zřeteli, když váš 
spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj 
a kompletní jej bezplatně odevzdejte:

• na vyznačeném místě zpětného 
odběru,

• přímo v prodejnách při nákupu 
nového spotřebiče,

• na sběrném dvoře v Pozořicích
 M Tereza Jiráčková 

místostarostka městyse Pozořice

 

Záchrana 
lidského života
Doplnění

V minulém čísle jsme psali 
o záchraně života muže, který byl 
napaden v říjnu v autobusu z Brna. 
Přímí svědci události nás upozornili, že 
by byla škoda zapomenout na mladého 
muže Jendu Ondráčka z Pozořic, 
který podle pokynů paní doktorky 
Pospíšilové pohotově poskytl pomoc 
raněnému. Chybu tedy napravujeme 
a ještě jednou děkujeme všem, kteří se 
tehdy podíleli na zvládnutí náročné 
situace.
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Z hasičské 
zbrojnice

V pátek 18. února zásahová 
jednotka absolvovala noční cvičení 
u chaty Jelenice. Sobotní dopoledne 
výcvik pokračoval. Kromě nácviku 
několika útoků byla otestována dýchací 
technika, prověřena práce s lafetovou 
proudnicí na tatře, oprášena pravidla 
radiokomunikace nebo odzkoušen 
zásah po žebříku s jištěním, na závěr 
pak všichni absolvovali písemné 
znalostní testy. Cvičení bylo zakončeno 
obědem v restauraci U Zajíčků v Mokré.

V sobotu 19. března se konal 
sběr železného šrotu a vysloužilých 
elektrospotřebičů, kterého se zúčastnilo 
více jak 20 členů sboru.

Blahopřání
Bratr Jiří Sukovatý dne 2. dubna 

oslavil své 85. narozeniny. Do sboru 
vstoupil v lednu 1952 ve svých 
necelých 15 letech a k dnešnímu dni 
je u sboru úctyhodných 70 let. Již od 
prvních let ve sboru se čile zapojil do 
jeho aktivit. Je pamětníkem zásahů, 
u kterých se ještě používalo historické 
vozidlo Chevrolet, které mohlo jezdit 
k požárům až do roku 1967, kdy byl 
z bezpečnostních důvodů vydán zákaz 
používání otevřených vozidel v požární 
ochraně. Aktivně se podílel na výstavbě 
hasičské zbrojnice a v poměrně 
mladém věku se začal také zapojovat 
do funkcionářské práce na různých 

úrovních v rámci sboru. Působil 
ve funkci hospodáře sboru v letech 
1971–1975, ve funkci jednatele v letech 
1975–1976, ve funkci starosty v letech 
1983–2004 a ve funkci místostarosty 
v letech 2004–2015.

Jeho činnost ovšem přesáhla 
i místní sbor a byl také činným 
pracovníkem na vyšších postech. 
V rámci Okresního sdružení hasičů 
byl členem OKRK v letech 1986–1991 
a jeho předseda v letech 1991–2000. Byl 
i pracovníkem sekretariátu výkonného 
výboru OSH v letech 2000–2015 
a působil i na krajské úrovni, konkrétně 
na pozici člena KKRK v letech 
1988–1991. Je nositelem velké řady 
vyznamenání a medailí – jmenovitě 
čestného uznání SDH, čestného 
uznání OSH, čestného uznání KSH, 
čestného uznání SH ČMS, medaile Za 
příkladnou práci (1985), medaile Za 

zásluhy (1990), medaile sv. Floriána 
(1997), medaile Za mimořádné zásluhy 
(2000), Řád sv. Floriána (2015). Od 
roku 2005 je držitelem nejvyššího 
vyznamenání, které může hasič získat – 
Zasloužilý hasič.

SDH Pozořice oslavenci přeje 
hodně štěstí, zdraví, elánu a vytrvalosti 
do dalších let! A také bychom rádi 
poděkovali za dlouholetou obětavou 
činnost pro náš sbor.

Několika dříve narozeným členům 
sboru jsem položil pár otázek na 
konto oslavence a přikládám vybrané 
odpovědi:

Vzpomenete si, jak na Vás působil 
Jirka Sukovatý, když jste jako nový 
člen přišel do sboru?
• Pokrokový člověk, neupjatý, věnoval 

se hasičům tělem i duší.
• Velký respekt k němu.
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• Velice kladně, hasič ze staré gardy, 
který plně zastával hasičské heslo 
Bohu ke cti, vlasti k ochraně 
a bližnímu ku pomoci.

Co je podle Vás největším 
přínosem Jiřího Sukovatého pro SDH 
Pozořice?
• Pozvednutí hasičů v obecné rovině, 

družba s obcí Stupava.
• Pragmatický přínos do sboru, přinášel 

klid, urovnával rozpory.
• Pečlivý a pracovitý člověk, který 

pracoval pro hasiče na 120 %, za což 
dostal i mnoho vyznamenání.

Vzpomenete si na nějakou 
úsměvnou historku s Jiřím 
Sukovatým?
• Jeden večer jsme spolu jeli na motorce 

do Mokré na karneval, tam nám 

ale někdo propíchl kolo a museli 
jsme tak nad ránem tlačit motorku 
zpátky do Pozořic. Hned v 7 hodin 
bylo ale cvičení, při kterém jsme jeli 
s Chevroletem do lesa na Říčky, kde 
jsme bohužel zapadli a museli auto 
nějakou dobu vyprošťovat.

Čeho si na Jiřím Sukovatém 
nejvíce vážíte?
• Vstřícnosti a kamarádství, nikdy nic 

nepokazil, dával dohromady sbor.
• Sportovec každým coulem, klidný, 

rozvážný člověk.
• Jeho svědomitosti a poctivé práce, 

kterou dělal nejen u hasičů, ale 
i v Sokolu a kdekoli jinde.

Dokázali byste Jiřího Sukovatého 
charakterizovat jedním slovem 
(případně několika pár slovy)?
• Poctivý a obětavý člověk.
• Sportovec, aktivní pohodář.
• Železný muž.
• Borec.

Pozvánka na soutěž
Po dvouleté „covidové“ odmlce 

bychom vás rádi opět pozvali na 
hasičskou soutěž, která se bude konat 
v neděli 19. června odpoledne, nově 
u hřiště na Oulehlách. Pro návštěvníky 
bude připraveno občerstvení 
i doprovodný program (např. moderní 
verze stopované pro děti i dospělé 
s využitím mobilní aplikace, degustace 
piv a další).

 M Za SDH Pozořice kronikář
 

Český svaz 
ochránců přírody
Čisté Pozořice

V sobotu 9. dubna jsme se i přes 
velmi nepříznivé počasí sešli se 
skupinou dobrovolníků a vydali se 
vyčistit Pozořice od odpadků. Začali 
jsme velkou strání u Dělnického domu, 
kde byl nepořádek nashromážděný 
za několik let, ale ti největší siláci pod 
vedením dobrovolných hasičů se do 
toho obuli a vše bylo uklizeno. Další 
parta prošla cestami v Rékoví a také 

vysbírala několik pytlů odpadu. Jednu 
velkou trasu – celou ulici Holubickou – 
uklidila parta v čele s Davidem 
Benešem. Uklízecí dopoledne jsme 
zakončili v Panské zahradě, kde jsme 
si opekli špekáčky a dali si výborný 
čaj a svařáček, který pro nás připravily 
členky z Klubu žen.

Děkuji městysi Pozořice 
a vedoucímu technické skupiny, že nám 
opět byli velmi nápomocní při svážení 
odpadků a také při jejich likvidaci. 
Musím všechny účastníky pochválit za 
jejich odvedenou práci! Děkuji, že vám 
není příroda lhostejná!
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Hnízdí u nás???
Během května se s námi můžete 

projít příjemnou procházkou od 
zdravotního střediska až k Poustce, 
kdy budeme s ornitologem po celé trase 
kontrolovat obsazení ptačích budek. 
Děti dostanou mapku a nalepí si k 
budkám druhy ptáčků, které v nich 
budou. Odborný výklad, a zajisté nejen 
k ptáčkům, nám podá Ing. Aleš Straka, 
který v okolí Pozořic pověsil více než 
500 ptačích budek.

O termínu vás budeme informovat 
obvyklými kanály

Budeme se na vás těšit!

 M Za ČSOP Pozořice 
Eliška Kameníková

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

24. února 2022 byl odstartován 
Turnaj v bowlingu O pohár starosty 
městyse. Soutěžní den je čtvrtek, kdy 
se soutěžící schází na orlovně, aby 
odehráli další z deseti kol této soutěže. 
V příštím čísle zpravodaje s radostí 
zveřejníme vítěze tohoto klání!

Volejbalové mládežnické soutěže 
stále pokračují a dospělým se již blíží 
zahájení jejich soutěžních sezón.

26. 2. 2022 proběhlo v tělocvičně ZŠ 
Sivice 5. kolo a 19. 3. 2022 v Bučovicích 
6. kolo OP kadetek. Sestava družstva: 
Zora Blaháková, Klára Divácká, 
Viktorie Drápalová, Adéla Jonášová, 
Kateřina Kamínková, Anna 
Ondroušková, Jitka Provazníková, 
Anna Svačinová, Zuzana Svobodová, 
Martina Šrotířová a Anita Tomancová. 
Výsledky zápasů 5. kola: Pozořice – 
Křenovice: 1:2, Pozořice – Bučovice: 
0:2, Pozořice – Vyškov 0:2. 6. kolo: 
Křenovice – Pozořice 2:0, Bučovice – 
Pozořice 2:0, Vyškov – Pozořice 2:0.

5. kolo OP žactva: 26. 2. 2022 
v Rousínově hrála skupina A našich 
žáků tentokrát ve složení: David 
Divácký, Adam Klímek, Marek 
Kratěna, Ondřej Kužel, Matěj Šrotíř, 
a Ondřej Tinka. Výsledky našich 
zápasů přinesly druhé místo a setrvání 
ve skupině A: Pozořice – Křenovice 2:0, 
Bučovice – Pozořice 0:2, Rousínov – 

Pozořice 2:0. Dne 27. 2. 2022 v Sivicích 
proběhl turnaj skupiny D, kde hrály 
naše žákyně: Petra Kamínková, Tereza 
Klímková, Zuzana Kratěnová, Alena 
Růžičková, Veronika Šantavá a Daniela 
Tišnovská. Výsledky zápasů: Pozořice – 
Rousínov 0:2, Pozořice – Šlapanice 
2:1, Pozořice – Slavkov 0:2. To bohužel 
znamená poslední místo a sestup 
do skupiny E :-( 6. kolo OP žactva: 
27. 3. 2022 v Křenovicích skupina 
A – žáci. Jednotlivé zápasy: Pozořice – 
Křenovice 2:0, Pozořice – Bučovice 
2:1, Pozořice – Rousínov 2:0. Pozořice 
tentokrát získaly 1. místo! V Sivicích 
hrála skupina E – žákyně. Výsledky 
znamenají 1. místo a postup zpět do 
skupiny D: Pozořice – Vyškov E 3:0, 
Pozořice – Vyškov H 3:0.

Šestý turnaj v barevném 
minivolejbalu se konal v neděli 

3. 4. 2022 v Křenovicích. Modrá 
(nejstarší) kategorie: 7. místo: Simona 
Kiliánová, Petra Kamínková a Daniela 
Musiolová, 6. místo: Adéla Musiolová, 
Tereza Klímková, Veronika Šantavá. 
Červená kategorie: 1. místo: Sofie 
Horáková a Veronika Grolichová. 
Oranžová kategorie: 5. místo: Viktorie 
Hylmarová a Monika Coufalová, 5. 
místo: Klára Staňková a Eva Zemanová, 
2. místo: Daniel Malach a Edita 
Kosourová. Žlutá (nejmladší) kategorie: 
6. místo: Kryštof a Jakub Pernicovi, 6. 
místo: Barbora Němcová a Magdaléna 
Šmerdová, 4. místo: František Tinka 
a Vavřinec Hřebíček, 3. místo: Jana 
Kuklínková a Blanka Tomancová, 2. 
místo: Lukáš Brabec a Vojtěch Hylmar, 
2. místo: Zdeněk Hašek a Florián 
Hřebíček.
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Orel a kultura
V sobotu 9. dubna se po dvouleté 

pauze uskutečnil na orlovně 
Velikonoční jarmark a dílničky. I když 
počasí zrovna velikonočně naladěno 
nebylo, všichni, kdo se zúčastnili, 
si akci dobře užili. A co vše bylo 
k mání? Nakoupili jsme si perníčky, 
kraslice, voňavé svíčky a mýdla, 
softshellové oblečení pro děti, domácí 
sýry a bylinkové speciality, slaďoučké 
makronky a pralinky, dekorace 
pletené z papíru, háčkované věcičky, 
tašky, ubrusy, zástěry a mnoho šitých 
dekorací. A v neposlední řadě jsme 
mohli ochutnat několik ukrajinských 
specialit, které si pro nás připravily 
ženy a dívky, které v Pozořicích 
a blízkém okolí v posledních dnech 
našly svůj domov. Pro děti byly 

připraveny výtvarné dílničky, o které 
byl opravdu velký zájem. Perníčků 
napečeme příště určitě víc! :-) A kdo si 
perníček nesnědl hned na místě, spolu 
s ním si mohl domů odnést zdobená 
vajíčka, papírové kytičky nebo veselé 
ptáčky.

 M Orel jednota Pozořice

 

TJ Sokol Pozořice
Koncem února se oddíly florbalu 

dětí (přípravky i mladších žáků) 
zúčastnily krásného turnaje sokolských 
a orelských týmů ve Střelicích. 
Nervozita u dětí byla znát. Některé 
děti hrály turnaj po dvouleté pauze, 
některé úplně poprvé. Ale oba oddíly 
podaly výborné výkony a bojovaly 
velmi srdnatě. Se všemi týmy dokázaly 
hrát rovnocenné zápasy, jen jim při 
střelbě na branku chyběla přesnější 
muška a trocha toho štěstí. Ale výhra 

závěrečného zápasu pozořickým 
mladším žákům nakonec zlepšila 
náladu.

Příchod jara jsme 20. 3. oslavili 
valnou hromadou, tento rok 
volební. Překvapila nás opravdu 
hojná účast, i když venku bylo tak 
pěkné počasí, jako stvořené pro 
pobyt venku. Povídání v přátelském 
duchu vyvrcholilo volbou nového 
výboru. Členové minulého výboru 
se jen přeskupili do nových rolí, jen 
dosavadní starosta Pavel Topinka nás 
opouští a stěhuje se do Prahy i s celou 
rodinou. Novým starostou se tak stává 
Miloš Tinka, doposud náčelník. Jsme 
rádi, že jsme mohli přispět ukrajinským 
ženám bydlícím v Pozořicích. Účastníci 
si na valné hromadě mohli koupit jejich 
dobroty, které nám pro tuto příležitost 
napekly.

26. 3. se v Zastávce u Brna utkal 
florbalový oddíl mladších žáků s dvěma 

týmy z Rosic u Brna. Jsme velmi rádi, že 
děti mohou už zase poměřovat své síly 
s okolními týmy, protože je to motivuje 
k lepším výsledkům. Poděkování patří 
také rodičům, kteří děti podporují 
a vozí je na zápasy.

Dne 26. 3. v podvečerních hodinách 
na sokolovně zavládla příjemná 
atmosféra. Konala se zde slavnostní 
prodloužená tanečních pro mládež 
z Pozořic a okolí. Před zahájením ještě 
páry honem nacvičovaly slavnostní 
tanec na zahájení plesu, polonézu, 
a opakovaly si všechny tance, které se 
měly možnost naučit při 12 setkáních. 
I když byl kurz na podzim přerušen 
kvůli covidu a hodně párů taneční 
lekce vzdalo, přece jen 30 párů vydrželo 
až do prodloužené. Rodiče a prarodiče 
si večer velmi užili a těšili se pohledem 
na krásně oblečenou mládež.

Jarní neděli 10. 4. se tři naše 
cvičitelky atletiky rozhodly věnovat 
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vzdělávání v Olomouci. Zúčastnily se 
školení Cvičení pro správné držení těla 
se zaměřením na děti. Celý den byl 
velmi zajímavý a podnětný, zejména 
díky sympatickému přístupu lektorky, 
fyzioterapeutky Lenky Fasnerové, která 
se věnuje mimo jiné poradenství pro 
sportovní dětské profesionální kluby. 
Cvičitelky se naučily hodně cviků, které 
budou postupně zařazovat do hodin 
atletiky, aby podpořily správný vývoj 
dětí, které tam chodí.

Přeji vám krásné jarní dny, ať jsou 
naplněné radostí z pučící přírody a také 
sportováním venku.

 M Lucie Hajkrová  
za Sokol Pozořice

 

Fotbal  
SK Pozořice

V době psaní tohoto článku jsou již 
všechny mistrovské soutěže rozehrány 
a všech našich 6 mužstev urputně bojuje 
na zelených trávnících o cenné body.

Mladší a starší přípravka U9, U11
Obě naše přípravky již také zahájily 

svoje mistrovské soutěže. Tréninky 
přípravek vedou zkušení a proškolení 
trenéři každé pondělí a čtvrtek od 
17.00. Během tréninků se na hřišti 
pohybuje zhruba 30 dětí. Během 
zimní přestávky absolvovala obě 
naše mužstva přípravek zimní halové 
turnaje, ve kterých sbírala s kvalitními 
soupeři cenné zkušenosti. Tréninky 
během zimní přestávky probíhaly 
v tělocvičnách místních ZŠ (Pozořice 
+ Sivice) a na multifunkčním hřišti 
v Pozořicích.

Mladší žáci U13
Aktuální umístění v tabulce 

okresního přeboru je 4. místo se ziskem 
2 bodů a skóre 41:18, kdy na první 
místo ztrácí pouhých 5 bodů. Během 
zimní přestávky se mužstvo mladších 
žáků zúčastnilo kvalitně obsazeného 
halového turnaje Starez Cup, který se 
hrál v nafukovací hale v Brněnských 
Ivanovicích.

Dorost U19
Dorost absolvoval podle plánu 

také zimní přípravu v tělocvičně a na 
multifunkčním hřišti. Aktuálně se 

dorost SK Pozořice nachází na 10. místě 
krajské soutěže se ziskem 16 bodů 
a skóre 18:46.

B mužstvo dospělých
Toto mužstvo hraje IV. třídu a zatím 

je se ziskem 6 bodů na 7. místě tabulky.

A mužstvo dospělých
A mužstvo zažilo již několikátou 

zimní přípravu pod vedením Pavla 
Titze mladšího. V týmu jsme mohli 
přivítat tři posily. Tou asi největší 
je bývalý ligový fotbalista a hráč 
Zbrojovky Brno Petr Musil. Do kádru 
přibyl i Lukáš Rafaj, který se vrací 
po angažmá v Uhřicích. Posledním 
navrátilcem je Milan Staněk, který se 
vrací po opětovném zranění kolene.

Zimní příprava začala 11. ledna 
lehčím tréninkem, což byl také 
poslední lehčí trénink na dlouhou 
dobu. Trénovalo se dvakrát až třikrát 
týdně podle počasí. Kluci museli snášet 
delší výběhy spojené s dynamickými 
cvičeními a posilovnou. V průběhu 
přípravy naše mužstvo absolvovalo 
po dlouhé době soustředění, a to 
v Morkovicích. Zde jsme využili areálu 
hned poblíž hotelu a bylo fajn mít vše 
takhle po ruce do 100 m od ubytování. 
Mužstvo absolvovalo čtyři tréninkové 
jednotky s večerní zábavou (nohejbal, 
futsal) a jedno přípravné utkání 
s B týmem Morkovic. Po návratu jsme 
už najeli na „sezónní režim“, když 
jsme týdně měli dva tréninky včetně 
přátelského utkání o víkendu. Přípravu 
trenéři hodnotili kladně, odtrénovalo 
se velké množství tréninků (přes 35 TJ) 
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a odehrálo se celkem pět přátelských 
zápasů, ve kterých jsme třikrát zvítězili 
a dvakrát prohráli:

SK POZOŘICE – TJ Dražovice 2:3. 
Branky: Tomáš Slavík 2.

SK POZOŘICE – FC Morkovice B 
2:4. Branky: Tomáš Slavík, David Šír.

SK POZOŘICE – SK Žarošice 8:2. 
Branky: Matěj Kousalík 2, Tomáš 
Slavík, Lumír Eliáš, Kryštof Buček, Petr 
Musil, Milan Staněk.

SK POZOŘICE – FK Křižanovice 
3:0. Branky: Lukáš Rafaj 3.

SK POZOŘICE – SK Chrlice 5:3. 
Branky: Matěj Kousalík 3, Lukáš Rafaj, 
Petr Musil.

Aktuálně patří A mužstvu 
dospělých 9. místo v okresním přeboru 
Brno-venkov se ziskem 18 bodů a skóre 
35:48.

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Milí přátelé,

o tom, co se dělo v poslední době 
v pozořickém dívčím a chlapeckém 
oddíle, se více dozvíte v následujících 
řádcích. Na svátek sv. Jiří, patrona 
skautů, který letos připadl na neděli 
24. dubna, se v pozořickém kostele 
konala mše svatá za naše středisko. 
A po třech letech jsme se opět mohli 
zúčastnit 23. 4. poutě skautů brněnské 

diecéze v Rajhradě a zase budou moci 
proběhnout skautské závody – letos 
vlčat a světlušek. Střediskové kolo 
30. 4. u Jelenice a okresní kolo o týden 
později v Ivančicích.

V závěru nabízíme pohled několika 
členek dívčího oddílu na to, co pro ně 
znamená a co jim dává skauting.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Letošní rok je pro naše setkávání 
zatím příznivý. Od počátku roku 
schůzky probíhají k naší radosti zatím 
prezenčně. Jsme rádi, že se můžeme 
vídat v našich klubovnách a trávit 
společně čas. Snad už nepřerušovaně 
až do konce roku. Mohli jsme se tak 
aspoň lépe připravit na závody vlčat 
a světlušek a na okresní kolo do Ivančic, 
kam se vypravíme počátkem května. 
Věřím, že na okresním kole dosáhnou 
naši zástupci dobrých výsledků 
a někteří postoupí do krajského kola. 
Všem účastníkům závodů přeji mnoho 
úspěchů a krásné počasí!

Podařily se nám uskutečnit výpravy, 
na které jsme již dlouho čekaly. Část 
oddílu – starší světlušky a skautky jely 
na výpravu na skautskou základnu 
u Pozďatína společně s chlapeckým 
oddílem a nejmladší světlušky 
vyrazily společně na skautskou chatu 
pod Ketkovákem. Velmi jsme si to 
užily a doufáme, že do konce roku 
stihneme ještě nějaké podobné zážitky. 

O prázdninách v druhé polovině 
července opět plánujeme čtrnáctidenní 
letní tábor v Rakoveckém údolí.

 M Marie Pölzerová – Majka, vedoucí 
1. dívčího oddílu Pozořice

V únoru se družina Soviček a Fialová 
šestka vydaly na výpravu na chatu pod 
Ketkovákem. Sice se nás nakonec sešlo 
pouze šest, ale to nám nijak nezabránilo 
si výpravu užít. Společný čas jsme 
využily pro přípravu na závody a hraní 
her. V sobotu jsme si udělaly výlet na 
blízkou zříceninu a při hledání pitné 
vody jsme si dokonce i vyzkoušely 
brodění řeky. I přes ne zrovna nejlepší 
počasí se výprava vydařila a snad se na 
chatu ještě někdy vypravíme.

 M Eliška Poláčková, 1. dívčí oddíl Pozořice

18. – 20. února se nezvykle velká 
skupina skoro třiceti skautů i skautek 
z pozořických oddílů vydala na 
výpravu na skautskou základnu 
u Pozďatína na Třebíčsku. Pokud by 
existovala kniha rekordů autobusové 
linky 702, nejspíš bychom obsadili 
první příčku za nejzaplněnější 
zavazadlový prostor. Přesto jsme si 
s cestou i díky ochotnému panu řidiči 
nějak poradili. Ačkoliv v noci ještě 
mrzlo, krásného počasí přes den jsme 
využili naplno, ať už výletem, hrami 
na přilehlé louce a ti největší tvrďáci 
i otužováním v jednom z místních 
rybníků. I pro vedoucí představovala 
výprava nevšední zpestření a malý 
trénink na tábor, kde se snad nejpozději 
zase všichni sejdeme.

 M Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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Jsou chvíle, kdy si říkám, že mi 
skaut bere dovolenou a zabírá příliš 
mnoho času, že mě to nebaví a jsem 
z toho unavená. Pak jdu na schůzku 
a vidím tam „moje“ Vlaštovky, 
ze kterých se stávají chytré, milé, 
obětavé, srdečné, šikovné a většinou 
rozumné slečny a okamžitě mě přejde 
chuť končit. Jednou jsem jim zadala 
úkol, aby napsaly, co pro ně znamená 
skauting a proč chodí na schůzky. 
Popravdě jsem čekala, že na úkol 
zapomenou, nebo se na něj vykašlou. 
Velmi mile mě překvapily. Nejenže 
většina něco napsala, ale dokonce mi 
ten obsah vyrazil dech. A proto dělám 
to, co dělám, protože vidím, že to má 
smysl a dělá mě to šťastnou.

Vlaštovka 1
Před třemi roky jsem se byla 

s mamkou podívat na skautské 
tábořiště, zrovna když byli táborníci na 
výletě. Lesy obklopovaly mýtiny a louky. 
Ihned se mně tam zalíbilo a předsevzala 
jsem si, že mamku přemluvím, abych 
mohla chodit do skautu.

Chvíli to trvalo, ale nakonec jsem 
do skautu chodit začala, a to do Fialové 
šestky. Časem jsem po domluvě přešla 
k Vlaštovkám. Prvních pár schůzek 
jsem si myslela, že sem nezapadám. 
Když ne kvůli alergii, tak kvůli tomu, 
že jsem mladší. Ale zanedlouho jsem 
se u Vlaštovek zabydlela a nedokážu si 
představit, že bych byla v jiné skupině.

Světluškovský slib jsem chtěla splnit 
především proto, abych se mohla cítit 
právoplatnou členkou šestky a abych 

se s tím mohla každému pochlubit. 
Plnění světluškovského zákona pro 
mě bylo téměř samozřejmostí ještě 
dříve, než jsem o něm věděla. Pomáhat 
jiným by mělo být prostě automatické. 
S mluvením pravdy jsem na tom byla 
o hodně hůř. A ohledně prospěšnosti 
své vlasti… Pokud se počítá fandění 
v hokeji a jiných sportech včetně 
volejbalu, tak v tom jsem víc než skvělá.
Být světluškou je pro mě velmi důležité, 
beru to jako pevné základy pro větší 
cíle. Letos na táboře budu možná 
skládat skautský slib.

Často přemýšlím, jestli bych se 
dokázala držet alespoň z většiny 
i skautského slibu. Za poslední dva roky 
jsem se hodně změnila, a to mě nutí 
o slibu víc přemýšlet, protože každý, 
kdo ho složí, na sebe bere určitou 
zodpovědnost a stává se skautskou 
vizitkou. Měl by si vše vždy řádně 
promyslet, aby neudělal nějakou větší 
hloupost a nezostudil tím i jiné skauty 

a nedělal jim špatnou pověst. A podle 
skautského hesla by se měl alespoň 
snažit být připraven a zachovat se 
v daný okamžik co nejlépe. Chtěla 
bych ho složit hlavně proto, abych 
se vyrovnala ostatním, abych byla 
opravdová skautka a také proto, abych 
se mohla snažit dělat skautům dobrou 
pověst. Už ten světluškovský slib pro 
mě byl hodně důležitý a skautský 
slib by byl dalším velkým důležitým 
a podstatným krokem do života. Vím, 
že až budu mít po slibu, budu mít 
stejné pocity, jako když jsem se stala 
světluškou – pocit vítězství, který 
mě doprovázel ještě několik dnů po 
slibovém ohni…

Do skautu jsem chtěla chodit 
hlavně kvůli táboru, na který jsem se 
moc těšila. Během půl roku jsem si ale 
všimla, že do skautu chodím, abych 
na chvíli vypadla z domu a protože 
mě baví scházet se a hrát hry, povídat 
si a čas od času se něčemu novému 

přiučit. Myslím si, že máme v družině 
skvělý kolektiv, kde má každý své místo. 
A je skvělé, že se skoro nehádáme.

Vlaštovka 2
Skauting je pro mě způsob života. 

Díky zákonům, heslům a slibům 
jsem se naučila zlepšit jak fyzicky, tak 
i psychicky. Vím, že je důležité být 
čestná, aby si mě ostatní zapamatovali 
v dobrém. Díky skvělým zážitkům 
s lidmi, které mám ráda a jsou pro 
mě vším, jsem se hodně naučila. Baví 
mě jezdit na tábory, výpravy nebo na 
jakékoliv skautské akce. Ve skautu se 
vždy cítím bezpečně.

Vlaštovka 3
Skauting pro mě znamená životní 

poslání. Skautský slib mně pomáhá 
se chovat lépe. Moc si vážím, že můžu 
být skautka. Je tam spousta úžasných 
lidí, na které se můžu spolehnout. 
Také díky skautu mám hromadu 
nezapomenutelných zážitků. Mám 
ráda výpravy, tábor, závody a hlavně 
schůzky, na které se těším celý týden.

Vlaštovka 4
Pro mě znamená skauting zábavu, 

trávení volného času, odpočinek 
a kamarádky a kamarády. Jeden 
z hlavních důvodů, proč jsem chtěla 
chodit do skautu, je pro mě zábava 
a kamarádi. Hodně mě baví akce 
(tábory, závody, aj.). Jsem ve skautu 
spokojená.

 M Klára Kuklínková a družina Vlaštovek, 
1. dívčí oddíl Pozořice
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taneční choreografie můžete vidět ještě 
jednou na Jarním koncertě. Všechna 
taneční vystoupení připravila paní 
učitelka Sylva Tománková.

Naši výtvarníci se letos opět zapojili 
do soutěže Požární ochrana očima dětí 
a mládeže, kterou pořádá Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
V okresním kole získali ocenění 
tito žáci pana učitele Víta Třísky: 
Václav Just, Meda Těšitelová, Amálie 
Zahradníková, Vojtěch Radkovič, 
Adam Spěšný a Jan Barták.

Pozvánka
3. května 2022 – Jarní koncert 

17.30, Kulturní dům v Sivicích
18. května 2022 – Vernisáž výstavy 

prací žáků výtvarného oboru 
17.30, koncertní sál ZUŠ Pozořice

23. května 2022 – Absolventský 
koncert žáků hudebního oboru 
17.30, koncertní sál ZUŠ Pozořice

27. května 2022 – ZUŠ Open 
15.00 a v 17.00 před orlovnou 
v Pozořicích

1. června 2022 – Společný koncert 
ZUŠ Ivanka pri Dunaji a ZUŠ 
Pozořice 
17.30, Kulturní dům v Sivicích

27. června 2022 – Taneční koncert 
17.30, Dělnický dům v Pozořicích

29. června 2022 – Absolventské 
vystoupení žáků literárně–
dramatického oboru 
17.00, Kulturní dům v Sivicích

 M Božena Škrobová

 

ZUŠ Pozořice
Jsou za námi dva roky, které jsme 

prožili jinak, než jsme čekali. Žáci 
i učitelé se snažili a pilně celou tu dobu 
pracovali. Nedávno už opět mohli 
předvést na veřejnosti výsledky své 
práce, své píle a každodenní přípravy.

Žáci a žákyně paní učitelky 
Romany Pávkové – Julie Farkasová, 
Marie Šmerdová, Robin Mikulášek 
a Jan Barták – reprezentovali naši ZUŠ 
v okresním kole celostátní soutěže 
MŠMT ve zpěvu. Robin Mikulášek 
postoupil do krajského kola, kde 
získal krásné 3. místo. Simona 
Kulhánková, žákyně paní ředitelky 
Hany Navrátilové, získala 2. místo ve 
hře na příčnou flétnu v okresním kole 
této soutěže.

Mladé tanečnice se zúčastnily 
Přehlídky scénického tance v Brně 
v divadle Barka se skladbou Bílá 
oblaka. Stejnou skladbu předvedla 
děvčata i v okresním kole celostátní 
soutěže MŠMT v Kuřimi, kde 
se umístila ve stříbrném pásmu. 
V neděli 3. dubna 2022 se konala 
Taneční přehlídka v Dělnickém 
domě v Pozořicích, které se zúčastnili 
všechny dívky i jeden chlapec našeho 
tanečního oboru. Nejzajímavější 
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ZŠ Pozořice
Zápis dětí do první třídy

Ve dnech 7. a 8. dubna se v naší 
škole uskutečnil zápis dětí do první 
třídy. Po dvou letech, kdy probíhaly 
pouze administrativní zápisy bez 
přítomnosti dětí, jsme se s dětmi 
setkali ve škole. Ve čtvrtek 7. dubna 
přivítaly děti v dílničkách pohádkové 
postavy v podání našich starších 
žáků. V pátek proběhl zápis klasickou 
formou. Po oba dva dny budoucí 
prvňáčci předvedli vše, co se již naučili 
v mateřské školce – např. počítat 
do pěti, poznávat barvy, orientovat 
se v prostoru nebo převyprávět děj 
pohádky. Na konci zápisu děti dostaly 
malé dárečky a pamětní list, který jim 
bude připomínat jejich první velký den 
ve škole.

Příští školní rok se budou 
prvňáčci vzdělávat ve třech třídách – 
třídě klasické, třídě s rozšířenou 

výukou anglického jazyka a třídě 
s alternativními prvky výuky. 
Rodiče pro své děti volili některou ze 
specifikací, největší zájem byl o třídu 
s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Co je však nejdůležitější? Děti se do 
školy těší a my, pedagogové i žáci, se 
těšíme na naše budoucí prvňáčky. Na 
viděnou 1. září 2022!

 M Mgr. et Ing. Eva Trněná

Ornitologická soutěž v Zoo 
Brno

Naše návštěva v zoo, kde jsme 
reprezentovali školu v ornitologické 
soutěži, byla jistě jednou z nejlepších 
školních akcí. Na začátku se všichni 
účastníci sešli ve velké budově, kde 
nás organizátoři seznámili tak trochu 
se vším, co se týká zoo, ale hlavně 
s pravidly soutěže. V místnosti bylo 
velké množství lidí, což nás trochu 
znervózňovalo také kvůli tomu, že 
s takovým počtem lidí se naše šance 

na úspěch zmenšovala. Po vyslechnutí 
informací jsme se rozdělili do skupin 
a dostali jsme mapu, která nám radila, 
kde najít stanoviště s otázkami. Prvním 
úkolem byla poznávačka ověřující naši 
schopnost určování druhů. Měli jsme 
na ni čtyři minuty. Pak následovalo 
zhodnocení. S poměrně dobrým 
výsledkem jsme vyrazili hledat po zoo 
otázky, jež byly o něco jednodušší, 
protože jsme měli na výběr ze tří 
možných odpovědí. Otázek bylo celkem 
15 a každá se schovávala u nějakého 
zvířete. Nejvíce naší pozornosti 
dostali klokani, pandy červené a tygři. 
Po absolvování všech otázek jsme 
se společně s ostatními soutěžícími 
dozvěděli správné odpovědi a čekali, 
až se vytisknou diplomy. Po vyhlášení 
třetího a druhého místa naše naděje 

značně klesla. Ale štěstí se na nás 
usmálo a my obsadili první místo. 
Obdrželi jsme diplom, klíčenky 
a slušivé tričko s potiskem šelem. Bylo 
to skvělé. Ten pocit štěstí, to se jen tak 
nezapomíná.

 M Viktorie, Anna, Martina a Valentýna z 8.C

Rozdíly mezi školou u nás 
a školou na Ukrajině

Vlivem války na Ukrajině přichází 
do Čech mnoho uprchlíků a spousta 
z nich jsou děti, které nastupují do 
našich škol, snaží se začlenit do 
kolektivu a v rámci možností se 
vzdělávat. Jaké to pro ně ale je? Jak 
moc se liší ukrajinské školy od těch 
našich? Na to jsme se ptali jednoho 
z ukrajinských žáků na naší škole.

Pavlovi je čtrnáct let, chodí tedy do 
osmého ročníku. Do Česka přijel před 
čtyřmi měsíci, pak se na čas vrátil na 
Ukrajinu a nyní je zpět u nás. Za tu 
dobu se naučil dobře rozumět česky. 
Dokonce tvrdí, že mu jde víc čeština 
než angličtina. Pochází z vesničky 
na západě Ukrajiny, která má něco 
málo přes 300 obyvatel. Ve vesnici se 
nachází malá škola, o dost menší než ta 
naše. A to i přesto, že na Ukrajině má 
základní škola 12 ročníků. 1.–4. ročník 
je první stupeň, 5.–9. ročník je stupeň 
druhý. Poté si žáci volí, zda chtějí 
pokračovat ve studiu či jít pracovat. 
Pokud chtějí dále studovat, dochodí 
zbylé tři roky a následně si volí střední 
školu. Velký rozdíl je i ve známkování. 
Na Ukrajině nemají známky od 1 
po 5, ale od 2 po 12, přičemž 12 je 
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nejlepší. Jediné, co Pavlovi na naší škole 
vadí, jsou prý obědy. Velice mu chybí 
ukrajinské pokrmy.

Na Ukrajině mají letní prázdniny 
dlouhé tři měsíce. Dále mají vánoční 
a velikonoční prázdniny. A právě na 
Velikonoce jsme se Pavla také zeptali. 
Na Ukrajině sice kluci obcházejí domy 
holek, a to hned dva dny, nemají s sebou 
ale mrskačky, pouze voňavky, kterými 
holky postříkají. Občas si vezmou 
i vědro s vodou, ale to jen výjimečně. 
Ostatně našim mrskačkám se Pavel 
velice podivoval s tím, že to holky přece 
musí bolet.

Myslíme si, že všem ukrajinským 
studentům chybí jejich vlast. Je pro ně 
těžké si zvyknout, pro každého by bylo. 
Ale velice se snaží a jde jim to skvěle! 
Držíme jim palce!

 M Katka, Ina, Silvie, Lucka a Pavel z 8.B a 8.C.

 

MŠ Pozořice
Dění v mateřské škole

V měsíci únoru jsme s dětmi 
zažili olympijskou atmosféru přímo 
v naší mateřské škole. Zažehli jsme 
olympijský oheň a poslechli si hymnu. 
Nezapomněli jsme ani na vlajku 
České republiky, kterou si každá 
třída vyrobila a vlajkonoši ji hrdě 
nosili každý den na společné setkání 
sportovců. Děti si v průběhu celého 
týdne vyzkoušely 6 disciplín – lety na 
lyžích, hokej, biatlon, slalom, sjezd 
a curling. Za skvělé sportovní výkony 
na ně na konci týdne čekala zlatá 
čokoládová medaile. Hry jsme zakončili 
společným zpěvem české státní 
hymny. Některé děti potom vyrazily 
na lyžařský kurz, kde si dostatečně 
užily sněhu a vyzkoušely si opravdové 
sjezdové lyžování.
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Začátek března probíhal ve znamení 
karnevalu, a tak se školka začala 
hemžit různými maskami. Abychom 
si toto období co nejvíce vychutnali, 
udělali jsme si v tělocvičně ZŠ parádní 
diskotéku spojenou s promenádou 
masek a spoustou karnevalových 
her. Opět jsme se zúčastnili projektu 
Recyklohraní na téma Závody naruby. 
Děti si formou hry zopakovaly, jak se 
třídí odpad a co je to ta recyklace. Po 
návratu z jarních prázdnin jsme se 
těšili na muzikoterapeutickou pohádku 
„Kdysi dávno“, v níž si kluci a holky 
vyzkoušeli různé nástroje a poslouchali 
příjemnou relaxační hudbu. Aby se 
děti pomalu připravily na léto, začaly 
od dubna navštěvovat plavecký kurz, 
který bude probíhat pravidelně až do 
června. Na Velikonoce jsme se také 

chystali poctivě. Ve třídách se začaly 
objevovat zdobené kraslice a osení, 
bylo slyšet nacvičování básniček 
a písniček všech koledníků. Jelikož 
se blížila filipojakubská noc, sešli 
se na zahradě školky čarodějnice 
a čarodějové všeho druhu. Opékaly se 
špekáčky, vařily se lektvary, vyráběli se 
pavoučci, a protože děti zvládly i lety 
na košťatech, zasloužily si čarodějnické 
vysvědčení. A abychom se kulturně 
i nadále vzdělávali, navštívili jsme na 
konci měsíce také výborné divadelní 
představení „Ferda Mravenec“ 
v Divadle Bolka Polívky v Brně, které si 
děti moc užily.

V dalších měsících nás toho čeká 
ještě spousta a my se na to moc těšíme!

 M Za MŠ Pozořice Pavlína Görnerová

 

Farnost

však v pokušeních obstát a nejen to. 
Obstál také ve zkoušce utrpení, které 
podstoupil dobrovolně a z lásky za 
spásu tohoto světa. A tuto spásu nabízí 
každému, kdo o ni bude stát a po 
ní toužit s upřímným a radostným 
srdcem. Buďme tedy i my v tyto dny 
i navzdory nepříznivým okolnostem 
plni naděje a radosti a nedejme si ji 
ničím a nikým vzít.

To vám do těchto dnů ze srdce přeje!

 M P. Václav Novák, farní vikář

Duchovní okénko
Milí přátelé!

Jistě mi dáte za pravdu, že doba, 
kterou prožíváme, je jaksi jiná, než 
na jakou jsme byli zvyklí v minulých 
letech. Nejen pandemie koronaviru, 
ale i nečekaný válečný konflikt na 
Ukrajině myslím silně zasáhl do 
našich životů, i když teď ještě vlastně 
nezakoušíme plně dosah těchto 
událostí a jejich důsledky. Každý si ale 
jistě silně uvědomujeme, že tato doba 
je oproti rokům, které jsme prožívali 
v míru a ekonomické prosperitě, dosti 
odlišná. A to zvláště pro duševní 
pohodu a jistotu. Od konce druhé 
světové války se Evropa nikdy neocitla 
v tak napjaté situaci a její obyvatelé 
nikdy nezakoušeli takové obavy o mír 
či zabezpečení energetických zdrojů, 
jako je tomu dnes. Myslím, že mnozí 
prožívají i úzkost a obavy z nejisté 
budoucnosti.

A právě v této době křesťané slaví 
svátky Kristova vítězství nad smrtí, 
které jsou také vyvrcholením celého 
tzv. církevního roku. Tyto svátky 
jako by byly přímo načasovány pro 
tyto události. Do této ponuré až 
pesimistické nálady se nám nabízí 
úžasný motiv naděje v příběhu Ježíše 
Krista, který žil na tomto světě a často 
se také setkával se zlem a mnohdy 
s beznadějí těch, kteří se k němu 
obraceli s nadějí a prosbou o pomoc. 
Sám byl také vystaven pokušení zlého 
ducha, jak o tom čteme v příběhu 
evangelia o pokušení na poušti. Dovedl 
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porostlé stromy a keři. Cílem je 
dosáhnout přírodní druhové pestrosti 
v dané lokalitě, ale také příjemného 
výletního cíle s krásnými výhledy 
do okolní krajiny. Zveme vás tedy 
k procházce na Poustku, třeba právě 
nyní, v krásném jarním čase. Kolem 
Velikonoc bylo možné projít si zde 
křížovou cestu, kterou společně 
vytvořilo 14 rodin z Pozořic a okolí.
 
Farní kavárna na podporu lidí 
prchajících před ruskou agresí 
na Ukrajině

V neděli 6. března proběhla v rámci 
farní kavárny dobročinná sbírka na 
podporu lidí prchajících před hrůzami 
války na Ukrajině. V prostoru před 
kostelem bylo možné občerstvit se kávou 
i sladkým pečivem. Mnozí si odnesli 
připravené balíčky cukroví, koláčů 
a buchet s sebou domů a dobrovolně 
přispěli do připravených pokladniček. 
Veškeré vybrané peníze budou použity 
na pomoc ukrajinským lidem, kteří 
přicházejí do našich obcí. Velkým 

potěšením pro všechny bylo, že díky 
pozvání přišli i ti, kteří onu pomoc 
potřebují. Poděkování patří všem 
pekařkám, našim milým kavárnicím 
a samozřejmě každému, kdo přispěl. 
Vybraná částka dosáhla 60 095 Kč.

Jarní brigáda na Poustce 
a křížová cesta

V sobotu 5. března se díky více než 
30 dobrovolníkům z farnosti mohla 
uskutečnit další brigáda na pozořické 
Poustce. Navzdory ostrému počasí 
se odvedl velký kus práce. Po poradě 
s krajinnými architekty byl proveden 
prořez suchých stromů a náletových 
dřevin tak, aby se obnovoval původní 
ráz kopce: travnaté terasy a meze 

Události ve 
farnosti
Plánujeme
10. 6. Noc kostelů v Pozořicích 

(i v celé ČR)
12. 6. Farní pouť do Křtin
26. 6. Mše pod lipami ve Viničných 

Šumicích
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Smečka 
z Knihánkova
Domov důchodců pro pejsky

Možná jste i vy potkali v Pozořicích 
„smečku“ pejsků a s nimi trpělivé 
průvodce a zajímalo by vás, o koho se 
jedná. Proč mají tolik pejsků a většinou 
na první pohled již starších? Přinášíme 
vám proto rozhovor s Irenou Teplou 
z Pozořic z ulice Velké Lipky, který vám 
mnohé objasní.

Irčo, řekni nám, jak to všechno 
začalo?

Náš příběh se začal psát v lednu 
2012, kdy proběhla naše první 
psí adopce. Postupem času jsme 

navštěvovali psí útulky častěji a častěji. 
Rychle jsme pochopili, že nejmenší 
šance na adopci mají pejsci staří 
a nemocní. Cíleně si adoptujeme ty, 
kteří jsou na tom nejhůře a je vysoká 
pravděpodobnost, že by v útulku 
zemřeli. Jedná se o pejsky staré, 
dlouhodobě nemocné, handicapované, 
zdravotně postižené. Momentálně se 
staráme o 14 psích staroušků.

Jak se k vám takoví pejsci 
dostanou?

Většinou pejsky hledáme tím 
způsobem, že telefonujeme do útulků 
po celé České republice a ptáme se 
jasnou otázkou: „Kdo je u vás nejvíc 
beznadějný?“ Pak vytváříme dlouhé 
seznamy jmen a vybíráme ty, kteří mají 
nejnižší naději k adopci. Naším cílem je 
zkvalitnit jim ten zbývající čas v životě 
na maximum, dát jim lásku, pohlazení 
a péči. Aby zemřeli DOMA, obklopeni 
láskou a s vědomím, že je někdo moc 

finančně. Hnala nás však touha 
pomáhat dál a jak jsme adoptovali další 
a další pejsky, začalo to pro nás být 
náročnější a náročnější. V roce 2012 
jsme začali nejen s psími adopcemi, 
ale i s natáčením knižních videí na 
YouTube – Knihánkov. Internetovým 
světem nás po celý čas provázela dvojí 
láska a vášeň – knihy + adopce psích 

…ptáme se jasnou 
otázkou: „Kdo je u vás 

nejvíc beznadějný?“

staroušků. Vše jsme vzájemně začali 
propojovat a pořádáním charitativních 
knižních bazárků jsme začali pomáhat 
ostatním. Vybudovali jsme si kolem 
sebe komunitu báječných laskavých 
a moc hodných lidí a právě ti se stali 
tou „startovací čárou“ a „nakopávačem“ 
k založení vlastního spolku. Naším 
cílem je pomáhat dál a ještě většímu 
počtu psích duší. Skrz natáčení videí 
na YouTube se snažíme i o edukační 
činnost pro širokou veřejnost o této 
problematice, aby lidé věděli, jaká je 
situace s psími seniory, a hlavně aby 
se sami nebáli adoptovat si starého 
pejska – získají tím toho největšího 
a nejvěrnějšího parťáka.

Jak takový provoz útulku psích 
seniorů probíhá?

Pejsci žijí s námi dohromady 
v rodinném domě, fungují jako skvěle 
sehraná smečka. Jsou celý den s námi, 
samotu nezažijí nikdy.  

miloval. Snažíme se, aby každý příběh 
psí duše u nás měl aspoň šťastný konec 
a nebyl zapomenut.

Jak vás napadlo založit psí útulek?
Dlouho jsme tuto činnost dělali 

„jen tak“, tedy sami za sebe, nepomohl 
nám nikdo – ani materiálně, ani 

Rozhovor

Ro
zh

ov
or

4140



Ti, kteří mohou a chtějí, s námi jezdí 
i na výlety. Poskytujeme jim maximální 
veterinární péči (i v rámci prevence), 
tam spadají i naše největší finanční 
výdaje. Snažíme se každému jednomu 
pejskovi zařídit péči „na míru“. 
Dennodenně chodíme na procházky, 
hrajeme si a společně si užíváme každé 
jedné vteřiny. Řídíme se mottem: „Ať 
každej den stojí zato“. Není důležité, 
kolik času každému z pejsků zbývá – 
podstatné je to, aby ten čas stál zato 
a byl protkaný štěstím a radostí.

S jakými obtížemi se setkáváte?
Nejtěžší na tom všem jsou ty 

odchody. Jediná skutečná daň. Každý 
pejsek se nám dostane hluboko do 
srdíčka a každý odchod nám vyrve 
kus srdíčka… Drží nás nad vodou ten 
„koloběh“ – jeden odejde a dalšího 

zachráníš… Těch opuštěných psích 
dušiček v útulcích je tolik… A tolik 
jich tam zemře… Taky nás drží nad 
vodou víra v Duhový most – věříme, 
že naši milovaní tam na nás čekají a že 
jednou budeme zase spolu. Těším se na 
ten moment shledání, na nás tam bude 
čekat obrovská Smečka.

Zajímá mě, proč jméno Smečka 
z Knihánkova?

Kromě záchrany pejsků jsou mojí 
vášní knihy. Knížky a pejsci patří 
v našem světě neodmyslitelně k sobě. 
Máte-li rádi knížky, zavítejte na naši 
facebookovou stránku Charitativní 
obchůdek Smečky z Knihánkova, na 
které pořádáme pravidelné knižní 
aukce (často úplně nové knížky přímo 
od nakladatelů). Pro lidi z okolí Pozořic 
je osobní odběr u nás doma zdarma, 

pokud jste knihomolové, neváhejte 
a staňte se součástí naší knižní 
komunity.

Chtěla bys něco vzkázat 
ostatním?

Pokud někde uvnitř sebe cítíte, 
že byste si rádi adoptovali starého 
pejska a doslova tím zachránili 
život – UDĚLEJTE TO. Věk je jen 
číslo a staří adoptovaní pejsci jsou ti 
nejvděčnější… Nekupuj, adoptuj… Je-li 
vám sympatické to, co děláme, a chtěli 
byste nás podpořit, můžete na našem 
transparentním účtu: 2702026183/2010. 
Jsme Smečka z Knihánkova aneb 
Domov důchodců pro pejsky. Rodina 

z Pozořic, která se stará o staré 
a nemocné pejsky. Poskytujeme 
doživotní domov a lásku zapomenutým 
psím dušičkám. Tuto cestu považujeme 
nejen za svůj osud, ale i za poslání 
a smysl života. Děkujeme všem, kteří 
stojí po našem boku a pomáhají nám.

Náš web: 
https://www.smeckazknihankova.cz!

 M Petra Kratěnová
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 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

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

TUČŇÁK, HAD, ALIGÁTOR, 
KLOKAN, VEVERKA, OPICE,  
VELRYBA, ŽIRAFA, SURIKATA, 
PTAKOPYSK, KOČKA, TUŇÁK, 
VLK, ŽRALOK, TUKAN, MYŠ, 
KOZA, PES, OSEL, OVCE, 
PANDA, ZEBRA, RYBA, KŮŇ, 
SLON, LEV, KOALA

Osmisměrka

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná:  
„Co se říká?“ „Nevím!“ „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“  
„Aha,  _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ .“(Tajenka 2)

 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

Tajenku nám zašlete na:  
kniha.pozorice@email.cz. 

Na konci roku z luštitelů 
vylosujeme pár výherců.

1–2 opak ano
2–3 světadíl
3–4 úhel na kompasu
4–5 malé tele
5–6 jak anglicky kvíká prase
6–7 tyč v plotě
7–8 národní strom
8–9 osmitisícovka
9–10 knížka fotografií
10–11 síla
11–12 silnice
12–13 stát na západě USA
13–14 první muž

Doplňovačka

Víte, proč má datel zobák? …
Aby si  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ . (Tajenka 1)
Doplňte, tmavá políčka pak tvoří tajenku.

5

4

6

7

8

9

3

13

10

12

2

11

14

1

Najděte a vyškrtejte všechna  
slova níže. Nepřeškrtnutá 
písmenka pak tvoří tajenku.

ZábavaKalendář

Květen 2022
so 7. 5. Vystoupení ke dni matek, 

orlovna, 18.00
so 7. 5. – pá 13. 5. Výstava 

krojovaných panenek, 
orlovna, 16.00

st 18. 5. Vernisáž výstavy prací 
žáků výtvarného oboru 
ZUŠ, koncertní sál ZUŠ 
Pozořice, 17.30

so 21. 5. Rodinné divadelní 
odpoledne ve Stromíku, 
Axmanova hájenka, 14.00  

po 23. 5. Absolventský koncert 
žáků hudebního oboru, 
koncertní sál ZUŠ 
Pozořice, 17.30

pá 27. 5. ZUŠ OPEN, před 
orlovnou, 15.00 a 17.00

so 28. 5. Sečení lóke, farní zahrada 
za kostelem, 6.00

Červen 2022
st 1. 6. Společný koncert ZUŠ 

Ivanka pri Dunaji a ZUŠ 
Pozořice, Kulturní dům 
Sivice, 17.30

so 4. 6. Den dětí, fotbalové hřiště 
u ZŠ Pozořice

pá 10. 6. Noc kostelů v Pozořicích 
(i v celé ČR)

so 11. 6. Letní noc (hraje VERTEX 
+ host: Skrznaskrz), hřiště 
u Dělnického domu

ne 12. 6. Farní pouť do Křtin
ne 19. 6. Hasičská soutěž, hřiště 

Oulehla
pá 24. 6. Školní ples ZŠ Pozořice, 

sokolovna, 19.00
ne 26. 6. Mše pod lipami ve 

Viničných Šumicích
po 27. 6. Taneční koncert, 

Dělnický dům, 17.30
st 29. 6. Absolventské vystoupení 

žáků  
literárně-dramatického 
oboru, Kulturní dům 
Sivice, 17.00

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz

v sekci Kalendář akcí
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Narozené děti
Únor 2022

Monika Straková – Za myslivnou
Březen 2022

Lukáš Fiala – Oulehla
Adriana Hejčová – Hostěnická

Duben 2022
Nikol Dvořáková – Horní Kopec
Dorota Pernicová – Malé Lipky

Blahopřání 
jubilantům
Únor 2022

70 Petr Langer – Jezerská
86 Jaroslav Kalábek – Horní Kopec
86 Vlasta Kleinová – Na Městečku
87 Věra Zedníková – Hostěnická  
88 Eduard Křivý – Malé Lipky 
88 Marie Pluháčková – Horní Kopec
88 Ludmila Filipová – Spodní Kopec
90 Josef Jahoda – Horní Kopec

Březen 2022
70 Jarmila Böhmová – Za myslivnou
70 Vlastimila Šmerdová – Šumická
75 Gabriela Pokladníková –  
      Nad sokolovnou
80 Květoslava Schrottová – Lepky
80 Jaroslav Barša – Holubická
86 Julie Skřivánková – Kovalovická
86 Josefa Jahodová – Horní Kopec
86 Libuše Bombíková – Jezerská
88 Libuše Malíková – Šumická
91 Marie Machainová –  
      Spodní Kopec
95 Karolina Kuřitková –  
      Pod kostelem

Duben 2022
70 Jan Hloušek – Kovalovická
70 Věra Wnetrzáková – Velké Lipky
80 Jiřina Hrabalová – Šumická
85 Jiří Sukovatý – Holubická  
90 Marie Skládaná – Úvoz 
92 Božena Řičánková – Jezerská

Úmrtí
Únor 2022

Miroslav Bajer – Na Městečku
Věra Mlčochová – Oulehla
Alena Koudelková – Hostěnická

Březen 2022
Kateřina Šmerdová – Šumická

Duben 2022
Božena Opletalová – Šumická
Antonín Svoboda – Hostěnická
Miloslava Čalkovská – Malé Lipky

Čarodějnice 2022
Letošní Filipojakubská noc se 

mimořádně vydařila. Krásné počasí 
vylákalo Pozořické ve velkém počtu ven. 
Ohně plály v mnoha zahradách a hlavně 
pak i na společných stanovištích v Pekle, 
u Dělnického domu, u fotbalového 
hřiště a na Oulehlách, kde k tradičnímu 
upalování temných sil zahráli již 
tradičně Experimenti.

Matrika
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Hledáme 
v Pozořicích či blízkém okolí rodinný dům do 4,5 milionu. Ideálně 

v trojúhelníku Blučina/Rousínov/Brno. Máme 4,5 milionu připraveno k vyplacení, 
též máme i právníka a uhradíme poplatky na katastru. Jsme slušná rodina 

s holčičkou, menší zahrádka proto vítaná. Nejlépe k nastěhování do listopadu 
2022. Nespěcháme, protože zatím využíváme služební byt. Odměníme i případné 

doporučení, které skončí prodejem. Nejsme realitní kancelář. Máte-li v plánu 
prodej, ozvěte se přes sms 608333005 nebo e-mail: c.mark@centrum.cz. 

Případně lze i volat 00421910870006 (Slovensko, kde nyní pracuji).
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Pozořické ostatky
V neděli 27. února 2022 prošel 

obcí ostatkový průvod. Tradičně se 
vycházelo z Axmanovy hájenky kolem 
Žárovky k jezerské zvoničce. Se zpěvem 
lidových písní jsme pokračovali 
k Dělňáku a dále k orlovně. Potom 
přes Městečko k DPS a končili jsme na 
hasičce. Na každém našem zastavení 
nás čekalo bohaté občerstvení a milé 
přijetí od jednotlivých pořadatelů – 
nejen pozořických spolků: Kavyl, z. s., 
MS Viničné Šumice – Kovalovice, 
MC Človíček, Orel Pozořice, Klub 
žen Pozořice a SDH Pozořice. Všude 
jsme řádně zazpívali, zatancovali 
a zaskotačili, abychom se na hasičce 
rozloučili a na 40 dní pochovali 
nebožku basu. Děkujeme všem, kteří 
nás jakkoliv podpořili a těšíme se opět 
v příštím roce třeba ještě ve větším 
počtu! :-)

 M pořadatelé
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Minule jsem chválil lidstvo, seč to šlo, a ejhle, 
tu máš čerte krumpáč, krutě se mi to vymstilo. Po 
předkrmu ve formě covidu tu máme hlavní chod, 
ruskou okupaci Ukrajiny. Na válce nejde hledat nic 
pozitivního. Nic tam není. Přinese jen zmar, zničené 
majetky i duše na příští desetiletí. Válečná traumata 
se lehce nehojí a generace, které je zažily, na ně nikdy 
nezapomenou.

Letošní beránek tedy poněkud zhořkl. Ale kdybych 
měl parafrázovat slavný text: „Beránka vlku se 
zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka,“ pak právě vrátka 
by měla zůstat otevřená. Ukrajinci, kteří u nás hledají 
mír, to budou mít ještě strašně těžké. Na jednu stranu 
doufat v návrat, na druhou se snažit o důstojnou 
obživu v cizí zemi. Několikadenní okupace už trvá 
měsíce a bude trvat roky. Potřebují se naučit jazyk, 
najít si práci, dávat děti do školy, začít hrát fotbal či na 
kytaru. Čas je neúprosný a nezastaví se.

Pomáhejme tedy, jak jen každý můžeme. Obrňme 
se trpělivostí a buďme k sobě vlídní.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 2/2022


