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Pozorfest 2022
sobota 3. 9. 2022, hřiště u základní školy
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Letní

28. 7. Mimořádná událost
11. 8. Zátopek
27. 8. Myši patří do nebe
   dětský animovaný film

Občerstvení zajištěno, deku a hezké počasí s sebou.

Letní kino
Letos opět promítáme! Přijďte!



Slovo starosty
Krásným údělem starosty v obci 

s aktivními občany a spolky je návštěva 
všech akcí, které se konají každý 
víkend. Skloubit všechny termíny 
svateb, hodů, sportovních přehlídek, 
valných hromad a koncertů je někdy 
neřešitelný úkol. Ještěže jsme na to 
s paní místostarostkou dva a dokážeme 
se zastoupit. Když si přečtu Pozořický 
zpravodaj, tak jsem překvapen, kolik 
akcí se děje a jak bohatá jsme obec. 
Nové akce vznikají a jiné jsou už 
stálicemi na sportovním a kulturním 
nebi. Vidět stovky dětí na dětském 
dni, fotbale nebo na koncertu ZUŠ 
je nadějí, že budou jako dospělí 
pokračovat v čilém rozvoji Pozořic. 
Krásné sokolské ženy na sletu mezi 
jinými září a naše stálice na hudebním 
nebi Experiment 72 dokážou rozdávat 
radost přes padesát let.

Všechny tyto nádherné akce by 
nevznikly bez zázemí a podpory 
spolků, které jsou živou vodou 
pozořického kulturního života. Milí 
hasiči, maminky z mateřského centra 
Človíček, fotbalisté, sokoli, orli, skauti, 
Experimenti, ochránci přírody, děvčata 
z Klubu žen, Včelaříci, myslivci, jezerští 
slámoví nadšenci, stárci, příznivci 
Dělňáku a lesní školky – 

Vám všem patří největší dík, že 
Pozořice jsou krásnou obcí plnou 
energie a nadšení. Protože obec 
s opravenými chodníky a silnicemi by 
bez spokojených občanů byla prázdnou 
skořápkou. Milé spolky, děkuji Vám za 
všechny akce a pravidelnou celoroční 
činnost, za práci s dětmi a mládeží, 
protože děláte Pozořice krásnější. 
A přeji si, abychom se příští rok 
přihlásili do soutěže Vesnice roku, neb 
máme světu co ukázat.

Přeji všem krásné léto, načerpejte 
spoustu energie, dětem pohodové 
prázdniny a pedagogům ze školy 
a školky klidné dva měsíce odpočinku. 
Nám ostatním, až vyrazíme na výlety 
a dovolené do ciziny a nebo za hranice 
kraje, přeji zažít pocit, že Pozořice jsou 
nejkrásnějším místem na Zemi.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Chodník 
Úvoz – Nad Ostrůvkem

Chodník je již téměř hotový, chybí 
dodělat terénní úpravy a obložit studnu 
v Loučkách kamenným obkladem 
a umístit na ni zákrytovou desku. 
Stavba chodníku proběhla bez větších 
komplikací, poslední práce, které 
jsme provedli, bylo asfaltování nové 
křižovatky u vodojemu na Loučkách 
a do ulice Za Mlýnem a výsadba 
nových stromů na točně. Kolaudace 
chodníku a nového veřejného osvětlení 
je naplánovaná na polovinu července. 
Výsadbu trávy a keřů necháme na 
podzimní měsíce, kdy bude více 
vláhy. Tímto můžeme etapu budování 
bezpečné pěší trasy z Pozořic na Jezera 
považovat za zdárně ukončenou. Je 
radost vidět chodit po novém chodníku 
spokojené Pozoráky. V dalších letech 
bychom měli zrekonstruovat schody 
u zkratky okolo bývalé pily a dobudovat 
bezpečná místa pro přecházení nebo 
přechod pro chodce v Úvoze.

Poklad na Loučkách
Na začátku ulice Nad Ostrůvkem 

jsme spoustu let jezdili okolo 
zchátralého betonového domečku, 
který stál nad studnou, ze které byly 
dříve zásobovány vodou pozořické 
domácnosti. Posledních třicet let 
se studna nevyužívala a lidé na ni 
zapomněli. Její hloubka je cca je 8 m 
a průměr 150 cm. V rámci stavby 
chodníku jsme původní nadzemní 

objekt zbourali a chystali se na studnu 
podle projektu umístit zákrytovou 
desku. Předtím naši hasiči studnu 
vyčerpali, aby ji vyčistili a zjistili, v jaké 
je kondici. Jaké bylo naše překvapení, 
když jsme po vyčerpání vody našli 
na dně vyzděné šachty, okolo kterých 
prýštila voda ze skály. Dno bylo písčité 
bez kalu a bahna a byla zde pouze 
rezavá trubka a betonový obrubník, 
který hasiči vytáhli. Poté jsme provedli 
měření, jak rychle se studna naplní. 
Voda po vyčerpání nastoupala do 
24 hodin do výšky 7 m, tj. 1 m pod 
terén. Zkoušku jsme prováděli na jaře, 
kdy skoro dva měsíce nepršelo. Jde 
o obdivuhodně silný zdroj, který by 
bylo škoda nevyužít. Proto do studny 
umístíme výkonné čerpadlo, které bude 
sloužit pro plnění hasičských cisteren 
nebo pro technickou skupinu obce při 
zalévání obecní zeleně.

Radnice
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Křižovatka u vodojemu na Loučkách

Vnitřek studny



Za poskytnutí plánů děkujeme panu 
Jaroslavu Smílkovi, vnukovi původního 
stavitele studny. Je to krásná technická 
památka, která má i dnes obrovský 
význam a je potřeba ji chránit.

Cyklostezky
Cyklostezky v první etapě se daly do 

pohybu. Vysoutěžil se dodavatel stavby 
společnost Swietelsky a začíná výstavba 
cyklostezky z Brna do Tvarožné, která 
bude hotová do konce dubna 2023. 
V druhé etapě z Tvarožné do Kovalovic 
máme problém se souhlasem se stavbou 
u jednoho vlastníka pozemku. Zdá 
se, že budeme muset cyklostezku 
přeprojektovat a nebo zkrátit, proto 
není nadějné, že by se v letošním nebo 
příštím roce začalo stavět.

Rekonstrukce Malých Lipek
Od poloviny května, po počátečních 

problémech s nedostupností 
vysokonapěťového kabelu, který 
se nakonec podařilo zajistit, začala 
společnost MOPRE s výkopovými 
pracemi a pokládkou elektrických 
kabelů. Dále se musela změnit trasa 
vedení a místo v travnatém pásu před 
domy se elektrické kabely umístí do 
původní silnice. Je to z důvodu velkého 
množství sítí v předzahrádkách, se 
kterými projektant neuvažoval. Jsou 
to komplikace, které zdržují stavbu, 
ale všechny se nám zatím daří řešit. 
Společnost STRABAG již odfrézovala 
asfaltový kryt, odbagrovává stávající 
podklad silnice, naváží nové kamenivo 
a hutní je jako nové konstrukční vrstvy 
vozovky. Kabelizace ulice by měla být 
hotová do půlky července. Doufáme, 
že se počáteční zdržení podaří dohnat 
a stavbu do podzimu zdárně dokončit. 
Děkujeme občanům Malých Lipek za 
trpělivost se stavbou, která povede ke 
zklidnění a větší bezpečnosti dopravy 
před jejich domy.

Projekt školy
Nový projekt přístavby školy je již 

hotový, máme zažádáno o rozhodnutí 
o umístění stavby a během pár dní 
získáme stavební povolení. V půli 
července budeme žádat o dotaci 
z evropských fondů. Pokud všechno 
půjde dobře, přístavbu začneme 
stavět za rok v červenci a měla by být 
dokončena na začátku školního roku 
2025. Celkové náklady s ohledem na 
nárůst cen ve stavebnictví očekáváme 
cca 350 milionů Kč. Součástí přístavby 
školy budou dvě jazykové učebny, dvě 
učebny výpočetní techniky, robotika, 
učebna přírodních věd, fyziky, 5 družin, 
školní klub pro starší žáky a velká 
učebna, která může sloužit pro školní 
vyučování, přednášky, promítání nebo 
společenské akce. Samostatnou stavbou 
bude tělocvična/sportovní hala. Při 
projektování jsme co nejvíce mysleli na 

to, aby stavba byla šetrná k životnímu 
prostředí. Proto jsou v projektu 
navrženy zelené střechy, používání 
dešťové vody ke splachování, solární 
panely pro výrobu elektrické energie, 
k vytápění budou sloužit tepelná 
čerpadla a počítáme i s výsadbou 
nových stromů. Je to zásadní a jeden 
z největších projektů, který nás 
v Pozořicích v nejbližších letech čeká. 
Zároveň s přístavbou školy plánujeme 
zvětšení zatravněného parkoviště 
za školou, rozšíření příjezdové 
komunikace před školou a vybudování 
samostatných parkovacích zálivů pro 
autobusy a auta zajíždějící ke škole, aby 
doprava byla plynulejší.

Pokud vás projekt zajímá, rádi vám 
ho představí architekti ze studia RAW 
a Refuel na přednášce, která proběhne 
30. 8. v 16.00 ve škole a na kterou jste 
všichni zváni.
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Vizualizace učebny

Malé Lipky – 
ukládání kabelů



Česko-slovenské přátelství
Celých čtyřicet osm let trvá 

přátelství mezi našimi a ivanskými 
fotbalisty a už proběhla spousta 
společných koncertů pozořické 
a ivanské ZUŠky. Poslední dva roky 
covidu nám bohužel pravidelná 
přátelské setkání s naší partnerskou 
obcí Ivankou pri Dunaji znemožnily. 
Zdá se však, že se blýská na lepší časy. 
V květnu byl starosta Pozořic s Petrem 
Müllerem, zakládajícím patronem 
družebního setkávání, na návštěvě 
Ivanky při příležitosti pietního aktu 
104. výročí tragické smrti jednoho ze 
zakladatelů Československa, Milana 
Rastislava Štefánika. Po skončení 
pietního aktu jsme strávili krásné 
odpoledne ve společnosti starosty 
a místostarosty a tajemníka úřadu. 
Prohlédli jsme si město, debatovali 
o současných problémech a investičních 

záměrech a navštívili jsme kamarády 
z dob dřívějších. V červnu se konal 
společný koncert ZUŠ u nás a bylo 
nám potěšením přivítat v Pozořicích 
starostu Ivanky pana Vladímíra 
Letenaye. Prošli jsme si Pozořice, 
s chutí si poslechli československý 
koncert začínajících hvězd ZUŠ a po 
večeři se rozloučili s ujištěním, že 
máme mnoho společného a budeme se 
těšit na další setkávání.

Kolotoče letos v Hájíčku
I letos k nám o pozořické pouti 

přijedou kolotoče. Letos však 
nebudou stát V Zámku, ale na ploše 
mezi Hájíčkem a multifunkčním 
hřištěm. Důvodem je rekonstrukce 
komunikace v Malých Lipkách. Prostor 
před orlovnou musí zůstat volný pro 
parkování obyvatel ulice Malé Lipky 
a také potřebujeme nechat volnou 
komunikaci V Zámku, když nemůžeme 
pro objízdnou trasu využít Malé Lipky. 
Obyvatelé centra obce si letos trochu 
vydechnou od pouťového ruchu a příští 
rok se budeme na kolotočích vozit zase 
na starém místě.

Vizuální identita Pozořic 
je vzorem větším obcím 
a městům

Na konferenci Ministerstva vnitra 
Veřejná správa v Olomouci vystoupila 
s příspěvkem zaměstnankyně našeho 
úřadu Veronika Muselíková na téma 
Jak na vizuální identitu malých obcí. 
Jsme rádi, že můžeme čerpat na 
konferencích nové praktické informace, 

ale je potěšující, že si nás organizátoři 
vybrali za příklad obce, která dokáže 
jít úspěšně nevyšlapanými cestičkami. 
V prezentaci se účastníci dozvěděli, jak 
jsme v Pozořicích organizovali soutěž 
na novou vizuální identitu. Náš projekt 
byl natolik úspěšný, že se také ocitl 
v ročence společnosti CZECHDESIGN 
jako úspěšný pilotní projekt. Někdy 
je krok do neznáma potřeba dobře 
promyslet, ale zároveň je nutná také 
odvaha vykročit. V tomto případě jsme 
splnili obě dvě podmínky. Postupně 
se začneme setkávat s novou vizuální 
identitou Pozořic, například na podzim 
na nových webových stránkách obce 
a nebo již nyní jste mohli zaznamenat 
na facebookovém profilu našeho 
městyse bílé „p“ v oranžovém kroužku.

Stavební úřady na odpis
V půlce dubna na nás ze zpráv 

vyskočila informace, že stavební 
úřady v Pozořicích a Mokré-Horákově 
mají být od léta 2023 zrušeny. Je 
to nemilá zpráva, se kterou jsme 
se nesmířili. Jednáme s poslanci, 

senátory, ministrem pro místní rozvoj 
a přesvědčujeme je o důležitosti 
zachování stavebních úřadů v okolí 
Brna, kde se intenzivně staví. 
Abychom splnili kritéria pro zachování 
stavebního úřadu, dohodli jsme se 
s obcí Mokrá-Horákov na sloučení 
obou správních obvodů s tím, že by 
stavební úřad zůstal v Pozořicích 
a v Mokré by bylo do budoucna 
detašované pracoviště. Věříme, že 
naše úsilí o zachování dostupného 
stavebního úřadu pro naše občany bude 
úspěšné.

Technická skupina
Za suchého počasí pracovníci 

technické skupiny vyzbrojeni 
sekačkami a křovinořezy vedou 
urputný boj s trávou. Výsledky jsou 
podobné jako na Ukrajině. Sotva 
se podaří jedno území dobýt zpět, 
nepřítel už výhružně mává z druhé 
strany klásky trávy, která roste před 
očima. Ještěže aspoň občas prší. 
Bojovníci mohou na chvíli složit 
zbraně a opravit zdi ve vstupní hale 
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na zdravotním středisku, vymalovat 
malý sál Dělnického domu a připravit 
jej pro Mateřské centrum Človíček, 
stěhovat nábytek, osadit nové záhony 
a zajistit stovky drobných udržovacích 
prací, díky kterým je náš život v obci 
příjemnější.

Nové vybavení 
multifunkčního hřiště

Na žádost spolků, které pravidelně 
využívají multifunkční hřiště, jsme 
pořídili bednu na nářadí, aby trenérům 
odpadla povinnost neustále přenášet 
cvičební pomůcky. Pokud i vy chodíte 
pravidelně na hřiště, můžete se na 
uložení pomůcek domluvit na radnici. 
Jestli ještě nemáte čip pro vstup na 
hřiště, vyzvedněte si jej na podatelně 
radnice. Za symbolický poplatek 
získáváte vstup na hřiště kdykoli během 
roku. Pokud chcete chodit pravidelně, 

Sokolské Brno
Ženy ze Sokola letos nacvičily 

vystoupení s názvem Optimistky. 
Mamky od rodin i zasloužilé babičky 
se od podzimu scházely a trénovaly 
choreografii, která se stala součástí 
úchvatného celku na stadionu Sokola 
Brno. Po nácviku v Újezdě a přehlídce 
v Telnici přinesla jejich práce ovoce 
v červnu na Sokolském Brnu 2022. 
Pravidelná akce, které se letos účastnilo 
přes 3 000 cvičenců všech věkových 
kategorií, je oslavou pohybu a touhy 
po jednotě. Vystoupení předcházel 
průvod centrem Brna. Z nekonečné 
řeky sportovců zněla snad všechna 
moravská nářečí i slovenština, cizinci 
se užasle zastavovali s výkřiky obdivu 
a radost byla tak všudypřítomná, že 
nešlo ubránit se úsměvu. I přes úmorné 
vedro, předlouhé čekání na nástup 
a fyzické vypětí z ranní generálky 

předvedli všichni cvičenci skvělé 
představení. Povzbudivé je, že myšlenka 
Sokola neumírá. Generaci seniorů 
už dorůstá početná skupina mladých 
a dětí. Bratr Tyrš musí mít velkou 
radost. No a početná skupina fanoušků 
z Pozořic vám může dosvědčit, že z těch 
tisíců cvičenců úplně nejkrásněji cvičily 
naše holky.

Podzimní „trojboj“ u orlovny
Stejně jako loni, i letos plánujeme 

na první sobotu v říjnu velkou akci 
u orlovny: tradiční Dýňobraní, prodejní 
výstavu vašich výpěstků ze zahrady 
a domácích produktů všeho druhu 
a hlavně oslavu Dne seniorů. Opět se 
můžete těšit na posezení v Kavárně 
u babičky, letos i s doprovodem 
cimbálové muziky. Zveme vás všechny 
k prodeji přebytků ze zahrad – domácí 
zelenina, brambory, ovoce, obilí, 

zablokujte si termín v kalendáři a za 
150 Kč za hodinu je hřiště vyhrazeno 
jen pro vás.

Posilovací prvky pro seniory
Z Jihomoravského kraje jsme 

letos dostali příspěvek na pořízení 
venkovních posilovacích prvků pro 
seniory. V hlasování na FB jste pro 
jejich umístění vybrali prostor kolem 
Domu s pečovatelskou službou. Během 
léta se zde budou instalovat cvičební 
prvky, na kterých si nejen senioři 
mohou protáhnout a posílit svaly. 
O prospěšnosti pohybu v pokročilém 
věku netřeba dlouze psát. Věřím, 
že pravidelná procházka spojená 
s cvičením přispěje nejen k dobré 
zdravotní kondici našich seniorů, 
ale že se nová venkovní tělocvična 
stane i místem setkávání a příjemnou 
zastávkou během dne.
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odkopky trvalek, semínka, domácí 
marmelády a zavařeniny, sýry a mléčné 
výrobky, to všechno zde můžete 
prodat během jediného odpoledne. 
Pojďme prodávat i nakupovat lokálně! 
Hledáme také seniory, kteří půjdou 
obsluhovat do Kavárny u babičky. 
A přijímáme i návrhy, jak váš svátek 
oslavit ještě lépe! Hlaste se prosím 
u místostarostky – telefon 723 990 864.

Dětská skupina na Dělňáku
V červnu byly zahájeny 

v Mateřském centru Človíček na 
Dělňáku práce na úpravu prostor 
pro vznik dětské skupiny. Současně 
technická skupina připravuje horní 
malý sál Dělnického domu pro 
mateřské centrum. Sál je vyklizen, 
vymalován, chystá se pokládka koberce 
a stěhování nábytku. Prostor pro 
dětskou skupinu se upravuje tak, aby 
vyhovoval provozu denního pobytu 
dětí a také požadavkům hygieny. 
Maminky i děti z mateřského centra 
si zaslouží velké poděkování za 
neobyčejné pochopení a vstřícnost, 
které projevily při výměně prostor. 
Ochota, s jakou uvolnily velkorysé 
prostory centra pro školkové děti, 
není vůbec samozřejmá a my si toho 
opravdu moc vážíme.

Dotace z Jihomoravského kraje
I letos jsme žádali o dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Úspěšní jsme byli v žádosti o podporu 
rodinné a seniorské politiky v obci 
(letní kina, výtvarné dílničky, 

posilovací stroje pro seniory, IT kurz 
pro seniory), dostali jsme i příspěvek 
na projekt Za kulturou do Pozořic 
(Sečení lóke, Pozorfest). Štěstí nám 
naopak nepřálo v žádosti o dotaci 
na výměnu oken a dveří jezerské 
zvoničky, nákup stříkačky pro SDH 
a nákup programového vybavení a IT 
techniky pro knihovnu. Knihovna se 
přesto může těšit na výměnu zastaralé 
techniky, protože projekt byl nakonec 
podpořen z Ministerstva kultury 
v dotačním programu VISK.

 

Poděkování
Ruská válečná lodi…!

Žijí tu s námi tři měsíce. Bydlí ve 
Vašich domech, našli si zaměstnání, 
přátele, jejich děti chodí do školy, 
potkáváme se s nimi na společenských 
akcích. Ve zdánlivě obyčejných dnech 
oplakávají své blízké padlé ve válce, 
doléhá na ně obava z budoucnosti, stesk 
po domově. Naši Ukrajinci.

Neustále projevují vděčnost za 
přijetí. Poděkování Nasti a Anny 
patří Vám všem, kteří jim neustále 
vyjadřujete svou podporu. Ať to 
znamená ubytování, nabídku práce nebo 
tolik důležitý úsměv při letmém setkání.

Legendární známky s padlou 
ruskou válečnou lodí vyjadřují touhu 
celého světa po zastavení diktátorů, 
kteří pro splnění svých osobních cílů 
neváhají bezohledně omezit svobodu 
a zájmy celých národů.
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Odpady
Už půl roku máme doma popelnice 

na tříděný odpad a už čtyři měsíce 
jej svážíme jednou za měsíc. Co 
jsme se o sobě dozvěděli? Že když 
dobře třídíme, stačí nám popelnice 
na směsný odpad na měsíc i déle. Že 
naše domácnosti produkují obrovské 
množství plastů, větší, než jsme si kdy 
dokázali přiznat. Jaké je řešení? Když 
vidíte, že vám popelnice pravidelně 
nestačí, požádejte si na radnici o další 
popelnici na plast nebo odvážejte pytle 
s plastem do sběrného dvora. Svozová 
firma bude od domu svážet maximálně 
1 pytel u popelnice. To samé platí 
u komunálního odpadu – pokud 
potřebujete vyhodit větší předměty, 
neodkládejte je k popelnici, ale odvezte 
je do sběrného dvora. Nakládání 
tzv. „přesypů“ neúměrně prodlužuje 
dobu svozu odpadů.

Nejlepší je snížit množství 
produkovaného odpadu. Ptáme se, jak 
se vám doma podařilo omezit vznik 
odpadů a ještě ušetřit peníze:

Veronika Muselíková

Nad odpadem musíš přemýšlet už 
při nákupu. Obal, který nekoupíš, se 
nestane odpadem a nemusíš potom 
řešit, kam s ním. Kde obal nedává 
smysl, volím produkt bez obalu. 
Ovoce a zeleninu kupujeme klidně 
bez igelitového sáčku nebo použijeme 

sáček znovupoužitelný. Prodává se už 
v každém supermarketu, nebo ho ušij 
ze staré záclony. Na nákup s sebou 
beru vždy tašku, nakupuji větší balení, 
preferuji papírové obaly a občas jedu 
do bezobalového obchodu, kde se dá 
nakoupit do vlastních nádob. Vyhýbáme 
se nákupům balených vod ať v plastu 
nebo v plechovce. Voda z kohoutku nám 
chutná nejvíc a na pivo si zajdeme do 
hospody :)

Veronika Měšťanová 
Vaculová

Jak snižujeme odpad v naší 
domácnosti? Peču si vlastní kvasové 
pečivo, které je mnohem zdravější než 
to, co nám nabízí běžné retězce. Na 
zahradě si vypěstuji zeleninu, ovoce, 
které zpracuji tak, abychom měli i na 
zimu dostatek. Ať už zavařeného, 
zamraženého, nakvašeného nebo 
uloženého ve sklepě, ve spíži. Prostě, 
abych nemusela v zimě žádnou 
zeleninu a ovoce kupovat. A když 
nemám svoje, poptám sousedy nebo 
nakoupím u farmáře, kde mám jistotu, 
že je to lokální potravina, která ke mně 
necestovala přes půl světa. Díky tomu 
ušetříme spoustu obalů z potravin. 
Všechno jde, jen si musí člověk urovnat 
v hlavě, jaké jsou jeho priority, jestli jíst 
„prázdné“ jídlo ze supermarketu nebo 
chci nabídnout rodině kvalitní domácí 
výrobky. Nakonec člověk zjistí, že 
časově to vyjde vlastně uplně nastejno, 
jestli trávím čas nakupováním nebo 
zavařováním.

Tereza Jiráčková
Velká rodina umí vyprodukovat 

spoustu odpadu z kuchyně. Pořídili 
jsme si tedy slepice. Na náš malý dvorek 
se jich vejde jen pár. Ale zvládnou 
sežrat všechny zbytky jídla – rostlinné 
i živočišné, a taky veškerý plevel ze 
zahrádky. V popelnici nám tak nic 
nepáchne, ani netleje. A ještě máme 
neustále čerstvá vajíčka od šťastných 
slepic :)

Klára Krchňavá
Mám ráda originální módu a díky 

pestré nabídce oblečení z druhé ruky 
můžu obměňovat šatník sobě i svým 
třem dětem. Co už nám doslouží 
a druhému udělá radost, posíláme dále 
ve společném swapu, nebo darujeme. 
Tento způsob nákupu šatníku nám dělá 
radost, nezatěžuje přírodu, nenavyšuje 
množství odpadu, nenutí pracovat 
děti na druhé straně zeměkoule a šetří 
peněženku i mámě samoživitelce.

Petra Benešová
Našim velkým pomocníkem 

v domácnosti je ocet – do myčky, 
pračky, při čištění koupelny, umývání 
podlah. Když sáhnu po nějakém 
čistícím prostředku, ráda volím 
možnost, kdy můžu koupit velké balení 

a menší láhev vždy pouze doplním. 
V případě možnosti volby při nákupu 
kupujeme potraviny ve (vratném) 
skle. A jsme rádi, když si můžeme na 
kulturní akci přinést vlastní „to go“ 
kelímek/hrneček.

Zuzana Zemánková
Znáte sodu, ocet nebo kyselinu 

citronovou? Uklidíte s nimi celou 
domácnost. S octem umyjete koupelnu, 
záchod, okna i podlahy. Soda je 
pomocník skoro na všechno, jemně 
vydrhne připálené hrnce, špinavé ruce, 
pohlcuje pachy. Olej vydrhne etikety 
ze sklenic. Silnější než ocet je kyselina 
citronová. Na větší špínu použiju 
perkarbonat, který s horkou vodou 
dokáže zázraky. Také krásně vybělí 
prádlo. A stojí to pár korun.

Snížit množství odpadu a ušetřit 
peníze můžete také prostřednictvím 
projektu RE–USE Pozořice – zde 
můžete odkládat věci, které už 
nepotřebujete, ale jsou ještě funkční. 
Někdo jiný si je zdarma může vzít. 
Provoz centra je jednou za 14 dní, 
vždy v lichém týdnu v pátek od 15.00 
do 18. 00. Stejným způsobem fungují 
i bazárky na FB – Blešák Pozořice 
a okolí anebo skupina Zero waste 
Pozořice.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice
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Experiment 72
Každý životní milník si žádá 

chvíli zastavení a oslavu. Když se 
jedná o kulaté výročí, musí být oslava 
pořádná. A což teprve, když se jedná 
o narozeniny hudební skupiny! Tak 
i náš Experiment 72, který už 50 let 
rozdává radost nejen na pozořických 
akcích, oslavil 26. března na Dělňáku 
své jubileum. Oslava byla velkolepá, 
řada gratulantů nebrala konce. V sále 
Dělnického domu se sešli všichni, 
kterým tento vydařený Experiment 
zasáhl do života. A že to byla pestrá 
směsice lidí – mladí i hodně zkušení, 
milovníci trampské muziky i fanoušci 
rocku, obyvatelé Pozořic i druhého 
konce republiky.

Že mají elánu na rozdávání, 
dokázali muzikanti z Experimentu 
i 14. května v Praze, kde se zúčastnili 
benefičního koncertu na podporu 

malé holčičky s handicapem. V silné 
konkurenci sklidili velký úspěch a zcela 
okouzlili pražské publikum.

Naši muzikanti po celou dobu 
své činnosti uměli lidi spojovat a my 
jim přejeme, aby se jim to dařilo ještě 
dalších 50 let.

 

Personální 
změna
na úřadu v Pozořicích

V květnu se s pozořickým úřadem 
a prací na podatelně rozloučila paní 
Ivona Kupková. Postupuje v profesní 
kariéře a odchází na větší úřad v Brně. 
Paní Kupková výborně pracovala pro 
pozořickou radnici 13 let a je potřeba 
jí za její práci poděkovat. Vlídnost, 
profesionální přístup a nadhled 
v náročných situacích jsou dovednosti, 

které očekáváme u každého úředníka, 
ale zdaleka ještě nejsou samozřejmostí 
u všech přepážek úřadů. Naše Ivonka 
nám nebude chybět jen na podatelně, 
ale i v kolektivu zaměstnanců městyse. 
Tím spíš jí přejeme štěstí na nové 
životní cestě a kolegy, kteří ji budou mít 
rádi stejně jako my v Pozořicích.

Nově pro vás pracuje paní Alice 
Parobková. Věříme, že se s novou 
pracovnicí na podatelně budete 
setkávat stejně rádi jako s paní 
Kupkovou, a přejeme jí do služby pro 
Pozořice hodně sil.

 M Tereza Jiráčková 
místostarostka městyse Pozořice

 

BRNĚNSKO
originální produkt®

Regionální značka BRNĚNSKO 
originální produkt® má další držitele, 

certifikát obdržel i první poskytovatel 
zážitků.

Místní akční skupina (MAS) 
Slavkovské bojiště na jaře letošního 
roku založila ve spolupráci s ostatními 
MAS kolem Brna a Asociací 
regionálních značek regionální značku 
BRNĚNSKO originální produkt®.

V sobotu 30. 4. 2022 byly při 
příležitosti food festivalu To nejlepší 
z Moravy ve Slavkově u Brna předány 
certifikáty dalším 6 produktům 
a 1 zážitku. Rodina držitelů regionální 
značky BRNĚNSKO originální produkt 
se rozšířila na 25 členů.

Mezi novými oceněnými produkty 
jsou Bylinkové sirupy Andrey 
Košťálové z Katova, dále Makové 
a bylinkové těstoviny od Veroniky 
Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo 
design od Hany Bořecké z Moravských 
Knínic, Hroznový mošt a Vinné 
želé z Vinařství u Křížů z Viničných 
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Šumic, Pohořelické pralinky od Liliany 
Geisselreiterové z Pohořelic a první 
zážitek Papouščí ZOO v Bošovicích.

Se všemi originálními 
produkty se můžete seznámit na 
https:// www. regionalni-znacky.cz/ 
brnensko/. Produkty můžete zakoupit 
prostřednictvím internetového 
obchodu Slavkovské tržiště 
(https:// slavkovsketrziste.cz/) nebo 
osobně v turistickém informačním 
centru ve Slavkově u Brna nebo ve 
stánku v Pozořicích V Zámku.

Regionální značka BRNĚNSKO 
zahrnuje území kolem Brna od 
Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice 
až po Slavkov. Je součástí Asociace 
regionálních značek, která koordinuje 
30 značek po celé republice. Regionální 
značku získají výrobky, které jsou 
výjimečné svou vazbou na region, 
na jeho charakter, tradice, kulturu 

či historii a mají svojí jedinečností 
velký potenciál v cestovním ruchu. 
Zákazník, který si koupí produkt 
označený regionální značkou, má 
jistotu, že tento produkt splňuje 
standardy regionálního značení. Více 
na www. slavkovskebojiste.cz.

 M Hana Tomanová 
manažerka MAS Slavkovské bojiště

 

Cementárna 
Mokrá
chystá modernizaci provozu

Jde o jedno z mála míst, kde lze 
ekologicky zlikvidovat vysloužilé 
pneumatiky. Vyrábí se tu nejvíce 
cementu v Česku. A v současnosti 
se zde připravuje ekologizace, která 
umožní snížit měrné emise CO2 

na tunu cementu až o 25 %. Vítejte 
v závodu Mokrá u Brna!

Laické povědomí o cementu 
většinou končí ve stavebninách 
u objemného pytle, který se dává do 
betonu. Jak a z čeho se tento materiál 
vyrábí a co dobrého samotná výroba 
může přinášet, to většinou tuší mimo 
cementářskou obec málokdo. Je to 
přitom fascinující příběh s řadou 
netušených technických detailů 
a úctyhodnou dvousetletou historií. 
Dobrou příležitost, jak jej poznat, nyní 
přináší společnost Českomoravský 
cement, která připravuje v závodu 
Mokrá modernizaci provozu.

Výrobní proces je složitý, ale dá se 
popsat jednoduše. V lomu se vytěží 
a nadrtí vápenec, po dopravníkových 
pásech směřuje do mlýnice a následně 
do tzv. homogenizačních sil, která 
zajistí stejnorodost materiálu. Další 
zastávkou jsou pece. V Mokré mají dvě 
a zachovaly si poněkud národopisné 
názvy Republika a Morava. Při 
vypalování vápence a jílu vzniká 
tzv. slínek, který v cementu plní 
klíčovou úlohu pojiva. Po zchlazení 
se uskladní v silech a čeká na 
finální smíchání a mletí s ostatními 
příměsmi. Nejcitlivější a technicky 
nejpozoruhodnější součástí výrobního 
procesu je zjednodušeně řečeno 
vydatné „zatopení pod kotlem“ až 
na teploty nad 1 800 °C. V minulosti 
se k těmto účelům používala různá 
paliva – mazut, pak zemní plyn 
a později uhlí, k němuž se v posledních 
letech přidávají nejrůznější sekundární 

a alternativní paliva. „Vtip je v tom, že 
ať už topíte čímkoliv, na výstupu z pece 
musí surovina projít teplotou 1 450 °C, 
aby se z ní stal slínek,“ vysvětluje Jiří 
Strapina, vedoucí závodu Mokrá. 
„V zájmu ekologie a úspory primárního 
uhlí používáme řadu alternativních 
paliv, například vysloužilé plasty, papír 
či textil. Důležité je zachovat nízkou 
variabilitu materiálů, a tím i optimální 
výhřevnost a další parametry.“

Co laická veřejnost může vnímat 
jako poněkud kuriózní, je využívání 
starých pneumatik jako sekundárního 
paliva. Představa černého dýmu 
z požárů skládek je však na hony 
vzdálena tomu, co se odehrává za zdmi 
cementárny. „Spalovací teplota je tak 
vysoká, že z paliva nezůstane vůbec 
nic, a provoz je tak zcela bezodpadový. 
Ostatně potvrzuje to i kontinuální 
měření emisí na výduchu a imisí 
v okolí cementárny. Plníme všechny 
zákonné limity a ovzduší zatěžujeme 
minimálně,“ říká Jiří Strapina a jedním 
dechem zdůrazňuje nepříliš známý 
přínos cementářského oboru v oblasti 
recyklace. „Provoz, jehož hlavním 
účelem je výroba cementu, dokáže velmi 
efektivně využít odpady, které se u nás 
stále dost často nesmyslně skládkují či 
bezúčelně spalují. Jen pro představu: 
naše cementárna za rok spolyká 17 000 
tun vysloužilých pneumatik.“

Novinku, která už bude cíleně 
směřovat ke splnění požadavků 
Green Dealu, přinese až nadcházející 
modernizace. Jejím cílem je 
snížení emisí až o 25 % a vytvoření 
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předpokladu pro budoucí přechod 
cementárny k uhlíkové neutralitě.

„Naše stávající dvě pecní linky mají 
kapacitu 3 800 tun denně. V rámci 
modernizace je nahradíme jednou 
linkou s kapacitou 3 200 tun, která nám 
bude stačit, protože chceme snižovat 
podíl slínku v budoucích cementech. 
Díky tomu budeme spotřebovávat 
méně tepla i elektřiny a snížíme nejen 
plynné emise, ale i množství zařízení, 
a tím i hlukovou zátěž okolí,“ říká Jiří 
Strapina. V loňském roce cementárna 
vypustila 794 kg emisí na výrobu tuny 
slínku. Po modernizaci by to mělo 
být o 106 kg méně. Na tunu cementu 
to vychází o 150 kg méně oproti 
skutečnosti roku 2021.

V roce 2018 oslavil závod Mokrá 
padesátiny a byla to skvělá příležitost 
k bilancování. Firma například vyčíslila, 
že od zapálení první pece vyrobila 

53 milionů tun cementu. Z něj se mohlo 
odhadem vyrobit téměř 20 milionů 
kubíků betonu, což odpovídá výstavbě 
dvou set O2 Aren či pěti tisíc kilometrů 
dálnic.

Protože poptávka po tomto 
základním materiálu spíše stoupá a s ní 
poslední dobou i nároky na udržení 
soběstačnosti a nezávislosti všude tam, 
kde je to možné, lze předpokládat, 
že další desítky milionů tun má 
cementárna ještě před sebou. Z toho 
důvodu je důležité, aby prošla další 
modernizací, a mohla tak zásobovat 
český trh i v souladu s přísnou 
dekarbonizační evropskou politikou.

Cementárnu Mokrá jste měli 
možnost poznat při příležitosti 50 let 
cementárny na dni otevřených dveří 
v roce 2018 osobně. Tuto příležitost by 
společnost ráda nabídla i v roce 2023, 
kdy oslaví již 55 let fungování. Pokud 

budete mít zájem poznat provoz na 
vlastní oči a třeba i více podrobněji, 
neváhejte se této akce zúčastnit.

 M Marek Tláskal 
tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement ČR

 

Sejděme se
u divadla

Radost, spokojenost a lidská 
společnost. S takovými myšlenkami 
založila Jaroslava Sobotková 
neziskovku Sejděme se, která se 
zaměřuje na seniory. „Naším cílem je 
umožnit jim, aby měli koníček, který 
bude prospěšný nejen jejich zdraví 
při trénování mozku, ale i psychice 
při boji proti osamělosti,“ vysvětlila 
zakladatelka. Organizace doposud 
pořádala pravidelné lekce angličtiny 
na Vinohradech a v Líšni a kurzy 

zaměřené na zvládnutí a nastavení 
elektroniky. Nyní se rozhodli rozšířit 
kurzy i do samotného centra Brna 
a mimo to chtějí také posunout své 
cíle a spojit síly s rodinným divadlem 
Navlnce. Protože co přináší větší 
radost, než malé ratolesti?

Společně s provozovatelkou divadla 
Ivanou Findurovou obě ženy věří, že se 
od sebe tyto generace mají navzájem 
co učit a neodmyslitelně si do života 
patří. „Vím, jaké to je, když v životě 
mezigenerační kontakt není nebo 
přímo celá jedna generace chybí. Proto 
se to snažím zprostředkovat ostatním,“ 
svěřila se Jaroslava, která vyučuje 
i jazykové kurzy. Díky spolupráci 
spolků vzniká unikátní příležitost 
pro setkání se s celou rodinou 
a rozzáření dne nejednoho dětského 
i staršího obličeje. Zároveň si i zvýšíte 
povědomí o tom, jakými způsoby se dá 
pomoci planetě Zemi, neboť součástí 
představení jsou i workshopy o tom, jak 
na to.

Nové kurzy angličtiny pro 
seniory začínají od 15. září a nejbližší 
spolupráci s divadlem zahajujeme 
11. září v Café Práh a 18. září v KCL 
Líšni. Více informací najdete na 
webových stránkách lektorky Jaroslavy 
Sobotkové www.jaroslavasobotkova. cz, 
na telefonu +420 603 223 353 nebo na 
e-mailu sejdemese@volny.cz. Další 
informace o divadle Navlnce najdete 
i na stránkách www.navlnce.cz.

Těšíme se na vás.

 M Karolína Stárková za spolek Sejděme se
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Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Milí přátelé,

o tom, co se dělo v pozořických 
oddílech a středisku od konce dubna, 
se dozvíte více v následujících řádcích. 
V plném proudu jsou i přípravy 
na letošní tábory, kterých v rámci 
střediska chystáme šest. O nich vám 
rádi povíme příště.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Zdravíme zase po čase za skauty 
v našem středisku!

24. dubna se uskutečnila mše za 
naše skautské středisko. Díky nejistému 
počasí se nekonala na tradičním 
místě – na Poustce, pod širým nebem, 
ale byla slavena v našem farním kostele 
v Pozořicích. Vzhledem k oslavě 
našeho skautského patrona – svatého 
Jiří byl vybraným členům našich 
oddílů udělen odznak Liliového kříže, 
který má více stupňů. První stupeň se 
žlutým podkladem se uděluje vlčatům 
a světluškám, kteří pravidelně chodí do 

kostela a náboženství. Druhý stupeň 
s modrým podkladem od slavnostního 
předávání zdobí kroje skautek a skautů, 
kteří mají svátost prvního svatého 
přijímání a dále se vzdělávají ve víře. 
Odznak s červeným podkladem 
byl udělen roverům a rangers, kteří 
žijí aktivní život z víry a umějí tyto 
zkušenosti aktivně sdílet se svým 
okolím. Odznak pro dospělé skautky 
a skauty je nazván činovnickým 
stupněm, jeho získání je podmíněno 
biřmováním a snahou být vzorem ve 
víře svým svěřencům.

 M Alice a Marie Pölzerovy

Závodu vlčat a světlušek
Po dlouhých přípravách se 

v sobotu 30. května uskutečnilo na 
Jelenici střediskové kolo Závodu vlčat 
a světlušek. V naší Žluté šestce bylo 
pět členek – já, Žabka, Bětka, Pizza 
a Magnet. Moc se nám líbila všechna 
stanoviště. Některá byla těžší, některá 
lehčí, ale zvládly jsme to! Vycházely 
jsme spolu dobře a neztratily jsme 
se. Na začátku bylo označení trasy 

zamaskované, a co jsme slyšely, většina 
ostatních družin s touto částí závodu 
měla také problém. Počasí bylo pěkné 
a nálada veselá. V cíli jsme všichni 
dostali párky s chlebem, kečupem 
a hořčicí. Kromě naší družinky se 
závodů účastnily ještě další holčičí 
týmy od nás z oddílu a závodila také 
vlčata z Pozořic. Naše žlutá šestka byla 
na pátém místě. Umístění nebylo až tak 

důležité, protože tento závod byl pro 
nás především přípravou na okresní 
kolo závodu.

 M Eliška Pölzerová

Okresní kolo
Okresní kolo se konalo v Ivančicích. 

Bylo nás hodně, proto jsme jeli z Pozořic 
vlastním autobusem. Zahájení bylo 
v tělocvičně, protože venku pršelo. 
Informovali nás o průběhu závodu 
a uvedli nás do historické vzpomínky 
pomocí kostýmů a scénky o zakladateli 
města Ivančic. Každá družina začínala 
ve stejný čas na přiděleném stanovišti. 
Stanoviště byla rozmístěna v celém 
městě. Pak už bylo jedno, na jaké 
stanoviště půjdeme, ale do určitého času 
jsme musely obejít všechna a vrátit se 
zpět. Na trase měly družiny doprovod 
a mapu města s označenými stanovišti. 
Zajímavostí bylo, že u každého 
stanoviště jsme se dozvěděly něco 
z Ivančických pověstí. Po absolvování 
závodu se čekalo na návrat všech, kvůli 
počasí to bylo opět v tělocvičně, kde 
s námi hráli hry vedoucí z různých 
oddílů. Když přestalo pršet, měly jsme 
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ještě chvíli čas do vyhlášení výsledků. 
Naše vedoucí nás vzaly na náměstí na 
zmrzlinu, která byla moc dobrá. Včas 
jsme se vrátily a mohlo začít vyhlášení. 
Bylo už hezky, tak se zakončení konalo 
venku před tělocvičnou. Bodově jsme 
všichni (holky a kluci z Pozořic) byli 
velmi dobří, ale ani to nestačilo na 
postup do dalšího kola. Z našeho 
střediska však postoupila do krajského 
kola dívčí šestka z Krásenska.

 M Eliška Pölzerová (Žlutá šestka) 
a Marie Pölzerová, vedoucí 1. dívčího oddílu

Oddíl Krásensko
V sobotu 7. května se světlušky 

a vlčata z oddílu Krásensko zúčastnily 
okresního Závodu vlčat a světlušek 
v Ivančicích, kde se světlušky umístily 
na krásném 3. místě v kategorii 
světlušek. Tímto umístěním postoupily 
do krajského kola, které se konalo 
v autokempu Veselka v Jevišovicích na 
Znojemsku ve dnech 27.–29. května.

Téma závodů bylo inspirované 
českým filmem Lichožrouti. A protože 
světlušky měly v sobotu po brzkém 
ranním příjezdu do kempu dostatek 
času před nástupem do závodu, 
vyrobila si každá svého lichožrouta.

Závodu se účastnilo 19 hlídek 
světlušek a 17 hlídek vlčat. Trasa 
v délce asi 7 km vedla v okolí vodní 
nádrže Jevišovice a měla celkem 
13 stanovišť zaměřených na různé 
znalosti a dovednosti. Program 
závodu byl oproti základním kolům 
rozsáhlejší a fyzicky náročnější. Holky 
se s jednotlivými stanovišti popraly 
s vervou a urputně bojovaly ze všech sil 

až do posledního stanoviště. Nakonec 
se umístily na 15. místě. Bodové rozdíly 
mezi hlídkami nebyly veliké, a tak je 
umístění velkým úspěchem.

 M Za skautský oddíl Krásensko 
Petra Mikulová

 

Dětský lesní klub 
Stromík
Pozořická hájenka plná zážitků

Cítíte tu energii a sílu všude 
v přírodě? U nás na hájence je jí také 
plno! A ještě nám ji přinášíte všichni 
vy, děti i dospělí, kteří navštěvujete 
naše akce nebo k nám chodíte do lesní 
školky. Děkujeme moc za podporu! 
Přinášíme krátké ohlédnutí za 
událostmi minulými a pozvánku na 
budoucí dění.

V sobotu 21. května se zahrada 
Axmanovy hájenky proměnila 

v divadelní scénu, jarmark se stánky 
s výrobky našich maminek pro potěchu 
oka i těla, otevřená byla i cukrárna 
s kavárnou, občerstvení s popcornem 
a grilovanými specialitami, domácí 
limonádou i drinky pro dospělé.

Na pódiu se vystřídala spousta 
účinkujících – od bubnovacího zahájení 
Adámka Benka, přes školkové divadlo 
plné broučků, po představení  
Mikro-teatra Pohádka o říční víle. 
Cimbálová muzika Pecka vinula 
tóny podvečerním západem až do 
zakončení celého dne. Děkujeme všem 
účastníkům a hlavně organizátorům 
letošního Rodinného divadelního 
odpoledne – pedagogům a úžasné partě 
rodičů, kteří nám tu parádu nachystali.

Konec školního roku přináší 
i loučení – do školního světa nám 
letos poskočilo 11 dětí z LMŠ Stromík 
a z LK Jezerka. Úspěšně zdolali 
předškoláckou výzvu a byli pasováni na 
školáky. Moc jim gratulujeme! Novou 
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životní etapu začínají i někteří naši 
pedagogové, kterým děkujeme za vše, 
co předali našim dětem. Všem přejeme 
šťastnou cestu životem a těšíme se na 
„abiturientské“ srazy!

Před námi je teď léto 
s příměstskými tábory, které jsou 
naplněné až po střechu. Děti se mohou 
těšit na veselá dobrodružství s Bobem 
a Bobkem, něžně se bát s lesními 
strašidýlky, vyrazit s nadšením do 
lesa za objevy nebo zaplout do říše 
divů a pohádek. Plánování je v plném 
proudu a věříme, že si na své přijdou 
předškoláci i školáci.

Jsme moc rádi, že neutuchá 
váš zájem o naše aktivity – ať už 
spolku Kavyl, nebo lesních školek 
Stromík a Jezerka. Máme spoustu 
dalších nápadů, k nimž hledáme 
posily. Pokud byste se k nám chtěli 
přidat jako pedagog – průvodce 
dětí, stačí nás kontaktovat na 
info@stromik.cz. Přejeme krásné 
léto a těšíme se na viděnou na našich 
akcích! Aktuální informace najdete na 
www. lesnikavyl. cz, www.stromik.cz 
a na našem facebooku.

 M Klára Krchňavá, Spolek Kavyl

 

Mateřské 
centrum Človíček
Čarodějnický rej na Dělňáku

Po dvouleté pauze se k Dělnickému 
domu vrátila oblíbená tradice pálení 

čarodějnic. Akce proběhla v podvečer 
prvního máje o tzv. Filipojakubské 
noci, a to již tradičně v režii Mateřského 
centra Človíček.

Děti měly možnost si vyzkoušet 
své kouzelnické a čarodějnické 
dovednosti na deseti stanovištích, 
kde plnily řadu úkolů, např. mohly 
nakrmit čarodějnici, zametat pavouky, 
nechat se vyfotit ve fotokoutku nebo 
se proletět na koštěti. Ti zkušenější 
čarodějové se procvičili při míchání 
lektvarů nebo při rozpoznávání bylin 
u báby kořenářky. V druhé části reje 
hrál hlavní roli oheň. Na velké hranici 
byla upálená figurína čarodějnice 
vyrobené ze dřeva, slámy a starých 
hadrů. Dle tradičních zvyků se oheň 
zapaluje na kopci. Tato podmínka 
byla v prostorách Dělnického domu 
zcela naplněna. Oheň tak v očích dětí 
a dospělých plnil nejen svou magickou 
funkci zajišťující ochranu a prosperitu, 
ale kromě toho si na ohni mohli všichni 
soutěžící opéct i špekáček. Soutěže se 
v letošním roce zúčastnilo více než 120 
malých čarodějů a čarodějnic. Na konci 
akce byli všichni zúčastnění za své 
neuvěřitelné výkony odměněni.

Na závěr je možné říct, že pálení 
čarodějnic se letos opravdu povedlo. 
Velký dík patří zejména maminkám 
Mateřského centra Človíček a dále pak 
technické skupině městyse Pozořice, 
která se postarala o výstavbu hranice. 
Celá akce byla skvěle zorganizovaná 
a pevně věříme, že byla pro děti i rodiče 
nesmírně zábavná.

 M Hana Malachová

Konec letošního „školního roku“ 
v mateřském centru Človíček si pro nás 
připravil velkou změnu. Ke 30. červnu 
nekončíme jen naše pravidelné kroužky 
a nebudeme se loučit pouze s kamarády, 
kteří již povyrostli a po prázdninách 
je čekají školkové či přímo školní 
povinnosti, ale po 11 letech opouštíme 
a uvolňujeme prostory, ve kterých 
jsme přebývali. Loučení pro nás není 
lehké, ale je vzhledem k současné 
akutní potřebě navýšení kapacity pro 
předškolní vzdělávání nezbytné. Navíc 
bude celý prostor opět zaplněn malými 
dětmi – z Dětské skupiny (doufáme, 
že dopadnou dobře všechny nutné 
opravy a povolení) a v dalších letech 
se snad podaří prostory opět upravit 
na plnohodnotnou mateřskou školku.
Dobrou zprávou pro nás i všechny 

budoucí malé Človíčky je, že naše 
činnost nekončí! Městys Pozořice nám 
nabídl nový prostor na stejné adrese, 
dokonce na stejném patře – jen se 
k nám bude chodit hlavním vchodem 
do Dělnického domu. Jde sice o menší 
prostor a v příštím roce budeme mít 
hůře přístupné sociální zařízení, ale 
pevně doufáme, že i to se do budoucna 
podaří vylepšit.

O prázdninách čeká tedy všechny 
členy stěhování a zařizování nové 
herny mateřského centra. V září tam 
opět přivítáme známé i nové kamarády 
a budeme se těšit na shledání. Dětem 
v Dětské skupině budeme moc přát, ať 
se jim ve školce líbí a mají to tam rádi 
tak, jako jsme měli my…

 M Za MC Človíček, Lenka Vystavělová
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TJ Sokol Pozořice
Jaro ve sportovním duchu

„Konečně závody,“ zajásali mladí 
sokolští atleti v neděli 24. 4. 2022. Po 
dvou letech se konal župní přebor 
v atletice v Brně-Komíně. Společně 
s pozořickými dětmi si v atletických 
disciplínách poměřili síly sokolové 
z Židenic, Bílovic, Řečkovic a dalších 
oddílů všestrannosti. Pozořickou 
„Gepardí smečku“ reprezentovalo 
úctyhodných 22 atletů, kterým se 
podařilo získat početnou sadu 12 
medailí. Sokolští atleti závodili ve 
čtyřech disciplínách: ve sprintu, skoku 
dalekém, hodu (starší ve vrhu koulí) 
a běhu na střední trati. Podle svého 
věku byli rozděleni do jednotlivých 
kategorií a v těch získali tyto medaile:

• předškolní děti (dívky: 2. místo 
Ráchel Zhořová, chlapci: 2. místo 
Samuel Malach)

• mladší žákyně I (2. místo Klea 
Muselíková)

• mladší žáci I (2. místo Jakub Slavíček, 
3. místo Tomáš Hének)

• mladší žáci II (2. místo Michael 
Brestovský, 3. místo Daniel Malach)

• starší žákyně III (3. místo Michaela 
Marková)

• starší žáci III (3. místo Michal Stříž)
• dorostenci (1. místo Jan Münster)
• ženy (2. místo Alena Hénková, 3. 

místo Veronika Muselíková)

Zatímco atleti bojovali v tento den 
o medaile, florbalová přípravka se 
při přátelském utkání s Holubicemi 

také nenudila. Mladí florbalisti 
měli z tohoto zápasu docela respekt, 
protože s Holubicemi v minulosti často 
prohráli. První gól patřil Holubicím, 
pak už byl zápas v režii spíše našich 
sportovců. Ti po napínavém zápase 
nakonec zvítězili s výsledkem 9:5.

Našich šestnáct šikovných žen 
se zúčastnilo sokolských slavností 
13.–15. 5. v Plzni. Zacvičily hromadnou 
skladbu Optimistky společně s dalšími 
ženami. Mezi nácviky a vystoupením 
měly možnost sledovat mnoho 
pódiových vystoupení všech věkových 
kategorií a vyzkoušet si různé sportovní 
aktivity a dovednosti.

V sobotu 14. 5. proběhl turnaj 
florbalových dětských oddílů. Hrály 
týmy Sokola Pozořice, ZŠ Pozořice, 
Technica Brno a Holubice. Týmy 

mladších žáků hrály dopoledne 
a opět byly výkony velmi vyrovnané. 
Sokol skončil na krásném druhém 
místě. Odpoledne pokračovaly týmy 
přípravek (již bez Technicy Brno). 
Pozořice skončily na bronzovém místě. 
Čokoládové medaile ale udělaly radost 
všem, bez ohledu na umístění.

V sobotu 21. 5. proběhla na 
sokolovně přehlídka taneční 
gymnastiky. Celý program začal 
společnou rozcvičkou. Poté postupně 
děti ve třech skupinách dle věku 
předvedly různé dovednosti na 
gymnastickém koberci nebo nářadí. 
Hodně se také tančilo na hudbu 
z baletu Louskáček nebo na skladby 
moderních interpretů.

Pět našich mladých atletů se 4. 6. 
zúčastnilo Zmrzlinové olympiády 
v Brně. Za své výkony se opravdu 
nemuseli stydět, protože se jim podařilo 
dovézt krásných sedm medailí (každý 
závodil ve 3 disciplínách). Odměnou 
pro každého účastníka byla zmrzlina, 
takže radost byla u všech zúčastněných 
veliká. 7. a 8. 6. probíhala v hodinách 
atletiky závěrečná olympiáda. V úterý 
počasí nepřálo, proto nejmladší děti 
musely zvládnout atletické disciplíny 
uvnitř sokolovny. Ve středu pak 
závodily zbylé dvě skupiny atletiky na 
venkovním hřišti. Všechny děti házely, 
skákaly a běhaly a odměnou jim pak 
byly sladké medaile a diplomy.

V neděli 12. 6. si 16 našich žen 
zacvičilo s hromadnou skladbou 
Optimistky na Sokolském Brně. 
Celkem se slavnosti zúčastnilo kolem 
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5 000 cvičenek a cvičenců z celé České 
republiky a Slovenska. Počasí přálo, 
tribuny s diváky byly přeplněné 
a průvod Brnem byl velkolepý. V čele 
průvodu šla mezi vlajkonoši s praporem 
Sokola Pozořice místostarostka 
Marta Brestovská. Mezi diváky 
usedl i starosta našeho Sokola Miloš 
Tinka, místostarostka městyse Tereza 
Jiráčková a několik našich příznivců. 
Děkujeme tímto za podporu Sokolu 
a městysi Pozořice. Děvčata si skladbu 
užila, velký dík patří především 
jim – cvičenkám – za reprezentaci 
obce, za vytrvalost, pečlivé provedení 
a zodpovědný přístup k nácviku.

Přihlašování do všech dětských 
oddílů bude spuštěno jednotně 
22. 8., přihlašovací odkazy najdete 
od uvedeného dne na webu Sokola 
Pozořice. Na konci srpna na webu 
najdete také aktuální rozvrh na další 
cvičební rok. Dojde ke změnám 
a posunům zejména u dětských oddílů.

 M Lucie Hajkrová  
za Sokol Pozořice

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

S koncem školního roku je tu 
také ukončení volejbalové sezóny 
2021/2022, která pro nás byla velmi 
úspěšná. Družstvo mužů, které hraje 
KP II. třídy, vybojovalo skvělé první 
místo v tabulce. Celkové pořadí: 1. Orel 
Pozořice, 2. Start B6, 3. VS Drásov, 
4. SSK Břeclav, 5. VK Moravská Slávia 
Brno, 6. TJ Sokol Střelice. Rovněž ženy 
hrající OP získaly první příčku: 1. Orel 
Pozořice, 2. Sokol Brodek u Prostějova, 
3. TJ Sokol Orlovice, 4. TJ Sokol 
Bučovice, 5. Orel Křenovice, 6. TJ Sokol 
Vítovice. Kadetkám popřejeme hodně 
úspěchů do další sezóny. Po odehrání 
osmi turnajů skončily na čtvrtém místě. 
Celkové pořadí: 1. Orel Křenovice, 
2. Volejbal Vyškov, 3. TJ Sokol 
Bučovice, 4. Orel Pozořice. Žactvo 
odehrálo deset turnajů v OP s tímto 
konečným pořadím: 1. Rousínov A, 
2. Pozořice H (hoši), 3. Bučovice H, 
4. Křenovice H, 5. Šlapanice H, 
6. Rousínov B, 7. Sport Bučovice B, 
8. Vyškov C, 9. Hrušky, 10. Vyškov B, 
11. Rousínov C, 12. Křenovice D, 
13. Rousínov D, 14. Sport Bučovice A, 
15. Pozořice D (dívky), 16. Slavkov, 
17. Šlapanice D, 18. Vyškov D, 
19. Vyškov E, 20. Vyškov H.

Turnaj v bowlingu O pohár starosty 
městyse už má své vítěze! Po deseti 
soutěžních kolech, která probíhala od 
24. 2. 2022, byli slavnostně vyhlášeni 

vítězové jednotlivých kategorií – 
žactvo: 1. Tereza Klímková, 2. Matúš 
Klátik, 3. Vojtěch Hylmar. Dorost: 
1. Adam Klímek, 2. Jáchym Šedý, 
3. Samuel Klátik. Dospělí: 1. Zdeněk 
Boháček, 2. Radoslav Klátik, 3. Alois 
Beneš.

Orel a kultura
V sobotu 7. května se na orlovně 

po delší době konalo vystoupení ke 
příležitosti oslavy Dne matek. Nejdříve 

nám starší děvčata předvedla svoje 
vystoupení z aerobiku a pak step 
aerobiku. Dále pokračoval se svým 
programem dětský národopisný soubor 
Orlík. Postupně jsme s dětmi prošli 
celým rokem. Začali jsme podzimním 
jarmarkem s mladšími dětmi, které 
secvičily pásmo „Perníkář“. Poté 
přišla na řadu přípravka s pásmem 
„Bude zima, bude mráz“ a následovala 
„Zabíjačka“ v podání starších dětí. 
Postupně jsme se časově přenesli do 
jara. Přípravka předvedla vystoupení 
„Husopasky“. V jarním ladění jsme 
zůstali i s mladšími dětmi, které se 
nám ukázaly s pásmem „Ráček“. Celý 
program ukončilo nejstarší oddělení 
s koseckým pásmem „Okolo Brna“.

Od soboty 7. 5. do pátku 13. 5. 
byla na orlovně k vidění výstava 
krojovaných panenek. Vystaveny byly 
panenky od místních (např. Boženy 
Škrobové, rodiny Ondráčkové, 
Tomancové, Opatřilové, Vozdecké, 
Moniky Koukalové a dalších), ale také 
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z větší dálky. Výstavu navštívilo asi 
200 lidí. Dalších asi 200 návštěvníků 
byly děti z okolních škol a školek. 
Od pondělí do pátku v dopoledních 
hodinách k nám zavítaly děti z MŠ 
Tvarožná, MŠ Kovalovice, MŠ 
Sivice a z jesliček v Pozořicích. Další 
návštěvou pak byli žáci ze ZŠ Sivice 
a ZŠ Viničné Šumice.

Ve středu 1. června se na Staré 
radnici v Brně konala tradiční 
přehlídka folklórních kolektivů 
z Brněnska. Tam jsme samozřejmě 
nemohli chybět. Po průvodu, který 
prošel centrem města, proběhla 
přehlídka, na které kromě nás – 
Orelské chasy vod Pozořic – vystoupili 
např. Líšňáci, Začanští mužáci a mnoho 
dalších.

 M Orel jednota Pozořice

 

Co se děje 
Na Dělňáku

Vážení přátelé dobré zábavy 
a skvělé gastronomie, po delší odmlce 
si vás dovoluji oslovit za náš spolek Na 
Dělňáku. Jsou však oznámení, která 
se mi nepíší nikterak snadno. Přes 
veškerou podporu obce a naši snahu 
se nám v této nelehké době nepodařilo 
zajistit dostatečné financování naší 
oblíbené soutěže ve vaření guláše. 
S přihlédnutím na veškerá rizika 
spojená s touto akcí jsme se proto 
rozhodli letošní ročník soutěže Jezerský 
gulášový kotlík nepořádat. Děkujeme 
všem kapelám, které k nám tak rády 
jezdí a přispívají tak k vaší zábavě, všem 
potenciálním soutěžním týmům a všem 
našim příznivcům za pochopení. 
Doufáme pevně, že nám zachováte 
přízeň a že se nám akci podaří 
uskutečnit v příštím roce. Za spolek 
Na Dělňáku přeji všem pokud možno 
klidné a pohodové prožití dovolených 
a letních měsíců a těším se brzy na 
shledanou.

 M Za spolek Na Dělňáku Petr Hromek

 

Fotbal 
SK Pozořice

Fotbalová sezóna 2021/2022 se 
v době psaní tohoto článku pomalu 
chýlí ke konci a některá naše mužstva 
již mají svoji soutěž dohranou. 
A mužstvo se před posledním zápasem 

doma s Měnínem nachází na 9. místě 
okresního přeboru a bez ohledu na 
výsledek zápasu je jisté, že si účast 
v OP dospělých uhájí. B mužstvo má již 
soutěž dohranou a nakonec se umístilo 
na 7. místě. Naši dorostenci v krajské 
soutěži obsadí konečné 11. místo, 
a i to bude stačit na start v této soutěži 
i v další sezóně.

Mladší žáci v silné konkurenci 
okresního přeboru uspěli a vybojovali 
prvenství. Odměnou jim bylo družební 
utkání na Slovensku, kdy v rámci 
družby OFS Brno-venkov s fotbalovým 
svazem Bratislava-vidiek (Slovensko) 
sehráli jako vítěz okresního přeboru 
mladších žáků U13 ve středu 15. 6. 
mezinárodní utkání s FKM Stupava 
U13. Zápas se odehrál na Slovensku ve 
sportovním areálu v obci Láb (kousek 
před Bratislavou). Naše mladé fotbalové 
naděje reprezentovaly nejen klub SK 
Pozořice, ale i celý okres Brno-venkov. 

Kluci při utkání proti FKM Stupava 
přesto, že většinu zápasu prohrávali, 
v závěru ukázali svoji sílu a touhu po 
vítězství a dokázali zápas otočit ve svůj 
prospěch. Konečné vítězství 4:3 tak 
podtrhlo i tak velmi úspěšnou sezónu. 
Velké poděkování patří trenérům za 
skvělé vedení, rodičům za podporu 
a zejména samotným hráčům.
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Obě naše přípravky si ve svých 
soutěžích vedly skvěle a v silné 
konkurenci okresního přeboru 
zvládaly svá utkání znamenitě. I zde je 
potřeba poděkovat trenérům za skvělé 
a profesionální vedení, rodičům za 
podporu a vytrvalost a hlavně hráčům 
za jejich přístup k fotbalu a sportu 
obecně. Během tréninků mládeže je 
hezké sledovat několik desítek mladých 
fotbalových nadějí, s jakou vervou 
přistupují k náročnému tréninku. 
Narůstající počty nových dětí nás velmi 
těší a abychom se jim mohli věnovat 
tak, jak jsme zvyklí, uvítáme jakoukoli 
pomoc z řad rodičů (a nejen rodičů). 
Ukočírovat cca 20 dětí je na jednoho 
trenéra až příliš.

Po tříleté přestávce jsme v sobotu 
11. 6. a neděli 12. 6. organizovali 
turnaje pro mladší a starší přípravku 
a nově i pro mladší žáky, které 
svým proslovem vždy ráno v 9.15 

odstartovala paní místostarostka 
Tereza Jiráčková. Organizačnímu týmu 
patří obrovské poděkování – skvělá 
práce. Letošní ročník přinesl poháry 
a medaile pro všechna naše zúčastněná 
mužstva, což je skvělý výsledek. Během 
tohoto turnajového víkendu jsme 
přivítali tato mužstva: Mokrá-Horákov, 
Ochoz, Blažovice, Babice, Slatina, 
Viničné Šumice, Žebětín a Chrlice.

Umístění našich mužstev:

SKP U9 „žlutá“ – 1. místo
SKP U9 „šedá“ – 3. místo
SKP U11 – 2. místo
SKP U13 – 3. místo
Co se týče technického zázemí 

fotbalového klubu, tak za zmínku stojí 
plánovaná regenerace hlavní travnaté 
plochy, která začne v pondělí 20. 6. 
Hlavní hřiště bude v podstatně lepší 
kondici připravené zhruba v první 
polovině srpna. Dále klub investoval do 
venkovního posezení pro návštěvníky 
areálu. Do nové sezóny 2022/2023 jsme 
přihlásili všechna naše mužstva včetně 
starších žáků U15.

 

Z hasičské 
zbrojnice
Hoří, nehoří?!

Jedu takhle jednoho květnového 
podvečera z Brna z práce po vydatně 
propršené noci a více než půl dni 
dalšího deště a u Santonu si všímám, 
jak se krásně, až apokalypticky, za 
Pozořicemi paří lesy. Krása, konečně 
trochu zapršelo. Příjemný svěží 
podvečer, ale při večeři najednou 
houkla siréna. Dojedu na hasičku 
a někdo stíhá při oblékání do 
zásahového číst SMS s detaily události. 
Prý nějací kluci nahlásili, že viděli 5 
ohňů z lesa za Axmanovou hájenkou. 
Je to k nevíře, ale vyrážíme dvěma 
vozy směr les. Tam se potkáme 
s profíky z HZS Pozořice, následně 
dojedou 2 auta ze Šumic a další 2 auta 
ze Slavkova. Oheň nikde na obzoru. 
Vzhledem k náročnějšímu a hustšímu 
terénu zůstávají cisterny u hájenky 
a jedeme na průzkum lesem menší a do 
terénu vhodnější Gazellou. Projíždíme 
lesem úzkými zablácenými cestami 

plnými velkých kaluží a po delší době 
končíme průzkum na horizontu mezi 
Pozořicemi a Hostěnicemi. U hájenky 
je následně konstatováno, že po požáru 
není nikde stopy a holt si kluci spletli 
enormně se pařící les s kouřem od 
ohně. Klukům díky za ostražitost, je 
potřeba mít ale na paměti, že po delším 
suchu a následném vydatném dešti 
někdy z lesů plyne pára v takovém 
množství, že by se to velkému požáru 
mohlo podobat.

Cvičení zásahové jednotky – 
cementárna

10. června se konalo cvičení 
zásahové jednotky na cementárně. 
5 jednotek z okolí si na 5 stanovištích 
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postupně procvičilo práci 
s proudnicemi, navádění vrtulníku 
na přistání, požární útok po žebříku, 
zdravovědu nebo slaňování. Většina 
členů dobrovolných hasičů obvykle 
jezdí jen několikrát za rok víceméně 
k požárům nebo k čerpání vody ze 
zatopených sklepů. Je ale potřeba 
udržovat povědomí a provádět 
praktické procvičení i v méně 
obvyklých, avšak reálných událostech, 
ke kterým může být jednotka povolána.

Soutěž a Den otců
V neděli 19. června proběhla 

hasičská soutěž na Oulehlách, které 

se zúčastnilo 9 soutěžních družstev. 
Domácímu družstvu scházelo 6 vteřin 
na prvenství a necelá sekunda na 
druhé místo, muselo se ale spokojit 
se zbývajícím 3. místem na bedně. 
Putovní pohár zastupitelstva městyse 
tak na rok putuje do Mokré, druhé 
místo urvalo smíšené družstvo ze 
Sivic. Navzdory horkému počasí dalo 
přednost posezení ve stínech stromů 
a příjemnému mikroklimatu hojné 
množství návštěvníků. Po soutěži 
si rodiny s dětmi mohly zpříjemnit 
odpoledne procházkou lesem 
prostřednictvím moderní stopované 
s pomocí mobilní aplikace. Na tento 
den připadal i mezinárodní Den otců, 
proto všichni tatínci (a nejen ti) měli 
možnost v rámci připravené degustace 
ochutnat, ohodnotit a otipovat piva ze 
6 regionálních pivovarů. Na základě 
dobré zpětné vazby návštěvníků, 
soutěžních družstev i všech pořadatelů 
se za rok budeme těšit opět na viděnou 
na hřišti na Oulehlách.

 M Za SDH Pozořice kronikář
 

Dětský den
Na sobotu 4. června jsme připravili 

odpoledne plné zábavy pro naše děti. 
V okolí pozořické základní školy 
bylo připraveno jedenáct stanovišť, 
na kterých si malé i větší děti mohly 
vyzkoušet nejrůznější dovednosti. 
Někomu se líbilo uhasit dům, jiný 
byl nadšený ze střelby vzduchovkou, 
někdo si s chutí střelil na bránu nebo 
sprintoval na našem multifunkčním 
hřišti. Ve stínu stromů ve školní 
zahradě děti poznávaly pejsky, lovily 
rybičky, házely na cíl a balancovaly na 
laně. Samozřejmě nechyběly zorbingové 
koule a dětmi milovaná pěna od našich 
skvělých hasičů :-)

 M pořadatelé
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školy Pozořice setkali se svými přáteli 
a kolegy ze Slovenska, ze Základní 
umělecké školy Ivanka pri Dunaji. Dva 
roky se společné koncerty nemohly 
konat, až letos se to opět podařilo. Bylo 
to radostné setkání a společný koncert 
byl velmi zajímavý, protože každá škola 
má jiné zaměření a jiné možnosti. Ve 
čtvrtek 2. června zase odjeli pozořičtí 
učitelé a žáci do Ivanky pri Dunaji, aby 
se podobný koncert uskutečnil i tam. 
Pokud jste přispěli jakoukoliv částkou 
na těchto vystoupeních, děkujeme. 
Rozhodli jsme se poslat všechny tyto 
peníze na podporu lidí z Ukrajiny.

Užijte si krásné prázdniny 
a dovolenou! Budeme se na vás v září 
opět těšit.

 M Božena Škrobová

 

ZŠ Pozořice
Školní zájezd do Rakouska

Po delší cestovatelské odmlce se žáci 
naší školy vydali s CK Školní zájezdy 
na exkurzi do Rakouska, konkrétně 
do spolkových zemí Salzburg 
a Oberösterreich. Během tří dnů jsme 
měli možnost poznávat památky 
a historická centra měst, pozorovat 
alpskou přírodu, užít si společně 
strávený čas, ale hlavně také procvičit 
německý jazyk v praxi.

Náš zájezd začal v Salzburku. 
Prošli jsme si historickou část města, 
navštívili rodný dům W. A. Mozarta 
a samozřejmě ochutnali proslulé 

ZUŠ Pozořice
Stále něco nového začíná a něco 

zase končí. A my jsme teď právě na 
konci školního roku 2021/2022. A to 
znamená, že jsme připravili celou řadu 
vystoupení.

Ve středu 18. května proběhla 
výstava prací žáků výtvarného 
oboru, na které byli návštěvníkům 
představeni tři absolventi z oddělení 
plošné tvorby. Jejich práce jsou 
stále vystaveny v budově Základní 
školy v Pozořicích. O několik dnů 
později v pondělí 23. května zahrálo 
celkem dvacet letošních absolventů 
hudebního oboru na slavnostním 
absolventském koncertě. Program 
byl pestrý a zajímavý jak po stránce 
nástrojového obsazení, tak po stránce 
výběru přednesených skladeb. Ještě 
tentýž týden v pátek 27. května se před 
orlovnou konal VI. ročník celostátního 
festivalu základních uměleckých škol 
ZUŠ Open. Letošní motto znělo: „ZUŠ 
Open pomáhá“. Po dvouleté pauze 
jste mohli s radostí sledovat mladé 
talenty a jejich učitele, kterým nechybí 
elán a s radostí se zapojili do tohoto 
projektu.

Následující týden ve středu 1. června 
se žáci a učitelé Základní umělecké 
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Mozartovy koule. Poté jsme zubačkou 
vystoupali k pevnosti Hohensalzburg, 
kde nás uchvátily překrásné výhledy 
na alpské masivy i na město z ptačí 
perspektivy. V podvečer jsme 
dojeli do St. Gilgen, místa našeho 
bydliště. Rakouské městečko 
u jezera Wolfgangsee přímo vybízelo 
k večerním procházkám a někteří 
otužilci vyzkoušeli i koupání v jezeře, 
jehož voda byla sice průzračně čistá, ale 
také pěkně ledová. Druhý den nás čekal 
výjezd na Kehlsteinhaus, známý jako 
Orlí hnízdo. Jízda výtahem ve skále 
byla pro mnohé velkým zážitkem stejně 
jako pohled na alpské vrcholy. Toto 
místo uchvátí nejednoho milovníka 
přírody a historie. Při plavbě po jezeře 
Königssee se žáci kochali pohledem 
na jezero a vodopády ve skalách. Ještě 
před odjezdem nás čekal malebný 
Hallstatt. Město, které se rozprostírá 
okolo jezera Hallstätter See a jehož 
historie je spjata s těžbou soli, je 
právem zapsané na seznamu světového 

dědictví UNESCO. Po návštěvě 
nejstarších solných dolů na světě, kde 
jsme se svezli i na skluzavkách a získali 
informace o historii těžby v této 
oblasti, nás čekal dechberoucí pohled 
ze skywalku tyčícího se nad městem. 
Po procházce úzkými historickými 
uličkami a krátkém odpočinku u jezera 
jsme se vydali na cestu domů. Věříme, 
že zahraniční pobyt si užili všichni 
účastníci, a budeme se těšit na další 
společný zahraniční zájezd.

 M Dagmar Pavlásková

První rok fungování 
badatelské třídy očima rodičů

Pozořická škola v tomto školním 
roce rozšířila nabídku prvních tříd. 
Vedle klasické a anglické vznikla 
také badatelská třída, která staví na 3 
pilířích. Jsou jimi respektující přístup, 
slovní hodnocení a jeden den v týdnu 
za každého počasí strávený výukou 
venku (badatelský den). A jak třídu 
hodnotí rodiče po prvním roce jejího 
fungování?

Badatelská třída i zdejší škola je pro 
nás rodiče příjemným prozřením. Je moc 
fajn pozorovat, jak se naše sedmiletá 
dcera těší do školy, jakým způsobem 
se ráda učí a vstřebává nové poznatky. 
Rozhodně je to svěží vítr ve školském 
systému. Náš mladší syn bude dceru 
určitě následovat.

Věděli jste, jak se vyrábí inkoust 
z duběnek? My ne, ale naše děti, které 
navštěvují badatelskou třídu, nám vše 
s nadšením barvitě vysvětlily.

Často se setkáváme při komunikaci 
s přáteli a jinými rodiči s názorem, že 
vstupem na základní školu končí období 
her a dětství. O tom, že to tak nutně být 
nemusí, se přesvědčujeme každý den, 
protože pojmy jako alternativní prvky, 
kooperativní vyučování a individuální 
přístup zde nejsou hesly, která jsou 
dnes používána tak často, až někdy 
téměř ztrácí na obsahu. V badatelské 
třídě však znovuožívají každý den, při 
ranním kroužku, při expedičních dnech, 
ale i v matematice a dalších předmětech, 
protože paní učitelky jsou zde 

vnímavými průvodkyněmi, které těmto 
myšlenkám znovu a znovu vdechují 
konkrétními činy nový a skutečný život. 
Neznamená to ovšem, že jsou zde děti 
voděny za ručičku. Naopak. Stálým 
povzbuzováním a klidným vedením 
jsou soustavně motivovány k tomu, aby 
si s nejrůznějšími situacemi dokázaly 
poradit a prakticky je vyřešily samy.

Je možné, aby děti v průběhu 
běžného školního týdne pozorovaly na 
louce páskovky, kobylky, poznávaly 
pestrý život v rybníku a přitom 
zvládly i odčítání s přechodem přes 
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desítku? Z vlastní zkušenosti můžeme 
zodpovědně říci, že ano, tady to opravdu 
možné je. A ne na úkor obsahu učiva. 
Když se odbornost spojí s otevřeným 
srdcem a myslí, vznikne v životě často 
něco krásného… Jako by se tady nad 
vzděláváním vznášelo slovo lidskost. 
Ale celá atmosféra je spojením mnoha 
přísad, kde nedílnou součástí jsou 
i hodnoty každé rodiny a jejich osobní 
vklad ke společnému dílu, např. i při 
společných neformálních setkáních. 
Děti jsou inspirovány každou expedicí 
do muzea, do města, na výstavu, 
veletrh, ale stejně tak mohou v rámci 
výuky venku jen tak pozorovat, jak 
vzniká barevné spektrum v kapce rosy. 
Tím vším se učí a hlavně neztrácejí 
chuť poznávat. A toho si ceníme úplně 
nejvíce.

 M Rodiče prvňáčků z badatelské třídy

Úspěchy našich žáků 
v olympiádách a soutěžích
• Celostátní kolo soutěže Matematický 

klokan 2022: 1. místo – Lucie 
Kovaříková 5.A

• Krajské kolo biologické olympiády : 
13. místo – Karolína Zádrapová, 8.C

• Okresní finále ve volejbale dívek:  
2. místo – družstvo ve složení 
Kateřina Kamínková 8.A, 
Zora Blaháková 8.C, Anna 
Svačinová 8.C, Martina Šrotířová 
8.C, Viktorie Drápalová 8.C, Nikola 
Navrátilová 8.A, Eva Kuklínková 8.A

• Okresní kolo ve volejbale chlapců: 
1. místo, krajské finále ve volejbalu 
chlapců: 2. místo – družstvo ve 

složení Adam Klímek 8.C, David 
Divácký 8.C, Viktor Cabal 8.C, 
Ondřej Kužel 8.C, Marek Kratěna 8.C, 
Vojtěch Cabal 9.B, Filip Janečka 9.B

• Nejlepší hráč v turnaji logických 
a deskových her (MAP Šlapanice): 
1. místo – Lucie Kovaříková 5.A

• Národní kolo mezinárodního 
bienále figurální kresby a malby 
dětí a mládeže – ocenění odbornou 
porotou za digitální práci Figurky 
s duší: Leontýna Hořejšová 9.A

Gratulujeme k umístění a děkujeme 
za výbornou reprezentaci školy.

 

MŠ Pozořice
Prázdniny jsou za dveřmi

Závěr školního roku si u nás ve 
školce vždy užíváme. Nejprve jsme 

řádně otestovali dopravní hřiště 
v Sivicích, kde jsme provětrali nejen 
naše kola a koloběžky, ale i znalosti 
o tom, jak se má správně chovat 
chodec či cyklista. V květnu jsme 
se potkali na školní zahradě na Dni 
rodiny aneb vzhůru do oblak. Začali 
jsem nejprve krátkým vystoupením 
všech tříd a pak si děti spolu s rodiči 
mohli užít odpoledne plné soutěží či 
výtvarného tvoření. Nechyběla ani 
tradiční tipovací soutěž. O výhry 
i odměny bylo postaráno, stejně 
tak jako o bohaté občerstvení, za 
které rodičům i prarodičům moc 
děkujeme. Konec školního roku je 
i časem výletů – starší děti vyrazily 
do Holštejnské jeskyně, kde vybaveny 
gumáky a čelovkami prozkoumaly 
její krásy. Celá školka si užila výlet do 
hodonínské ZOO, zakončený pirátskou 
plavbu po řece Moravě. Poklad byl 
nalezen a spravedlivě rozdělen mezi 

všechny piráty. I letos jeli naši nejstarší 
na školku v přírodě, tentokrát na Horní 
Bečvu, kde strávili týden v indiánském 
duchu. Pořádali výpravy do okolí, 
vyráběli si čelenky, stavěli týpí… 
Nechyběl ani indiánský tanec či stezka 
odvahy. Měsíc červen přináší i loučení – 
naši předškoláci byli pasováni paní 
místostarostkou na školáky a svoje 
rozloučení završili přenocováním ve 
školce. A pak už jen – ahoj školko 
a hurá do školy! Školní rok končí a před 
námi jsou dva měsíce prázdnin. Přeji 
vám všem krásné léto plné pohody, 
sluníčka a odpočinku.

 M  Za kolektiv mateřské školy  
Simona Moore
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součástek. Jistě je také souborem 
miliard chemických reakcí 
probíhajících v každé vteřině. Ale také 
jsi to TY: Petr, Pavel, Monika, Jitka… 
Prostě záleží, co chceš vidět, i když 
koukáš na to samé.

Já chci dnes vidět to, že všechno je 
mi darem. Můj život, zdraví, lidi, kteří 
mě mají rádi; moje schopnost vnímat, 
vidět, slyšet, myslet a dobrá vůle měnit 
kolem sebe svět k lepšímu; vidět krásu 
přírody, slyšet krásnou hudbu. Denně 
mám tisíce obdarování včetně střechy 
nad hlavou a základních životních 
potřeb. Ano, mohu zde zaujmout 
místo pozorovatele, který tvrdí, že vše 
je shlukem miliardy náhod. Já chci 
ale vnímat velkého Architekta, který 
vytvořil nádherný projekt vesmíru 
a do něj postavil největší poklad: 
ČLOVĚKA. Chci nás lidi vidět jako 
cíleně chtěná nádherná umělecky 
i technicky propracovaná díla svěřená 
nám samotným. Nejprve jsme sice 
byli svěření našim rodičům, ale skrze 
jejich výchovu pak následně každý 

Duchovní okénko
Letní pohlednice…

Pamatuji si z fyziky jedno důležité 
pravidlo, že pro popsání a výpočet 
určitého jevu velmi záleží na postavení 
pozorovatele. Tak např. i takové dva 
jedoucí rychlíky mohou být vůči sobě 
ve vzájemném klidu, pokud pojedou 
vedle sebe stejnou rychlostí. Všechno 
kolem uhání, ale ony jsou v klidu. Není 
to nádhera? Zkuste sedět na nástupišti 
ve vlaku a koukat na ten odjíždějící 
vedle. Pokud přitom neuvidíte nic 
jiného, nemusí být v první chvíli jasné, 
kdo vlastně odjíždí. V takovém světě 
žijeme. Úvahy tohoto typu možná 
mohou být i klíčem k rozlousknutí 
novověkých sporů o to, které vesmírné 
těleso se kolem kterého otáčí. I Malý 
Princ by vám potvrdil, že budete vidět 
podle toho, na kterou planetu se právě 
postavíte. Takto pestře se můžeme dívat 
na celý svět.

Také člověk je pouhým shlukem 
čtyř základních vesmírných prvků. 
Je bohatou snůškou anatomických 

Všechno kolem uhání, 
ale ony jsou v klidu. 

Není to nádhera?

sobě samému. Rodiče nás v dospívání 
svěřili nám samotným, abychom pak 
pochopili, že se skutečně najdeme, až se 
z lásky zase darujeme někomu dalšímu. 
Vidím tedy logiku daru vepsanou do 
všeho, co existuje, a zároveň pozvání 
k správnému a zodpovědnému 
hospodaření. A taky nechci 
zapomenout na to, že každý vynález na 
sobě nese autorská práva svého génia. 
Jestliže ovšem přestanu vděčně přijímat 
a budu si pouze sám brát, pak už jsem 
změnil pozorovatelské stanoviště…

Tak to je moje letní prázdninová 
„pohlednice“. Co na ní uvidíte vy? 
A čeho si budete na letní dovolené 
nejvíce všímat? Přeji vám krásné 
výhledy a scenérie, které vás nejen 
ohromí, ale také ve vás zanechají 
takový otisk, který pak bude darem 
i pro ty druhé vedle vás. Krásné 
odpočinkové léto!

 M Váš P. Pavel Lacina, farář

Události ve 
farnosti
Plánujeme
12. 7. Koncert skupiny GOOD WORK, 

farní dvůr, 19.00
14. 8. Farní pouť v Pozořicích
11. 9. Farní den, farní dvůr

Koncert Scholy brněnské 
mládeže

SBM je zkratka hudebního 
uskupení, sdružujícího mladé zpěváky 
a hudebníky z Brna a širokého okolí. 
V úterý 31. května dorazili do Pozořic 
a spolu s nimi i štáb televize Noe. Večer 
proběhl v zaplněném kostele koncert 
chval, při kterém byl pořízen televizní 
záznam. Zážitek to byl nejen kulturní, 
ale i duchovní. A kdo si ho chtěl 
zopakovat, zapnul si ve středu televizi 
a prožil výjimečný večer znovu.
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v Pozořicích za dva roky, v roce 2024, 
kdy budeme slavit velké jubileum: 
300 let od postavení našeho kostela.

Koncert GOOD WORK
Přijměte pozvání na koncert  

pop - gospelové skupiny GOOD WORK, 
která stylově hraje na pomezí 
kvalitního popu a folklóru a tvoří 
ji pestrá skládanka více než 20 
muzikantů pocházejících z tradičních 
krajů. Repertoár, styl hudby, vizuální 
stránka, komunikace s publikem, to vše 
tvoří skládanku, která funguje a bude 
se vám líbit, ať už je vám 12, 20 nebo 
60 let. Koncerty v jejich podání jsou 
velkým zážitkem a vy si jej můžete 
vychutnat v úterý 12. července od 
19.00 v areálu pozořického farního 
dvora, vstupné je dobrovolné.

Noc kostelů v Pozořicích
Noc kostelů je jedinečnou 

příležitostí nahlédnout v kostele i tam, 
kam se běžně nepodíváte. Zakusit 
výšku kostelní věže nebo velikost 
zvonů, vidět kupoli kostela z opačné 
strany, slyšet tikat věžní hodiny, 
prohlédnout si kostel z kazatelny – to 
je tradiční nabídka pozořické Noci 
kostelů, která přitahuje návštěvníky 
zpravidla nejvíce. Kdo letos zůstal 
dole při zemi, ten se také nenudil. 
V chrámové lodi proběhly hudební 
workshopy pro děti i dospělé a středem 
kostela se vinula interaktivní biblická 
výstava. Umožnila přítomným 
poznat bibli doslova všemi smysly – 
ochutnat „biblické“ ovoce a oříšky, 
očichat vzácné oleje nebo koření, 
poslechnout si audiobibli, prolistovat 
a porovnat nejrůznější knižní vydání 
a prohlédnout si místa v Izraeli. 
Vrcholem celého večera byla mše 
svatá při svíčkách a následná modlitba 
chval. Další noc kostelů proběhne 

Narozené děti
Prosinec 2021

Adam Ferdinand Šmerda – 
Pod kostelem
Šimon Ondrejka – Nová
Jan Fišer – Jezerská
Viktor Sekan – Kovalovická
Miriam Zemánková – Holubická
Laura Ftačníková – Za myslivnou

Leden 2022
Viola Kolářová – U školy

Únor 2022
Monika Straková – Za myslivnou

Březen 2022
Lukáš Fiala – Oulehla
Adriana Hejčová – Hostěnická

Duben 2022
Nikol Dvořáková – Horní Kopec
Dorota Pernicová – Malé Lipky
Ondřej Beneš – Nová

Blahopřání 
jubilantům
Květen 2022

70 Jana Staňková – Pod kostelem
70 Vítězslav Trpík – Horní Kopec
70 Jaromír Adam – Za myslivnou
70 Zdeňka Plchotová – Kovalovická
75 Petr Dančák – Jezerská
75 Zdeněk Müller – Velké Lipky
86 Milada Šedá – Pod kostelem
86 Marie Zábojníková – Hostěnická
87 Marie Bomberová – Malé Lipky
93 Oldřiška Vašíčková – Holubická

Červen 2022
70 Stanislav Svoboda – Kovalovická
70 Alexandr Volek – Hostěnická
70 Petr Sopoušek – Holubická
70 Jiří Nováček – Šumická
75 Jarmila Dostálováv – Na Větřáku
75 Jarmila Křížová – 
Nad Ostrůvkem
75 Květoslava Farkašová – Holubická
85 Emilie Divácká – Jezerská
87 Pavla Langová – Jezerská
89 Vlasta Oklešťková –
Spodní Kopec
91 Gertruda Burianová – 
Spodní Kopec
92 Jiří Bílý – Nad sokolovnou
94 Vladimír Kunčar – Spodní Kopec

Úmrtí
Květen 2022

Václav Zouhar – Úvoz
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Sečení lóke
Opět po roce, tentokrát už potřetí, 

uspořádala Orelská chasa vod Pozořic 
ve spolupráci s pozořickým Orlem 
a městysem Pozořice milou folklórní 
záležitost nesoucí název v brněnském 
nářečí „Sečení lóke“. Kosilo se v sobotu 
28. května ve farské zahradě za kostelem 
od šesté hodiny ranní. Vůně čerstvě 
pokosené trávy, líbivé tóny houslí, 
k tomu chleba se sádlem a hrnek 
čerstvého opravdu kravského mléka… 
Kdyby i to se někomu zdálo málo, pak 
byl připraven malý jarmark, na kterém 
byly k zakoupení sladké dezerty, spousta 
různých dekorací a mnoho knih od 
„Smečky z Knihánkova“.

 M pořadatelé
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 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

E Ř O M P A O M N
Ň S V O D N Í K O
E E T O M L Y U V
S Č H U R Á A N I
Í O R O A Z H A N
P R Á Z D N I N Y
R Y Z E O Ě N R V
A B Í Č S O K O K
K A L É T O K Ů :)

LÉTO, RADOST, POHODA, HRÁZ, OHEŇ, 
RUM, ZOO, KOKOS, LÁZNĚ, KNIHA, 
NOVINY, NANUK, PÍSEŇ, PRAK, VODNÍK, 
MOŘE, RYBA

Osmisměrka

Proč chce každý rybář, aby ho po smrti zpopelnili?
Protože se bojí _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _. (Tajenka 2)

 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

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

Na konci roku z luštitelů 
vylosujeme pár výherců.

Rébus

„Miláčku, proč jsi tu dětskou postel 
udělal tak vysokou?“ 
„Když náhodou dítě vypadne, 
_ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _.“ (Tajenka 1)

Přiřaďte k sobě synonyma 
a písmena napište podle 
přiřazených čísel synonym 
do tajenky.

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

Zábava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

1 Hezký Sténat P
2 Chechtat se Škádlit O
3 Kvílet Obelhávat U
4 Zkoumat Odhánět Š
5 Štvát Sličný L
6 Balamutit Obsluhovat E
7 Děsit Dělit M
8 Třískat Vábit Y
9 Lákat Bádat T

10 Plašit Smát se Í
11 Třídit Mlátit L
12 Servírovat Strašit S

Kalendář

Červenec 2022
út 5. 7. Farní zájezd na Velehrad
út 12. 7. Koncert skupiny GOOD 

WORK, farní dvůr, 19:00
čt 28. 7. Letní kino: Mimořádná 

událost

Srpen 2022
čt 11. 8. Letní kino: Zátopek
čt 11. 8.–ne 14. 8. Pozořická pouť
so 13. 8. Letní noc, Oulehla: hraje 

VERTEX + host
pá 19. 8. Tvořivé setkání na 

Dělňáku pro všechny 
dospělé holky, 19:30

so 27. 8. Letní kino: Myši patří do 
nebe – dětský animovaný 
film

Září 2022
so 3. 9. Pozorfest
ne 11. 9. Farní den, farní dvůr
so 24. 9. Pozořické hody

Říjen 2022
so 1. 10. Trojboj u orlovny: 

Den seniorů, 
Podzimní jarmark 
domácích výpěstků, 
Dýňobraní

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz

v sekci Kalendář akcí
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o preventivní medicína, diagnostika a terapie 
onemocnění psů, koček, exotických zvířat

o diagnostika a terapie interních 
onemocnění, operace měkkých tkání, 
stomatologie

o Dornova metoda

Kontakt:     Křehlíkova 94, Brno-Slatina +420 778 534 334       veterina@rocovet.cz

Veterinární ordinace
ROCOVET
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!!! POZOR!!!
ZMĚNA ADRESY

OČNÍ OPTIKA

OD 1. 6. 2022
NAŠE NOVÁ ADRESA

NÁDRAŽNÍ 1156/9
ORC FRIENDSHIP ŠLAPANICE

galerie ŠIBAL/ky
nad Albertem v 1. poschodí

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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ZUŠ Open
V pátek 27. května se před orlovnou 

konal VI. ročník celostátního festivalu 
základních uměleckých škol ZUŠ 
Open. Letošní motto znělo: „ZUŠ Open 
pomáhá“. Po dvouleté pauze jste mohli 
s radostí sledovat mladé talenty a jejich 
učitele, kterým nechybí elán a s radostí 
se zapojili do tohoto projektu.
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Konečně tu máme léto. Slunce, seno, jahody. 
Po covidových letech, v době války, i tak je třeba si 
odpočinout a nadechnout se. Pro mě osobně se blíží 
i rekapitulace. Už se blíží volební čtyřletka, která 
přinesla změny nejen ve zpravodaji. Se závěry ještě 
počkám, jen jsem chtěl podpořit všechny, kterým 
záleží na dalším rozvoji Pozořic. Hlaste se. Je potřeba 
každého, kdo chce obětovat svůj čas ve prospěch 
naší krásné obce. Popřemýšlejte, kam mají Pozořice 
směřovat, a chtějte být slyšeni. Bez aktivních lidí to 
nejde ani ve spolcích, ani v práci, ani na obci. Kdo 
můžete, zapojte se.

Další čtyři roky budou náročné. Bude se stavět 
nová škola. Největší investiční projekt, který kdy 
v Pozořicích byl. Ekonomická situace nebude 
jednoduchá, inflace naroste na více než 20 %, energie 
budou příšerně drahé. O to víc bude potřeba, abychom 
táhli za jeden provaz. Jo a otužujte se! Tentokrát bude 
zima dlouhá, studená a drahá.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 3/2022


