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Radnice

Slovo starosty
Vážení Pozoráci,

prožíváme zvláštní jaro, nic není jako 
dřív. Nevíme, kdy skončí nouzový stav, 
kdy půjdou děti do školy, jestli ekonomika 
bude šlapat jako dřív, kde strávíme 
dovolenou. Nyní je před námi spousta 
otázek, na které neznáme odpověď. 
Všichni si přejeme, aby vše bylo jako dřív. 
Co pro to můžeme udělat každý sám 
za sebe, je i nadále dodržovat zavedená 
hygienická pravidla a omezit v maximální 
míře sociální kontakty. Přichází doba 
velikonočních svátků, kdy jsme zvyklí 
se setkávat, jak při bohoslužbách, tak 
při pondělním mrskutu. Letos prosím 
oslavme Velikonoce uprostřed rodinného 
kruhu a svým blízkým a známým 
zavolejme, zvláště seniorům, čekají na 
každé zavolání a pohlazení na dálku. 
Čím budeme důslednější, tím dřív většina 
omezení skončí. Vydržme to!

Věřím, že to zvládneme a brzy 
se potkáme na nějaké kulturní nebo 
sportovní akci, při jednání na radnici 
nebo jen tak na ulici bez roušek.

Děkuji vám všem, že jste tolik trpěliví, 
disciplinovaní a ochotní pomáhat 
druhým. Jsem na Pozořice hrdý.

 M Aleš Krč  
váš starosta

 

V nouzi poznáš 
přítele

Za posledních 14 dní se vzedmula 
ohromná vlna sounáležitosti, ale někteří 
dárci nám vyrazili dech: třeba Ing. Pavel 
Rieder, majitel firmy JULI Motorenwerk, 
dokázal dovézt z Číny 4 000 roušek 
a daroval je Pozořicím. Roušky hned 
putovaly mezi všechny pozořické seniory 
60+, zdravotníky a zaměstnance ve 
službách, nebo manželé Holoubkovi, 
kterým se podařilo z Hongkongu dovézt 
3 500 roušek a 100 respirátorů třídy 2, což 
je v dnešní době neuvěřitelné. Za dary 
v hodnotě 100 000 Kč velice děkujeme.  
Také si vážíme darů od zastupitelů, kteří 
se vzdali odměny za práci pro obec:  
Ing. Jaromíru Červenkovi 5 043 Kč,  
Ing. Milanovi Petrovi 10 000 Kč.

Vážíme si každé vaší pomoci, ať malé  
nebo velké, bez vás bychom to totiž 
nezvládli.

 

5 000 roušek???
Dne 9. 4. 2020 ušily naše švadlenky  

5 000. roušku. Na vzniku roušek se 
však podílí i jiní. Zapojili se všichni, 
kdo donesli materiál, kurýři, kteří 
bez ustání jezdí, nakupují a převážejí, 
balící jednotka, která se stará o správné 
zabalení roušek, distribuce, která posílá 
roušky všude tam, kde jsou potřeba…
dohromady 82 dobrovolníků, kteří věnují 
pomoci druhým nesmírné množství času 
a energie.  
Těm všem patří naše díky.

 M Jaroslava Sobotková
 

Hygienická 
opatření

Vážení spoluobčané,

zdá se, že první náraz koronavirové 
pandemie jsme alespoň u nás v Pozořicích 
zvládli úspěšně, elegantně a dva kroky 
před vládními orgány a dokonce jsem byli 
schopni pomoci mnohým ze vzdálenějšího 
okolí. Tohoto výsledku jsme dosáhli proto, 
že jsme všichni bez ohledu na váhavé 
kroky státu dodržovali všechna opatření, 
která jsou nepohodlná, omezující 
a mnohdy si při jejich dodržování 
připadáme podivně a nesví, často i směšní:

nošení roušek - především; úporná 
a všudypřítomná hygiena rukou 
a dodržování omezení osobních 
kontaktů.

Ale tato „směšná“ opatření nám 
umožnila zmírnit náraz infekce a snad 
už i stabilizovat situaci. Stabilizace 
ale neznamená, že máme vyhráno. 
Přestože se pomalu chystá uvolňování 
protiepidemických opatření, infikovaných 
lidí stále přibývá, ačkoliv významně 
pomaleji než ve státech, kde stejná 
opatření zavedli ještě později a váhavěji. 
Musíme si uvědomit, co znamená vítězství 
v tomto souboji. Neznamená to, že už 
nebudou noví nakažení přibývat, ale 
znamená to, že počet nově infikovaných 
bude tak nízký, že je naše zdravotnictví 
v klidu zvádne také proto, že se nenakazí 
mnoho zdravotníků. Teprve tehdy se 
epidemie zastaví a postupně minimalizuje. 
Protože COVID-19, stejně jako chřipka, už 
nikdy z našeho světa úplně nezmizí.

Chtěl bych vás proto požádat, abyste 
vytrvali v dodržování preventivních 
opatření tak dlouho, dokud tu bude 
užitečné, což může být ještě několik 

týdnů, protože tato tři jednoduchá 
opatření nás už nyní dostala z nejhoršího.

Tedy: důsledně noste roušky, 
dodržujte přísnou a trvalou hygienu 
a dezinfekci rukou a – přes blížící se 
Velikonoce – dodržujte omezení 
osobních kontaktů.

 M MUDr. et Ing. Martin Sobotka  
předseda sociálně-zdravotní komise

 

Krátké zprávy 
z radnice

V minulých dnech jsme rozdali do 
domácností 11 000 nanofiltrů do roušek, 
šijeme jednorázové roušky do školy a na 
úřad, vydezinfikovali jsme veřejné budovy 
proti koronaviru, rozdali roušky všem 
seniorům a naše pozořický vostrý kočky 
ušily látkové roušky pro celý Pošukov 
a Tvarožnou, pro vyškovskou a brněnské 
nemocnice a sociální služby. Pro Armádu 
spásy vyrábíme jednorázové papírové 
roušky. V Zámku dokončujeme parkovou 
úpravu okolo pomníku svatého Václava, 
vysadili jsme v Úvoze a na hřbitově 
23 stromů, dokončujeme multifunkční 
hřiště za školou, položí se už jenom finální 
vrstvy, namontuje oplocení a srovná 
terén. V Loučkách je vodojem také 
skoro hotový, probíhá zkouška těsnosti 
a začne se brzy stavět na Panence Marii 
další vodojem, pokládá se nové potrubí 
páteřního vodovodu na Hostěnické. Je 
vypsané výběrové řízení na dodavatele 
chodníků v Holubické a Kovalovické ulici, 
podáváme žádost o dotaci na výsadbu 
stromů v polní krajině okolo Pozořic 
a na radnici máme od dubna nového 
tajemníka. Pořád se něco děje a ani 
koronavirus nás nezastaví.



Velikonoce 2020
v pozořické farnosti

Tak se mi vybavují ty pěkné loňské 
chvíle, když jsme natáčeli dokument 
o našich pozořických velikonočních 
zvycích. Měli jsme kameru v kostele, za 
humny a u mnohých z vás byla i doma. Že 
si nevzpomínáte? Tak pokud už ne a nebo 
si to chcete připomenout, sledujte Televizi 
NOE na Bílou sobotu v 8:20, nebo 15. 4. 
v 10:25. Kdepak by nás loni napadlo, jak 
to bude vypadat letos, že? Je dobře, že jsme 
to zachytili!

Ale mám pro Vás všechny dobrou 
zprávu! I letos Velikonoce budou! 
Nemohou nebýt! Kámen na Kristově 
hrobě se nepodařilo udržet ani hlídce 
římských vojáků! Radostná zpráva 
Velikonoc je takřka nezávislá na 
sdělovacích prostředcích, na lidských 
omezeních i na momentální společenské 
situaci. Prostě Velikonoce jsou tady, my 
je prožijeme trochu jinak, (netradičně), 
ale věřím, že s o to větším duchovním 
přínosem.

Pokud chcete být přítomni v našem 
farním společenství přes média, najděte si 
na internetu: www.farnostpozorice.cz

Zelený čtvrtek 20:00 přenos z kostela, 
modlitba v Getsemanské zahradě

Velký pátek 20:00 přenos z kostela, 
modlitba s pohledem na kříž

Bíla sobota 14:00 přenos z kostela, 
modlitba u Božího hrobu

Farnost Neděle velikonoční 9:15 přenos z kostela, 
mše svatá

Pondělí velikonoční 9:15 přenos 
z kostela, mše svatá

Následující obřady nebudou přenášeny:
Čt 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně
Pá 15:00 velkopáteční obřady
So 21:00 velikonoční vigilie.

Můžete se připojit modlitbou či 
vzpomínkou! Všechny velikonoční obřady 
budou k dispozici na Televizi NOE.

Než naše pozořické zvony „odletí do 
Říma“, dají o sobě vědět ve čtvrtek krátce 
po 18. hod. Pak je zastoupí naši malí 
hrkači na svých zahradách či v otevřených 
oknech a ozve se určitě také velký hrkač 
kostelní. Zvony se pak vrátí v sobotu po 
21. hod. Až je v sobotu večer zaslechnete, 
můžete dát do okna hořící svíčku jako 
znamení nové Naděje!

Na závěr bych chtěl moc pozdravit 
naše nejstarší spoluobčany, naše seniory! 
Máme vás všechny rádi, vážíme si vás 
a na vaši ochranu chceme maximálně 
dodržovat všechna bezpečnostní 
opatření. Prosím, buďte trpěliví, a pokud 
nemusíte, nikam nechoďte! Místo toho mi 
můžete zavolat, rád si s vámi popovídám 
o čemkoliv. Telefon: 731 402 168. 
KRÁSNÉ VELIKONOCE!

 M P. Pavel Lacina, farář

ŠkolstvíZŠ Pozořice
vyučování v době uzavření škol

Naše škola se snaží přizpůsobit 
náročné společenské situaci a vyučovat 
děti na dálku. Komunikace se žáky 
a rodiči probíhá především pomocí 
školního systému Edookit a minulý 
týden jsme zahájili online výuku 
formou videohovorů, které probíhají 
na komunikačních platformách Google 
Meet a Zoom. Kromě videohovorů 
vytvářejí pedagogové i řadu materiálů 
pro samostudium. Vypracované úkoly 
a dobrovolné práce žáků jsou v naukových 
i nenaukových předmětech po zásluze 
odměněny motivačními jedničkami, 
nezpracované úkoly nehodnotíme. Děti 
tak získávají možnost naučit se samostatné 
práci, rozvrhnout a zorganizovat si čas, 
zvolit si, jaká témata je zajímají a kterým 
předmětům se chtějí věnovat podrobněji.

Po dobu uzavření školy nefunguje 
školní jídelna a nejsou vedeny kroužky. 
Jakmile se provoz školy obnoví, žákům 
budou vráceny veškeré přeplatky za 
stravné i za odpadlé kroužky. Dále 
budou v plné výši navráceny platby za 
neuskutečněné školy v přírodě.

Rádi bychom poděkovali rodičům za 
pomoc s domácím vyučováním, trpělivost 
a shovívavost v tomto náročném období. 
Velmi si vážíme toho, že i v napjaté době 
dbají na vzdělávání svých dětí a snaží 
se jim poskytnout maximální možnosti 
pro jejich rozvoj. Děkujeme za skvělou 
spolupráci a těšíme se na opětovné 
shledání s našimi žáky, po kterých se nám 
již velmi stýská.

Zápis do první třídy
je určen pro děti narozené v období 

od 1. 9. 2013 do 31. 08. 2014 a pro děti 

s odkladem povinné školní docházky 
z loňského školního roku. Proběhne pouze 
formální část zápisu (bez účasti dětí) 
v termínu od 6. 4. do 17. 4. 2020.

Je potřeba vyplnit a poslat tyto 
nezbytné dokumenty: žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání, zápisní 
lístek (přihlášku do třídy s rozšířenou 
výukou anglického jazyka vyplňují 
pouze zájemci o tuto výuku). Všechny 
dokumenty jsou ke stažení na webových 
stránkách školy (DOKUMENTY KE 
STAŽENÍ – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY).

Rozhodnutí o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání bude oznámeno 
zveřejněním seznamu registračních 
čísel přijatých žáků na dveřích hlavního 
vchodu školy a na webových stránkách 
školy (předpokládaný termín zveřejnění je 
23. dubna 2020).

 M PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Výuka angličtiny v naší 
mateřské škole

Již druhým rokem funguje v naší 
mateřské škole třída s rozšířenou výukou 
anglického jazyka. Na získané znalosti 
mohou děti navázat i po nástupu do ZŠ, ve 
třídě s rozšířenou výukou angličtiny.

Zájemci o tuto formu předškolního 
vzdělávání najdou více informací 
a přihlášku do MŠ na našich webových 
stránkách.

 M Mgr. Simona Moore, zástupkyně ŘŠ 
pro předškolní vzdělávání
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Spolky
a další informace

Stravování
Restaurace Fanda, V Zámku 328
Jídelní lístek 13. 4.–17. 4. 2020
Pondělí – Brokolicová

A – Kuřecí steak po anglicku, rýže
Úterý – Vývar s nudlemi

A – Vepřový guláš, knedlík 
B – Ďábelské vepřové maso, rýže

Středa – Cibulačka
A – Smažený sýr, brambor, tatarka 
B – Zapečené těstoviny s masem 
a zeleninou, okurek 
C – Sojové maso na zelenině, rýže

Čtvrtek – Bramboračka
A – Hovězí maso na víně, knedlík 
B – Mexické fazole, chléb 
C – Čočkový salát, 2 ks rohlík

Pátek – Fazolová
A – Pečené kuře, rýže 

B – Vepřové maso na pivu, brambor 
C – Tvarohové knedlíky, strouhanka

Na objednávku:
V1 – Vepřový plátek se šunkou a sýrem, 
brambor

Cena obědu s dovážkou je 75 Kč.
Telefon pro objednání: 608 708 856.
 

Hospůdka Na Dělňáku
Na tel. 777587401 si můžete objednat 

obědové menu z nabídky tří jídel nebo 
výbornou pizzu!

Rozvoz jídel: po, út, čt – 11.00–14.00 hod.
st, pá, so, ne – 11.00–20.00 hod.
Velikonoční menu: 10.–12. 4. 2020
pá – so – ne – 11.00–20.00
- Zelňačka s klobásou
- Smažené řízečky z vepřové panenky, 

šťouchané brambory s cibulkou
- Uherský kuřecí steak (uherák, uzený sýr), 

smažené bramborové plátky
- Hermelín se slaninou pečený v listovém 

těstě, zeleninový salát, dresink, 
rozpečená bylinková bagetka

Cena 110 Kč + obal.
ROZVOZ ZDARMA.
Aktuální nabídka jídel na Facebooku – 

Hospůdka Na Dělňáku.

Otevřené obchody
v Pozořicích a okolí

Od čtvrtka 9. 4. si můžete nakoupit 
nejen v potravinách, ale i v Optice 
Ullmann, v servisu kol Coolo, 
v Hospodářských potřebách u paní 
Nedorostkové, v zahradnictví paní 
Semerádové v Kovalovicích a také  
v PRO-DOMA ve Tvarožné.

TJ Sokol Pozořice
I když jsme byli nuceni kvůli aktuální 

situaci zavřít sokolovnu a zrušit všechna 
cvičení, alespoň počasí nám přeje 
a můžeme místo cvičení uvnitř podnikat 
aktivity venku. Obzvláště při „ponorkové 
nemoci“, která může u členů domácnosti 
snadno vzniknout, doporučuji z vlastní 
zkušenosti zahrát si na zahradě fotbal 
a řádně se při něm „okopat“ a vyběhat, to 
se pak člověku udělá hned líp :-)

Plánované jarní akce, jako tradiční 
valná hromada, gymnastická přehlídka, 
běžecké závody LSD a cyklozávody 
před orlovnou zatím pravděpodobně 
přesuneme na pozdější termíny, pokud to 
bude aspoň trochu možné. Neplánovanou 
odstávku sokolovny se snažíme využít na 
vyčištění podlahy specializovanou firmou, 
tak doufejme, že se to podaří.

Přeji všem navzdory mnohým 
omezením pohodu, trpělivost a pevné 
psychické i fyzické zdraví.

 M Lucie Hajkrová, náčelnice 
 

Orel Pozořice
Stejně jako ve všech ostatních 

spolcích i v Orlu se vše zastavilo. Nehraje 
se bowling, necvičí se v posilovně, 
netrénujeme volejbal ani aerobik, necvičí 
děti ani dospělí, nezpíváme v Orlíku…
Zato ale máme vydezinfikovanou 

a vygruntovanou celou posilovnu, 
tělocvičnu i bowling, novou antuku 
a vůbec… celý areál orlovny se těší, až zase 
bude možnost sportovat. Snad už brzy!

Rovněž se nejméně do konce května 
neuskuteční žádná plánovaná akce 
(cyklozávody pro děti, oslava svátku 
matek, výstava krojovaných panenek, 
vystoupení našich národopisných 
souborů atd.). Zrušeny jsou všechny 
naše volejbalové soutěže i jednorázové 
sportovní akce.

Doufáme (ale nevíme), že budeme 
moci uskutečnit den dětí, když ne 
v daném termínu, tak třeba později. 
A také jsme letos chtěli uspořádat kosení 
louky v Panské zahradě. Uvidíme, jak 
se bude situace vyvíjet a co nám bude 
povoleno…

 M Orel jednota Pozořice
 

Uzavírka
při budování vodovodu 
na Jezerách

Od 1. 4. na Hostěnické ulici probíhá 
výstavba vodovodu s uzavírkou jednoho 
jízdního pruhu a provoz je řízený semafory.

Od 20. 4. do 3. 5. budou výkopové 
práce probíhat také od zatáčky v Loučkách 
po dům V Úvoze č. p. 155. Komunikace 
bude zavřená a objízdná trasa povede 
přes Mokrou. Autobusy 702 nezajíždí na 
Jezera a linka 701 začíná a končí na točně 
na Jezerách. V prvních dnech uzavírky 
bude možné jezdit na Jezera okolo „Orlího 
hnízda“ (do 3,5 t) a po celou dobu uzavírky 
bude na semafory průjezdná ulice Spodní 
Kopec (do 3,5 t). Trasa pro pěší povede 
ulicí V Lomě. Finální zapravení proběhne 
v podzimních měsících. 

Pro seniory od 60 let bude náhradní 
dopravu zajišťovat vůz Senior taxi. Ten 
bude v provozu každý všední den  
8.00–16.00 hod. Objednat jízdu je možné 
na tel. čísle 544 226 046 Po–Pá do 16.00 hod. 
V době výluky bude služba Senior taxi 
poskytována zdarma.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice



Jaro je tu!
Skvělá zpráva. 

Ale teď k realitě. 
Žijeme v nejkrásnějším 
a nejbezpečnějším místě 
na světě. V Evropě. 
Věci zde mají pomalejší 
průběh než třeba 
v USA, kde již velké 
propouštění nastalo, 
neboť v Evropě máme 
nastavené záchranné sítě 
od vlád. Naše vláda, snad 
zatím, trochu pokulhává. 
Buďme opatrní, toto není 
rýmička. V Pozořicích 
máme štěstí, že virus 
zvládáme s grácií. 
Uvidíme, jestli dokážeme 
společně překonat 
i ekonomický pokles. 
Rozhlédněme se kolem 
sebe, využijme navzájem 
svého umu a dovedností. 
Natužme svaly, 
nachystejme zahrádky, 
posilme imunitu. 
Na jarní únavu letos 
nebude čas.

 M Milan Petr
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