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Novoroční pozdrav 
Pozořicím a světu
Nalaďte se do nového roku poslechem koled 
i známých melodií vážné i populární hudby

2. ledna 2021 v 18.00
z oken radnice, Na Městečku, Pozořice

NdBrass
žesťový kvintet, složený ze sólistů orchestru Janáčkovy opery 
Národního divadla Brno



Slovo starosty
Milí Pozoráci,

máme za sebou rok, který byl 
mnoha ohledech jiný než ostatní. 
Pandemie covidu zamíchala koloběhem 
běžných dní jako hurikán – omezení 
školní výuky, zákaz nočního vycházení, 
zrušení společných akcí, omezení 
bohoslužeb, svateb a pohřbů. To 
všechno zasáhlo do našeho života.

Z pohledu obce se nám dařilo, 
dokázali jsme vybudovat nové hřiště 
za školou, postavit dva chodníky, 
vyměnit kompletně veřejné osvětlení, 
máme zkolaudované Městečko, upravili 
jsme prostor před sochou sv. Václava 
a vybíráme peníze z bankomatu. Nad 
Pozořicemi stojí dva nové vodojemy. 
Byl to stavební rok a stejný „šrumec“ 
nás čeká v příštím roce.

Jsem rád, že žiju v Pozořicích, 
protože kde jinde by se našlo tolik 
obětavých dobrovolníků při jarní 
pandemii covidu, kteří nezištně 
pomáhali. Rád bych poděkoval 
pedagogům ve škole za to, jak byli na 
podzim dobře nachystaní na on-line 
vyučování. Děkuji také všem 
pracovníkům úřadu, kteří mi byli velkou 
oporou. Děkuji stavebním dozorům, 

Ing. Jaromíru Červenkovi, Petru 
Diváckému a Aloisovi Benešovi, jsou to 
zkušení matadoři, kteří své zkušenosti 
rádi předají při dohledu nad stavbami 
v Pozořicích.

Zřejmě nás čeká rok stejně nejistý 
jako tento, méně peněz, spousta 
omezení a nejasný výhled. Tomu se 
ovšem není třeba poddávat, protože 
když žijete v Pozořicích, máte kolem 
sebe lidi, na které se můžete spolehnout 
a víte, že s nimi zvládnete všechno. 
Přeji vám do Nového roku hodně 
zdraví, štěstí a kolem sebe dobré lidi 
ochotné pomoci.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Sběrný dvůr

Po třech neúspěšných pokusech 
jsme v listopadu konečně získali dotaci 
3 miliony Kč na sběrný dvůr v ulici 
Za Vlečkou. V zimních měsících 2021 
zahájíme výstavbu a v polovině roku 
2021 bude dvůr k dispozici všem 
občanům Pozořic a Sivic. Sběrný dvůr 
bude zdarma odebírat většinu odpadů 
od občanů minimálně dva dny v týdnu. 
Odpadne tak čekání na velkoobjemový 
sběr odpadu, který je nyní pouze 
2 x do roka. Obyvatelé sem budou 
moci ukládat sklo, papír, kovy, suť, 

pneumatiky, bioodpad, velkoobjemový 
a nebezpečný odpad, zářivky, vysloužilé 
elektrospotřebiče a autobaterie. 
V prosinci budeme vypisovat výběrové 
řízení a v lednu bychom měli znát 
firmu, která stavbu provede.

Věříme, že nový dvůr omezí 
černé skládky a zvýší komfort všech 
Pozoráků.

Bourání a výstavba vodojemu 
na Hostěnické

V nejbližších týdnech začne bourání 
vodojemu (objem 60 m3) na Hostěnické 
ulici a do poloviny roku 2021 proběhne 
stavba nového vodojemu s kapacitou 
150 m3. Během stavby bude uzavřen 
jeden jízdní pruh v délce 40 m. Jedná 
se o poslední stavební akci při posílení 
páteřního vodovodu a v polovině roku 
zmizí poslední omezení. Děkujeme 
všem za trpělivost.

Veřejné osvětlení
Během měsíce října jsme vyměnili 

všechna svítidla za nové LED lampy. 
Při soumraku lampy svítí na 100 % 
výkonu a okolo 21. a 23. hodiny se 
lampy stmívají ve dvou stupních až na 
50 % výkonu, ráno před 5. hodinou se 
výkon svítidel opět zvedne na 100 %. 
Nyní firma dolaďuje řídící systém, 
aby nám ho předala funkční. Pokud 
zaznamenáte blikající svítidlo nebo 
nesvítící svítidlo, hlaste to prosím na 
úřad městyse.

Na přání občanů z Městečka 
jsme navíc vyměnili lampy za nové 
s dálkovým ovládáním a příjemnou 
teplou barvou světla. Při rekonstrukci 
pouličních lamp jsme se také rozhodli 
zmodernizovat osvětlení kostela, aby 
světlo věrněji vykreslovalo barvy 
kostela a dalo se v průběhu noci 
vypínat. Chtěli bychom poděkovat 
panu Petrovi Diváckému, který se již 
50 let stará o bezproblémový chod 
veřejného osvětlení v Pozořicích, a panu 
Aloisovi Benešovi za technický dozor 
na rekonstrukcí. Jejich zkušenosti 
a postřehy jsou k nezaplacení.

Workoutové hřiště
V prosinci začala stavba 

workoutového hřiště. Termín 
dokončení se posune kvůli nepřízni 
počasí o několik týdnů, během 
teplejších zimních dnů firma 
Monotrend dokončí dopadovou plochu 
pod cvičební sestavu. Všichni už se těší, 
jak vysportují přebytečná kila nabraná 
během karantény a vánočních svátků.

Radnice
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Chodník na Hostěnické a nové 
veřejné osvětlení

Konečně se dočkáme 1. části 
chodníku na Hostěnické. Nyní je 
vypsané výběrové řízení na stavební 
firmu, která do poloviny roku 2021 
postaví chodník od odbočky do 
Parčíku legionářů po Oulehla. Zároveň 
s chodníkem vybudujeme nové 
veřejné osvětlení V Úvoze, v ulici Nad 
Ostrůvkem a na Hostěnické ulici od 
Jezerské po Oulehla. Součástí stavby 
budou místa pro bezpečné přecházení 
na Oulehlách a do nové ulice Metoděje 
Kocourka.

Chodníky v projekční přípravě
S obcí Sivice řešíme společný 

projekt chodníku v ulici Pod Kostelem. 
Nyní hledáme optimální variantu 

trasy – po které straně ulice chodník 
povede. Také Viničné Šumice 
chtějí stavět chodník až do Pozořic 
v souvislosti s opravou propustku 
v Loutořeči, který je v havarijním stavu.

Další stavbou v projekční přípravě 
je chodník na Hostěnické od Oulehel 
po konec obce, zde řešíme problémy 
s velkým množstvím sítí uložených 
v krajnici a chybějící dešťovou 
kanalizaci na straně chodníku, který by 
měl vést po pravé straně od centra obce. 
Nyní společně s projektantem hledáme 
vhodné řešení, jak převést dešťovou 
vodu ze silnice na druhou stranu do 
stávající dešťová kanalizace.

Cyklostezky
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, 

kterého jsou Pozořice členem, získal 
územní rozhodnutí na I. etapu 
cyklostezky z Brna do Tvarožné. 
Odhadované náklady na výstavbu 
jsou přes 35 milionů Kč. Takto velkou 
stavbu je třeba financovat z dotačních 
zdrojů, proto svazek podal žádost 
o finanční prostředky z Evropských 
fondů prostřednictvím Integrované 
brněnské metropolitní oblasti. Druhá 
etapa cyklostezek na Pozořicku 
z Tvarožné do Kovalovic zatím 
nemá všechny podklady pro vydání 
územního rozhodnutí.

Dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj

V prosinci jsme podali tři žádosti 
o dotaci z Programu rozvoje venkova 
na opravu silnice v Malých Lipkách, na 

nové dětské hřiště Na Rybníku a opravu 
a rozšíření parkoviště u hřbitova. 
Všechny tři projekty jsou pro Pozořice 
důležité a budeme je v následujících 
letech realizovat bez ohledu na to, 
jestli dotaci dostaneme. S dotací to 
samozřejmě půjde snáz.

Městská policie Šlapanice
Od listopadu máme uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvu s Městskou 
policií Šlapanice na výkon služby na 
území Pozořic. Až budete potřebovat 
pomoc s dohledem nad veřejným 
pořádkem, můžete se s důvěrou 
obrátit na strážníky městské policie 

Šlapanice, kteří vám rádi pomohou 
řešit problémy s bezpečností v městysi. 
Strážníci obsluhují kamerový 
systém, který se rozrostl o nové 
vícekanálové záznamové zařízení 
a další dvě kamery v obci. Provádí 
také dohled při společenských akcích. 
Strážníky můžete kontaktovat na 
telefonu 602 309 238 nebo na mailu 
mestska.policie@slapanice.cz.

Rozpočet 2020 a 2021
Finance v letošním roce byly 

poznamenané pandemií covidu, 
příjem ze sdílených daní byl snížený 
kvůli nižšímu výkonu ekonomiky 
a kompenzačním opatřením vlády 
pro živnostníky. Ačkoliv vláda poslala 
kompenzační bonus obcím ve výši 
1 250 Kč na občana, získaly obce méně 
peněz, než bylo naplánováno.

V příštím roce plánuje vláda zrušit 
superhrubou mzdu, což bude s nižším 
výkonem ekonomiky pro Pozořice 
znamenat propad příjmů o 7 milionů 
Kč. Není to příjemná situace, ale je 
potřeba hledat vnitřní rezervy, být 
hospodárnější v běžných výdajích 
a přemýšlet nad každou utracenou 
korunou. To však neznamená, 
že zastavíme investice, ty poběží 
podle původního plánu a nesmějí se 
zastavit. V následujících letech nás 
čekají tyto velké investice: rozšíření 
hřbitova, opravy místních komunikací, 
rozšíření školy. O to budou důležitější 
dotace z kraje, ze státního rozpočtu 
a evropských fondů, které musíme 
využívat jako dosud.
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Pozemkové úpravy - setkání 
s vlastníky pozemků

Pozořice v následujících letech 
čekají pozemkové úpravy. Městys 
zve všechny vlastníky orné půdy 
v katastru Pozořic na informační 
schůzku s pracovníkem Státního 
pozemkového úřadu do Dělnického 
domu ve čtvrtek 14. ledna 2021 v 18.00. 
Na schůzce se vlastníci dozví přínos 
komplexní pozemkové úpravy pro 
majitele pozemků, význam pro krajinu 
a zachování kvality orné půdy. Na 
schůzce bude možné podepsat souhlas 
se zahájením komplexní pozemkové 
úpravy. Všichni jsou zváni.

Kříž v Hájíčku
Kompletní a zasloužené 

rekonstrukce se letos dočkal i kříž 
v Hájíčku, postavený v roce 1893 na 
náklady obchodníka Tomáše Seiberta. 
Kříž byl už nestabilní, sokly, na kterých 
stál, byly rozpukané, zub času mocně 
hlodal i na postavě Krista a nápisech. 
Sochař Jiří Marek z Medlova kříž celý 
rozebral na jednotlivé fundamenty, 
sokly slepil a zatmelil, postava Krista 
byla zbavena stříbrného nátěru, který 
nepatří k pískovcovým sochám. 
Veškeré povrchy byly očištěny 
a zakonzervovány. Při zpětné instalaci 
byl usazen blíže chodníku v Hájíčku – 
bude tak víc chráněn před vozidly. 
Opravy kříže financoval městys 
Pozořice, Jihomoravský kraj a manželé 
Kratěnovi. Věříme, že kříž se zase stane 
důstojnou ozdobou Hájíčku na další 
desítky let. V době svého vybudování 

vyprovázel kříž Pozořické na cestě 
do práce v polích a na cestě do města. 
Provází nás dodnes, i když jej míjíme 
v rychlých autech v uspěchaných 
ránech. Starobylý svědek osudů našich 
předků připomíná, že stačí mžik 
a budou kolem něj běhat do školy naši 
pravnuci.

Cykloaltán v Parku legionářů
Cykloaltán v Parku legionářů 

je dostavěn. Stěžejní práci odvedli 
Dominik Kaluža a Marek Ondráček, 
zelenou střechu realizovala technická 
skupina městyse, veškeré rostliny na 
výsadbu darovala paní Blažena Fialová 
ze Spodního Kopce a neobešli bychom 
se bez pomoci Dobromila Nováka. Na 
financování se podílel městys Pozořice 
a významný byl také příspěvek 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Altán 
je krásný, bytelný, snad bude sloužit po 
dlouhá léta.

Útočiště v něm ale nyní nenachází 
ani cyklisté, ani turisté. Začátkem 
prosince se do něj totiž nastěhovala 
jedna známá izraelská rodina. 
Náročné životní okolnosti donutily 
mladé manžele vydat se na náročnou 
cestu, navzdory ženině pokročilému 
těhotenství. Naštěstí pro nás všechny 
rodina cestu zvládla ve zdraví. Nyní 
už se spokojeně zabydluje v altánu pod 
lipou. Všichni se těšíme, že v nejbližších 
dnech přijde na svět jejich dítě. Podle 
jezerských tamtamů by to měl být 
chlapeček a bude se jmenovat Ježíšek 
(to nám řekla tajně Marie, Josef se 
chce nechat překvapit). Osud mladých 
manželů je vskutku výjimečný – 
důkazem je i nebývale početný 
doprovod, který se k nim přidal cestou. 
Slon, žirafa, drak, muzikanti i parta 
dětí. Není divu, že jezerští řemeslníci, 

tušíc možnost výdělku, přenesli svou 
živnost na ulici. Všichni se tak můžete 
podívat na práci mistra Koláře a jak se 
vážou pometla. Rodina je podle všeho 
velmi nemajetná. Z domova odešla 
narychlo, bez nutné výbavy pro dítě. Až 
ji půjdete navštívit, nezapomeňte hodit 
pár korun do pokladničky, aby příští 
rok přišla zase.

Sivičanka a schola u betléma
19. prosince 2020 od 17.00 hodin 

zahrají u slámového Betléma Sivičanka 
a Schola farnosti Pozořice. Přijďte 
si načerpat vánoční náladu a potěšit 
se pohledem na betlém, který je 
letos obzvlášť vydařený. Jeho tvůrce 
nezastavila ani epidemiologická 
opatření. Znovu dokázali, že když se 
chce, jde všechno na světě.
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Pančava
Během října jsme podali žádost 

o dotaci z rozpočtu nadace Partnerství 
na revitalizaci rybníčku v Pančavě. Ten 
potřebuje po letech odbagrovat bahenní 
nánosy a dosadit vodní zeleň, aby zase 
dobře fungovalo přirozené čistění vody. 
Součástí projektu jsou i preventivní 
řez vrb, aby nedocházelo k vylamování 
větví a ničení stromů, a ekologická 
zařízení pro drobné živočichy a ptactvo 
žijící v Pančavě – budky, krmítka, 
zimoviště pro ježky, hady a hmyz. 
Výsledky hodnocení budou známy 
začátkem února, tak držme palce sobě, 
ale hlavně Pančavě. Zaslouží si to.

Vánoční strom Na Městečku
Letošní strom na Městečko 

darovala rodina Žateckých z Malých 
Lipek. Stříbrný smrk, krasavec, který 
už horními větvemi lechtal dráty 
elektrického vedení, těšil 40 let všechny 
kolemjdoucí. Jeho ušlechtilé poslání 
však podřezáním neskončí – ještě měsíc 
bude zdobit Městečko coby vánoční 
strom a dál rozdávat radost.

Jubilanti 2020
Podzimní epidemiologická opatření 

nám nedovolila setkat se s jubilanty 
letošního roku společně a s pořádnou 
oslavou. Aby žádný z oslavenců nepřišel 
zkrátka, navštívili jsme s panem 
starostou postupně všechny oslavence 
doma s gratulací a malým dárkem. 
Absolvovali jsme celkem 110 víc než 
milých setkání, během nichž nebylo 

vůbec jasné, kdo je dárce a kdo je 
právě obdarováván. Z paměti nám 
nikdy nevymizí desítky životních 
příběhů, veselé i dojemné historky 
a vzpomínání. Znovu se potvrdilo, 
že ani stáří, ani nemoc nedokážou 
z lidí vymazat tu krásnou a hřejivou 
člověčinu.

Naši milí jubilanti! Ještě jednou 
děkujeme za milé přijetí, bylo nám 
potěšením!

Občánci 2020
Nezvládli jsme však přivítat nové 

občánky Pozořic. Snad nám bude 
epidemiologická situace přát a sejdeme 
se v lednu, po malých skupinkách. 

Některé děti se už asi nevejdou do 
kolíbky v obřadní síni, některé dokonce 
přiběhnou po svých, ale to nevadí, rádi 
vás uvítáme i v prvních botičkách. Už 
teď se těšíme.

Novoroční pozdrav Pozořicím
2. ledna 2021 v 18.00 hodin 

zahraje z oken radnice žesťový kvintet 
NdBrass, složený ze sólistů orchestru 
Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno. Koncert bude uvádět redaktor 
českého rozhlasu Jiří Kokmotos. 
Součástí programu bude předání 
ocenění městyse skautskému středisku 
Pozořice. Od tohoto dne po celý 
leden budete mít možnost shlédnout 
na chodbě radnice fotky z podzimní 
fotografické soutěže. Zároveň si můžete 

prohlédnout nově vymalovaný kostel 
a děti určitě potěší chvilka u betléma 
v kostele. Věříme, že když Nový rok 
uvítáme s takovou parádou, přinese 
nám méně starostí než ten letošní :)

Výtvarné kurzy
Nouzový stav zamíchal stejně 

jako na jaře i teď na podzim s termíny 
plánovaných kulturních událostí. 
Divadelní víkend na Dělňáku jsme 
museli oželet, podařilo se však 
zorganizovat výtvarné semináře. 
Letos jsme se naučili vařit mýdlo, 
vázat věnce, leptat sklo, senioři 
v DPS budou pracovat s vlnou. Díky 
podpoře Jihomoravského kraje byly 
tyto semináře přístupné zdarma pro 
všechny účastníky. Rádi bychom 
ve výtvarných kurzech pokračovali 
i v příštím roce, budeme rádi za vaše 
tipy na obsah seminářů.

Adventní kalendář
Zveme vás na adventní cestu po 

Pozořicích. Již od začátku prosince 
najdete na 24 domech v Pozořicích 
okno s rozsvíceným číslem. Čeká vás 
dlouhá cesta. Při hledání čísel budete 
muset projít celé Pozořice, pomyslný 
světelný řetěz spojuje i ty nejodlehlejší 
ulice. Vaše cesta začne u kostela a skončí 
u Ježíška, narozeného v Betlémě. 
Věříme, že vám adventní putování 
přinese nejen radost z nalezených 
rozsvícených oken, ale i vědomí hřejivé 
sounáležitosti obyvatel jedné obce. 
Patříme k sobě všichni, ať jsme od lesa 
nebo od Sivic nebo ze Zámku.

Ra
dn

ic
e

Ra
dn

ic
e

10 11



Světelná čísla v oknech budou svítit 
až do 31. prosince 2020. Pokud se vám 
podaří najít všechna okna, vyznačte je 
do mapy, kterou si můžete vyzvednout 
v čekárně před podatelnou nebo 
vytisknout z webu městyse. V lednu 
vám vyplněnou mapu vyměníme za 
malý dáreček.

Přejeme vám požehnaný advent 
a krásné Vánoce!

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Co se změní 
v nakládání 
s tříděným 
odpadem?

Každá domácnost bude mít 
možnost ještě lépe třídit veškerý odpad. 
Skóre třídění Pozoráků je víc než 
povzbudivé, potřebujeme se však ještě 
více zlepšit, protože nás čeká zavedení 
novely odpadového zákona, který 
s sebou ponese dramatickou změnu 
nákladů na odpadové hospodářství. 
Ceny porostou zejména u uložení 
komunálního odpadu na skládky, 
v souvislosti s tím se ale zvýší i výše 
poplatků spalovnám, které budou 
přijímat pouze odpad s nízkým 
podílem vody. Naprosto zásadní je 
důsledné třídění bioodpadu, včetně 
slupek, odřezků a zbytků z kuchyně. 
Bioodpad s vysokým podílem vody 

nesmírně navyšuje hmotnost odpadu 
a tím i cenu za uložení na skládce či 
ve spalovně. Je tedy nutné, abychom 
dokázali co nejdokonaleji vytřídit 
veškerý odpad anebo ještě lépe, omezit 
jeho produkci.

Sběr tříděného odpadu do pytlů 
prokázal, že čím je pro nás třídění 
pohodlnější, tím lépe třídíme. Třídění 
přímo do vlastních popelnic nám 
všem ještě více ulehčí život. Odpadne 
běhání na úřad pro nové štítky a pytle, 
i jejich následné skladování v garážích 
a komorách. Z obce také zmizí téměř 
všechna nevzhledná sběrná hnízda. 
Skončí trápení technické skupiny 
s přebíráním nevhodně uloženého 
odpadu, nevzhledné a páchnoucí 
kontejnery s přetékajícím obsahem. 
Zůstanou jen dvě sběrná hnízda na 
kov, textil a sklo – jedno na Jezerách, 
druhé v dolní části Pozořic. Zcela zmizí 
nádoby na bioodpad, které letos svým 
zápachem pořádně potrápily občany, 
kteří bydlí v blízkosti jejich stanoviště.

Předpokládáme, že nádoby budou 
k dispozici začátkem podzimu 2021. 
Svozy i nadále poběží tak, jak jsme 
zvyklí, ve 14denních intervalech. Do 
konce roku 2021 budeme mít dost 
času sžít se s novým systémem a od 
ledna 2022 se budou směsný odpad, 
plast i papír svážet jednou měsíčně, 
bioodpad 1 x za 14 dní. Sklo, kovy 
a textil zůstanou v původním režimu. 
I v roce 2021 bude probíhat slevový 
systém, jako tomu bylo v uplynulém 
roce. Někteří z vás mají nyní popelnice 
na směsný odpad v jiné než černé 
barvě. Tu můžete klidně dál používat, 

k dispozici budou velké polepy na 
označení nádoby.

 M Tereza Jiráčková 
místostarostka městyse Pozořice

Nález mincí
Při opravě kříže v Hájíčku nalezl 

v cihelném základu Jan Trunečka 
soubor devíti mincí, spadajících do 
rakousko-uherských ražeb z let  
1859–1893. Na území monarchie bylo 
během její existence raženo velké 
množství různých, především však 
měděných, stříbrných a zlatých mincí. 
V našem případě jde o vesměs rakouské 
mince Františka Josefa I., který vládl 
v letech 1848–1916, tedy velmi dlouhých 
68 let. Jeho portréty z různých období 
života pět mincí zobrazuje. Nejnižší 
nominální hodnotu z nich měly 
měděné krejcary z let 1860–1891, 
více pak platily stříbrné krejcary z let 

1859–1872. Nejmladšími mincemi jsou 
stříbrná koruna, niklový dvacetihaléř 
a bronzový dvouhaléř z roku 1893.

Vklad oněch devíti mincí, které 
byly kdysi během výstavby našeho 
kříže vloženy do konstrukce neznámou 
skupinou lidí, nebyl zanedbatelný. 
Vzhledem k různorodým hodnotám 
jednotlivých mincí to vypadá tak, že 
každý dal ten slavný den dle svých 
možností. Paradoxem toku času je fakt, 
že dnešní tržní hodnota těchto mincí 
je zanedbatelná. Vlastně je mnohem 
menší, než v době jejich oběhu, 
pohybuje se v řádech desítek korun. 
Nejde o výjimečné exempláře, pobytem 
ve vápenné maltě navíc mince značně 
utrpěly. Jejich stav, byť po vyčištění, je 
proto pro sběratele, kteří vyhledávají 
především netknuté kousky, 
nezajímavý. I přesto tyto mince potěší 
svým příběhem a pohled na ně udělá 
radost všem milovníkům historie.
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Aktuality 
z knihovny

Během období, kdy byla knihovna 
pro čtenáře uzavřena, proběhla 
v měsíci říjnu a listopadu plánovaná 
revize, která se koná vždy po pěti 
letech. Vyřadily se tak knížky, které 
už byly staré a dlouho si je nikdo 
nepůjčoval. V policích se tím udělalo 
místo pro knihy nové, které metodičky 
z Kuřimi obratem dodaly. Knihovna 
je doplněna asi o 200 nových knih, 
a to společenských, historických, 
dobrodružných, ale i detektivek 
a knížek pro děti. Koncem listopadu 
přišly do knihovny i nově objednané 
knihy, které budou hned u vstupu. 
Krátké představení novinek, které na 
vás čekají: F. Forsyth Liška, L. Kepler 
Zrcadlový muž, A. Jacobsová Kavárna 

U Anděla 2. A také něco pro mládež: 
pokračování Kočičí válečníci a Ohnivá 
křídla 5. Přeji vám klidně prožité 
svátky vánoční a do Nového roku 
hodně zdraví.

 M Barbora Křemečková, knihovnice

 

Portál 
Slapanicko.info 
Najdete zde program na 
víkend i práci v okolí

Šlapanický portál se stal za 8 let 
fungování největším informačním 
zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho 
stránkách kromě regionálních zpráv 
a přehledu kulturních  akcí najdete 
také denně aktualizované nabídky 
zaměstnání a bydlení.

Chcete si prohlédnout fotky 
z Žerotínských farmářských trhů 
nebo si přečíst o právě probíhajících 
rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom 
vyhnuli pročítání černé kroniky? 
Všechny regionální zprávy jsou 
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, 
co vás zajímá, ať už je to aktuální 
dění, policejní hlášení nebo kulturní 
a sportovní události. Pokud vám ale 
jen povědomí o okolním dění nestačí, 
toužíte vyrazit ven a hledáte událost, 
které byste se mohli zúčastnit, sledujte 
kalendář regionálních akcí. Najdete 
v něm festivaly, výstavy, promítání, 
besedy a další možná vyžití pro rodiny, 
skupiny i jednotlivce. Vyhledávat 
je můžete jak v celém regionu, tak 
v konkrétních obcích. V případě, že 
akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní 
dozvědělo i široké okolí, máte možnost 
na ni právě zde upozornit zveřejněním 
pozvánky v přehledném seznamu 
událostí. Nejzajímavější a nejčtenější 
z nich se objeví také na facebookové 
stránce Region Šlapanicko, kterou 
v současnosti sleduje přes 300 uživatelů. 
Pokud chcete být o dění v regionu 
průběžně informováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc 
zajímá, jak sehnat práci poblíž svého 
bydliště. I s tím si portál poradí. 
Poptávku místních firem najdete v sekci 
s nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do 
jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním 
ochotni dojíždět, a můžete začít 
vybírat. Firmy, kterým momentálně 
schází pracovní síla, tady mají možnost 
oslovit potenciální zaměstnance 

prostřednictvím bezplatného inzerátu 
a zároveň využít vysokou návštěvnost 
portálu pro vlastní propagaci – díky 
bezplatné inzerci mohou rozšířit 
povědomí o nabízených službách 
přímo v místě svého působení. Získat 
nové zákazníky a připomenout se těm 
stávajícím navíc můžete i zařazením 
své společnosti do katalogu firem 
a služeb.

Navštivte informační portál  
www. slapanicko. info  a zjistěte, jaké 
možnosti nabízí právě vám.

 M RegionyBrněnska.cz

 

Rekonstrukce 
čerpací stanice 
odpadních vod 
Ponětovice

Čerpací stanice odpadních  
vod v Ponětovicích je největší  
čerpací stanice, kterou Vodárenská 
akciová společnost, divize  
Brno- venkov, provozuje. Obslouží 
35 000 ekvivalentních obyvatel a téměř 
dvojnásobně převyšuje kapacitu čerpací 
stanice v Ivančicích. Výtlačné potrubí 
2x DN 300 o délce 1,1 km s převýšením 
28 m ústí do kanalizační sítě města 
Brna a natéká do čistírny odpadních 
vod v Modřicích.

Čerpací stanice v Ponětovicích byla 
vybudována v roce 1996, aby odváděla 
odpadní vody ze Šlapanic, Bedřichovic, 
Podolí a Líšně. V té době sloužila 
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zhruba 17 000 obyvatelům. Odpadní 
vody přitékaly převážně z jednotné 
kanalizace, kapacita čerpací stanice 
byla 210 l/s. Po vybudování oddílné 
splaškové kanalizace na Šlapanicku 
a Pozořicku přibyly splaškové vody 
od dalších cca 13 000 obyvatel. 
Kapacita čerpací stanice však zůstala 
nezměněna, vybavení bylo zastaralé, 
energeticky náročné, s velkým rizikem 
poruch. Svazek Šlapanicko společně 
s provozovatelem – Vodárenskou 
akciovou společností – hledali řešení 
této situace řadu let.

Impulzem pro zahájení 
rekonstrukce byl příslib dotace 
z Ministerstva práce a obchodu. 
Žádost o dotaci byla podána ve 
spolupráci se Svazem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí. Projektu byla 

z programu „Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost“ přidělena 
dotace na technologickou část. Bylo 
však potřeba provést rekonstrukci 
celkovou. Financování nedotované 
stavební části zajistil Svazek Šlapanicko. 
Po rekonstrukci má čerpací stanice 
odpadních vod kapacitu 270 l/s.

Kromě úspory nákladů na 
elektrickou energii je přínosem šetrnější 
přístup k životnímu prostředí, a to díky 
snížení četnosti přepadů z odlehčovací 
komory a větší spolehlivosti zařízení. 
Stavba byla zahájena v květnu 2019 
a ukončena v listopadu 2020. Vyžádala 
si celkové náklady 39 mil. Kč, část 
byla uhrazena z dotace Ministerstva 
průmyslu a obchodu.

 M Marie Kousalová, svazek Šlapanicko

 

Výzva
Komise životního prostředí

Blíží se čas vánočních 
a novoročních oslav, který s sebou 
přináší i zábavní pyrotechniku. 
Pro někoho se jedná o ohromující 
podívanou, pro jiné to znamená stres, 
úzkost, šok, rušení, ale i zabíjení.

Šok z výbuchů způsobuje infarkty, 
potraty březích kopytníků, sníženou 
užitkovost drůbeže, ruší hnízdící 
ptáky a divokou zvěř, velmi těžce 
může působit na psychiku psů i jiných 
společenských zvířat. Zvířata mají 
mnohem citlivější smysly než lidé, 
například až 50 × lepší sluch, a proto 
snášejí bouchání petard hůře a je pro 
ně velice traumatizující a bolestivé. 

Zejména mláďata přímo ohrožují 
na životě. Zvířata bývají zmatená, 
dezorientovaná a vystresovaná. Mnoho 
vyděšených ptáků se ve tmě pozabíjí 
nárazem nebo umírá stresem. Do rána 
je posbírají kočky, kuny, případně lišky 
a my nemáme tušení, o kolik ptáků 
jsme přišli. Je smutné se o zvěř na jednu 
stranu starat a v zimě ji přikrmovat a na 
druhou stranu o ni hloupě přicházet.

Pozořická Komise životního 
prostředí proto apeluje na veřejnost: 
Lidi, mějte rozum. Nestačil by jeden 
ohňostroj na přelomu roku? Myslete na 
své okolí! Žijeme v krásném prostředí 
u lesa, tak ať nám zůstane obývaný 
divokou zvěří (ne jen kůrovcem).

 M Za Komisi životního prostředí 
Aleš Straka, Vojtěch Řičánek
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TJ Sokol Pozořice
Tužme se!

I když toto Tyršovo heslo 
nemůžeme v současné době praktikovat 
přímo v teple naší sokolovny, stále 
máme možnost protáhnout si svá 
těla v našem krásném pozořickém 
okolí. Doporučuji dlouhé procházky 
zamrzlým lesem. Pravidelným 
pohybem svá těla můžeme dopředu 
připravit na nápor jídla a laskomin 
o vánočních svátcích.

Neznamená to ale, že členové 
výboru chodí jen do lesa. Naopak. Svůj 
čas využívají k sepisování a vyúčtování 
dotací. Doufejme, že nějaké peníze zase 
získáme a dále si zvelebíme a vybavíme 
naši sokolovnu.

Do předvánočního i vánočního 
času a také do nového roku 2021 
všem přejeme pevné zdraví a těšíme 
se na opětovné zahájení sportovní 
a společenské činnosti, jakmile situace 
setkávání dovolí.

 M Lucie Hajkrová  
náčelnice

 

Z hasičské 
zbrojnice

Letošní vánoční koncert se bohužel 
na základě vládních opatření nemohl 
uskutečnit, s interpretem bylo ale 
dohodnuto jeho konání v prosinci 
příštího roku. Každopádně bychom 
rádi poděkovali všem sponzorům, kteří 
přislíbili finanční pomoc, a věříme, že 
tuto přízeň zachovají i v příštím roce. 
Budeme také doufat, že se od ledna 
pomalu začne kulturní život vracet 
do normálu a pokud aktuální situace 
a vláda dovolí, máme v úmyslu v sobotu 
2. ledna 2021 uspořádat na Dělnickém 
domě Hasičský ples se skvělou 
brněnskou kapelou Panorama Band.

Sbor dobrovolných hasičů by vám 
všem touto cestou rád poděkoval za 
přízeň i za dodržování protipožární 
prevence (např. každoroční provádění 
kontroly a čištění spalinových cest 
vyplývající ze zákona o požární 
ochraně) a popřál do nadcházejícího 
roku 2021, ať je úplně jiný než rok 
letošní, ale také především pevné 
zdraví, pozitivní náladu a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Vlčí mák – pomoc těm, 
kteří za nás sloužili

Vlčí mák je celosvětovým 
symbolem válečných veteránů. Těch, co 
v boji položili život, i těch, kteří přežili, 
ale jejich zranění jim neumožňují 
návrat do plnohodnotného života. 

Každý rok 11. listopadu, na Den 
válečných veteránů, si tento symbol lidé 
po celém světě připínají na znamení 
úcty k těm, kteří za nás sloužili. Protože 
jsme však v letošním roce v pomyslném 
boji všichni, nadační fond Regi Base I. 
se letos rozhodl obvyklý prodej vlčích 
máků na ulicích nepořádat. Můžete se 
ale zapojit do online sbírky a pomoci 
vybrat symbolických 11 111 111 Kč – 
a to konkrétně přispět na transparentní 
účet č. 202011111/2010. Podpoříte 
nejen válečné veterány, ale i další, co za 
nás slouží, tedy těžce zraněné hasiče, 
záchranáře a policisty. Více informací 
naleznete na www.vlcimak. cz. 
Děkujeme!

 M Za SDH Pozořice kronikář
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Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Skautský podzim je kromě obvyklé 
činnosti charakteristický i řadou 
výprav do podzimní přírody. Členové 
našich oddílů bohužel letos na výpravy 
vyrazit z epidemiologických důvodů 
nemohli. A záhy skončila i možnost 
pravidelných schůzek. Jak jsme se se 
stávající situací vypořádali, se dozvíte 
v následujících řádcích.

Děkujeme všem, kteří nám s naší 
činností pomáhají a podporují nás. 
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce 
a vše dobré v novém roce 2021.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Se začátkem školního roku jsme 
zahájili skautské schůzky. Naše 
společné scházení bohužel netrvalo 
dlouho. Druhá vlna koronavirové 
pandemie nám opět zakázala skautskou 
činnost a my museli začít přemýšlet, jak 
dětem zpříjemnit nařízení vlády. Proto 
se dívčí oddíl rozhodl začít s online 
schůzkami. Uvědomujeme si, že sedět 
neustále u počítače není zdravé, tak 
vymýšlíme i další aktivity na ven, které 
můžou členové našich oddílů podnikat 
společně s celou rodinou. Nemusíte se 
bát, skautský duch v nás neuhasíná, 
i na dálku můžeme zlepšovat skautské 

dovednosti, které normálně na 
schůzkách zdokonalujeme. Výhodou 
těchto online schůzek jsou programy 
typu práce s internetem (mapy, 
jízdní řády, vyhledávání informací). 
I v domácím prostředí se dají využívat 
programy na dovednost a jemnou 
motoriku (vaření, vyrábění…). 
Současně je to zajímavý způsob 
přípravy na závody vlčat a světlušek, 
které, jak doufáme, se na jaře 2021 
uskuteční.

Pevně věříme, že se brzy setkáme 
v našich klubovnách a budeme 
moci uskutečnit i naše zimní 
aktivity, jako například rozdávání 
Betlémského světla, předvánoční 
výpravy a skautskou vánoční besídku. 
Současně pro vás opět připravujeme 

Skautský ples, na který se můžete těšit 
6. února 2021, pokud nám to vládní 
nařízení umožní.

Už teď se moc těšíme, jak se ve 
zdraví s vámi se všemi na některé akci 
potkáme osobně!

 M Barča Fuksová a Mája Pölzerová 
1. dívčí oddíl Pozořice

Chlapecký oddíl pro své členy 
připravil hru v okolí Pozořic 
a přilehlých vesnic. Protože kvůli 
distanční výuce musí kluci trávit 
mnoho času u počítače, chtěli jsme 
je také dostat nějak do přírody, když 
už se nemůžeme scházet ani jet na 
žádnou výpravu. Různě po okolí jsme 
rozmístili několik úkolů rozdělených 
obtížnostně pro vlčata a skauty. 

Úkoly mají klukům pomoci v jejich 
všeobecném rozvoji a zahrnují činnosti 
procvičující manuální zručnost, 
poznávání stromů či znalost historie 
našeho hnutí. Aby si kluci osvěžili práci 
s mapou a orientaci v terénu, poslali 
jsme jim GPS souřadnice míst, kde jsou 
zadání úkolů umístěna, a je už na nich, 
aby místa pomocí zařízení s GPS našli. 
Některé aktivity jsou dlouhodobějšího 
charakteru, takže mohou kluky zabavit 
během dlouhých chvil doma a zároveň 
si třeba něco pěkného vyrobí nebo 
se něco užitečného naučí. Doufáme, 
že úkoly klukům pomohou na jejich 
skautské i životní stezce a že se s nimi 
budeme moci co nejdříve zase běžně 
setkávat na skautských akcích.

 M Šimon Fuks 
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice
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Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

V sobotu 5. 9. se uskutečnilo 1. kolo 
barevného minivolejbalu, tentokrát 
netradičně ve Slavkově u Brna na písku. 
Naše děvčata Alenka Brtníková a Verča 
Grolichová získaly ve žluté kategorii 
3. místo. Brzy nato, v sobotu 19. 9. 2020, 
se už na antuce v Blažovicích konalo 
2. kolo minivolejbalu. V modré 
kategorii získali 2. místo: Adam 
Klímek, Marek Kratěna a Jiří Pölzer, 
v červené kategorii 2. místo: Zuzana 
Kratěnová a Ondřej Tinka, 4. místo: 
Tereza Klímková a Alena Růžičková, 
v oranžové kategorii 2. místo: Simona 
Kiliánová a Petra Kamínková.

V neděli 20. 9. 2020 se ve Vyškově 
uskutečnil kvalifikační turnaj OP 
žactva. Celkem 16 družstev bylo 
rozděleno do 4 skupin a hrálo se 

systémem každý s každým. Družstvo 
žáků (Adam Klímek, Marek Kratěna, 
David Divácký, Antonín Kroča, 
Matěj Šrotíř, Vojtěch a Viktor 
Cabalovi, Ondřej Kužel) svoji 
skupinu po porážce Šlapanic H 2:0, 
Rousínova C 2:0 a Bučovic H 2:1 
vyhrálo. Družstvo žákyň (Martina 
Šrotířová, Sára Čechovská, Katka 
Kamínková, Viki Drápalová, Anna 
Svačinová, Zuzana Kratěnová, Zuzana 
Svobodová) prohrálo s Rousínovem 
A 0:2 a Vyškovem A 0:2 a vyhrálo nad 
družstvem Hrušky 2:1.

V sobotu 3. 10. 2020 se uskutečnilo 
1. kolo OP kadetek. Turnaj se 
uskutečnil v Bučovicích. Naše děvčata 
nastoupila sice v oslabeném složení 
(Martina Šrotířová, Adéla Jonášová, 
Katka Kamínková, Sára Čechovská, 
Aneta Tampová, Zuzana Kratěnová, 
Zuzana Svobodová), ale bojovala jako 
lvice. Výsledky jednotlivých zápasů: 
Pozořice – Bučovice 0:2, Pozořice – 
Vyškov 0:2, Pozořice – Šlapanice 0:2.

Během měsíce září se podařilo 
odehrát všechny zápasy OP žen. Po 
podzimní části soutěže si naše ženy 
vedou skvěle: 1. Orel Pozořice, 2. Sokol 
Orlovice, 3. Sokol Bučovice, 4. Sokol 
Vítovice, 5. Sokol Brodek u Prostějova, 
6. Orel Křenovice. Rovněž muži hrající 
KP hráli v podzimní části soutěže velmi 
dobře: 1. Start B6, 2. Orel Pozořice, 
3. SSK Břeclav, 4. VK Moravská Slavia 
Brno, 5. Sokol Šlapanice, 6. VS Drásov, 
7. SK Rájec – Jestřebí.

V pondělí 28. září se v Blažovicích 
uskutečnil Svatováclavský běh, který 

je součástí OBL. Závod se konal i přes 
nepřízeň současné situace a počasí. Na 
naše závodníky, sourozence Filipovy, 
čekala náročná rozbahněná trať. 
Martin vybojoval 2. místo v celkovém 
pořadí mužů a současně ovládl 
kategorii dorostenců v Memoriálu 
Aloise Plcha dlouhém 5,5 km. Lucie 
v hlavním závodě na dvojnásobné 
distanci 11 km rovněž získala 2. místo 
v celkovém pořadí žen a 1. místo 
kategorie ženy A.

Orel a kultura
Po mnoha komplikacích 

a přesunech se nakonec podařilo 
uspořádat 45. přehlídku Brněnsko 
tančí a zpívá, a to ve středu 23. 9. 2020 
na nádvoří Staré radnice v Brně. 
Přehlídka byla letos spojená – 
dospělí i děti dohromady. Od nás se 
zúčastnily starší i mladší oddělení 
NS Orlík s vystoupením „Pekař peče 
hóske“ pod vedením Hany Gloserové 
a „V Žalmanově lese“ pod vedením 
Michaely Ratajové.

V sobotu 3. 10. 2020 se uskutečnily 
podzimní výtvarné dílničky 
a Dýňobraní aneb Soutěž o NEJ 
dýni. Do soutěže se sice zapojily letos 
jen čtyři soutěžní dýně, ale děti si 
rády vyrobily muchomůrky, draka, 
medvídka nebo nazdobily kámen 
ubrouskovou technikou. Dýňovou 
polévkou, buchtičkou z cukety, 
mrkvovým dortem, burčákem a jinými 
specialitami nikdo nepohrdl a snad 
i všem chutnalo:-)

 M Orel jednota Pozořice
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Na únorové povídání s dětmi 
v Mateřském centru Viničné Šumice 
a v šumické mateřské školce jsme 
v listopadu navázali návštěvou 
v mateřských školkách v Pozořicích 
a v Kovalovicích a těšíme se, že se 
podobná setkání budou opakovat.

Při setkání s dětmi během 
loňského odchytu zajíců padla celá 
řada otázek jednak k odchytu, jednak 
k zajícům samotným. Opakovaně 
se vyskytující dotazy bychom rádi 
postupně zodpověděli v rámci našich 
pravidelných příspěvků do zpravodaje.

Dotaz: Čím to je, že se u nás 
populace zajíců tak snížila a divocí 
králíci jsou na vymření? Jiní hlodavci 
jsou naopak přemnožení…

Odpověď: Ano, myši a hryzci se 
vloni přemnožili, ale zajíci a králíci 
nejsou hlodavci. Patří do samostatného 
řádu zajíců (Lagomorpha), čeleď 
zajícovití (Leporidae), rod zajíc 
(Lepus) nebo králík (Oryctolagus). 
Jejich podobnost s hlodavci je dána 
konzumací stejné potravy v podobném 
prostředí.

Ke snížení počtu zajíce polního, 
který je naší původní zvěří, a králíka 
divokého, který sem byl ve středověku 
dovezen z Pyrenejí a zdomácněl 
tu, došlo na jedné straně vlivem 
kolektivizace zemědělství, která vede 
k rozorání mezí, a tím i k výraznému 
snížení různorodosti krajiny. Meze, 
remízky a větrolamy jsou základním 
předpokladem pro přežívání drobné 

Myslivecká 
bilance letošního 
roku
aneb Nebezpečný život 
našich zajíců

Další tentokrát velmi zvláštní 
rok spěje podzimem ke svému konci. 
Pro nás myslivce v Mysliveckém 
spolku Viničné Šumice – Kovalovice 
ani opatření proti šíření infekce 
nemohla být překážkou plnění našich 
běžných povinností, ke kterým přes 
zimu v prvé řadě patří krmení zvěře. 
Naštěstí nebyla loňská poměrně teplá 
zima pro zvěř nijak zvlášť náročná. 
Jak se vybarví zima, kterou máme 
před námi, to teprve uvidíme. Přes 
zákaz shromažďování jsme, spíše 
v individuálním režimu, na jaře 
pokračovali ve výsadbě keřů a stromků 
a v péči o ně, přičemž nám propršený 
květen ušetřil práci se zaléváním. Od 
července nám opět nastaly každoroční 
„bažantí“ starosti s polodivokým 
odchovem několika set malých 
bažantíků a v závěru roku jsme se 
kromě tradičních honů chystali i na 
další reprízu dnes už dost vzácné akce, 
totiž odchytu zajíců, ze které kvůli 
nouzovému stavu bohužel letos sešlo.

zvěře, protože pro ni představují tolik 
potřebný úkryt před nepřízní počasí. 
Bez nich nemají zejména jejich mláďata 
šanci na přežití mj. i proto, že dravci 
jsou u nás chránění, a predátorů, 
jako jsou kuny, lasičky, tchoři, jezevci 
a lišky, se po větší část roku týká hájení. 
Přitom ale loví malé zajíčky stejně často 
jako myši a ostatní drobné hlodavce. 
Dalším velkým nepřítelem drobné 
zvěře jsou velké zemědělské stroje 
se stále větším záběrem a rychlostí, 
před kterými mláďata nemají šanci 
utéct. Významnou roli hraje i vznik 
velkých ploch monokultur, přičemž 
jednodruhová strava výrazně snižuje 
odolnost zvěře. V neposlední řadě se 
na drobné zvěři podepisuje masivní 

chemizace našich polí, kdy každou 
odchylku od našich představ, jak 
se mají chovat zemědělské kultury, 
řešíme postřiky a hnojivy. V suchém 
létě zajíc nenachází v krajině dostatek 
zdrojů vody, takže strádá žízní. 
Na zimu zbydou na zajíce jen holé, 
rozorané lány a zajícům hrozí hlad. 
Nezanedbatelné počty drobné zvěře 
hynou vlivem intenzivního provozu 
na pozemních komunikacích a ke 
snižování stavu zajíců přispívají 
nemalou měrou i volně se pohybující 
psi a kočky. Vedle zemědělství, dopravy 
a domácích mazlíčků jsou významným 
fatálním vlivem infekční nemoci, 
které se v Evropě rozšířily v minulém 
století – tularémie (popsaná poprvé 
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Narozené děti
Srpen 2020

Jiří Hřebíček – Na Rybníku
Matěj Vodička – Nová
Ema Valehrachová – Kovalovická
Jan Tesař – Pod Kostelem
Samuel Eliáš Páral – Kovalovická

Září 2020
Nikol Schlossbauerová – Na Městečku

Říjen 2020
Karel Dvořák – Hostěnická

Blahopřání 
jubilantům
Prosinec 2020

70 Blažena Fialová – Spodní Kopec
70 Zdeněk Mann – Hostěnická
80 Zdeněk Granát – Hostěnická
80 Karel Vejrosta – Hostěnická
85 Alois Boehm – Holubická
86 Miroslav Benda – Velké Lipky

86 Vít Neužil – Hostěnická
87 Miroslav Müller – Velké Lipky
88 Oldřiška Nohelová – Holubická

Úmrtí
Září 2020

Jiří Stříbrný – Kovalovická
Pavla Kalová – Ulička

Říjen 2020
Jaroslava Kalábková – Horní Kopec
Jiří Lexa – Velké Lipky

Listopad 2020
Karel Hájek – Pozořická hájenka
Leoš Liškutín – Nová

v r. 1911, v Evropě poprvé v r. 1931) 
a myxomatóza (původem koncem 
19. století z Uruguaye, uměle rozšířena 
v Austrálii k regulaci přemnožených 
králíků, v Evropě vysazena uměle 
v r. 1952 ve Francii).

Z výše uvedeného výčtu je zjevné, že 
naši ušáci vůbec nemají snadný život. 
Vzhledem ke značným výkyvům počasí 
(za déletrvajících dešťů se dospělosti 
dožije jen malé procento narozených 
zajíčků) v posledních letech jejich stavy 
výrazně kolísají, takže jsme rádi, že 
se u nás zajícům zatím daří natolik, 
že je můžeme odchytávat a přesouvat 
do jiných oblastí, kde jsou jejich stavy 
výrazně nižší. Doufejme, že nám to 
vydrží i do dalších let a že se příští rok 
zase u odchytu zajíců uvidíme.

Vzhledem k tomu, že se blíží 
závěr roku se všemi s tím spojenými 

oslavami, rádi bychom všem čtenářům 
popřáli krásné svátky a připomněli, že 
ke slavnostní tabuli v českých zemích 
od nepaměti patřila i zvěřina. Pro 
kuchaře/kuchařku byly divoká kachna, 
králík, zajíc, bažant, divočák nebo srnčí 
vždy skvělou příležitostí, jak ukázat 
své umění. Zvěřina jako hlavní chod, 
polévky, předkrmy, paštiky nebo různé 
speciality a delikatesy ze zvěřiny vždy 
dodaly slavnosti punc výjimečnosti. 
Těm z vás, kdo milujete tradice a výzvy, 
Myslivecký spolek Viničné Šumice – 
Kovalovice nabízí možnost odkoupení 
ulovené srnčí zvěře.

A konečně všem dohromady 
přejeme, aby byl nový rok znatelně 
lepší, než byl ten právě končící…

 M Dagmar Petrová, Myslivecký spolek 
Viničné Šumice - Kovalovice

Vánoční soutěžje opět t
ady!

  DrOptikMoravia   dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz
Vánoční soutěž od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v prodejnách Doctor Optic.  

Pravidla soutěže najdete na www.doctoroptic.cz.

Rozdáme Kč
540.000

Každá prodejna soutěží  

samostatně  

o svého výherce!
A VYHRAJTE ŠEK NA 10.000 Kč
KUPTE SI U NÁS BRÝLE

Vánoční šek

pouze v

na10.000 Kč

Masarykovo náměstí 1665/8, ŠLAPANICE
tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz
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MŠ a konče studenty středních škol. 
Letošními vítězi školního kola se ve 3 
kategoriích mezi mladšími žáky stali 
Nataniel Muselík (MŠ – modří), Cyril 
Petr (2. B) a Antonio Krček (5. B). 
Kategorie B pro 6.–9. třídu se zúčastnilo 
celkem 72 žáků. Mezi nimi zabodoval 
Kryštof Drápal (9. C), následovaný 
Martinem Bartákem (7. A) na druhém 
místě a Veronikou Filipovou (9. A) na 
místě třetím.

Další soutěží byl Mladý chemik 
(Hledáme nejlepšího mladého chemika 
ČR). V této soutěži, ukazující chemii 
jako vědu hravou a zábavnou, se nejlépe 
dařilo Jiřímu Sukovatému (9.  B), Lilianě 
Zádrapové (9. C) a Gabriele Dostálové 

Na podzim se měly konat oslavy 
60. výročí otevření budovy základní 
školy. Z plánovaných akcí proběhly 
pouze Retrohrátky v MŠ, ostatní jsme 
museli bohužel odložit. Připravili 
jsme pro vás ale almanach, který si 
můžete zakoupit v kanceláři školy. Na 
85 stranách naleznete více než 300 
fotografií, řadu zajímavých informací 
z historie i současnosti naší školy, 
vzpomínky učitelů i absolventů nebo 
práce našich žáků. Budeme rádi, 
když se vám bude líbit a třeba vás 
v myšlenkách vrátí zpět do doby, kdy 
jste sami ZŠ Pozořice navštěvovali.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
rodičům za pomoc v době distanční 
výuky a popřát vám všem mnoho 
zdraví do dalších dní.

 M PhDr. Jan Dudek

Školní soutěže a olympiády
Na podzim se konají školní kola 

různých předmětových soutěží 
a olympiád. Některé z nich se nám 
podařilo zorganizovat i v netradiční 
distanční podobě a jsme moc rádi, že 
byly provázeny hojnou účastí žáků. 
O jaké soutěže šlo a jak si v nich naši 
žáci vedli?

Nejprve proběhla Logická 
olympiáda, jedinečná soutěž pořádaná 
Mensou ČR, která není založena na 
naučených znalostech, ale na logickém 
uvažování a kreativním přístupu. 
Účastníky mohou být žáci všech 
věkových kategorií, počínaje dětmi 

žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Těm jsme nabízeli 
možnost individuálních konzultací 
s asistenty pedagoga a pomoc během 
on-line hodin. Pro žáky, kteří nemají 
k dispozici dostatečné technické 
vybavení, se nám podařilo zajistit 36 
notebooků k zapůjčení, popř. internet 
na 3 měsíce zdarma.

V době distanční výuky jsme 
dětem nabízeli možnost stravování 
za dotovanou cenu. Obědy si žáci 
odnášeli domů v jídlonosičích nebo 
je konzumovali přímo v jídelně. 
I nadále lze objednávat obědy pro cizí 
strávníky. Jejich cena je 71 Kč, za dovoz 
až domů si zájemci připlatí 14 Kč a za 
jednorázový obal 9 Kč.

Od poloviny listopadu docházelo 
k postupnému návratu dětí do školy. 
Ve středu 18. 11. se dveře tříd a družin 
otevřely žákům 1. a 2. ročníku, 
v pondělí 30. 11. k nim přibyli žáci 
3. až 5. ročníku, 9. ročníku a rotačně 
žáci zbývajících ročníků II. stupně. 
Výuka hudební výchovy a tělesné 
výchovy byla v souladu s nařízením 
vlády omezena, hodiny byly nahrazeny 
jinými naukovými předměty nebo 
procházkami do okolí školy. Pobyt 
venku jsme během vyučování využívali 
i v jiných předmětech, aby měli žáci 
možnost nadýchat se čerstvého vzduchu 
a odpočinout si od povinných roušek.

Věříme, že i v těchto ztížených 
podmínkách mají žáci radost z návratu 
do školy a setkání se svými spolužáky 
a vyučujícími.

ZŠ Pozořice
Ohlédnutí za I. čtvrtletím 
školního roku 2020/2021

Výuka v prvním čtvrtletí školního 
roku 2020/2021 byla opět výrazně 
ovlivněna aktuální epidemiologickou 
situací v ČR. Na základě nařízení vlády 
byla od středy 12. 10. zakázána osobní 
přítomnost žáků ve škole. Na tuto 
eventualitu jsme se s pedagogy i žáky 
předběžně připravovali, proto jsme 
hladce přešli na distanční výuku. V ní 
jsme využili naše zkušenosti z jara a její 
systém obohatili o nové nástroje tak, 
aby byl jasný a přehledný pro všechny 
zúčastněné.

Již zažité komunikační prostředky 
Edookit a Google Meet jsme doplnili 
u starších žáků službami Google 
Classroom. S tímto systémem se žáci 
učili pracovat během září v hodinách 
informatiky, což jim později umožnilo 
snadnější orientaci ve studijních 
materiálech a zadávaných úkolech. 
V prostředí Google Meet nabízeli 
vyučující žákům a rodičům konzultace 
a na konci listopadu zde proběhly 
i netradiční on-line hovorové hodiny.

Často diskutovaným tématem se po 
jarním uzavření škol stala otázka výuky 
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(9. A). Všichni tři postupují do 
okresního na SPŠ chemickou Brno.

V listopadu se konalo také odložené 
březnové kolo Matematického klokana. 
Letošní, velmi specifický ročník, již 
zná své vítěze. V kategorii Cvrček si 
nejlépe vedli Mariana Šantavá (2. B), 
Nikol Jílková (2. B) a Matěj Pícha (2. A), 
v kategorii Benjamín Jiří Hájek (6. C), 
František Tomanec (6. B) a Martin 
Barták (7. A), v kategorii Kadet Liliana 
Krčková (8. C), Vojtěch Svačina (9. C) 
a Liliana Zádrapová (9. C).

Své vědomosti a široký rozhled 
prokázali žáci také v oblasti 
humanitních věd. 21 zájemců z 8. a 9. 
ročníku se zapojilo do školního kola 
Dějepisné olympiády, která byla letos 
tematicky zaměřena na období baroka. 
Se ziskem 54 bodů z 60 zvítězila Liliana 
Krčková (8. C), která postupuje do 
okresního kola. Na druhém místě 
skončil Jiří Sukovatý (9. B) a třetí příčka 
patřila Adéle Jonášové (9. C). O jejich 

postupu do dalšího kola rozhodnou 
bodové zisky žáků z ostatních škol.

Všem účastníkům děkujeme za 
zájem a doufáme, že se při soutěžích 
pobavili a rozšířili svoje obzory. 
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších kolech.

 M Mgr. Hana Šebelová 
Mgr. Anna Mlejnková

Den zdraví na I. stupni
V pátek 9. 10. 2020 proběhl na 

naší škole Den zdraví. Byly vytvořeny 
skupinky napříč třídami I. stupně, 
v nichž žáci absolvovali různé aktivity. 
Učitelé pro ně připravili řadu dílen, ve 
kterých děti trénovaly podání první 
pomoci raněnému, zacvičily si na bossu 
a s overballem, pořádně si protáhly tělo, 
podívaly se do mikroskopu, vyzkoušely 
muzikoterapii, zacvičily si jógu, 
netradičně si zasportovaly a seznámily 
se také se zdravou stravou.

Reakce dětí splnily naše očekávání. 
Tento netradiční způsob výuky se 
žákům líbil a už se těší na další ročník.

 M Mgr. Miroslava Kučerová

Doma i v práci stále v pohodě II
Pátým rokem je na naší škole 

realizován projekt Ministerstva práce 
a sociálních věcí zaměřený na podporu 
zaměstnanosti rodičů žáků prvního 
stupně. Z operačního programu 
Zaměstnanost nám bylo schváleno 
téměř 3,5 mil. korun na jeho další 
pokračování.

Hlavním cílem projektu je zajistit 
rodičům vyšší stabilitu na trhu práce 
a pomoci skloubit pracovní a rodinný 
život prostřednictvím péče o jejich 
děti. Děti mohou využívat provoz 
zařízení péče o dítě (ZPD) ráno již od 
šesti hodin a v odpoledních hodinách 
díky prodloužené provozní době až 
do 19 hodin. Druhou podpořenou 

aktivitou je doprovod dětí na kroužky. 
V době jarních a letních prázdnin také 
nabízíme dětem celkem 5 turnusů 
tematicky zaměřených příměstských 
táborů.

Mezi rodiči jsme zaznamenali 
pozitivní ohlasy na nabízené služby. 
Mezi přínosy nejčastěji zmiňují, že 
nemusí spěchat z práce kvůli zavírací 
době zařízení, nebojí se práci změnit 
a přejít např. na delší úvazek nebo 
směnný provoz. Díky příměstským 
táborům, kde děti aktivně tráví svůj 
čas mezi vrstevníky, nemusí rodiče 
čerpat dovolenou střídavě, ale mohou 
ji využít na společně strávený čas 
s celou rodinou. Věříme, že tento 
projekt pomáhá zapojeným osobám 
ve zlepšování jejich pracovního 
i rodinného života.

 M Mgr. Ivana Tesařová

Evaluace MŠ Pozořice v roce 
2020

Kvalitní předškolní vzdělávání 
a výchovná péče, spokojené děti i jejich 
rodiče, kvalifikovaní pedagogové, 
otevřenost, rodinná atmosféra, důvěra, 
přátelství, společné zážitky. To je jen 
malý výčet toho, jak vnímají naši 
MŠ rodiče, které jsme na konci roku 
požádali o zhodnocení předškolního 
vzdělávání a nabízených služeb.

Dotazníkové šetření proběhlo 
prostřednictvím elektronického 
formuláře a zúčastnilo se ho 75 % 
rodičů (49 rodičů od 65 dětí). 
Dotazník byl rozdělen do širších 

Šk
ol

st
ví

Šk
ol

st
ví

3130



celků – informace a zázemí, výchova 
a vzdělávání, aktivity, vedení mateřské 
školy a silné a slabé stránky. Každá 
oblast obsahovala strukturované 
otázky, které vyžadovaly buď slovní 
odpověď, nebo byly nabídnuty 
následující možnosti – rozhodně 
ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně 
ne, nedovedu posoudit. Pro celkové 
hodnocení dané oblasti byla použita 
škála 1–10 (1 nejhorší – 10 nejlepší).

Z výsledků dotazníku vyplynulo 
následující:

Informace a zázemí

98 % dotázaných se cítí být 
dostatečně informováno o dění ve 
škole a 71 % by rádo využilo pro 
komunikaci s vedením školy Edookit. 
Většina dotázaných (95 %) je spokojena 
nebo spíše spokojena se zázemím 
a materiálním vybavením školy – 
budova, vybavení a výzdoba tříd, 
dopravní dostupnost, zahrada MŠ, 
hygienické zázemí a čistota, provozní 
doba, čas pro kontakt s rodiči.

Výchova a vzdělávání

V této oblasti jsme se zaměřili 
především na spokojenost dětí v MŠ, 
tedy na to, co je dětem příjemné, co je 
pro ně nejzajímavější a nejoblíbenější, 
nebo co je jim naopak nepříjemné, 
co vnímají jako problematické. 
V oblasti pozitiv děti většinově uváděly 
kamarády, zahradu a paní učitelky. Asi 
polovina dětí nenalezla ve školce nic 
nepříjemného, ve dvanácti případech 
vnímají děti jako problematické 
škádlení a zlobení od ostatních a ve 

čtyřech případech se dětem nelíbí 
odpolední spánek.

V jarní vlně mimořádných opatření 
došlo k uzavření mateřské školy. 
Snažili jsme se proto rodičům nabízet 
prostřednictvím facebookových 
stránek aktivity a inspiraci pro činnost 
formou pracovních listů. Téměř 
polovina dotázaných rodičů pracovní 
listy využila a jejich dítě je dokázalo 
vyplnit samo.

Závěrem v této oblasti 96 % rodičů 
uvedlo, že jejich dítě vnímá ve školce 
pocit bezpečí a jistoty a s důvěrou se 
může na paní učitelku obrátit. Stejně 
tak jsou rodiče spokojeni s kvalitou 

výchovné a vzdělávací práce pedagogů. 
Vzdělávací a výchovný přínos mateřské 
školy ohodnotili rodiče celkovou 
známkou 8,9.

Aktivity

Téměř 98 % dotázaných je 
spokojeno s nabízenými aktivitami 
(vzdělávací programy, výlety, kulturní 
akce…). Další otázky byly zaměřeny na 
konkrétní mimoškolní akce, lokomoci 
a třídu se zaměřením na angličtinu. 
96 % dotázaných považuje lokomoci 
za důležitou. Většina rodičů by ráda 
zachovala vánoční besídky, rozloučení 
s předškoláky, podzimní radovánky 
a Den rodiny. Oproti tomu pouze 
polovina dotázaných by měla zájem 
o zachování lyžařského kurzu.

Na otázky týkající se kroužků 
angličtiny odpovídali pouze rodiče 

dětí navštěvující anglickou třídu. 
Všechny otázky byly hodnoceny kladně 
(rozhodně ano, spíše ano), pouze ve 
4 případech jsme zaznamenali odpověď 
nedovedu posoudit. Rodiče u svých 
dětí pozorují pokroky v angličtině, 
děti angličtina baví, zasílané reporty 
a informace jsou dostatečné a celkově 
byla očekávání rodičů naplněna.

Vedení školy

Téměř všichni z dotázaných jsou 
spokojeni s řízením školy, přístupem 
vedení k rodičům a cítí, že se mohou 
na vedení v případě problémů obrátit. 
96 % respondentů vnímá školu jako 
otevřenou názorům rodičů. Od třetiny 
rodičů jsme dostali podnět na zlepšení 
prezentace mateřské školy na veřejnosti.

Silné a slabé stránky školy

Na konci dotazníku jsme požádali 
rodiče o konkrétní vyjádření, v čem 
vidí 3 silné a 3 slabé stránky školy. 
Nedostatky shledávali především ve 
způsobu přenosu informací rodičům 
prostřednictvím několika kanálů 
(nástěnky, web, Facebook). Rodiče 
by uvítali jeden systém předávání 
informací. Dále rodiče poukazovali 
na dopravní situaci – horší dostupnost 
z Jezer nebo špatné parkování ve 
vytíženém čase. 14 % dotazovaných 
označilo jako třetí nejslabší stránku 
vyšší cenu některé z nabízených služeb 
(strava, školné, kultura, KRPŠ).

Mezi silné stránky dotázaní 
nejčastěji řadili komunikaci pedagogů 
směrem k rodičům i dětem, jejich 
ochotu a vstřícný přístup, dobré 
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materiální vybavení, příjemné 
prostřední a školní zahradu. Jako třetí 
silnou stránku rodiče označili nabídku 
školních i volnočasových aktivit 
a kvalitní pedagogický sbor.

Celkově si mateřská škola 
zasloužila u rodičů známku 9,2. 
Tohoto hodnocení si velmi ceníme. 
Je pro nás motivací k dalšímu 
rozvoji a zkvalitňování předškolního 
vzdělávání. Všem rodičům děkujeme za 
poskytnutí zpětné vazby.

 M Mgr. Ivana Tesařová

Zvyšování bezpečnosti v okolí 
základní školy

Kdo se někdy ocitl mezi půl osmou 
a osmou ráno v okolí základní školy, ví, 
že je to docela rušné místo. Abychom 
minimalizovali riziko jakékoliv 
nehody, snažíme se před budovou školy 
zajistit bezpečné přecházení vozovky 
pro všechny žáky. Každé ráno zde stojí 
pedagogický pracovník v reflexní vestě, 
který dětem s přecházením silnice 
pomáhá. Chtěli bychom vás tímto také 
poprosit o omezení jízdy autem až 
ke škole. K vystupování lze bez obav 
využít okolní ulice (např. Malé Lipky), 
neboť děti odtud s možností převodu ke 
škole bezpečně dojdou. Děkujeme.

Veřejným prostorem v okolí školy 
se zabývali také naši druhostupňoví 
žáci v hodinách výtvarné výchovy. 
V posledním týdnu před uzavřením 
školy se jim podařilo z vyřazeného 
nábytku vytvořit sérii malovaných 
židliček, které budou k dispozici pro 
kohokoliv, kdo touží na chvilku posedět 
v okolí školy a autobusové zastávky. 
Zároveň žáci vytvořili i panáčka 
Bohouška, který má zamezit vjezdu aut 
až ke vchodu do školy a podpořit tak 
bezpečí našich malých školáčků. Vznikl 
i obrovský transparent, který v okolí 
školy upozorňuje řidiče na to, že se 
v blízkosti pohybují naše děti, a vyzývá 
k opatrnosti.

 M Mgr. Markéta Ondrušková

 

Farnost

vzdělání našich dětí? Budeme moci 
i nadále pokračovat v zaměstnání nebo 
podnikání? A co příjmy, utáhneme 
chod naší domácnosti? Možná jste 
si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak 
často a v takové míře. Vypořádávat se 
s nimi není snadné a vyžaduje to od vás 
značnou dávku sebeovládání, zejména 
když se snažíte nedávat najevo obavy 
z dalšího vývoje před svými dětmi. 
Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče 
obtížné nenechat se ovládnout strachem 
a nepoddat se skeptickým úvahám, 
neboť ruku v ruce s tím se z domova 
vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně 
naděje, že i toto období jednou skončí 
a že má nějaký (třeba zatím skrytý) 
smysl. Také v tomto nezvyklém čase 
musí doma všechno fungovat, přestože 
přibylo práce a starostí s dětmi, které se 
kvůli zavřeným školám učí samy, což 
ty malé moc neumí a ty větší by zase 
raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je 
to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy 
od rodičů. Chtěl bych vám za tuto 
vaši námahu a úsilí moc poděkovat 
a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ 
práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem 
přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu 
a s ní spojené oběti docení i vaše děti 
a také že vy sami budete tuto dobu 
vnímat jako tu, která vám mnohé 
dala, i když nebyla jednoduchá. Jde 

Duchovní okénko
Ještě že máme ty rodiny…

To, jakým pokladem je rodina, 
vyniklo v letošním roce 
zřejmě ještě víc než kdykoliv 

jindy. Lidé se po dlouhý čas nemohli 
veřejně shromažďovat, naopak rodina 
o to víc ano. Mnozí členové domácnosti 
spolu museli natěsno přebývat možná 
o mnoho déle než jindy předtím. 
Věřím, že to všechno jsou prorodinné 
výzvy také do nejbližší budoucnosti. 
Naše farní společenství by rádo nabídlo 
všem bez rozdílu vyznání v příštím 
roce určité impulsy, které by mohly 
podpořit partnerské a manželské 
vztahy. Chceme uspořádat několik 
přednášek s pozvanými hosty – 
manžely, kteří se tomuto tématu věnují 
a konají přednášky na různých místech. 
Vše bude zavčas zveřejněné – místo 
konání i témata. Věřím, že cokoliv 
uděláme společně i jednotlivě pro 
posílení manželského a rodinného 
života v naší společnosti, je ta nejlepší 
investice času i úsilí do budoucna.

Dovolím si zde prezentovat 
úryvek z dopisu Josefa Nuzíka, 
pomocného olomouckého biskupa, 
který před nedávnem napsal právě 
rodinám: „Všem (rodinám)… zasáhla 
do všedního běhu života pandemie 
koronaviru a ocitají se v situacích, které 
až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli 
řady rodičů se vynořují neodbytné 
otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se 
vše k normálu nebo to bude úplně 
jiné? Nepodepíše se to negativně na 
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Nyní je již střední etapa výmalby 
hotová, lešení již stojí vzadu kolem 
kůru a začíná se s výmalbou i tam. 
Tato etapa by měla být hotová 
v půli prosince. Těšíme se na novou 
jedinečnou kostelní vánoční výzdobu 
a doufáme, že ji bude moci během 
Vánoc spatřit každý, kdo o to bude stát.

Veliké poděkování všem obcím: 
Hostěnice, Kovalovice, Pozořice, Sivice 
a Viničné Šumice. Chtěli bychom jako 
farnost moc poděkovat všem obcím, 
které do naší farnosti patří, a to za 
opětnou významnou finanční pomoc 
při opravách našeho kostela. Dlužno 
říct, že nejinak tomu bylo už v několika 
letech předchozích. Také děkujeme 
za příslib finanční podpory v roce 
nadcházejícím. Jsme moc rádi nejenom 
za tuto velkorysost, ale zároveň za to, 
že se pozořický kostel díky tomu stále 
víc stává viditelným symbolem jednoty 
celého PoŠuKova. Díky všem za 
spolupráci, za podporu zdejší kultury, 

společenského života a vůbec všeho, 
co přispívá k celkovému duchovnímu 
i materiálnímu rozvoji našeho regionu.

Ministrantská soutěž
V celoroční ministrantské soutěži 

se na prvním místě umístil Jan Coufal, 
druhém Adam Beneš a třetím Marek 
Kratěna. Gratulujeme.

V příštím roce plánujeme:

Setkání pro manžele
O zkušenosti z manželského 

poradenství a mediace se s vámi podělí 
manželé Ivana a Jan Zajíčkovi z Centra 
pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava.

Kdy: 17. 1. 2021 v 16.30
Místo: Dělnický dům Pozořice
Téma: Překážky trvalého vztahu

Čtyři kroky k proměně vztahu. 
Co jsou překážky, z čeho vznikají, 
jak obnovit vztah, aby byl funkční 
a partneři se spolu cítili dobře.

Sloupu proběhly modlitby v tichosti, 
žádná společná bohoslužba se nekonala. 
Mnohé pěší poutníky zastihla po 
cestě pořádná bouřka s lijákem, takže 
došli na místo mokří a prokřehlí. Ale 
přesto – jak bylo vidět – mnozí došli 
s úsměvem na tváři s pocitem prožití 
pořádného dobrodružství. Vždyť oběti 
a nepohodlí k pouti patří!

Výmalba interiéru kostela II. 
Hned po biřmování, v týdnu od 

5. října, se v našem kostele uklidila 
výzdoba (sochy, obrazy, lustry) a začalo 
se stavět lešení ve střední části lodi. To 
trvalo přibližně týden. Pak nastoupili 
malíři a už se kostel začal proměňovat 
do postupující krásy svého obnoveného 
vnitřního prostoru. Kostel jsme kvůli 
tomu museli zcela uzavřít, protože se 
stal staveništěm. Nicméně toto období 
zrovna vyšlo tak, že jsme se jako farní 
společenství stejně nemohli kvůli 
proticovidovým opatřením hromadně 
scházet. 

o paradoxy života, které potvrzuje řada 
příkladů z minulosti.“

I já se připojuji k tomuto vyjádření 
úcty všem rodičům, kteří denně 
obětavě bojují za dobro rodiny své 
i těch v okolí a vyprošuji v modlitbě 
hodně vytrvalosti, síly a Božího 
požehnání. A to jak během vánočních 
svátků, tak i v novém roce 2021, který 
chceme v naší farnosti slavit jako Rok 
manželství a rodiny.

Jsem s pozdravem!

 M P. Pavel Lacina, farář

Události ve 
farnosti
Prožili jsme:

Udílení biřmování
Poslední společná slavnost před 

zavřením kostela bylo biřmování 
37 biřmovanců. Slavnost se konala 
v sobotu 3. října a přijel za námi 
pomocný biskup brněnský Mons. Pavel 
Konzbul. Byla to jako vždy významná 
událost, při které jsme ještě mohli navíc 
i naposledy společně zazpívat ke chvále 
Boží a k naší radosti i povzbuzení.

Pouť do Sloupa
Do Sloupa jsme letos putovali 

opět společně a zároveň individuálně. 
Neorganizovali jsme společné srazy 
na tradičních místech, ale šli jsme 
cíleně „roztroušeně“. Také v samotném 
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čtvrtek 24. 12. Štědrý den pozořický kostel otevřený od 10:30 do 18:30 hod.
 20:30 večerní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
 22:00 noční mše svatá (neveřejná) (přenos on-line)

pátek 25. 12. Narození Páně pozořický kostel otevřený od 10:30 do 18:30 hod.  
 7:30 jitřní mše svatá v Holubicích (pouze pro Holubice)
 9:15 slavnostní vánoční mše svatá (neveřejná) (on-line)
 10:30-12:00 možnost přijetí svátosti přijímání (průběžně)
 16:30-17:30 možnost přijetí sv. smíření
 17:00-18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

sobota 26. 12. sv. Štěpána pozořický kostel otevřený od 10:30 do 18:30 hod.
 9:15 mše svatá (neveřejná) (přenos on-line)
 10:30-11:30 Holubice: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
 10:30-12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
 16:30-17:30 možnost přijetí sv. smíření
 17:00-18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

neděle 27. 12. Svaté Rodiny pozořický kostel otevřený od 10:30 do 18:30 hod.
 9:15 mše svatá (neveřejná) (přenos on-line)
 obnova manželských slibů s žehnáním vína s logem Roku manželů
 10:30-11:30 Holubice: možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
 10:30-12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
 15:30-16:30 pobožnost za rodiny u Boží muky v Sivicích
 16:30-17:30 možnost přijetí sv. smíření
 17:00-18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

pondělí 28. 12. sv. Mláďátek 8:00 mše svatá za nenarozené děti

úterý 29. 12. 18:00 modlitba u jeslí

středa 30. 12. 18:00 modlitba u jeslí

čtvrtek 31. 12. sv. Silvestra 16:00 mše sv. v Holubicích (pouze pro Holubice)
 18:00 děkovná mše svatá (neveřejná) (přenos on-line)

pátek 1. 1. Nový rok 9:15 mše svatá (neveřejná) (přenos on-line)
 Slavnost Matky Boží 10:45 mše sv. v Holubicích (pouze pro Holubice)
 10:30-12:00 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)
 16:30-17:30 možnost přijetí sv. smíření
 17:00-18:30 možnost přijetí sv. přijímání (průběžně)

Každý z nás touží po kvalitním 
vztahu. Očekává přijetí, pochopení, 
sdílení radosti i bolesti. Život však 
nepřináší jen pěkné chvíle. Na mnohé 
se dá připravit, mnohému předejít. 
Láska není jen cit, je to rozhodnutí 
jeden pro druhého a komunikace 
umění, kterému je třeba se stále učit.

Závěrem diskuze možnost 
zodpovězení otázek položených veřejně 
i soukromě.

Výmalba interiéru kostela  
(III. etapa)

Na jaře 2021 plánujeme dokončit 
opravy interiéru kostela. V zadní části 
uděláme kompletní sanační omítky 
i opravy soklů. Komplexní opravy 
dokončíme výmalbou zadní části, 
schodiště do věže a sakristie. Děkujeme 
už předem obcím i jednotlivcům za 
finanční podporu celého tohoto díla.

Vánoce 2020 
v pozořické 
farnosti

Vzhledem ke zřejmě stále trvajícím 
bezpečnostním opatřením budou 
vánoční mše svaté neveřejné, ale 
zároveň přenášené on-line přes 
internet. Odkaz na přenos bohoslužeb 
najdete na farních stránkách 
www. farnostpozorice. cz, kde také 
budou případně uvedeny aktuální 
změny. Věřící mohou během Vánoc 
přistupovat v kostele ke svátosti smíření 
nebo ke svatému přijímání – časy jsou 
uvedeny v přehledu na protější stránce. 
Jinak náš nově vymalovaný pozořický 
kostel bude během Vánoc hojně 
otevřený široké veřejnosti k možnostem 
návštěvy, prohlídky, ztišení, modlitby či 
zastavení u betléma.
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Úvaha nad 
spadaným listím

Když jsem kdysi opakovaně 
projížděla Edmontonem 
v Kanadě, všimla jsem si, že 

jsem nikdy neviděla jediný obytný blok, 
kde by někdo nesekal trávník.

Podobnou posedlost vídám 
v listopadu u nás. Zaujatý pozorovatel 
by bezpochyby došel k závěru, že 
jde o hromadnou demonstraci 
pořádkumilovnosti všech majitelů 
okrasných trávníků. Všichni se zoufale 
snaží zbavit se spadaného listí.

Ano, listí je nevzhledné, 
nedisciplinované, spojené se spoustou 
prachu, breberek a špíny. Ale na druhé 
straně je krásně barevné, neposedné, 
kreativní a pro naše tolik milované 
trávníky velmi prospěšné. Tak 
prospěšné, že bych možná připustila 
i myšlenku, že listí bylo stvořeno 
k ochraně našich trávníků v zimě. 
Ale má smůlu. Shrabat, spoutat do 
igelitových pytlů, svázat a pryč s tím. 
Nádoby na bioodpad touto dobou 
přetékají a rodilým zahradníkům mezi 
námi krvácí srdce.

Takový rodilý zahradník totiž ví, 
jak snadno lze z listí vyrobit vynikající  

kompost, když už nesneseme 
představu znesvěcení posvátné 
jednotvárnosti našeho krásného 
zeleného trávníku jedinou barevnou 
skvrnou. Zapomeňme tedy na to, 
že vrstva spadaného listí udržuje 
vlhkost, vytváří kondenzační povrch 
k odvodu vzdušné vlhkosti do půdy, 
udržuje pro náš milovaný trávník 
mikroklima bránící vymrzání 
kořínků, představuje výživu pro půdní 
mikroorganismy i krmivo pro žížaly 
a různé druhy hmyzu v trávníku 
přebývající, postupem zimy se mění 
v humus, který později drží v půdě 
vodu a chrání její obyvatele i rostlinky 
trávy před výkyvy kyselosti, na jaře 
pak svou tmavou barvou podporuje 
absorpci slunečního záření a ohřev 
půdy, a dále pak na svém povrchu 
udržuje minerální látky, které tak 
chrání před spláchnutím do hlubších 
vrstev půdy. Že skýtá půdním 
mikroorganismům vedle potravy 
i přístřeší a stavební materiál.

Zákon schválnosti praví, že: 
listí se v zimě nerozloží a na jaře na 
trávníku vytvoří neprůstřelný kožich, 
kterým neprorazí mladá tráva. Vítr 
bude zlomyslně suché listí honit sem 
a tam, nafouká je zásadně na tu stranu 
zahrady, kde je ale opravdu nechcete 
ani vidět, nebo dokonce do domu, do 
garáže, do bazénu, trampolíny, ohniště, 
pískoviště nebo kamkoliv jinam, kde 
prostě listí nemá co dělat.

Neschopnost smířit se s tím, 
že příroda má své zákonitosti 
a jejím lámáním přes koleno ničeho 
nedosáhneme, je pro lidstvo asi 
typická. Prostě za každou cenu se 
snažíme prosadit svou. To listí prostě 
musí pryč – a ani jeho ubytování 

Listí je touto dobou prostě 
národní nepřítel číslo 

jedna a musí pryč.

v uzavřeném kompostéru v žádném 
případě nepřichází v úvahu! 
Kompostování je příliš složitá věda, 
kompostér působí neeticky až ohavně. 
Do jara to stejně nezetlí, tak co. 
Zejména milovníkům okamžitých 
zázračných řešení přeběhne mráz po 
zádech při představě, že by na jaře 
kompostér otevřeli a místo očekávané 
krásné sypké černé zeminy by tam bylo 
nezetlelé listí. A že by ta ohavnost tam 
nedej bože musela stát další rok! Že by 
v tom mohl najít útočiště na zimu ježek, 
slepýš, žáby, hlemýždi a jiní nežádoucí 
slizouni, a to vůbec nemluvím o hmyzu 
a jemu podobných kreaturách, na které 
platí jedině chemie! Žádné podobné 
vyžírky dnešní vládce světa prostě živit 
nebude. To už je lepší živit páchnoucí 
kontejner na bioodpad, firmu odpad 
vyvážející a velkovýrobce kompostu, 
tečka a vymalováno.

 M Dagmar Petrová, Myslivecký spolek 
Viničné Šumice - Kovalovice
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 M Jan, Ondřej a Cyril Petrovi

Doplňovačka čísel

Doplňte čísla ze sloupečku vpravo. 
Tajenku zjistíte pomocí klíče.

05
19
20
22
34
35
57
61
70
88
068
183
475
506
594
659
752
981
0341
1195
1916
6559

Klíč pro doplňovačku čísel:

 
Tajenky nám zašlete na: kniha.pozorice@email.cz. 
Na konci roku z luštitelů vylosujeme pár výherců.

Vánoční osmisměrka 

Co si myslí pes, když vidí rozsvícený 
vánoční stromeček? 

„Konečně (tajenka osmisměrky)“

Najděte a vyškrtejte všechna slova 
uvedená pod osmisměrkou.  
Nepřeškrtnutá písmenka pak tvoří 
tajenku.

VÁNOCE, VLOČKA, OZDOBA, DÁREK, 
HVĚZDA, CUKROVÍ, KALENDÁŘ, 
STROMEČEK, JEŽÍŠEK, SNÍH, KAPR, 
ROLNIČKA, BAŇKA, OŘECH, ČEPICE 

Šifra: Víte, co mají společného Vánoce s tornádem?  (tajenka 1+2+3) 

V S E S A B O D Z O
Á L R V R A C Á K Í
N H O T P Ň U R A J
O V L Č A K K E L E
C Ě N Č K A R K E Ž
E Z I E O A O Í N Í
N D Č P Ř H V A D Š
Z A K I E Á Í C Á E
H O A C CH D Ě N Ř K
K E Č E M O R T S !

1
8

1 3 4 5 6 7 8
O V U Ý K B Á

C V X Ž U N J X E A S B X M U L P O C D X Á K Y X Š

A F G X S H E Z Y X T N J X R I Q R R T X O X M V N

Tajenka 1 „ _ _   _ _ _“

Tajenka 2 „ _ _ _ _ _“

Tajenka 3 „ _   _ _ _ _ _ _ _“

Chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém 
ročníku Tříkrálové sbírky. V obcích v  působnosti 
Oblastní charity Rajhrad se vybralo neuvěřitelných  
4  716  871  korun. Velice si vážíme vaší podpory, která 
rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále odborně i 
lidsky pomáhat seniorům, lidem se zdravotním a mentálním 
postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži.

Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme 
se posunuli kupředu. Výtěžek sbírky pomohl částečně financovat plánovaný nový 
výtah v budově Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, částečně financovat zamýšlenou 
rekonstrukci některých vícelůžkových pokojů, ze kterých budou v budoucnu pokoje 
jednolůžkové, a dofinancovat provoz obou oddělení hospice.

I letos se již připravujeme na tradiční Tříkrálovou sbírku. Zásadní informací je, že i v situaci, 
která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. Prozatím je 
snaha soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za 
přísnějších hygienických podmínek. Ve hře je však i varianta její on-line podoby, vzhledem 
k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku. Prosíme vás o podporu, 
která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky vám a vašim příspěvkům můžeme dál 
pomáhat potřebným a naplňovat tak charitní poslání.

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na:

• rekonstrukci pokojů v lůžkovém hospici
• pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu
• koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.

V tuto chvíli vás můžeme odkázat na stránky www.rajhrad.charita.cz, kde najdete aktuální 
informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru.

V našem městysi se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 9. ledna 2021. V případě 
změny epidemiologické situace vás budeme informovat o konečné podobě 
Tříkrálové sbírky. Sledujte proto, prosím, aktuální zprávy městyse – hlášení 
rozhlasu a internetové či facebookové stránky městyse. Děkujeme!

Zábava
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a až do poslední chvíle nebylo jisté, 
zda se vůbec bude konat. Přípravy na 
koncert však probíhaly a věřili jsme jen 
v to dobré. Díky věrným posluchačům, 
kteří si koupili vstupenku a přišli 
se potěšit hudbou svého srdce, se 
Historický sál slavkovského zámku 
jako každým rokem zaplnil a koncert 
mohl začít. Jak jinak, než ve svižném 
duchu skladeb Johanna Strausse 
a dalších skladatelů 19. století. Koncerty 
na zámku ve Slavkově vždy přinesou 
nějaká překvapení. Letos nám přijela 
zazpívat sólistka až z řecké Athénské 
opery, mezzosopranistka Barunka 
Balamos rozená Preisingerová. 
Přijela poprvé vystoupit se svým 
tatínkem Jiřím Preisingerem, 
vedoucím našeho orchestru, který 
je původcem dvacetileté éry trvání 
koncertů „Z operety do operety“ ve 
Slavkově. Samozřejmě posluchači 
s velkým nadšením přivítali na 
jevišti tenora Juraje Nociara z divadla 
v Opavě, kterého si za jeho naprosto 

profesionální zpěv a herectví již 
v předešlých letech velmi oblíbili. 
Valčík Johanna Strausse Na krásném 
modrém Dunaji, jeden z nejkrásnějších 
a z nejznámějších valčíků na celém 
světě, zahájil druhou polovinu 
koncertu. Mladí interpreti nás přímo 
inspirovali ve výběru skladeb druhé 
části programu, a to ze světových 
muzikálů Leonarda Bernsteina (West 
Side Story) a A. L. Webbera (Cats 
a Evita). Skladby Memory (Památka) 
a Don’t Cry For Me, Argentina (Neplač 
pro mě, Argentino) nám procítěně 
zazpívala Barunka a určitě si získala 
celé obecenstvo. Naši procházku 
operetami Carevič, Netopýr, Čardášová 
princezna, Hraběnka Marica a Veselá 
vdova uzavřela skladba Brindisi 
(Přípitek) Giuseppe Verdiho z opery 
La Traviata. Děkujeme všem věrným 
pozořickým posluchačům, kteří na 
koncert přišli a koncert podpořili, 
a těšíme se na setkání v lepších časech 
opět ve Slavkově v roce 2021.

 M Věra Chalupecká (foto R. Lánský)

Pojďme zavzpomínat na 21. ročník 
koncertu Johann Strauss orchestru 
„Z operety do operety“, který se 
podařilo uskutečnit dle dohody se 
zámkem Slavkov dne 12. září 2020. 
Koncert byl přeložen z měsíce května 

„Z operety 
do operety“ – 
hudba, která léčí 
duši i tělo
Vzpomínka na koncert

Naše země je opět vystavena 
nebezpečí nemoci covid-19, ještě 
ve větším rozsahu než letos na jaře. 
Ohrožuje lidské životy a mnohým 
z nás bere možnost pracovat a žít tak, 
jak jsme byli zvyklí. Utichla divadla, 
koncertní sály a lidé nikam nechodí 
ze strachu o své zdraví. Nesmíme 
však zapomínat těšit se z hezkých 
věcí a vzpomínek, které v nás posilují 
životní optimismus. Jak praví moudrý 
citát: „Vzpomínky na hezké chvíle 
v životě nám nikdo nemůže vzít.“

Kalendář

Prosinec 2020
so 19. 12. Koncert Sivičanky a Scholy 

farnosti Pozořice, 17.00, 
slámový betlém

Leden 2021
so 2. 1. Oslava Nového roku, 

18.00, okna radnice

so 2. 1. Hasičský ples, 20.00, 
Dělnický dům Pozořice

so 9. 1. Tříkrálová sbírka
čt 14. 1. Informační schůzka 

s pracovníkem Státního 
pozemkového úřadu, 
18.00, Dělnický dům

ne 17. 1. Překážky trvalého vztahu 
(přednáška), 16.30, 
Dělnický dům Pozořice

Únor 2021
so 6. 2. Skautský ples, Kulturní 

dům Sivice

44 45
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Foto 
soutěž

Děkujeme všem 
účastníkům soutěže 
Fotografie roku 2020 
za zaslané záběry 
Pozořic. Potvrdilo 
se, že v Pozořicích je 
moc krásně (to jsme 
ale věděli) a také, že 
je mezi námi spousta 
skvělých fotografů 
(to nás překvapilo). 
Všechny fotky si 
můžete prohlédnout 
na výstavě na chodbě 
radnice. Slavnostní 
zahájení výstavy bude 
2. ledna 2020, fotky si 
pak můžete prohlédnout 
po celý leden na radnici 
v Pozořicích. Už teď 
si můžete připravovat 
snímky do dalšího 
ročníku soutěže. Letos 
jste fotili nejvíc přírodu, 
těšíme se, že v dalším 
roce přibudou fotky osob 
a společenských událostí.

Vítězné snímky 
vybrala porota 
ve složení: Petra 
Sedláčková, Miroslav 
Šantavý a Marek Honek. 
Fotografie byly rozděleny 
do kategorií a z každé byl 
vybrán vítězný snímek.

Městys Pozořice - Dagmar Purová

Příroda - Markéta Konečná

Makro - Kamil Šlapal

Lidé - Veronika Musilová
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Za pár dní se zase 
začne prodlužovat den. 
Noc ustoupí světlu. Ať už 
to bude světlo betlémské, 
z adventního věnce 
nebo světlo z jezerské 
lípy, vždy to bude 
světlo naděje. Potěšme 
se zlatým prasátkem, 
vanilkovým rohlíčkem 
nebo bramborovým 
salátem. Nezapomeňme 
na Tři oříšky pro 
popelku, zkoulujme děti 
a zahřejme se svařákem. 
Je příjemné se opájet 
zimou, když víme, že 
vždy přijde jaro.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 6/2020


