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A za co půjdete letos vy?
Neděle 23. února
Pozořické ostatky

Odchod od Axmanovy hájenky ve 14:00



Slovo starosty
Sedím na konferenci Regionální 

rozvojové agentury Jihomoravského 
kraje, přemýšlím, o čem bude první 
úvodní Slovo starosty v tomto roce 
a poslouchám stesky a problémy 
ostatních starostů. Jak si jejich občané  
pořád na něco stěžují, jak se jim něco  
nelíbí a jak každý chce něco jiného. 
V duchu si říkám, že takové problémy 
u nás v Pozořicích nemáme. Když se 
ohlédnu za minulým rokem, často jsem 
potřeboval souhlas občanů kvůli  
výstavbě chodníku, hřiště, veřejného 
osvětlení nebo cyklostezky. Každá tato 
stavba bude sloužit všem občanům 
a mám radost, že ani jeden vlastník, 
kterého jsem žádal o souhlas, nebyl 
proti. Sice je to někdy na několik 
schůzek, ale vždycky najdeme 
společnou řeč a dohodneme se. Všechno,  
co obec buduje, je pro blaho nás 
i budoucích generací a někdy je potřeba 
sladit zájmy veřejné a soukromé 
tak, aby se žádná ze stran necítila 
poškozená. Podle ústavy obec není jen 
úřad nebo starosta, ale společenství 
občanů, které hájí své zájmy. Proto si 
přeji, abychom i v budoucnu zůstali 
společenstvím, které je živé, rozrůstá se 
a pečuje o svůj rozvoj. Už jenom tím, 
že toleruje veřejně prospěšnou stavbu. 

V budoucnu nás společně čekají opravy 
ulic, ukládání elektrického vedení 
do země a vždy je potřeba sledovat 
nejenom svůj zájem, ale i zájem celého 
společenství občanů.

Sounáležitost občanů s obcí se 
pozná i v drobnostech, proto děkuji 
všem, kteří v loňském roce uklízeli sníh 
a zametali před svými domy, ač se to 
nezdá, je to velká pomoc.

Přeji si, abychom byli letos stejně 
tolerantní a nacházeli společnou řeč 
jako v loňském roce.

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Pozořice v novém světle – už 
brzy v našich ulicích

Pozořické veřejné osvětlení nám 
slouží od 60. let minulého století. Je 
na pokraji životnosti a trpí mnoha 
neduhy, je nehospodárné, mnoho 
ulic není dobře osvětleno a rozvaděče 
mají již nejlepší léta za sebou. Proto 
Pozořice na podzim žádaly o dotaci 
EFEKT na rekonstrukci veřejného 
osvětlení. Splnili jsme všechny 
podmínky a dotace nám byla přiznána. 
V průběhu léta vyměníme všechny 
sodíkové lampy (291 ks) za moderní 
LED zdroje v teplé barvě. Zároveň 
přidáme 66 nových svítidel, aby 
komunikace byly dostatečně osvětlené. 
V ulici Za Myslivnou zmizí parkové 

lampy a nahradí je silniční svítidla a na 
hřbitově vyměníme stávající betonové 
sloupy za elegantní parková svítidla. 
Celkové náklady na rekonstrukci 
budou cca 4 miliony Kč a dostaneme 
dotaci 2 miliony Kč. Na webu najdete 
mapu s plánem, kde přesně se budou 
doplňovat svítidla:

www.pozorice.cz > Úřad > Projekty > 
Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Osvětlení, které nezpůsobuje 
světelný smog, musí splnit několik 
kritérií: svítí pouze do dolního 
poloprostoru, omezí podíl modré 
složky světla, sníží přesvětlování. Na 
hlavních ulicích se po půlnoci sníží 
intenzita světla o 40 %, abychom 
ušetřili obecní rozpočet a nezatěžovali 
přírodu světelným smogem. Pokud 
chcete vidět, jak svítí nové LED lampy, 
všimněte si 2. – 5. lampy v ulici Nové 
směrem od Holubické ulice.

Bezdrátový rozhlas
V prosinci jsme nachystali podklady 
pro žádost o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na 
rekonstrukci bezdrátového rozhlasu, 
který nám již druhou desítku let slouží 
ke spokojenosti. Nový rozhlas bude 
napojený na integrovaný záchranný 
systém, bude mít záložní zdroj pro 
případ výpadku elektrické energie 
a hlásič protipovodňové ochrany. Tak 
uvidíme, jestli dotace vyjde. Ještě jedna 
novinka – pokud nestihnete hlášení 
v 16.00 nebo v 17.30, najdete je na 
obecních nástěnkách nebo na webu 
městyse.

Sběrný dvůr
Na začátku února jsme podali žádost 
o dotaci na sběrný dvůr v ulici 
U Vlečky. Podařilo se nám v rekordně 
krátkém čase aktualizovat projekt 
sběrného dvora z roku 2012. Nyní 
žádáme z Operačního programu 
Životní prostředí o dotaci. Sběrný dvůr 
bude sloužit občanům Pozořic a Sivic. 
Věříme, že letos budeme úspěšní 
a podaří se nám sběrný dvůr postavit. 
Celkové náklady na výstavbu dvora 
předpokládáme 3,7 milionů.

Parkoviště před obchodním 
domem Hruška

Po intenzivních jednáních 
s majitelem obchodního domu panem 
Pavlem Šafářem se nám v roce 2019 
podařilo dohodnout novou fasádu 
Hrušky, která už desítky let rušila 
vzhled náměstí. V loňském roce 
uzavřela obec dohodu s majitelem 
obchodního domu, že na své náklady 
vybuduje parkoviště ze zámkové 
dlažby. Pokud půjde vše podle plánu, na 
konci roku 2020 se zbavíme prašného 
parkoviště a na Městečku přibude 
14 parkovacích míst.

Bankomat Fio
Od jara 2020 bude v budově 

zdravotního střediska vedle zastávky 
umístěný bankomat společnosti 
Fio banka, a. s. Věříme, že tato 
služba přinese větší komfort nejenom 
Pozorákům, ale i obyvatelům okolních 
obcí. V Pozořicích byl před lety 
bankomat v pobočce České spořitelny 

Radnice
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a po jejím zrušení zde citelně chyběl. 
Doufáme, že bankomat bude ku 
prospěchu nejen občanům, ale 
i obchodníkům, u kterých vybrané 
peníze s radostí utratíme. Náklady na 
zřízení bankomatu jsou asi 130 000 Kč.

Komunikace U Vlečky
V prosinci loňského roku firma 

Swietelski položila asfaltový povrch 
v ulici U Vlečky mezi areálem VAS, a. s. 
a průmyslovou zónou Na Loučkách 
v Sivicích. Spojí se tak dvě nové 
komunikace a původní vyštěrkovaná 
cesta mezi katastry Pozořic a Sivic bude 
pohodlnější. Celkové náklady byly 
asi 120 000 Kč. Děkujeme vlastníkům 
přilehlého areálu za vstřícnost při 
opravě komunikace.

Od pantáty vedou dráty 
do žárovky nade vraty

V souvislosti s opravou komunikace 
v Malých Lipkách začala společnost 
E.ON projektovat uložení vzdušného 
elektrického vedení do země. Za dva 
roky v Pozořicích vyrostou nové 
trafostanice (u hasičské zbrojnice, 
v „Hájíčku“, popř. v ulici U Školy) 
a všechny domy V Zámku a Malých 
Lipkách budou připojeny zemí. 
Během jara proběhne schůzka 
občanů s projektantem E.ONu, kde se 
bude domlouvat poloha připojovací 
skříně u jednotlivých nemovitostí. 
Ideální je skříň umístit do fasády 
domu, aby nehyzdila veřejný prostor 
a byla ochráněná před případným 
poškozením.

Objevte Šlapanicko
Často jezdíme do vzdálených 

zemí poznávat krásu, která na nás 
útočí z barevných letáků, ale někdy 
se vyplatí podívat se za humna 
a poznávat neobyčejná místa u našich 
sousedů. Proto vznikly stránky 
http:// objevteslapanicko.cz/ se spoustou 
tipů na zajímavé výlety na Šlapanicku. 
S nápadem přišel Dobrovolný svazek 
obcí Šlapanicko, kterého jsou Pozořice 
také členem. Až budete přemýšlet, 
kam v neděli po obědě vyrazit na 
výlet, určitě si vyberete z neobvyklých 
a zapomenutých míst našeho kraje.

Veřejné osvětlení 
Úvoz–Hostěnická

S novým chodníkem Úvoz–
Hostěnická jsme začali projektovat 
nové veřejné osvětlení. Budeme je stavět 
na etapy, v první etapě vybudujeme 
osvětlení tam, kde povede kabel VO 
pod chodníkem při výstavbě chodníku 
v roce 2021. Další etapy proběhnou 
při ukládání elektrického vedení 
do země cca v horizontu 6–12 let. 
Projekt a další informace najdete na 
webových stránkách: www.pozorice.cz 
> Úřad > Projekty > Veřejné osvětlení 
Úvoz–Hostěnická.

Domácí péče
Mezi vánočními svátky jsme na 

radnici v Pozořicích přivítali paní 
Mgr. Květoslavu Zapletalovou, vrchní 
sestru z Hospice sv. Alžběty v Brně. 
Předala nám své bohaté praktické 
i teoretické zkušenosti z péče 

o dlouhodobě nemocné pacienty a lidi 
v poslední fázi života.

Kromě velmi konkrétních 
a praktických rad pro lidi, kteří se tuto 
péči rozhodnou poskytnout v domácím 
prostředí, vyprávěla i o úskalích, která 
obvykle takovou službu provází. Ztráta 
soukromí, omezení společenského 
života, vyčerpání, spánkový deficit, 
fyzická námaha, velká dávka trpělivosti 
a pochopení, nasazení celé rodiny, to 
jsou oběti, které musí pečující přinést 
na oltář služby svým blízkým. Pokud 
ale rodina nenechá těžkosti domácí 
péče ležet na bedrech jen jednoho 
člena, její členové jsou schopni se 
alespoň občas vystřídat, nechat hlavní 
pečující osobu vydechnout a nabrat 
síly, dostane se všem možnosti prožít 
neopakovatelné okamžiky blízkosti, 
svěřování a sounáležitosti.

Velkým přínosem je pro 
pečující nabídka domácího hospice 
a pečovatelských služeb. Vhodně 
nastavená služba umožní co nejvíc 
prodloužit čas, po který je rodina 
schopna zvládnout péči o nemocného 
doma. Domácí hospic s nabídkou 
služeb lékaře, sester, sociálních 
pracovníků, terapeutů i duchovních 
citlivě provede umírajícího i celou jeho 
rodinu jedním z nejtěžších období 
života doma, v jejich přirozeném 
prostředí, bez nutnosti absolvovat 
odosobněný pobyt v nemocnici.

V našem okolí takové služby 
poskytuje Hospic sv. Alžběty (Brno) 
a Mobilní hospic sv. Jana (Rajhrad).

Spolky v Pozořicích
Plesová sezóna je v plném proudu, 

od 4. ledna až do ostatků mají 
Pozoráci možnost protančit střevíce 
v některém ze sálů v Pozořicích. 
Za vydařenými plesy stojí náročné 
přípravy členů mnoha pozořických 
spolků a organizací. Všem patří velké 
poděkování nejen za organizaci plesů, 
ale i za veškerou činnost během celého 
roku. Ať už pracujete s dětmi nebo 
dospělými, pomáháte Pozorákům 
sbírat medaile ze sportovních soutěží, 
připomínáte kulturní a folklorní 
dědictví, vnášíte do srdcí lásku 
k přírodě, hasíte ohně na všech 
frontách nebo dokážete nakrmit 
výborným gulášem libovolný počet 
hostů, děkujeme vám za to. Bez vás  
by Pozořice nebyly obcí, kde se stále 
něco děje.
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Divadelní víkend na Dělňáku
Poslední lednový víkend v Pozořicích 

patřil divadlu. V pátek a v sobotu 
scénu Dělnického domu ovládlo 
Divadlo Stodola s páteční detektivkou 
Past na myši a sobotním muzikálem 
Nemrtvá nevěsta. Nedělní ráno patřilo 
dětem – půvabnou pohádku Hrnečku 
vař! sehrálo divadlo Strom. A v neděli 
odpoledne zahrál nejen pro tříkrálové 
koledníky ochotnický soubor Spojené 
farnosti představení Jesus Christ 
Supermlád. Všechny soubory odvedly 
skvělý výkon, jen těžko uvěřit, že pro 
nás hráli ochotníci.

Věříme, že nultý ročník divadelního 
festivalu bude mít své pokračování 
a na Dělnický dům se vrátí sláva 
ochotnických představení, jak tomu 
bylo v historii.

Zimní údržba chodníků
Zimní počasí s sebou nese nutnost 

častější údržby chodníků a komunikací 

v obci. Pracovníci technické skupiny 
tak často i několikrát denně s vozem 
odmetají chodníky. Práci jim 
znepříjemňují auta, v dobré víře 
zaparkovaná „nadoraz“ k obrubníku. 
Takové parkování sice ušetří místo 
na vozovce, ovšem obsluha zametače 
pracuje celý den v obavách, že nabourá 
do parkujících vozidel. Některá místa 
nejsou průjezdná vůbec, obsluha musí 
tedy několikrát sjíždět a najíždět na 
chodník, práce se zpomaluje. Toto se 
děje nejčastěji na Městečku, v Malých 
a Velkých Lipkách. Prosíme proto 
všechny řidiče o uvážlivé parkování – 
technická skupina bude mít snazší 
práci a vy jistotu, že vaše auto zůstane 
v bezpečí. Děkujeme.

 

Pro naše seniory
Návštěva z Telnice

V polovině ledna navštívila 
Pozořice skupina telnických seniorů. 

Přijeli se spolu se starostou Františkem 
Kroutilem podívat na slámový betlém, 
opravený kostel, prohlédli si prostor 
bývalého lichtenštejnského panství 
a také Panskou zahradu. Srovnávali, 
co máme v Pozořicích hezčího oproti 
Telnici, a hned nás na oplátku pozvali 
na návštěvu do Telnice. Lákavé nabídky 
se neodmítají, proto zveme všechny 
seniory na:

Senior taxi
Od ledna je v provozu služba 

Senior taxi. Využít ji mohou občané 
od 70 let nebo občané s průkazem ZTP 
a ZTP-P každé úterý od 7.00 do 13.00. 
Nejpozději do pondělí do 12.00 je 
potřeba si službu objednat na telefonu 
544 226 046 (sekretariát radnice). Jedna 
jízda stojí 25 Kč a svézt se můžete 
kamkoli v rámci Pozořic.

 

Pojďte s námi 
do knihovny

Již druhým rokem se v naší 
knihovně konala výtvarná soutěž 
s názvem Jižní Morava čte, tentokrát na 
téma Tajemství knihovny. Soutěže se 
zúčastnili předškoláci z MŠ Pozořice. 
Nakreslili krásné obrázky, které 
zobrazovaly noční knihovnu, nebo se 
inspirovali knihou Knihožrouti. Naši 
čtenáři určili vítěze a koncem listopadu 
se v MŠ předávaly diplomy pro čtyři 
oceněné. Vítězkou se stala Ivanka 
Veselá za obrázek Noční knihovna. 
K diplomu ještě Ivanka dostala 
vstupenku do Vida parku a pozvánku 
do Divadla Polárka v Brně na divadelní 
představení Vinnetou. Doufáme, že 
v příštím roce se MŠ opět zúčastní, 
děti nakreslí zajímavé obrázky a hlavně 
přijdou s rodiči do knihovny najít 
nejenom inspiraci.

 M Barbora Křemečková 
knihovna Pozořice

Zájezd do Telnice
24. 3. 2020
Odjezd v 8.00 ze zastávky před 
zdravotním střediskem v ulici V Zámku. 
Předpokládaný návrat ve 12.00.

Program:
• prohlídka zajímavostí Telnice
• přehlídka krojů
• velikonoční tvoření/návštěva kovárny
• posezení s malým občerstvením

Účast zdarma
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Rozpočet 2020
Jsem zvědavý, kolik z vás si rozpočet 

prostuduje. Není zábavný, ale v dnešní 
době, kdy je vše podřízené předpisům, 
je důležitý. V přiložené tabulce vidíte 
finanční prostředky, které obec získává 
(příjmy) a které spotřebovává (výdaje).

Na rok 2020 odhadujeme celkové 
příjmy ve výši 49,1 mil. Kč, což je 
v souladu s tím, jak se hospodařilo 
v roce 2019. Až na drobné poplatky 
(za komunální odpad, ze psů, 
správní apod.) jsme plně závislí 
na vývoji výběru daní v ČR. To 
znamená, že stát rozděluje prostředky 
jednotlivým obcím na základě 
počtu trvale přihlášených obyvatel. 
Kdo v Pozořicích žije a nemá u nás 
nahlášené trvalé bydliště, tak bohužel 
ze státní kasy nepřinese nic.

Kam v letošním roce peníze 
poputují? Přesně 15,1 mil. nás stojí 
samotná administrace, úřad sám. 
Mzdy vedení obce, všech zaměstnanců, 
zastupitelů, technické skupiny, údržba 
a chod budov. Dalšího 1,5 mil. nás stojí 
obecní policie. Dalšími významnými 
položkami jsou školství 11,1 mil., 
splátka úvěru za kanalizaci 3 mil., 
splátka za rekonstrukci komunikací 
Městečka 2 mil. Další skoro milion 
dáme na údržbu silnic a chodníků 
a dvojnásobná částka jde i na podporu 
spolků a kulturního dění v obci. Více 
než půlka je tedy pryč. Dalších 12 mil. 
pak tvoří spousta drobnějších položek 
a výdajů (zdravotní středisko, veřejné 
osvětlení, hřbitov, odpady, zeleň, 
hasiči atd.). Posledních 5 mil. tvoří 
rezerva, která bude investována na 
základě hlasování zastupitelstva obce.

V rozpočtu nejsou zahrnuty velké 
investice vyjma 7 mil. investice do 
nového hřiště u školy. Důvody jsou dva. 
Jednak nejsou známy přesnější náklady 
a případné krytí z dotačních programů. 
Druhý důvod je pak otevřenost radnice. 
Každá velká investice si zaslouží 
samostatnou veřejnou diskuzi na 
zastupitelstvu a samostatné hlasování. 
Jak jste si mohli přečíst na předchozích 
stranách, i v roce 2020 bude investic 
hodně.

Rozpočet se tvoří samozřejmě 
detailní. Pro kohokoli je k nahlédnutí 
v plné verzi na webových stránkách obce.

 

Druh příjmu (v milionech Kč) Očekávaná skutečnost 
2019

Návrh rozpočtu 
2020

Daň z přidané hodnoty  17,0  17,2 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY třída 3  2,6  -   
Daň ze závislé činnosti  8,5  8,8 
Daň z příjmů právnických osob  7,4  7,8 
Transfer na výkon státní správy  2,4  2,2 
Daň nemovitostní  1,1  1,1 
Poplatek za svoz komunálního odpadu  1,2  1,0 
Činnost ordinací lékařů  0,9  0,9 
Osobní asist. peč. služba, podpora sam. bydlení  0,7  0,7 
Srážková daň  0,8  0,9 
Správní poplatky  0,3  0,4 
Činnost místní správy  0,4  0,4 
Daň z příjmů právnických osob obec  2,6  0,8 
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu  0,3  0,3 
Zájmová činnost v kultuře, Dělnický dům  0,2  0,3 
Dotace multifunční hřiště  -    5,0 
Ostatní  3,5  1,3 
Celkem 49,9 49,1

Název odvětví (v miliónech Kč) Očekávaná skutečnost 
2019

Schválený 
rozpočet 2020

Místní správa  7,3  8,9 
Ostatní záležitosti základního vzdělávání  8,1  11,1 
Odvádění a čištění odpadních vod  3,5  3,7 
Komunální služby a územní rozvoj j.n.  3,2  3,9 
Zastupitelstvo  2,2  2,3 
Splátka jistiny úvěru  1,9  1,9 
Bezpečnost a veřejný pořádek  1,4  1,5 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  1,9  0,9 
Ostatní finanční operace  3,2  0,8 
Záležitosti kultury církví  0,8  0,9 
Sběr a svoz ostatních odpadů  0,9  1,0 
Silnice  1,5  0,8 
Činnost ordinací lékařů  0,7  0,8 
Sběr a svoz komunálního odpadu  0,5  0,8 
Osobní asist. peč. služba a podpora sam. bydlení  0,6  0,7 
Veřejné osvětlení  0,4  0,5 
Zájmová činnost v kultuře  0,4  0,4 
Požární ochrana  0,5  0,3 
Ostatní tělovýchovná činnost  0,4  0,4 
Pohřebnictví  0,3  0,2 
Využití volného času dětí a mládeže  0,2  0,4 
Rezervy  -    4,7 
Ostatní výdaje - úplný rozpis na www.pozorice.cz  0,5  2,2 
Celkem výdaje a splátky 40,4 49,1
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Co platíme 
ve vodném 
a stočném?

Současná legislativa nařizuje, aby 
cena vodného odpovídala nákladům na 
výrobu a distribuci pitné vody a cena 
stočného odpovídala nákladům na 
odvádění a čištění odpadních vod, a to 
včetně nákladů na budoucí obnovu 
vodohospodářské infrastruktury.

Před rokem 1990 byla cena vodného 
a stočného pouhým poplatkem 
a nereprezentovala výši nákladů. Ty 
byly masivně hrazeny státem. Cena 

proto zůstávala po desetiletí stále na 
stejné úrovni. Počátkem 90. let přestal 
stát cenu vody dotovat a od roku 1994 
tak došlo ke znatelnému navyšování 
cen za vodné a stočné až na současnou 
cenu. Tyto platby představují v rámci 
celkových rodinných výdajů jedno až 
dvě procenta, což je nejméně ze všech 
nákladů na bydlení a energie. Je navíc 
zřejmé, že na rozdíl od řady dalších 
výdajů je voda pro náš život zcela 
nepostradatelná. Alternativu k vodě 
z kohoutku představuje pouze balená 
voda. Při průměrné ceně 10 haléřů 
za jeden litr vody z kohoutku je tak 
voda balená nejméně stonásobně 
dražší. Navíc vodu balenou z důvodu 
množství spotřebované vody denně 
nelze dlouhodobě využívat na veškerou 
osobní hygienu a spotřebu domácnosti. 
Stočné pak reprezentuje přibližně 
stejnou ekonomickou zátěž.

Cena vodného a stočného je cenou 
věcně usměrňovanou. Provozovatel 
si tedy nemůže cenu nastavit podle 
běžných principů tvorby tržní 
ceny, ale musí vycházet z obecně 
závazných cenových předpisů. Do 
ceny vodného a stočného lze započítat 
pouze ekonomicky oprávněné 
náklady a přiměřený zisk. Mezi tyto 
oprávněné položky patří náklady, 
související s provozovanými vodovody 
a kanalizacemi, především jejich opravy 
a údržba, energie, chemikálie, mzdy 
zaměstnanců či poplatky za vypouštění 
odpadních vod. Nemalá část nákladů 
připadá na samotný nákup surové 
vody z povrchových zdrojů či na 
poplatky za využití podzemních 

zdrojů. Významnou součástí ceny je 
nájemné infrastruktury, které připadá 
městům a obcím a slouží k její obnově. 
Ta je nařízena zákonem o vodovodech 
a kanalizacích, který stanovuje 
povinnost vypracovat a naplňovat 
tzv. plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací. Opravy a nájemné, tedy to, 
co je věnováno zpět do infrastruktury, 
tvoří u provozovaných zařízení VAS 
přibližně 45 % z celkové ceny. Ke 
konečným cenám také musíme přičíst 
15 % DPH.

Zisk VAS z vodného a stočného 
činí průměrně 2 % z celkových tržeb 
a slouží především k obnově vlastního 
provozního majetku, tedy provozních 
budov, vozidel, mechanizace 
a speciální techniky. Firmu vlastní 
Svaz VKMO, s. r. o., tvořený 
jednotlivými městy a obcemi, veškerý 
zisk tedy zůstává v majetku měst a obcí 
a nikomu se neodvádí. VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., je tak 
unikátní vodárenskou společností 
v České republice, protože ji nevlastní 
žádná zahraniční společnost a zisk tak 
nekončí v zahraničí.

Svazky měst a obcí, kterým VAS 
provozuje vodovody a kanalizace, 
v uplynulých letech realizovaly řadu 
projektů, které byly spolufinancované 
z fondů EU. Pro získání takových 
zdrojů je nutné prokázání finanční 
udržitelnosti předkládaného projektu. 
Ta se dokládá finanční analýzou, 
jejíž součástí je i povinný závazek 
vůči poskytovateli dotace (ČR, EU) 
meziročního růstu ceny o 5 % nad 

inflaci a dodržení tzv. cenového 
koridoru. Vlastníkům VAS se následně 
podařilo projednat se Státním fondem 
životního prostředí snížení tohoto 
povinného nárůstu na 2 % nad inflaci. 
Pokud tedy nemá být ohroženo čerpání 
dotace, cena musí růst minimálně 
tímto tempem.

Cena vodného a stočného pro 
rok 2020 byla sjednocena na všech 
Svazcích, které provozuje VAS, a. s. 
divize Brno-venkov (Bílovicko, 
Ivančicko, Šlapanicko a Tišnovsko).

Rok 2020 bez DPH
Vodné 47,93 Kč/m3

Stočné 47,72 Kč/m3

Celkem 95,65 Kč/m3

Finanční částka vodného a stočného 
je uvedena bez DPH, a to z důvodu 
toho, že v květnu dojde ke snížení sazby 
DPH na vodném a stočném o 5 %, 
a tím se cena pro konečného odběratele 
sníží. V prvních měsících roku 2020 
bude tedy cena vodného a stočného 
kumulovaně pro konečného odběratele 
odpovídat částce 110,00 Kč/m3, 
v dalších měsících částce 105,22 Kč/m3.

Pokud budeme vycházet 
z průměrné roční spotřeby vody na 
osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti je 
nižší), znamená navýšení vodného 
a stočného pro rok 2020 zatížení 
peněženky každého občana našeho 
Svazku za rok o 303,50 Kč.

 M Ing. Martin Juránek 
ekonomický náměstek VAS, a. s. 

Ing. Markéta Staňková 
tajemnice Svazku
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Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

Tradiční Zimní silniční běh 
v Moutnicích se letos konal v sobotu 
4. 1. 2020. Za naši jednotu letos 
soutěžilo 5 malých sportovců. 
V kategorii benjamínci – dívky – se na 
3. místě usadila Eliška Trunečková, na 
7. místě skončila Liduška Trunečková. 

V kategorii benjamínci – hoši – 
soutěžil Lukáš Hylmar a skončil 
na 5. místě. Další soutěžící – Vojta 
Hylmar – běžel v kategorii atletická 
školka – hoši – a doběhl si pro 4. místo. 
V minipřípravce – dívky – soutěžila 
Viktorka Hylmarová, která si také 
vybojovala bramborovou medaili.

4. kolo barevného minivolejbalu 
proběhlo 12. ledna ve sportovní hale 
v Rousínově pod naší taktovkou. 
Jednotlivé turnaje vždy pořádá jeden 
z přihlášených sportovních klubů. 
Dopoledne soutěžila modrá (nejstarší) 
a žlutá (nejmladší) kategorie, odpoledne 
pak odehrály svůj turnaj oranžová 
a červená kategorie.

Modrá kategorie: 2. místo: Vojta 
Cabal, David Divácký a Marek 
Kratěna, 3. místo: Viki Cabal, Klára 
Divácká a Matěj Šrotíř, 4. místo: 
Ondřej Kužel, Adam Marek a Adam 
Žaloudek, 5. místo: Adéla Jonášová, 
Klára Ondráčková a Eva Kupčíková, 
6. místo: Zora Blaháková, Magdaléna 
Kmochová, Anna Svačinová a Martina 
Šrotířová. Žlutá kategorie: 3. místo: 
Sofie Horáková a Veronika Grolichová, 
4. místo: Ema Blaháková a Ema 
Titzová, 5. místo: Vojta Hylmar 
a Barča Němcová, 6. místo: Viktorka 
Hylmarová a Dita Blaháková. Oranžová 
lehčí kategorie: 5. místo: Darina 
Kuželová a Lukáš Ondráček. 5. místo: 
Simona Kiliánová a Daniela Tišnovská. 
Oranžová těžší kategorie: 2. místo: 
Zuzana Kratěnová a Ondřej Tinka,  
4. místo: Alena Růžičková  
a Julie Procházková.

Orel a kultura
Třetím plesem v pozořické plesové 

sezóně byl tradiční orelský krojovaný, 
který se konal v sobotu 18. ledna. 

K tanci a poslechu hrála Sivická kapela. 
O předtančení se postaral DNS Orlík 
a Orelská chasa vod Pozořic, která 
nás pobavila ještě v průběhu večera. 
Tombola nabízela různé dary včetně 
tradičních, např. koš ořechů, pomůcky 
do zahrady, forma na bábovku, hrnec 
sádla a další. Kroje byly nádherné 
a mládež se dobře bavila až do rána:-)

V neděli 19. ledna se konal dětský 
maškarní ples. Skoro stovka dětí, tedy 
vlastně princezen, víl, rytířů, kočiček, 
vojáků a všelijakých dalších nejen 
kouzelných bytostí, se veselila, tančila 
a skotačila v pozořické orlovně. Každý 
si mohl vybrat dáreček v tombole 
a nakonec čekal výherce dokonce dort. 
Děti také soutěžily a nově byl připraven 
fotokoutek.

 M Orel jednota Pozořice
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TJ Sokol Pozořice
Spolu s pečením cukroví jsme 
před Vánocemi „napekli“ 
spoustu sokolských akcí.

Na 29. 11. jsme domluvili přátelské 
utkání florbalistů přípravky 
a mladších žáků se ZŠ Pozořice. Děti 
si na mírně větším hřišti intenzivně 
zaběhaly a urputně bojovaly o každý 
míček. Získané dovednosti pak mohly 
zúročit s florbalisty z Holubic 3. 12. 
I když Holubice jsou velmi silný tým, 
naše děti se nedaly lacino. A to je ještě 
čeká utkání ve Šlapanicích 19. 1.!

V neděli 8. 12. dvě trenérky 
našeho atletického oddílu absolvovaly 
celodenní velmi praktický a intenzivní 
kurz první pomoci. Mohly si tak 
vyzkoušet na simulovaných nehodách 
poskytnutí první pomoci, např. při 
pořezání nožem, popálení vařící vodou, 
mrtvici, nebo hromadné autonehodě. 

I hodně krve teklo (samozřejmě ne té 
reálné).

Odpoledne 8. 12. pak na naši 
sokolovnu přišel Mikuláš a anděl, jen 
čerta někde zapomněli. Děti tančily na 
Mikulášské diskotéce a za básničku 
dostaly i drobné dárečky.

Poslední letošní přátelské utkání 
florbalistů, tentokrát z oddílu mužů, 
proběhlo 10. 12. s Orlem Pozořice. 
Tito vysocí volejbalisté dali našim 
pořádně zabrat, ale hlavní je, že si 
krásně zasportovali.

Poslední předvánoční sobotu 
21. 12. jsme se už naladili vánočně. 
Na předvánočním setkání na Jelenici 
jsme hráli a zpívali koledy, nachystali 
v lese jedlé dobroty zvířátkům, pekli si 
trdelníky nad ohněm a popíjeli svařák. 
A hlavně si povídali a těšili se na Vánoce.

Krásný adventní čas nám večer 
21. 12. zpříjemnil vánoční koncert 

Václava Neckáře, který jsme 
sponzorovali. Pan Neckář jen potvrdil, 
že je Zpěvák s velkým „Z“. Jeho výkon 
byl vzhledem k jeho pokročilému věku 
a prodělané těžké nemoci opravdu 
výborný. Vrcholem večera pak byly 
společně zahrané a zazpívané písně 
a koledy s dětmi ze ZUŠ Pozořice. To 
dojetím slzely nejenom maminky.

Před Silvestrem trocha sportu 
nezaškodí. 27. 12. se turistický oddíl 
žen vydal na výšlap do Hostěnic 
a oddíl florbalu mužů zase uspořádal 
miniturnaj v ping pongu.

A jak jinak oslavit závěr roku 2019, 
než si sportovně zařádit na sokolovně? 
Mnoho sokolských rodin se tu potkalo, 
aby všichni společně přivítali příchod 
nového roku. Oslavovalo se, ale hlavně 
se hrály hry a sportovalo se v duchu 
sokolského zvolání: 
„Tužme se!“

 M Lucie Hajkrová  
náčelnice

 

Z hasičské 
zbrojnice

Poslední sobotu před Vánocemi 
jsme pro vás uspořádali vánoční 
koncert. Pozořice svojí přítomností 
poctil Václav Neckář se skupinou 
Bacily. Zazpíval více jak 20 svých 
největších hitů a u některých z nich, 
které se dětem z pozořické ZUŠky 
podařilo nacvičit, byl doprovázen 
také početným dětským sborem. 
Vašek Neckář svým vystoupením 
předčil očekávání většiny z pořadatelů, 
ale na základě zpětné vazby také 
návštěvníků, kteří se se svými dojmy 
podělili. Velké díky patří městysi 
Pozořice a všem sponzorům za finanční 
podporu, ale i mnoha dalším, díky 
kterým se pravidelně daří do Pozořic 
dostávat kvalitní umělce a vánoční 
koncerty realizovat. Už pomalu 
začínáme s oslovováním interpretů na 
letošní rok, takže během několika týdnů 
bychom mohli vědět, kdo by do našeho 
městyse mohl v prosinci zavítat.
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Plesová sezóna byla u nás zahájena 
první lednovou sobotu na Dělnickém 
domě, kde se konal hasičský ples 
s brněnskou kapelou Panorama Band. 
Rádi bychom poděkovali všem 
sponzorům za věcné ceny do tomboly 
i návštěvníkům, kteří na náš ples zavítali.

Následující číslo zpravodaje 
bude distribuováno až začátkem 
května, proto bychom s předstihem 
chtěli upozornit, že některou sobotu 
okolo Velikonoc bude probíhat sběr 
železného šrotu. Konkrétní termín 
bude ještě upřesněn a blížící se sběr 
bude pravidelně připomínán hlášením 
rozhlasu několik dní předem. Spolu 
se starým železem budou jako 
obvykle vybírány také vysloužilé 
elektrospotřebiče. Lehčí kusy 
můžete nachystat před dům, s těžšími 
kusy železa nebo s objemnějšími 
elektrospotřebiči vám rádi pomůžeme. 
Pokud budete potřebovat pomoci 
něco vynést (ze sklepa, z půdy apod.), 
kontaktujte s předstihem Stanislava 
Šmerdu mladšího na telefonním čísle 
776 211 798.

 M Za SDH Pozořice kronikář

 

Dětský lesní klub 
Stromík
Tvoření v zimní přírodě

Vzpomínáte si, jak křupe led 
na zamrzlých loužích, jak cinkají 
rampouchy, jak mává křídly andílek 
vyválený ve sněhu?

To a mnohé další objevují malí 
umělci s maminkami už od prosince 
v pozořické hájence. Pod vedením 
lektorky se inspirují uměním paní Zimy 
a společnými výtvory přispívají k její 
kráse. Zkoušejí materiály, které zimní 
les nabízí, a nejrůznějšími výtvarnými 
technikami je přetvářejí na svá první 
veledíla. Tématem letošních setkání 
jsou svátky a tradice. Děti se při hrách 
seznamují s tradicemi prožitkem a mají 
příležitost zažít to, na co už v dnešní 
uspěchané době není čas. Maminky 
si pak domů odnášejí spoustu nápadů 
a vydováděné děti.

Pokud byste chtěli svým dětem 
zážitky v přírodě také dopřát, můžete si 
vybrat z našich dalších programů. Pro 
nejmladší navazuje na zimní tvoření od 
23. 4. podobně koncipovaný kroužek 
Výletníček. Ve stejný den odpoledne 
DLK Stromík otevře svá vrátka na Den 
otevřených dveří. Zajímá-li vás přírodní 
pedagogika, přijďte se podívat. Můžete 
své děti zapsat do lesní školky (zápis 
bude 27. 4.) nebo je přihlásit na některý 
z letních táborů. Veškeré podrobnosti 

a pozvánky na aktuální akce najdete na 
webových stránkách nebo facebooku 
spolku Kavyl a Dětského lesního 
klubu Stromík www. lesnikavyl.cz, 
www. stromik.cz.

Na všechny generace se těšíme už 
23. února ve 14 hodin, kdy ve Stromíku 
začíná tradiční pozořický masopustní 
průvod.
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Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské 
stezce?

Členové skautského střediska 
Pozořice se spolu s dalšími skauty 
a skautkami zúčastnili v sobotu 
14. prosince slavnostního převzetí 
Betlémského světla ve Vídni. Následně 
ho členové střediska předali zájemcům 
v Pozořicích a dalších okolních obcích, 
v brněnské betlémské tramvaji a jedna 
posádka i na trase rychlíku z Brna do 
Frenštátu pod Radhoštěm.

V předvánočním období se 
v oddílech uskutečnily vánoční besídky 
a po Novém roce se řada našich 
členů zapojila do skupin tříkrálových 
koledníků.

Několik informací o výpravě do 
Vídně pro Betlémské světlo, jeho 
předávání ve vlaku a v tramvaji, 
předvánoční výpravě vlčat na Jelenici 
a o vánoční besídce dívčího oddílu 
přinášejí následující řádky.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Betlémské světlo v roce 2019
Stalo se vánoční tradicí šířit do 

světa plamínek zažehnutý od věčného 
světla v Jeskyni narození v Betlémě, 
kde se podle tradice narodil Ježíš 

Nazaretský. Betlémské světlo je symbol 
pokoje, míru, lásky a naděje.

Naše středisko se zúčastnilo 
dvou větších akcí, které se konaly 
21. 12. 2019. První vyráželi na svou 
cestu skauti z oddílu Mokrá-Horákov, 
a to vlakem z Brna do Frenštátu pod 
Radhoštěm. Měli za úkol na této trase 
na každé zastávce vyběhnout z vlaku 
a předat světlo čekajícím skautům 
a ostatním lidem. Na předání měli 
opravdu málo času, protože vlak má 
jízdní řád a musel se jím řídit. Jejich 
putování trvalo celý den, ale moc se jim 
to líbilo.

Druhá akce s Betlémským 
světlem probíhala v Brně ve speciální 
„betlémské“ tramvaji. Každý rok vysílá 
na tuto akci Dopravní podnik města 
Brna speciální tramvaj, tentokrát to 
byla retro tramvaj T2. Za naše středisko 
se této akce zúčastnily oddíly Tvarožná, 
Mokrá-Horákov a Bukovinka. Tramvaj 
měla několik zastávek, na každé se 
zdržela několik desítek minut.

 M Jana Kvapilová 
vedoucí oddílu Mokrá-Horákov a výchovná 

zpravodajka dívčího kmene

Výprava do Vídně 
pro Betlémské světlo

I tento rok se vypravili před 
Vánocemi skauti a skautky 
z pozořických oddílů pro Betlémské 
světlo do Vídně. Na mši jsme se 
setkali i se skauty jiných národností, 
především těch evropských. Tradičně 
ale nechyběli třeba Američané. Na 

konci mše jsme si vítězoslavně převzali 
Betlémské světlo a doufali, že se nám jej 
podaří přivézt domů, aniž by nám po 
cestě zhaslo, což se nám podařilo.

 M Marek Šmerda – Smrk  
1. chlapecký oddíl Pozořice

Předvánoční výprava vlčat na 
Jelenici

Vánoce už klepaly na dveře, když 
se naši nejmladší členové vydali na 
výpravu na chatu Jelenici. Na víkend 
tak měli možnost ponořit se do role 
stavitelů železnice v kolonizované 
Americe. Kromě her jak uvnitř, tak 
venku, si vyzkoušeli třeba i rozdělávání 
ohně na sněhu, což se nakonec k naší 
radosti všem povedlo. Celý víkend se 
nesl v duchu spojení s přírodou, a to 
i přesto, že počasí nám příliš nepřálo 
a po ránu už hodně přituhovalo.

Věříme, že se všem klukům výprava 
líbila a že si z ní odnesli jak spoustu 
zážitků, tak i hromadu nových, nejen 
skautských dovedností.

 M Filip Dvořáček 
1. chlapecký oddíl Pozořice

Vánoční skautská besídka
V neděli 22. 12. jsme tradičně 

uspořádali vánoční skautskou besídku. 
Jelikož počty dětí narůstají, museli jsme 
besídku rozdělit na dívčí a chlapeckou.

Dívčí besídky se zúčastnily holky 
ze všech pěti družin dívčího oddílu. 
Společně jsme si zazpívaly nejznámější 
koledy, zahrály jsme si hry, jednotlivé 
skupinky si nacvičily scénky 
s vánočním motivem a na závěr jsme 
si rozdaly dárečky. Besídku jsme 
zakončily přáním všeho nejlepšího 
do nového roku, krásných svátků 
a bohatého Ježíška.

 M Tereza Buchtová 
1. dívčí oddíl Pozořice
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ZUŠ Pozořice
Je zima. A to je nejlepší doba 

ohlédnout se za první polovinou 
školního roku v Základní umělecké 
škole Pozořice. Všichni žáci pod 
vedením svých učitelů pilně pracovali 
a připravovali se na různá vystoupení.

Náš kulturní program byl opravdu 
bohatý.

27. 11. 2019 připravila paní učitelka 
Božena Škrobová se svými žáky 
besídku, na které zazněly skladby pro 
zobcovou flétnu a skladby pro klavír. 
Byl to příjemný podvečer a všichni měli 
z tohoto setkání radost.

1. 12. 2019, 1. adventní neděli 
v Pozořicích přispěli svým programem 
v sále orlovny také žáci a žákyně 
ZUŠ Pozořice pod vedením paní 
učitelky Lii Teplé s průvodním slovem 
paní učitelky Boženy Škrobové.

2. 12. 2019 se setkali tanečnice 
a tanečníci na tradičním Mikulášském 
povídání o tanci, které vedla paní 
učitelka Sylva Tománková. Vždycky 
je zajímavé dovědět se něco z taneční 
historie i současnosti.

4. 12. 2019 v podvečer připravila 
paní učitelka Michaela Nováková 
se svými mladými klavíristy třídní 
přehrávku.

5. 12. 2019 jste mohli navštívit 
pěvecký a klavírní večírek žáků paní 
učitelky Romany Pávkové. Byla to 
taková mikulášská hudební nadílka.

15. 12. 2019 odpoledne se konalo 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Pozořicích Adventní hudební pásmo 
s výstavou prací žáků výtvarného 
oboru. Toto slavnostní setkání 
ve slavnostním prostředí nás zase 
trošku víc přiblížilo k vánočním 
svátkům.

17. 12. 2019 Anička Cenková, 
Terezka Jahodová, Šimon Petráš, Tonda 
Pohanka a Pavlínka Tesařová pod 
vedením paní učitelky Lii Teplé zahráli 
a zazpívali na vánoční besídce Speciální 
školy Ibsenka. Všichni společně prožili 
krásný den.

18. 12. 2019 jsme tradičně navštívili 
obyvatele domu s pečovatelskou 
službou. Na toto setkání se vždy žáci 
i učitelé těší a všem s radostí přináší 
malý předvánoční hudební dárek.

21. 12. 2019 si naši zpěváci 
a zpěvačky zazpívali na koncertě 
společně s Václavem Neckářem. Na 
toto vystoupení se pilně připravovali 
pod vedením paní učitelky Romany 
Pávkové několik týdnů a jsme rádi, že 
měli velký úspěch. Určitě na to budou 
všichni dlouho vzpomínat.

Prožili jsme krásné a spokojené 
Vánoce a s chutí jsme vstoupili 
do nového roku, abychom pro vás 
připravili nové zajímavé kulturní 
programy. Už se těšíme na další 
setkání s vámi. Zveme vás na taneční 
přehlídku, která se bude konat v sobotu 
21. března 2020 v sále Dělnického domu 
v Pozořicích.

Všechny informace i celou 
řadu fotografií najdete na 
www. zus-pozorice. cz.

 M Božena Škrobová
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ZŠ Pozořice
Přijímací zkoušky nanečisto

Před žáky devátých ročníků stojí 
velká výzva – celostátní přijímací 
zkouška z českého jazyka a matematiky. 
V polovině dubna se utkají o místa 
na středních školách prostřednictvím 
jednotných testů, které změří jejich 
znalosti, schopnosti a předpoklady pro 
studium na maturitních oborech.

Naše škola připravuje deváťáky 
nejen v běžných hodinách a volitelných 
předmětech (cvičení z českého 
jazyka a matematiky), ale také 
prostřednictvím kroužků, v nichž 
si žáci zkoušejí testy, rozšiřují své 
vědomosti a učí se efektivně pracovat 
s rozsáhlým zadáním i nelítostným 
časovým limitem.

Aby si budoucí středoškoláci 
vyzkoušeli autentický průběh 
přijímacích zkoušek, připravili jsme pro 
ně i letos testování „nanečisto“, kde si 
zájemci mohou zkusit variantu ostrého 
testu z češtiny a matematiky. Zadání 
odpovídá testům společnosti CERMAT 
a obsahuje veškeré náležitosti, jež jsou 
při zkouškách požadovány. Deváťáci 
obdrží list s pokyny, testový sešit i arch 
k záznamu odpovědí. V předepsaném 
limitu 60 minut pro češtinu a 70 minut 
pro matematiku si vyzkouší zvolenou 
strategii vyplňování testu, rozvržení 
času, vyplnění odpovědního archu 
a finální kontrolu před odevzdáním.

Věříme, že tento intenzivní trénink 
pomůže našim žákům získat potřebnou 

sebedůvěru, klid, vyšší bodové skóre 
a především místo na vysněné škole.

 M Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová
 M Ing. Vladimíra Holoubková

Předvánoční florbalový turnaj
Ve čtvrtek 19. prosince se 

v tělocvičně ZŠ konal první ročník 
předvánočního florbalového turnaje 
žáků 6. – 9. tříd. Do sportovního klání 
se přihlásilo 8 týmů, které poměřily 
své florbalové dovednosti ve dvou 
skupinách a poté v následné vyřazovací 
části o konečné umístění.

Celý turnaj se odehrál v perfektní 
sportovní atmosféře, kterou vytvořila 
nejen soupeřící družstva, ale také 
početné publikum přihlížejících dětí 
z různých tříd.

Závěrečné výsledky jednotlivých 
utkání byly často velmi těsné 
a o vítězném družstvu musely 
několikrát rozhodovat až samostatné 
nájezdy. Za zmínku také stojí, že 
turnaj si v rolích rozhodčích odpískali 
sami žáci, kteří se tomuto krásnému 
a populárnímu sportu věnují závodně. 
Vítězem úvodního vánočního turnaje 

se stal tým LOPATY ve složení Karel 
Devetter (kapitán), Vojtěch Frýza 
(brankář), Michal Makeš, Jakub Tinka 
a Kryštof Drápal.

Těšíme se na další ročník turnaje 
a věříme, že jeho organizace aktivními 
dětmi vede nejen ke sportovnímu 
chování a fair play, ale i k rozvoji jejich 
samostatnosti a iniciativnosti.

 M Mgr. Jan Budín

Škola v přírodě 2020
Základní a mateřská škola 

Pozořice organizuje i v letošním 
školním roce tradiční školy v přírodě. 
Přechodným domovem žáků, jejich 
učitelů a asistentů se na pět dní stanou 
Wellness penzion Eva a přilehlé 
apartmány Pod Čerťákem, které 
jsou součástí komfortního komplexu 
Avalanche. Celý objekt se nachází 
u obce Dolní Moravice v nádherné 
přírodě Hrubého Jeseníku nedaleko 

nejvyšší hory Moravy – Pradědu.

Dle počtu přihlášených zájemců 
se jednotlivé třídy propojí do několika 
turnusů v dubnových, květnových 
a červnových termínech. Cena 2 580 Kč 
zahrnuje ubytování, jídlo formou plné 
penze včetně svačin, celodenní pitný 
režim, dopravu a materiál pro tvorbu 
v dílničkách. Děti se mohou těšit na 
společnou zábavu, sportovní aktivity, 
větší i menší výlety do okolí, netradiční 
formy výuky v přírodě a další 
nezapomenutelné zážitky. Věříme, 
že pobyt našich žáků v překrásné 
přírodě povede také k utužení starých 
a navázání nových přátelství.

 M Mgr. Ivana Neradilová 
koordinátorka školy v přírodě

Výuka mediální výchovy
Naše škola zareagovala na aktuální 

společenské i vzdělávací trendy 
a zapojila se do projektu společnosti 
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O2 s názvem Chytrá škola, který 
se zaměřuje na výuku mediální 
výchovy, tedy na rozvoj kritického 
myšlení a informační gramotnosti. Do 
školního vzdělávacího programu jsme 
tak zařadili nový předmět mediální 
výchova s časovou dotací 1 hodina 
týdně. Vyučujeme jej v 8. ročníku po 
dobu jednoho pololetí a druhá polovina 
školního roku je následně věnována 
výuce finanční gramotnosti.

V průběhu mediálního vzdělávání 
se žáci dozvěděli mnoho důležitých 
informací ze světa nejrůznějších 
sdělovacích prostředků, především 
internetu a sociálních sítí. Učili se 
rozlišovat fakta, fabulace a názory, 
uvažovat o cílech a prostředcích 
autorů mediálních sdělení, hodnotit 
důvěryhodnost jednotlivých médií 
či rozlišit bulvární, nepravdivé či 
zkreslené a zavádějící informace. 
Pracovali s internetovými hoaxy, fake 
news, manipulativními zprávami 
a fotkami, učili se rozpoznat 
propagandu, hate speech, deep fakes 

či clickbaity. Diskutovali o přínosech 
i rizicích svobodného a anonymního 
internetu, vyjadřovali se k regulaci 
jeho obsahu či přímo k cenzuře. Dále 
zkoumali, jak s médii nakládají oni 
sami i lidé v jejich okolí, monitorovali 
množství a charakter cílené reklamy, 
vymýšleli strategii, jak získané 
informace efektivně předat mladším 
spolužákům.

Věříme, že výuka mediální 
výchovy pomůže našim žákům lépe se 
orientovat v dnešním komplikovaném 
světě plném informací, jejichž závratné 
množství nám mnohdy znemožňuje 
odlišit objektivní sdělení od 
nekvalitních či manipulativních zpráv.

 M Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová
 M Mgr. Karolína Zabloudilová 

vyučující mediální výchovy

Workshop Zítra celá země
Ve výuce dějepisu v devátém 

ročníku se zabýváme obdobím 
20. století a snažíme se jeho události, 

které měly vliv na formování naší 
současnosti, co nejvíce přiblížit žákům. 
Využíváme proto nejrůznější metody 
a formy práce, mezi nimiž nechybí 
zdůraznění mezipředmětových vztahů, 
studium dobových pramenů, historické 
exkurze nebo spolupráce s dalšími 
organizacemi, jež se věnují našim 
poválečným dějinám.

Jednou z nich je organizace Člověk 
v tísni. S ní se již několik let podílíme 
na projektu Příběhy bezpráví, který 
přináší žákům základních škol 
poznání totality prostřednictvím 
dokumentárních filmů a besed 
s pamětníky. Druhou je organizace Post 
Bellum nabízející zážitkové workshopy. 
Účastníci se při nich seznamují 
s historickými reáliemi a událostmi 
minulého století, ale jsou vedeni také 
k hlubšímu zamyšlení se nad jejich 
příčinami a následky.

Naši deváťáci, rozdělení na dvě 
skupiny, absolvovali 29. 11. a 21. 1. 

čtyřhodinový program s názvem 
Zítra celá země, zaměřený na události 
sametové revoluce. V úvodní části 
workshopu si účastníci utřídili své 
znalosti o vývoji v Československu po 
roce 1948, aby je využili v následující 
aktivitě založené na metodách 
výchovné dramatiky. Žáci v ní 
představovali studenty pražského 
gymnázia, kteří chtějí pod vlivem 
listopadových událostí roku 89 vyhlásit 
stávku a přispět ke společenským 
změnám. Ve hře v roli si uvědomili, 
jaké momenty vedly k propuknutí 
demonstrací a jaké důvody a motivace 
k nim lidé měli. Závěr workshopu 
patřil diskuzi o aktuálních problémech 
a společenské angažovanosti 
v každodenním světě.

Věříme, že tento workshop přinesl 
žákům pozitivní zážitky a hlubší 
poznání naší nedávné minulosti.

 M Mgr. Anna Mlejnková
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Narozené děti
Listopad 2019

Bedřich Štoudek - Nad Ostrůvkem
Prosinec 2019

Alex Jan Sedláček - Jezerská
Matouš Kohoutek - Šumická
Sára Lovišková - Hostěnická

Blahopřání 
jubilantům
Leden 2020

70 Jarmila Kalábková - Holubická
70 Hana Šedá - Hostěnická
70 Petr Krajňák - Kovalovická
75 Marie Šmerdová - Velké Lipky
80 Vlastimil Neužil - Úvoz
85 Jiřina Neužilová - Hostěnická
85 Květoslav Faltynek - Holubická
85 Anna Patáková - Malé Lipky
85 Věra Zrnečková - Na Městečku
87 Otilie Neužilová - Šumická
87 Zdeňka Sedláková - V Zámku
88 Josefa Bílá - Nad Sokolovnou
91 Štěpánka Galová - Holubická

Únor 2020
75 Ludmila Misáková - Horní Kopec
80 Antonín Okleštěk - Kovalovická
80 Jana Sukovatá - Holubická
85 Věra Zedníková - Hostěnická
86 Eduard Křivý - Malé Lipky
86 Ludmila Filipová - Spodní Kopec
86 Marie Pluháčková - Horní Kopec
88 Josef Jahoda - Horní Kopec

Březen 2020
70 Ludmila Páralová - Kovalovická
70 Jana Kachlíková - Jezerská

70 Antonín Kopečný - Šumická
70 Miloš Plchot - Kovalovická
75 Jarmila Slaninová - Hostěnická
86 Libuše Malíková - Šumická
87 Zdenka Drápalová - Na Větřáku
88 Miroslav Bajer - Na Městečku
89 Marie Machainová - Spod. Kopec
90 Marie Šmerdová - Pod Kostelem
93 Karolina Kuřitková - Pod Kostelem

MŠ Pozořice
Zima ve školce

Vánoční prázdniny utekly jako 
voda a ve školce jsme se sešli na Tři 
krále. Ráno jsme vyrobili královské 
koruny a vyrazili jsme na procházku 
ke slámovému betlému na Jezerách, 
který již tradičně chodíme obdivovat 
několikátým rokem. A pak už jsme 
spěchali do školky, abychom si pohráli 
s novými hračkami, které nám 
v prosinci nadělil Ježíšek. Na návštěvu 
jsme vyrazili také na faru a do kostela, 
kde jsme se setkali s panem farářem, 
který nám ukázal betlémy a popovídal 
si s námi. Hlavně ta tajemná studna 
u Třešťského betlému, když do ní 
vhodíte minci, tak se opodál rozezní 
zvonička.

Předškoláci se zapojili do soutěže, 
kterou pořádá nedaleký zámek Slavkov, 
kde kresbou nebo malbou mají za úkol 
vyjádřit „Tajemství zámku ve Slavkově“. 

Proto jsme se rozhodli vyrazit na 
polodenní výlet na slavkovský zámek, 
abychom nasáli jeho atmosféru a mohli 
se ve školce pustit s chutí a nadšením 
do výroby našich děl.

V lednu nás ještě čeká kouzelnické 
představení, návštěva knihovny 
a oslava narozenin kamarádů, kteří 
se narodili v lednu. Během února 
zahájíme plavecký kurz, vyzkoušíme si 
nějaké „hokusy pokusy“ ve spolupráci 
s Hvězdárnou Vyškov a vyrazíme do 
Brna do Divadla Bolka Polívky na 
činoherní pohádku Ferda Mravenec 
v podání Docela velkého divadla 
Litvínov.

Teď už jen čekáme, až ráno za okny 
uvidíme sněhovou nadílku, abychom 
mohli vytáhnout boby a vyrazit řádit 
na Poustku, bobovat, dělat andělíčky, 
koulovat se a hlavně stavět sněhuláky! 
Je přeci zima, ne?!

 M Za kolektiv mateřské školy 
Barbora Budínová

Matrika

Šk
ol

st
ví

28 29



Tříkrálová sbírka
116 165 Kč – to je výtěžek 
letošní Tříkrálové sbírky 
v Pozořicích!

V sobotu 11. ledna 2020 se 
v Pozořicích uskutečnil jubilejní 
20. ročník celostátní Tříkrálové sbírky. 
Letos poprvé se koledníci společně 
setkali v 8.30 hod. v pozořickém kostele 
na svátostné požehnání. Více než 
50 koledníků v 16 skupinkách se poté 
společně se svými vedoucími vydalo 
na cestu k vašim domovům, aby vám 
přinesli radost, požehnání, tříkrálové 
dary a pomohli vybrat prostředky 
na podporu charitativních projektů 
v České republice i zahraničí.

Dne 15. ledna bylo na Úřadě 
městyse Pozořice provedeno 
rozpečetění pokladniček. Podařilo 
se nám opět společnou ochotou, 
solidaritou a obětavostí překonat 
hranici sto tisíc korun – ve srovnání 
s minulým rokem je výtěžek vyšší 
téměř o 16 tisíc korun – celková 
vybraná částka činí 116 165 Kč!

Co se děje s vybranými prostředky, 
kam putují? 65 % slouží místním 
charitám (Oblastní charita Rajhrad, 
která zaujímá svým působením naše 
okolí), 15 % diecézní charitě (Diecézní 

charita Brno), 10 % částky putuje na 
pomoc do zahraničí, 5 % je využito 
na projekty Charity ČR a zbylých 5 % 
zaujímá režie sbírky.

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky 
bude využit mj. Oblastní charitou 
Rajhrad konkrétně na tyto projekty:

• Vybudování výtahu v budově 
hospice sv. Josefa pro přemisťování 
hospicových pacientů

• Rekonstrukce vícelůžkových 
hospicových pokojů na jednolůžkové

• Zakoupení nového povlečení pro 
pacienty 50lůžkového hospice sv. Josefa

• Pořízení zdravotních a kompenz. 
pomůcek a pomůcek pro manipulaci 
s imobilními klienty

 M Alena Kulíková  
Farní charita Pozořice

vedoucí skupiny ulice výtěžek

Mgr. Marie Belatková Pod Kostelem, Na Městečku 12.180 Kč

Dominik Coufal Spodní Kopec, V Lomě 6.531 Kč

Veronika Coufalová Hostěnická 7.254 Kč

Magdaléna Filipová Horní Kopec, Nad Ostrůvkem 3.490 Kč

Miroslav Hylmar Šumická 6.731 Kč

Martin Jiráček Úvoz 4.293 Kč

Mgr. Kateřina Klečková Horní Kopec 2.072 Kč

Mgr. Lenka Kosourová Velké Lipky 4.337 Kč

Mgr. Petra Kratěnová Na Městečku, V Zámku, Nad Sokolovnou 5.417 Kč

Ing. Alena Kulíková Oulehla, Hostěnická, Za Mlýnem 11.840 Kč

Ing. Jana Petrová Malé Lipky 10.950 Kč

Vojtěch Řičánek Jezerská 10.335 Kč

Ing. Dagmar Šantavá Nová, Holubická 7.114 Kč

Božena Škrobová Holubická, U Školy, Pod Poustkou, Lepky 11.760 Kč

Veronika Šupová Za Myslivnou, Na Rybníku, Ulička, Na Větřáku 5.321 Kč

Bc. Helena Trunečková Kovalovická 6.540 Kč

V městysi Pozořice bylo celkem vybráno 116.165 Kč

Farnost
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Babské hody 
2019

Tak jsme se opět sešly. 
Organizaci babských hodů se 
jako tradičně zhostil Český 

svaz žen, organizace Pozořice. Po 
několik týdnů jsme se na sokolovně 
scházely, nacvičovaly, připravovaly 
a chystaly na den hodů – 5. října, aby 
vše dopadlo alespoň stejně dobře jako 
minule. Snad se nám to podařilo.

V hodový den jsme se sešly 
u Dělnického domu v počtu 36 stárek, 
nechyběli ani panímáma s pantátou 
a naši báječní sklepníci a průvod vyšel 
do ulice Na Větřáku. Tam nás však 

bohužel zastihl nepříjemný déšť, takže 
jsme se rychlým krokem vrátily zpět do 
budovy Dělnického domu. Poněvadž 
se počasí nechtělo umoudřit, průvod 
obcí jsme z větší části musely oželet. 
Pozvaly jsme rozhlasem spoluobčany 
do Dělnického domu, kde probíhal 
náhradní program. Požádaly jsme 
starostu městyse o hodové právo, které 
nám předal, zatančily jsme a zazpívaly, 
rozdaly koláče a poděkovaly tak všem, 
kteří přišli. V sále také svým tancem 
potěšil přítomné taneční soubor Orlík 
a sklidil velký potlesk.

Kolem 15.30 hod. přestalo pršet, 
tak jsme za doprovodu Sivické kapely 
prošly ulicí Úvoz, Městečkem, ulicí 
Holubickou, Malými Lipkami až 
k hasičské zbrojnici, kde průvod 
skončil, a přesunuly se na sokolovnu. 
Ve 20.00 začala hodová zábava 
nástupem a sólem stárek a potom se 
již tančilo a zpívalo. Ve 22.30 jsme 
se pochlubily tanečkem na hudbu 
z filmu „Ženy v běhu“, který jsme pro 
velký úspěch ještě jednou zopakovaly. 
Hodovaly jsme až do druhého dne. 
Děkujeme báječné Sivické kapele 
a jejím sólistům.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem stárkám, které byly úžasné, 
sklepníkům za jejich vzornou obsluhu, 
všem sponzorům a vám všem, kteří jste 
nás podpořili. Ještě jednou se chceme 
omluvit, že jsme se z důvodu nepřízně 
počasí nedostaly do všech částí obce, 
které byly v trase průvodu naplánovány. 
Těšíme se na další akce.

 M Jana Fialová – hlavní stárka
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Hody si užiju, až 
když je po všem

Po roční pauze se v roce 2019 
v Pozořicích uskutečnily 
i babské hody. Počasí se přes 

počáteční nepřízeň umoudřilo, a tak 
37 krásných žen vyrazilo projasnit 
naši obec. O babských hodech jsme si 
povídali s jejich dlouholetou hlavní 
stárkou Janou Fialovou.

Jak se babské hody do Pozořic 
dostaly?

Kořeny hodů sahají do padesátých 
let. V roce 2010 došlo k znovuobnovení 
po 25 letech. Na první obnovené hody 
nás vyšlo 42 žen. Další průvody pak 
následovaly v letech 2011, 2012, 2017 
a poslední tedy v roce 2019.

Kdo s myšlenkou obnovení hodů 
přišel?

Už jako dítě jsem měla sen být 
stárkou. Po tom, co jsem vstoupila do 
Klubu žen, tak někdy v roce 2009 padla 
myšlenka, že bychom mohly obnovit 
tradici hodů. Na jaře 2010 začalo 
plánování a na podzim už se tančilo.

Hody se vždy konaly až po 
pozořické pouti, většinou na podzim. 

Pouze jedenkrát jsme je zkusily 
uspořádat v květnu. Jedna ze stárek 
nás varovala, říkala: „Nedělejte hody 
na moje narozeniny, vždy prší!“ Měla 
pravdu, pršelo a pršelo. Od té doby jsme 
zpátky v podzimním termínu.

V Pozořicích a vlastně i na Moravě 
se hodů koná více druhů. V čem se 
jednotlivé hody od sebe vlastně liší?

Tradiční hody jsou určeny 
svobodným dívkám a chlapcům. 
Babské pak byly pro vdané ženy. 
Konaly se u nás i ženáčské, které byly 
pro sezdané páry. Vlastní hody pořádá 
i Orel. Ještě mě napadá, že tradice na 
Moravě byla taková, že vdané ženy 
měly na hlavě čepec. Tím se lišily od 
svobodných. Ale v Pozořicích jsme 
čepec nikdy nenosily.

Kdo vymýšlí choreografie?
Choreografie vždy nejdříve 

nacvičily sokolky a pak učily nás, 

ostatní. První rok jsme nacvičily 
Českou besedu a o rok později 
Moravskou besedu. Večerní program 
mívá i různá překvapení v podobě 
speciálních choreografií, například 
na Abbu, Boney M., možná si mnozí 
vzpomenou i na legendární Labutí 
jezero.

Velmi důležitá je i kapela. Od 
samého počátku za námi stojí Sivická 
kapela, Sivičanka, to jsou naši kluci, 
vždy nás podrželi. Oni poznají, kdy 
nemáme sílu zpívat, a pomůžou nám.

Jste hlavní stárka od roku 2010, 
stihnete si hody vlastně užít?

Organizačně to není jednoduchá 
věc, sehnat stárky, domluvit kapelu, 
sál, výčep, kroje. Pak hlavně vymyslet 
a secvičit choreografii. Pro mne to 
znamená věnovat se tomu každý druhý 
víkend půl roku předem a pro stárky od 
konce srpna 2 x týdně asi 3 hodiny, a to 
je v dnešní době velice těžké.

Kdy se i u vás konečně dostaví ta 
radost?

Je krásné chodit po obci a vidět, 
že tradice lidi stále zajímá. Jsou lidé, 
kteří už na nás čekají na jednotlivých 
zastaveních, a je i spousta lidí, kteří nás 
vyprovází až do sálu. Mladší holky si 
to užívaly od začátku, jsou nadšené. 
Ostatní už na zkouškách. Ze mě vše 
většinou spadne až po konci, až když 
se všechno povede. Pak mám konečně 
dobrý pocit i já.

Letos se vás sešel velký počet. 
Čím to je?

Ani mně nepřijde. Pamatuji si, že 
první hody, kde nás bylo 42, byl průvod 
taková velká masa. Když se vyrazilo, 
tak to mělo sílu. Letos nás bylo 37, ale 
zase přibylo hodně dětí. Tak se to hezky 
namnožilo. Když se k tomu přidají 
i tradiční postavy panímámy a pantáty, 
je to pořádná kupa lidí.

 M Jana a Milan Petrovi
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 M Jan a Ondřej Petrovi

Z A B K E Ň M S

J B Y O Ř Í Ů P

A U T M E Ř D L

P O H O V K A O

Š R Á D D S P D

T T G A U Č M Ž

T O P E N Í A I

K R B Ž I D L E

Druhá část tajenky: Najděte 
a vyškrtejte všechna slova uvedená 
pod osmisměrkou. Nepřeškrtnutá 
písmenka pak doplňte do tajenky.

První část tajenky: Dosaďte čísla svislým 
nebo vodorovným směrem tak, aby se 
správně křižovala. Podle klíče pak zjistíte 
druhou část tajenky.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B Y D U K Š E V Ž N

Klíč pro křížovku:

BYT, DŮM, DVEŘE, GAUČ, KRB, 
KOMODA, LAMPA, LODŽIE, 
POHOVKA, SKŘÍŇ, ŠPAJZ, 
TOPENÍ, TROUBA, ŽIDLE

Za rok 2019 jsme z úspěšných 
řešitelů vylosovali následujících 

pět výherců: 

Veronika Šupová
Zdeňka Plchotová
Jarmila Kalábková
Antonín Pohanka

Míša Skládaná

Blahopřejeme!  
Každý obdrží nádhernou 
cenu, kterou výhercům 

věnoval pan Martin Kříž. 
Bude jí projížďka na koni 

v domluveném termínu.

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi 
buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit při 
práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat 
jenom, _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ .“

10, 18, 21, 23, 51, 62, 65
201, 621, 834
8250
17452, 45621, 59621, 80420, 82988
158942, 205364, 290157, 602210

Zábava Únor 2020
so 8. 2. Šibřinky, sokolovna, 20.00
pá 14. 2.  Školní ples, sokolovna, 

19.00
ne 23. 2.  Pozořické ostatky, 

Axmanova hájenka, 14.00
so 29. 2.  Brigáda Poustka

Březen 2020
so 14. 3.  Cestovatelská přednáška 

Okolo Kuby, Village cafe, 
17.00

so 14. 3.  Gymnastická soutěž, 
sokolovna

so 21. 3.  Vítání jara na Jelenici
ne 22. 3.  Dětský maškarní ples, 

Dělnický dům, 15.00
so 28. 3.  Sázení stromků za 

občánky
so 28. 3.  Velikonoční jarmark 

a dílničky, orlovna

Duben 2020
pá 10. 4.  Křížová cesta pro rodiny 

na Poustce

ne 19. 4.  Lesní sokolská desítka, 
hájenka, 8.00

pá 24. 4.  Pietní akt k 72. výročí 
osvobození obce, 17.30

pá 24. 4. – so 25. 5.  Sbírka šatů, 
farní charita, dům č.p. 250 

so 25. 4.  Ukliďme svět
so 25. 4.  Čarodějnický rej na 

Dělňáku
ne 26. 4.  Cyklistické závody, 

orlovna
čt 30. 4.  Pálení čarodějnic, Oulehla

Květen 2020
ne 3. 5.  Pouť rodin na Vranov
pá 8. 5. Otevírání studánek 

a kontrola ptačích budek
ne 10. 5.  Oslava svátku matek

Kalendář
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Výroba betonových dílců.
Výuční list, nebo středoškolské vzdělání podmínkou.
Dále požadujeme fyzickou zdatnost.
Práce probíhá v jednosměnném provozu.
Atraktivní pracovní prostředí v novém firemním areálu.
Nástupní měsíční mzda 27 000 Kč hrubého.
Místo výkonu práce: DAKO Brno, spol. s r.o., Křenovská 333, Prace 664 58

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ  BETONOVÉHO ZBOŽÍ
DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU NA POZICI

Kontaktujte nás!             +420 543 212 142   nebo               hr@dakobrno.cz

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v 
dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty 
Nástroje kreslení.] 

 

 Hromadí se vám doma nenošené a nepotřebné oblečení? 
 Máte ve skříni kousky, které jste za celý rok neoblékli a rádi byste jimi 

obdarovali někoho, kdo je bude nosit denně? 
 Přineste je k nám a pomozte potřebným… 

 

SBÍRKU OBNOŠENÉHO 
ŠATSTVA A OBUVI 
Pátek 24. 4. od 16 do 18 hod. 

Sobota 25. 4. od 10 do 12 hod. 
Dům č. p. 250 
(u Orlovny) 

Oblečení prosím přineste čisté a zabalené do pytle či krabice. 
Vaším darem do sbírky podpoříte činnost Diakonie Broumov – pomoc lidem v nouzi. 
 
Při sbírce bude současně možné přispět i libovolnou částkou na program Adopce na dálku. 
 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!        Kontaktní osoba: Ing. Alena Kulíková, tel.: 728 849 249 

FARNÍ CHARITA POZOŘICE VÁS ZVE NA 

                                                                               ČSŽ -   KLUB ŽEN POZOŘICE POŘÁDÁ             

  V DĚLNICKÉM DOMĚ 
  DNE 22. 3. 2020. OD 15:00 

 
 

                               ČEKAJÍ NA VÁS SOUTĚŽE  

O VĚCNÉ CENY 

 

                                                VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

In
ze

rc
e

In
ze

rc
e

38 39



In
ze

rc
e

In
ze

rc
e

Stromík a Mariánka vás zvou 
 na letní příměstské tábory! 

Kdy? po celé letní prázdniny 
Kde? v zázemí DLK Stromík v Pozořicích www.stromik.cz 

a v zázemí LMŠ Mariánka v Brně-Líšni www.lesnimarianka.cz 
Pro koho? pro děti ve věku 3 – 7 let, které ještě nechodí do školy 

vybrané turnusy jsou i pro školáky 7 – 10 let 

Co nabízíme? 
• horké léto ve stínu lesa
• vodní hrátky v zázemí školek
• dobrodružný a tvořivý program
• pod vedením zkušených lektorů z lesních školek
• 2 běhy ve Stromíku otvíráme 2 paralelní skupiny se samostatným programem

– můžete k nám přihlásit i sourozence předškoláka a školáka
• provozní doba 8:00 – 16:00

Podrobné informace o termínech a tématech a odkaz na online přihlášku
najdete na webových stránkách. 

Těšíme se na vaše děti! 

Pořádá spolek Kavyl z.s. www.lesnikavyl.cz
IČ: 229 09 320

Děkujeme za podporu:

Statutárnímu městu Brnu MČ Brno - Líšeň obci Pozořice obci Viničné Šumice

40 41



42 43

Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem, kteří jste se vydali 

na cestu do našich domovů nejen 
naplnit pokladničky, ale zejména 
přinést radost a požehnání. Děkujeme 
také všem štědrým dárcům za jejich 
příspěvky a všem vám děkujeme za 
to, že se účastí na sbírce podílíte na 
pomoci lidem, kteří to potřebují.

 M Alena Kulíková, Farní charita Pozořice
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Buďme hrdí 
Pozoráci!

Máme plesy, máme 
hody, máme poutě. 
Pečujeme jak o tradice 
a odkaz věcí minulých, 
tak plánujeme zanechat 
otisk v budoucnosti.

Semínko však samo 
nevzklíčí. Potřebuje 
vodu, slunce a živiny. 
Pozořice potřebují své 
občany. Organizátory 
a nadšence, aby oblažili 
naše duše zpěvem, 
tancem a divadlem. 
Srdcaře, kteří zalejí 
kvítek v předzahrádce 
či zametou před prahem. 
Kronikáře lidský duší, 
kteří pohladí slovem 
a usmějí se na vás při 
pozdravu. I vás, co 
nemáte trvalé bydliště 
v Pozořicích. Ale 
určitě si ho zařídíte, 
protože tím Pozořicím 
ze státního rozpočtu 
zajistíte 14 400 korun 
ročně. Vás také 
potřebujeme. Buďte hrdí 
Pozoráci!

Pozořický zpravodaj 1/2020


