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Výtvarné workshopy
V průběhu října, listopadu a prosince proběhnou v Pozořicích 
4 výtvarné dílny. Zváni jsou senioři, mládež i maminky na RD. 
Na semináře se můžete přihlašovat pomocí online formuláře na webu 
městyse nebo na FB stránce U nás v Pozořicích. Tam také najdete 
podrobné informace ke každé dílně. S přihlášením neváhejte, kapacita 
míst je omezená. Semináře jsou určeny pro dospělé. Užijte si chvilku 
relaxace při tvoření a děti nechte tentokrát doma.

16. 10.
Vyrábění z ovčího rouna
Klíčenka, korále nebo náušnice? Podvečer nejen pro seniory.
17.30 hod. – společenská místnost Domu s pečovatelskou službou

13. 11.
Kurz výroby mýdla
Pravé domácí mýdlo z olejů a tuku.
19.00 hod. – Dělnický dům

27. 11.
Výroba adventních věnců
Nejlepší je ten, který si sami vyrobíte.
19.00 hod. – Dělnický dům

12. 12.
Leptání skla a výroba lucerniček
19.00 hod. – Pozořická radnice
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Slovo starosty
Milí Pozoráci,

kam se člověk podívá, covid na 
nás vyskakuje z novin, televize nebo 
internetu. Nenechme si otrávit běžný 
život různými zákazy a děsivými 
zprávami, naučme se žít i s virem, 
protože nás asi jen tak rychle neopustí, 
i když bychom si to všichni přáli. 
Buďme ostražití, opatrní, vlídní 
a ohleduplní k sobě, protože tak celou 
situaci snáz překonáme.

Na jaře, když nás zachvátila první 
vlna pandemie, byly internet a sociální 
sítě velkým pomocníkem, rychle 
jsme na internetu zformovali armádu 
150 pomocníků, kteří pomáhali 
druhým v nelehké situaci. Moc si toho 
vážím a domnívám se, že fenomén 
facebooku zafungoval skvěle. Všichni 
komunikovali se všemi, pomáhali si, 
podporovali se.

Rychlost a dosah komunikace na 
sociálních sítích jsou nepřekonatelné, 
jako by u jednoho stolu najednou 
sedělo 300 lidí a domlouvalo se 
na společné věci. Bohužel, když se 
diskutuje o kontroverzních tématech, 
tak často padají hrubá slova a urážky. 
Zdánlivá anonymita svádí k tomu, 

že v komentářích a diskusích se 
vyjadřujeme tak, jak by to bylo 
v reálném světě tváří v tvář druhému 
nemyslitelné. Autoři komentářů chtějí 
polarizovat společnost, a tak pouze 
přilákat pozornost ke své osobě. 
Facebook má spoustu výhod. Dřív, než 
stačíme vyhlásit rozhlasem nalezeného 
pejska, na facebooku už se hlásí šťastný 
majitel. Sdílení fotek z obecních akcí, 
pozvánek, videí, nabídka přebytků ze 
zahrádek, shánění šikovného zedníka, 
to je ten správný obsah na facebooku. 
Ale pokud vás něco trápí a potřebujete 
to řešit rychle, např. že nemáte 
vyvezenou popelnici, neteče vám voda, 
nefunguje semafor v objížďce atd., 
můžete to klidně napsat na sociální síť, 
ale nejdřív zavolejte nebo napište SMS 
na úřad, protože tam to nepřehlédneme 
a můžeme to rychle řešit.

Po večerech si pozorně pročítám 
diskuze a snažím se odpovídat na 
připomínky a dotazy. Představuje to 
pro mě velmi cenný zdroj informací 
a vážím si každého, i kritického 
názoru. Je to pro mě důvod k zamyšlení 
a motivace dělat věci líp. Pišme 
a komunikujme s úsměvem, ergo 
dělejme Pozořice lepší a krásnější.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Proč městys vykupuje ornou 
půdu

Krásné krajiny nepřibývá a tu, 
kterou máme, je potřeba si chránit. To 
je i cílem pozemkových úprav, které 
jsou jedním z nástrojů rozvoje venkova.

Městys Pozořice bude 
v následujících letech zahajovat 
pozemkové úpravy, které jsou 
důležité pro zachování pestré 
přírody, zadržování vody v krajině 
a omezení negativních dopadů 
dlouhodobého sucha nebo přívalových 
dešťů. Pozemkové úpravy přispějí 
k druhové pestrosti rostlin a živočichů 
a narovnání vlastnických vztahů.

Pro dobré naplánování 
pozemkových úprav potřebuje městys 
Pozořice vykoupit ornou půdu, na 
které vybuduje ekologická opatření – 
zasakovací průlehy, protierozní pásy, 
vysadí větrolamy, osází biokoridory, 
vybuduje vodní plochy a obnoví systém 
polních cest v krajině tak, aby se každý 
vlastník dostal na svůj pozemek, 
aniž by poškodil úrodu sousedního 
vlastníka.

Pokud přemýšlíte nad prodejem 
orné půdy, zkuste nejprve oslovit 
obec, jestli by neměla zájem ornou 
půdu odkoupit. Obec je nejlepším 
vlastníkem půdy, protože nikdy 
nedopustí, aby se ničila nebo se s ní 
případně obchodovalo pouze pro 
zisk. V minulých měsících jsme 
oslovili většinu vlastníků orné půdy 

s nabídkou na odkup za tržní cenu. 
Budeme rádi, když budete náš městys 
kontaktovat a probereme vaše možnosti 
a požadavky. Pokud uvažujete o prodeji 
půdy, vždy nám ji prosím nabídněte. 
Přispějete k ochraně krajiny, protože 
na ní můžeme zrealizovat protierozní 
vodozádržná opatření a výsadbu alejí 
a remízů, které vrátí život do polní 
krajiny. V příštím zpravodaji najdete 
další informace k pozemkovým 
úpravám.

Venkovní posilovna
Z Ministerstva pro místní rozvoj 

jsme získali dotaci na workoutové 
hřiště v Hájíčku. V podzimních 
měsících vyroste v prostoru Hájíčku 
u Holubické ulice workoutové hřiště 
od tišnovské společnosti Monotrend. 
Součástí projektu bude odstranění 
betonové skruže a sloupů, které 
hyzdily prostor centra. Nové hřiště 
bude sloužit všem Pozorákům, kteří si 
budou chtít protáhnout tělo. Jedná se 
o systém hrazd, kruhů a bradel, kdy 
každý cvičí s váhou svého těla jako 
v dobách starého Řecka. Pod prvky 
bude dopadová plocha z lité gumy, 
lavičky, stojan na kola a dosadíme okolo 
stromy, aby se prostor Hájíčku zútulnil. 
Celkové náklady budou cca 0,7 mil. Kč 
a Ministerstvo pro místní rozvoj nám 
přispěje cca 0,5 mil. Kč.

Sběrný dvůr a popelnice na 
tříděný odpad

V letošním roce jsme žádali o dotaci 
na sběrný dvůr Za Vlečkou a na 

Radnice
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barevné popelnice na tříděný odpad. 
Přestože naše projekty byly schváleny 
a doporučeny k financování, skončily 
pouze jako náhradníci v zásobníku 
projektů a peníze dostaly projekty, 
které získaly více bodů než Pozořice. 
Uvidíme, jestli se přesunou peníze 
z jiných projektů a dotaci dostaneme 
během podzimních měsíců.

Hotové chodníky
Chodníky na Kovalovické 

a Holubické ulici už finišují, stavební 
firma dodláždí vjezdy k domům, osadí 
stožáry veřejného osvětlení a vysadí 
stromy a keře okolo chodníku. Při 
stavbě vznikly vícepráce: v ulici 
Kovalovické jsme museli vyměnit 
obruby okolo silnice, protože byly 
vyvrácené, také jsme bojovali s málo 

únosným podložím a bylo nutné 
zvýšit podkladní vrstvu ze štěrku 
pod chodníky, aby se časem nezačaly 
propadat. Na tuto ulici jsme navíc 
umístili osvětlení místa pro přecházení. 
Je radost vidět, jak děti chodí bez obav 
do školy po novém chodníku. A to byl 
náš hlavní cíl, zvýšit bezpečnost chodců 
okolo rušných silnic.

Odstavená vozidla
Rozmohl se nám tu takový nešvar – 

na parkovištích a veřejném prostranství 
parkují auta bez platné technické 
prohlídky a blokují tak parkovací místa 
ostatním. Pokud má auto 6 měsíců 
propadlou technickou prohlídku nebo 
vykazuje známky vraku (chybí mu 
podstatné části, motor, má poškozené 
čelní sklo, vypuštěné nebo chybějící 
pneumatiky…), mělo by být na náklady 
majitele odtaženo z místní komunikace 
nebo veřejného prostranství. Zatím 
se nám daří domluvit se s majiteli 
vozidel, aby si své už dosloužilé miláčky 
přeparkovali na svůj soukromý pozemek 
a neblokovali tak parkovací místa.

Posílení skupinového 
vodovodu

Letošní léto bylo pro Pozoráky 
komplikované. V Úvoze a na 
Hostěnické ulici probíhaly na 
vozovce stavební práce při výstavbě 
posílení vodovodu a jízda mezi 
semafory byla někdy zdržující. Nyní 
je většina objížděk za námi. Poslední 
úsek 40 metrů před vodojemem na 
Hostěnické zůstane neopravený do 

příštího jara. Od loňského podzimu se 
postavily dva vodojemy Na Loučkách 
a U Panenky Marie a v listopadu budou 
zapojené do vodovodní sítě. Na podzim 
se zbourá vodojem na Hostěnické 
ulici a v průběhu první poloviny roku 
2021 se postaví na stejném místě 
nový vodojem s jednou tak větší 
kapacitou. Pak se dokončí povrch na 
zbývajícím 40metrovém úseku krajské 
komunikace. Děkujeme všem občanům 
za trpělivost se stavbou a s problémy 
v dopravě.

Příprava na výstavbu 
chodníku Úvoz–Hostěnická

V rámci výstavby posílení 
skupinového vodovodu jsme si 
u stavební firmy OHLŽS-IMOS 
objednali vybudování 15 nových 
dešťových vpustí a zhotovení obrubníků 
(0,8 mil. Kč) vedle nového chodníku, 
který chceme stavět v příštím roce. 

I když to znamenalo zdržení ve 
výstavbě vodovodu na Hostěnické 
ulici, nemusíme příští rok komunikaci 
znovu rozkopávat a ušetříme si další 
komplikace s uzavírkami.

Uložení vedení elektrické 
energie v ulici Nad Ostrůvkem

Společnost E.ON plánuje v příštím 
roce uložit vzdušné vedení elektrické 
energie do země, tím zmizí z ulice Nad 
Ostrůvkem stávající betonové sloupy 
a všechny domy budou připojeny zemí. 
Proto bychom měli v příštím roce 
provést výstavbu veřejného osvětlení 
v ulicích Úvoz a Nad Ostrůvkem.

Ocenění skautského střediska 
Pozořice

Pan Jan Šujan navrhl zastupitelstvu 
městyse, aby udělilo čestné ocenění 
skautskému středisku Pozořice ke 
30. výročí založení. Zastupitelstvo 
návrh jednomyslně přijalo a zároveň 
děkuje všem skautským vedoucím, kteří 
se věnovali za posledních třicet let práci 
s mládeží, a RNDr. Aleši Mikulovi, 
který až do loňského roku středisko 
vedl a byl jeho hnacím motorem. Naše 
skautské středisko navštěvuje 415 členů 
v 11 oddílech. Kromě Pozořic působí 
v rámci střediska v současné době 
oddíly i v Ochozi, Tvarožné, Mokré, 
Bukovince a Krásensku a s družinou 
v Rousínově je středisko Pozořice 
největší na okrese Brno-venkov 
a částečně zasahuje i do okresů Blansko 
a Vyškov. Toto je úctyhodný výkon, 
který si opravdu zaslouží ocenění. 
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Zveme vás všechny na slavnostní 
předání ocenění 27. října v 17.30 k soše 
T. G. Masaryka do Parčíku legionářů.

Územní studie S1 pod 
Poustkou

Chceme stavět terénní dráhy na 
kola a vybudovat parkoviště za novým 
multifunkčním hřištěm. K tomu 
potřebujeme naplánovat využití pro 
rekreaci a sport pro celé území mezi 
Poustkou a ulicí U Školy. Napadají vás 
nějaké nápady, co nám v Pozořicích 
chybí k rekreaci a sportu? Pište prosím 
na starosta@pozorice.cz. Děkuji :-)

Veřejné osvětlení Na Větřáku
Podařilo se nám dokončit 

projektovou dokumentaci veřejného 
osvětlení ulice Na Větřáku. Děkujeme 
všem vlastníkům pozemků, kteří 
nám umožnili umístit sloupy do 
předzahrádek. Jsme tedy přichystaní, až 
společnost E.ON začne ukládat vedení 
do země, kdy se zároveň s ní pustíme 
do výstavby veřejného osvětlení, aniž 
bychom museli dvakrát rozkopávat ulici. 
Stavba nejspíš proběhne v roce 2021.

WiFi4EU
Od září v Pozořicích zdarma běží 

wi-fi signál v Pozořicích v obecních 
budovách a jejich okolí. Když si budete 
chtít najít, jak jedou autobusy, kdy 
se přežene bouřka nebo co je nového 
na obecních stránkách, můžete se 
připojit Na Městečku, ve zdravotním 
středisku, u svatého Václava, u DPSky, 

u fotbalových šaten, u Jezerské 
zvoničky, Na Točně, na Dělňáku v sále, 
na hřišti a samozřejmě na radnici. 
Vybudování zaplatila Evropská unie 
(0,4 mil. Kč).

Výstava na radnici
Až půjdete příště na radnici, 

nezapomeňte se zastavit ve Family 
Pointu – uvidíte tam neobyčejnou 
výstavu ručních prací paní Oldřišky 
Vašíčkové, obyvatelky DPS. 
Drátkování, háčkování, pletení, 
šperkařství, výroba postaviček ze šustí, 
vyšívaná přáníčka – to je jen část zálib 
paní Vašíčkové. Až se jejími výrobky 
dosyta pokocháte a vynadíváte se na 
každou drobnůstku s filigránskými 
detaily, budete jen těžko věřit, že na 
přiložené cedulce je správně uveden věk 
paní Vašíčkové.

Přidělení dotací z rozpočtu JMK
Letos jsme zažádali Jihomoravský 

kraj o podporu pro osm projektů. 
Bohužel koronavir zamíchal notně 
i s krajskými financemi, proto bylo 
mnoho dotačních titulů škrtnuto. 
Nevadí, jsme připraveni na příští 
rok a zatím se můžeme radovat 
z přidělených dotací – 699 000 Kč 
na rekonstrukci hasičské zbrojnice, 
24 000 Kč na podporu kultury 
v Pozořicích (listopadový divadelní 
víkend na Dělňáku), 44 000 Kč na 
podporu rodin a seniorů v Pozořicích 
(letní kina, výtvarné workshopy, 
vzdělávací programy) a 35 000 Kč na 
opravu kříže v Hájíčku.

Kříž v Hájíčku
Hájíček v Malých Lipkách během 

léta přišel na čas o svou letitou 
ozdobu – o starobylý kříž. Do práce 
si ho vzal sochař Jiří Marek. Během 
podzimu mu vrátí jeho původní krásu, 
ošetří povrchy a usadí zpět do Hájíčku. 
Nově bude kříž stát kousek dál od 
komunikace, na místě, které mu loni 
připravila technická skupina. Víc tam 
vynikne jeho krása a bude také chráněn 

před haváriemi vozidel, které občas 
překvapí poněkud divoká křižovatka na 
ulici Holubická.

Biokontejnery
Se stále větší oblibou využíváme 

hnědé na kontejnery na bioodpad. 
Zvládneme je zaplnit do několika hodin 
po vývozu. Cena za jejich vývoz je však 
nejvyšší položkou ve fakturách za svoz 
obecního odpadu. Odpad ze zahrad 
svozová firma vozí do kompostárny, 
kde se zpracovává a my si jej pak 
zabalený v plastových pytlích kupujeme 
v supermarketech jako výborné hnojivo 
pro naše zahrádky. Každou zelenou 
větvičku hozenou do kontejneru 
tedy zaplatíme dvakrát. Je na čase 
vzít rozum do hrsti a nechat si cenné 
hnojivo doma, zadarmo.

I na malou zahrádku se vejde 
kompostér. Je možné využít nabídky 
obce a objednat si plastový kompostér – 
dostaneme-li dotaci, budou kompostéry 
k dispozici zdarma, na jaře 2021. 
Pokud se nám představa plastového 
boxu na zahradě nelíbí, můžeme si 
kompostér vyrobit. I podprůměrně 
nadaný kutil zvládne svázat drátem 
čtyři dřevěné palety. Vznikne nám 
esteticky přijatelný box s téměř 
kubíkovou kapacitou na trávu, větvičky 
a kompostovatelný odpad z kuchyně. 
Odměnou nám bude pohled na 
pestrý život organismů v kompostu, 
hromádka humusu v bio kvalitě do 
záhonků každý rok a ulice v obci bez 
nepříjemného zápachu linoucího se 
z hnědých kontejnerů.
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Fotografická soutěž
Z příspěvků na FB stránkách 

Pozořic je vidět, že máme v obci 
spoustu výjimečných fotografů. 
Rozhodli jsme se tedy vypsat 
foto soutěž na téma „Podzim 
v Pozořicích“. Do 15. 11. zašlete na 
info.pozorice@email.cz svoje nejlepší 
záběry z Pozořic. Můžete fotit naši 
krásnou krajinu, tradice nebo i rodinu 
u skleničky burčáku :) V příštím čísle 
zpravodaje vyhlásíme vítěze soutěže, na 
kterého čeká zajímavá cena. Všechny 
snímky zaslané do soutěže pak uvidíte 
vystavené na radnici v Pozořicích. Už 
teď se těšíme na vaše snímky!

Domácí péče
Přednáška o tom, jak doprovázet 

člověka v posledních měsících či dnech 
života a nezbláznit se z toho. Přednáší 
Mgr. Květoslava Zapletalová, vrchní 
sestra Hospice sv. Alžběty.

24. 11. 2020 v 17.30 hod. – obřadní 
síň, radnice Pozořice

Kurz na zvyšování počítačové 
gramotnosti

S počítačem, chytrým telefonem 
a sociálními sítěmi si tykáte jen velmi 
nesměle? Přijďte na kurz a poznejte 
výhody, které nabízí chytrý telefon, 
naučte se bezpečně využívat sociální 
sítě a oprašte funkce Wordu a Excelu, 
které už jste zapomněli používat.

 

Slavnostní 
otevření 
multifunkčního 
hřiště  
a Pozorfest 2020

V sobotu 5. 9. se v Pozořicích 
odehrály hned dvě důležité akce. 
Oficiálně bylo otevřeno multifunkční 
hřiště a proběhl nultý ročník festivalu 
Pozorfest.

Pásku do nového sportovního 
areálu přestřihnul starosta Aleš 
Krč a tři pozořičtí sportovci všech 
věkových kategorií (Jana Kachlíková, 
Lucie Filipová a Michal Brestovský), 
kteří symbolizovali přání pro nové 

hřiště: radost ze sportu v každém věku 
navzdory obavám z neúspěchu, strachu 
z proher a limitů těla. Dění na novém 
hřišti a všem budoucím sportovcům 
požehnal i pozořický farář p. Pavel 
Lacina.

Slavnostnímu otevření dodaly 
lesk naše spolky, které si připravily 
množství sportovních aktivit pro 
děti i dospělé. Atletické disciplíny 
doplnily i zcela nečekané aktivity 
jako byl zorbing v režii základní školy 
a pěnová koupel od dobrovolných 
hasičů. Sokolové připravili i soutěž pro 
zájemce z řad dospělých účastníků, 
kteří překvapili svým hojným počtem. 
Soutěžilo se ve vrhu koulí o titul 
Vyvrhel roku 2020. V ženské kategorii 
zvítězila Jana Hylmarová (10,3 m), 
v mužské Petr Pavlas (11,3 m).

Jen co na sportovišti padly rekordy 
a na čele sportovců vyskočily první 
krůpěje potu, odstartoval v parku za 
školou nultý ročník Pozorfestu. Pro 
stovky nadšených fanoušků zahrála 
legendární skupina Mňága a Žďorp, po 
ní písničkář hrající na violoncello Pavel 
Čadek a na závěr dne energická skupina 
Acha! z Líšně s charismatickým 
kapelníkem Pepou Machů.

Co říct na závěr? Celé odpoledne 
plné radosti by se nemohlo konat, 
kdybychom neměli v Pozořicích tolik 
spolků ochotných přidat kdykoli 
ruku k dílu. Pomoc byla tentokrát 
natolik výjimečná, že se sluší všechny 
vyjmenovat – MC Človíček s aktivitami 
pro nejmenší děti, Sokol s profesionálně 
připravenými atletickými disciplínami, 
Myslivecký spolek a jeho střelba 
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vzduchovkou, kterou si nenechal ujít 
žádný z návštěvníků, DLK Stromík, 
který dal odpoledni neopakovatelný 
půvab korunami z přírodnin, orelská 
sportovní stanoviště a Petra Kratěnová, 
které se ještě dnes zdává o motání 
cukrové vaty :), skautské bludiště. 
Zvláštní dík patří Základní škole 
Pozořice, která krom toho, že poskytla 
technické i hygienické zázemí pro 
celé odpoledne, zamotala hlavu všem 
účastníkům v zorbingových koulích, 
a fotbalistům z SK Pozořice, kteří 
propůjčili své kabiny vystupujícím 
hudebníkům. Odpoledne by nemohlo 
být bez dobrovolných hasičů, kteří plní 
tajné sny všech malých kluků a holek na 
stanovištích a krom toho ještě zvládají 
koordinaci dopravy a parkování 
a strážit prostor před požárem. 
Spolek Na Dělňáku, který zapůjčil 
lavice na sezení. Pozořické ženy, které 
s neuvěřitelnou pečlivostí připravily 
balíčky pro děti. Parta kluků, kteří se 
od rána do tmy pekli spolu s kukuřicí 
u popkornovače. Pánové Alois Beneš 
a Libor Valníček, díky kterým celý den 
naplno jely grily a pípy a ještě zbylo 
dost elektřiny pro hudební skupiny. 
Milan Petr, který během dne uhasil 
každý požár ještě dřív, než se mohl 
rozhořet. Technická skupina Pozořice, 
která během pár dnů proměnila okolí 
hřiště k nepoznání, navozila několik 
vleček potřebného vybavení a po akci 
zase všechno uklidila do posledního 
papírku. Zvláštní poděkování náleží 
našim stárkům a stárkám. Byli jste 
neuvěřitelní! Děkujeme!

A úplně poslední poděkování patří 
vám, účastníkům, kteří jste vytvořili 
neopakovatelnou atmosféru radosti 
a sounáležitosti. Byli jste tak skvělí, 
že se už teď těšíme na další ročník 
Pozorfestu.

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Divadlo Stodola 
v Pozořicích
Kde se vzala, tu se vzala 
STODOLA

Řeč je o ochotnickém divadelním 
spolku Divadlo Stodola, který byl 
založený v Jiříkovicích, ale jeho aktivity 
se postupně přesouvají do Pozořic. 
Někteří z vás nás dobře znáte, jiní již 

viděli některá z našich představení 
a někteří se možná ptáte, co to ta 
Stodola je? A jelikož se informace 
z obchodu, hospody, od sousedů 
a z fronty na poště mohou rozcházet, 
dovolím si Stodolu představit.

Naše historie se datuje od roku 
2000, kdy se v hlavě Martina Beneše 
zrodila nezkrotná touha nastudovat 
divadelní představení. Název Divadlo 
Stodola pochází z první zkušebny, 
která byla situována do staré stodoly 
u Benešů. Od roku 2009 se stáváme 
občanským sdružením s oficiálním 
názvem Divadlo Stodola, o. s. Asi 
8 let zpátky začínáme zkoušet v nové 
„zkušebni u Buchtů v Sivicích“.

Stodola se nezaměřuje pouze na 
svoje hry, ale začíná rozvíjet spolupráci 
s dalšími spolky z blízka i z dáli. 
Dnes si navzájem sdílíme herce, 
režiséry, techniku nebo vytváříme 

společné inscenace s divadlem 
Amadis, Improdžow, Dostavník 
Přerov, Boleradice, Slavkov, Bitýška, 
Kroměříž, Kojetín a dalšími. Hereckou 
a technickou základnu tvoří přes 
50 aktivních členů. Každý rok 
hostujeme v nejrůznějších koutech 
ČR, od Hodonína přes Ostravu, 
České Budějovice, až po Sokolov. 
Být na cestách je únavné, a proto se 
začínáme soustředit na Dělnický dům 
v Pozořicích, kde bychom chtěli ve 
spolupráci s obcí vybudovat hezké 
kulturní zázemí pro pravidelná 
divadelní představení.

Co vše od nás můžete vidět? 10. září 
jsme měli premiéru lehce komediálního 
muzikálu Jedno jaro v Paříži aneb 
Krvavá Henrietta, což je představení 
pro 7 herců plné písní a tanců 
a zajímavé herecké akce. Po covidové 
pauze opět dáváme dohromady 
hororově komický muzikál Nemrtvá 
nevěsta. Ve hře se najednou představí 
až 25 herců, tanečníků a techniků, 
také spousta světelných triků a dobré 
muziky Dennyho Elfmana. Na jaře jste 
mohli vidět i detektivku od Agathy 
Christie Past na myši či těžkou komedii 
Ženy v ringu, která je speciální tím, že 
3 herečky hrají každá několik rolí a celé 
se to odehrává v aréně (tedy, že diváci 
sedí okolo herců). Podobný styl najdete 
i ve hře Plný kapsy šutrů. Hra má přes 
80 repríz a je zatím naším nejdéle se 
hrajícím představením. Na paty jí šlape 
komedie Úžasná svatba. Postupně 
bychom vám chtěli v Pozořicích zahrát 
i další představení z našeho sdíleného 
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repertoáru. Třeba pásmo písní 
a scének Televarieté 2020, komedii 
S hlavou v oblacích nebo zopakovat 
vánoční pohádku Duchové Vánoc 
a jistě opět přijedeme s improvizačním 
představením Improdžow.

Možná se ptáte kdy? Přesný 
program se ještě sestavuje, ale už teď 
vás můžeme pozvat do Dělnického 
domu v Pozořicích na tyto termíny:

Čtvrtky 1. a 22. října,  
5. a 26. listopadu a 10. prosince. Navíc 
pro vás chystáme malý festiválek 
v termínu 20.–22. listopadu.

Vzhledem ke zhoršující se covidové 
situaci budeme omezovat kapacitu 
sálu na stolovou úpravu do cca 80 lidí, 
abychom snížili riziko nakažení na 
minimum. Tím pádem bude nutné si 
lístky rezervovat v našem systému na 
www.rezervace-listku.cz. Podrobnosti 
o chystaném programu vám dodáme 
do schránek nebo budou na stránkách 
obce.

 M Za Divadlo Stodola se na viděnou 
v lepších časech těší Ondřej Buchta

 

Bezpečně do 
školy, rychleji do 
práce

Rodiče, vedení školy i městyse 
a hlavně školáky trápí každodenní 
svízelná dopravní situace u základní 
školy. Množství osobních aut se 
každé ráno pere o místo k průjezdu se 

školními autobusy, v ulici U Školy a na 
křižovatce se tvoří kolony, do kterých 
vbíhají rozespalí školáci, spěchající do 
školy. Situace je stresující pro řidiče 
autobusů, kteří se mnohdy nemají kde 
otočit, aby mohli pokračovat v trase 
linky, rodiče v autech zoufale počítají 
ubíhající minuty, které jim běží do 
včasného příchodu do práce, a úplně 
nejhůř jsou na tom samotné děti. 
Těm jde totiž každé ráno před osmou 
o život.

Se vstřícným řešením přichází 
pedagogové školy: od 17. září stojí 
každé ráno u školy paní asistentka 
a pomáhá dětem s bezpečným 
přecházením silnice. Škola tedy udělala 
pro bezpečnou cestu do školy vše.

Teď je řada na nás, na rodičích. 
Je pochopitelné, že chceme své děti 
doprovodit na cestě do školy. Pro 
hrají minuty ušetřené v ranním 
vstávání a pohled plný něhy na 
školáčka naposledy mávajícího u dveří 
školy. Kdo by odolal – zvlášť, když 
to máme cestou do práce. Proti stojí 
každodenní hrozba vážné dopravní 
nehody s fatálními důsledky. Ve snaze 
co nejlépe opečovávat své dítě jej 
vystavujeme ohrožení života.

Dlouhodobé sledování ukázalo, že 
naprostá většina rodičů, zajíždějících 
ráno ke škole, je nás pozořických. Děti 
z vedlejších vesnic přijíždějí bezpečně 
autobusy.

Je tedy na čase sáhnout si do 
svědomí a udělat konečně něco pro 
bezpečí a zdraví našich dětí.

Děti z dolní části Pozořic doběhnou 
do školy bez problémů pěšky – 
chodníky už vedou ke škole ze všech 
směrů a ranní procházka na čerstvém 
vzduchu všem jen prospěje. Děti z Jezer 
mají mnohdy cestu opravdu dlouhou. 
Ty mohou rodiče vysadit v Malých 
Lipkách. Dítě ještě pod dohledem 
rodiče přejde na chodník a v klidu 
pokračuje do školy. Pokud dokážeme 
změnit svoje zvyky, připravíme dětem 
bezpečnou cestu do školy. Bonusem 
nám bude zrychlení cesty do práce. 
A pokud neuvízneme v koloně na 
dálnici, stihneme v práci ještě rychlé 
kafe před začátkem pracovní doby. 
Zvládneme to? :)

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

Volby do Senátu  
a zastupitelstva 
Jihomoravského 
kraje

Volby proběhnou 2. a 3. října 2020, 
v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 
8.00 do 14.00. Druhé kolo do Senátu 
proběhne v 9.–10. října 2020 ve stejných 
časech. Volit se bude tradičně v obřadní 
síni úřadu městyse, Na Městečku 14 
v Pozořicích. Pokud nemůžete přijít 
volit, volební komise přijede k vám 
domů s přenosnou schránkou – volejte 
na úřad na tel. č. 544 226 046 nebo pište 
na email: miluse.krizova@pozorice.cz. 
Přijďte volit, každý hlas je důležitý.

 

Leták DL terénní služba.pdf   1   21.05.2020   14:43:34
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Termín kroj se v jednotlivých 
časových obdobích odlišoval. Nejprve 
byl chápán jako veškerý oděv lidových 
vrstev, v 19. století se pak snahami 
vytvořit národní kroj přejímá tento 
pojem na jakýsi stejnokroj, uniformitu. 
Po druhé světové válce pak už se 
lidovým krojem myslí pouze kroj 
sváteční a obřadní. Dle Národopisné 
encyklopedie jde o „lidový oděv, 
souborné označení pro oděvní 
součástky lidové komunity. Vyznačuje 
se charakteristickými znaky, kterými 
se liší od historického kostýmu; vzniká 
a vyvíjí se anonymně, jen zvolna 
přijímá nové prvky, formuje se na 
určitém území, v posledních staletích 
stále jasněji vymezeném.“

Obnova 
pozořického 
kroje

Možná jste to nevěděli, 
ale i Pozořice mají svůj 
kroj. Jaká je jeho historie 

a podoba? Nejdříve si řekněme, co to 
vlastně kroj je.

Národopisný soubor Orelská 
chasa vod Pozořic při pátrání po 
původní podobě pozořického kroje 
spolupracoval s PhDr. Josefem 
Trávníčkem a Jiřím Hemelíkem v letech 
2011–2012. V roce 2019 a 2020 jsme 
stav krojů dále diskutovali a upravovali 
s PhDr. Lenkou Novákovou 
z Etnografického ústavu MZM.

Ženský kroj
Ženský kroj má jednotlivých součástí 
více. Na hlavě je vyvázán turecký 
šátek. Rukávce jsou bohaté, škrobené, 
na taclích bíle vyšívané. U krku je 
malý krejzlík, rovněž zdobený bílou 
výšivkou. Na rukávcích je kordulka. 
Kordulka je vypasovaná, vzadu dole 
má šusky. Vpředu bývá zdobená 
prýmky nebo portou. Zapíná se na 
háčky nebo šněruje tkanicí. Základem 
bohatých sukní dlouhých přibližně 
do poloviny lýtek jsou nejméně tři 
škrobené spodnice při dolním okraji 
zdobené bílou výšivkou či krajkou. 
Vrchní sukně je ušitá z jednobarevné 
hedvábné látky, v pase se navléká na 
šňůrku, z rubu je podšitá škrobkou. 
V přední části je hladká, vzadu 
navarhánkovaná. Na rubu dole je sukně 
zesílena asi 20 cm širokým pruhem 
plátna tzv. plechem. Ozdobu vrchní 
sváteční sukně tvoří hedvábná stuha, 
která je přišitá „na dlaň“ od spodního 
okraje. Na vrchní sukni spočívá zástěra. 
Ušitá je jednoduše nahoře do tunýlku, 
kterým se provléká šňůrka na zavázání. 
Šila se buď taftová – dole zdobená 
jemnou bílou krajkou, nebo bílá plátěná 

vyšitá bíle. V pase je uvázaná barevná 
hedvábná asi 10 cm široká stuha. Na 
nohou jsou bílé punčochy a vyšší 
šněrovací botky. 

Mužský kroj
Muži nosí bílé košile městského 

střihu s přeloženým límečkem. Na prsou 
je košile zdobená sámky nebo sámky 
s bílou výšivkou. Kalhoty se dříve 
nosily kožené, později klasické dlouhé 
městského střihu vsunuté do vysokých 
bot. Vesta (kordula) červené barvy 
se nosí na košili, je celkem dlouhá, 
zdobená řadou mosazných knoflíků 
hustou řadou přišitých. Pod vestou jsou 
ukryty ozdobné šle černé barvy, které 
jsou vyšity barevnou hedvábnou nití. 
Znakem mladých stárků je bílá vyšívaná 
zástěra. Hlavu pokrývá plstěný klobouk 
zdobený vonicí.
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Pozořický slavnostní kroj pro 
svobodné muže a ženy se nosil na ty 
největší svátky do kostela. V lehčích 
variantách se pak chodilo na hody 
a k muzice. Je jasné, že každá žena se 
chtěla líbit, a tak si mnohé z nich svůj 
kroj vylepšovaly podle svého. Kdy 
se u nás v Pozořicích přestaly nosit 
původní kroje se přesně neví, ale první 
světová válka nošení krojů ovlivnila 
výrazně. Postupně se od nošení 
tradičního lidového oděvu upouštělo 
a obyvatelstvo ovlivněné módou se 
ke krojům vracelo jen na ty největší 
svátky – na hody. Ještě na fotkách ze 
40. let 20. století vidíme sice již značně 
ovlivněné, ale původní místní kroje. 
Postupně se začaly nosit kroje kyjovské, 
které se nosí na hodech dodnes.

A proč obnovovat původní 
místní kroje?

Stejně jako zachováváme staré 
stavby a předměty, uchováváme 

i v krojích kus historie našeho kraje, 
která upadne v zapomnění, když 
o tuto cennost nebudeme pečovat. 
Vynášením našich krojů se hlásíme 
k našim předkům. Kroj je hmatatelné 
pojivo s každodenním životem našich 
praprarodičů. Zvlášť pro děti a mladé je 
to potvrzení, že někam patří, mají svoje 
kořeny, že na někoho navazují. Kroj je 
vazbou s lidmi, obcí i krajinou.

Tak jako všechny kroje na světě, 
i ten náš je jedinečný, originální. Je to 
poklad, který nikdo jiný na světě nemá. 
Ztratit náš kroj je stejné, jako bychom 
zahodili vzácné vykopávky nebo 
historické předměty z muzea. A to by 
byla škoda, ne?

 M Petra Kratěnová, Tereza Jiráčková

Hody 2020
Třetí zářijový víkend tradičně 

patřil pozořickým hodům. Navzdory 
komplikované situaci se hody vydařily 
a stárci se budou opět těšit za rok. Rádi 
mezi sebou uvítáme i nové tváře.
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Dětský lesní klub 
Stromík
Novinky z pozořické hájenky

Spolek Kavyl má za sebou léto plné 
dobrodružství. Od pozořické hájenky 
vyrážely oddíly táborníků na cesty 
kolem světa až do dalekého vesmíru, 
po lesích se plížily indiánské kmeny 
a v zahradě probíhala sochařská 
sympozia a hudební workshopy našich 
nejmladších talentů.

S novým školním rokem se do 
hájenky vrací 2 třídy dětí z DLK 
Stromík, které se tu budou vzdělávat 
a prožívat každodenní proměny 
okolního světa zase až do června. Máte-
li zájem o tuto předškolní výchovu, 
máme ještě poslední volná místa.

Můžete také přijít „na zkušenou“, 
nebo jen tak, do oblíbeného kroužku 
Výletníčku pro maminky s dětmi do 
3 let. Scházíme se každé středeční 
dopoledne a společně si hrajeme, 
zpíváme, tvoříme a poznáváme les.

Paní učitelky a jejich školní 
třídy z MŠ a 1. stupně ZŠ zveme na 
novinku – projektové dny zaměřené na 
environmentální výchovu. Programy 
probíhají venku v lese a na zahradě, 
pouze za špatného počasí se přesuneme 
do jurty. Můžete si vybrat z několika 
témat od badatelských po tvořivé.

Podrobnosti a elektronické 
přihlášky najdete na www.lesnikavyl.cz.

Těšíme se na vás a přejeme pevné 
zdraví!

 M Klára Krchňavá, Spolek Kavyl

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

Ještě před prázdninami se 
stihly naše děti zúčastnit dvou 
volejbalových turnajů, a to ve 
Šlapanicích a v Rousínově. Během 
prázdnin se uskutečnilo tradiční 
volejbalové soustředění v Horním 
Bradle a ani naši běžci – sourozenci 
Filipovi – o prázdninách nezaháleli. Na 
Vnorovské desítce si Martin vybojoval 
2. místo v kategorii dorostenců 
v závodě na 2,5 km a Lucie v ženském 
závodě na 5 km obsadila 3. místo.

Od září nabízíme sportovní 
vyžití pro všechny:
Posilovna: po–so 16–21 hod.

Bowling: po–so 16–21 hod.

Step/Aerobik: po 19 hod.

P-class/Kruhový trénink: st 19 hod.

Aerobik pro děti: st 16 hod. (mladší), 
17 hod. (starší)

Cvičení pro děti (3–6 let): čt 16 hod.

Minivolejbal mladší: út 16 hod.

Minivolejbal starší: út a čt 17 hod.

Volejbal žáci: po 16 hod., st 17 hod.

Volejbal žákyně mladší: út 15.30 hod., 
čt 16 hod.

Volejbal žákyně starší: út 16.30 hod., 
pá 16 hod.

DNS Orlík: po 16.15 hod. (přípravka), 
17 hod. (mladší), 18 hod. (starší)

 M Orel jednota Pozořice

 

TJ Sokol Pozořice
S náčiním si poradíme…

Jako každý rok se naše léto neslo 
ve sportovním duchu. Volejbalové 
a florbalové oddíly dospělých využily 
zkušební provoz multifunkčního hřiště 
a zasportovaly si konečně na pořádném 
venkovním hřišti.

Prodloužený víkend 6.–9. 8. byl ve 
znamení turistiky. Aby si děti cvičily 
kondičku i v létě, vydalo se několik 
členů atletického a florbalového oddílu 
na přechod hřebene Javorníků. 
Všechny věci si nesli s sebou 
a přespávali jen na chatách. Bylo 
velmi horko, ale naši nezdolní sokolíci 
„přelétli“ hřeben Javorníků jako nic.

Sobota 5. 9. byla plná sportovních 
aktivit. Nejprve se dopoledne běhalo 
na „Letní sokolské devítce“. Tento 
závod v běhu se tradičně koná v jarním 
období (to se jmenuje „Lesní sokolská 
devítka“), ale kvůli covidu byl přeložen 
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na začátek září. Odtud změna názvu 
na „Letní“. Krásné počasí vylákalo 
21 mužů a 9 žen, domácí mazlíčky 
nepočítaje.

V sobotním odpoledni 5. 9. 
proběhl dlouho očekávaný Den 
dětí. Přesun této tradiční akce z jara 
byl využit k tomu, že se spojila se 
slavnostním otevřením nového 
multifunkčního hřiště u školy. 
Cvičitelé atletiky a florbalu nachystali 
pro děti 3 stanoviště (sprint na 
50 metrů, hod raketkou na cíl a skok 
do dálky). Pro dospělé sportovce byla 
uspořádána soutěž ve vrhu koulí o titul 
„Pozořického vyvrhela“ - pro ženy lehčí 
varianta s tříkilovou koulí, pro muže 
se sedmikilovou. Zájem o všechna 
4 stanoviště byl obrovský, což nás velmi 
těšilo. V neděli 6. 9. náš Sokol uspořádal 

valnou hromadu členů. Naštěstí se nás 
sešlo dost, takže jsme mohli uzavřít rok 
2019 a domluvit se na nových úkolech 
pro rok 2020. Přátelské posezení u kávy 
a zákusku proběhlo v příjemném 
sportovním a společenském duchu.

Dětský den posloužil jako zátěžová 
zkouška pro nové hřiště. Zdá se, že 
nápor sportovců vydrželo. Už tedy 
nic nebrání tomu, abychom na hřiště 
vyrazili s dětmi z atletického oddílu 
Gepardí smečka, nebo si dospělí zahráli 
třeba volejbal.

Přeji vám krásné babí léto.

 M Lucie Hajkrová  
náčelnice

 

Mateřské 
centrum Človíček
Program 2020/21

Pondělí
16.30–17.15: Taneční kroužek – kurz 

taneční školy Aura s profesionální 
lektorkou, pouze pro přihlášené děti.

Středa
9.15–9.45: Cvičení s kojenci 

6 měsíců – 1 rok
9.45–10.30: Cvičení pro batolata 

1–2 roky (chodící děti)
16.30–17.30: Šikovné pacičky – kreslení, 

malování, tvoření… Pro děti do 7 let.
Pohybové hry pro děti od 3–7 let – 

hravé cvičení doplněné písničkami 
a říkadly.

Oba kroužky se budou pravidelně po 
týdnu střídat.

Čtvrtek
9.15–10.00: Cvičení pro děti 2–4 roky

Pátek
9.30–10.15: Notička – hudební kroužek 

pro děti od 1,5 let. Kroužek bude 
pouze 1 x za 14 dní.

Další informace naleznete na 
www.mc-clovicek.webnode.cz 
a na facebooku MC Človíček

Kontaktní tel.: 777 640 467, 
email: lenval@seznam.cz

Na kroužky se není nutné hlásit 
předem, stačí jen přijít. Srdečně zveme 
nové maminky!

 

Z hasičské 
zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů Pozořice 
by vás rád s předstihem pozval na 
vánoční koncert. Tentokrát k nám 
zavítá JANEK LEDECKÝ & Band, 
hostem bude M. Nostitz Quartet 
a u vybraných skladeb bude interprety 
doprovázet dětský sbor ZUŠ Pozořice. 
Janek Ledecký k nám do Pozořic 
zavítá opět po 8 letech (dá-li covid 
s babiškou). Koncert se bude konat 
v sobotu 5. prosince od 17 hodin v sále 
sokolovny.

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

Vyvrcholením každého skautského 
roku jsou skautské tábory. Letos 
pořádalo skautské středisko Pozořice 
osm táborů, z toho čtyři na našem 
hlavním tábořišti v údolí Rakovce 
u Bukovinky, jeden u Polné, jeden 
u Lelekovic, jeden u Kochova u Letovic 
a jeden v Jívce u Trutnova. O tom, který 
letos společně prožily v Rakoveckém 
údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, 
se více dozvíte níže.

Naše klubovny opět po prázdninách 
ožily pravidelným ruchem účastníků 
schůzek. Jaký bude nový skautský rok, 
lze těžko ve stávající situaci předvídat. 

I přesto přeji dětem a jejich vedoucím, 
abychom ho zvládli co nejlépe a aby byl 
úspěšný.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Skautský tábor
Letošní tábor byl zahájen 

16. července. Celotáborové téma 
se neslo v duchu WESTERNU. Po 
příjezdu 45 dětí jsme tábor zahájili 
etapovou hrou, kde se táborníci 
dozvěděli informace o své skupince. 
Skupinek bylo dohromady devět. 
Vedoucí měli letos vymyšleno spoustu 
nových her, díky kterým byl celý tábor 
ozvláštněn.

První týden jsme byli omezeni 
deštěm, který nám rozmočil celé 
tábořiště. Dětem to vůbec nevadilo, 
o to víc se hrály (večerní) kolektivní 
hry v jídelně. Ani mokré dřevo nám 
nezabránilo uspořádat tradiční 
večerní ohně s táborovými písničkami 
s doprovodem kytary.

Kvůli koronavirovým opatřením 
jsme nemohli vyrazit na tradiční 
nedělní výlet spojený s koupáním, 
proto jsme vymysleli táborovou vodní 
skluzavku, kterou nejhlasitěji ocenily 
malé světlušky. U vedoucích měla 
největší ohlas táborová sauna, u skautů 
a skautek byla nejoblíbenější teplá 
sprcha a sjezd singletrailu u Jedovnic.

Díky sluníčku se k nám přiletěla 
podívat letecká jednotka naší armády, 
která udělala průlet nad naším 
tábořištěm. Celý tábor jsme ukončili 
táborovou hrou, která se nesla v duchu 
hledání pokladu, který byl zakopán na 
unikátním táborovém hřbitově.

I přes všechna rizika a omezení jsme 
rádi, že jsme tábor mohli zrealizovat 

a neutrpěli téměř žádná zranění. 
Těšíme se příště zas!

 M Barča Fuksová, Klárka Ondráčková, 
Barča Střížová, Eliška Poláčková

Otvírání multifunkčního 
hřiště v Pozořicích

V sobotu 5. září se v Pozořicích 
konalo slavnostní otevření nového 
hřiště. Součástí programu byla 
i stanoviště pro děti, kde jsme se také 
zapojili a jedno z nich připravili. 
Úkolem bylo poslepu projít bludiště 
natažené z provazů a po cestě ještě 
dávat pozor na překážky. Trochu nás 
zaskočil počet dětí, který se vyšplhal 
skoro ke třem stům, a v největší 
špičce jsme ani nestíhali vysvětlovat 
pravidla. Přesto jsme si nějak poradili 
a nadšené děti odcházely plnit úkoly 
na další stanoviště. Akce měla velmi 
příjemnou atmosféru a jsme moc rádi, 
že jsme mohli také přispět k jejímu 
uskutečnění.

 M Filip Dvořáček
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Fotbal SK 
Pozořice
KEMP aneb 3 dny na 
fotbalovém hřišti v Pozořicích

Hlavními postavami tří dnů 
posledního prázdninového týdne se 
na zeleném trávníku stalo 33 mladých 
fotbalistů ve věku 6 až 12 let. O mladší 
přípravku (ročníky 2012–2014) se 
staral trenér Pavel Müller. Program 
starší přípravky (ročníky 2010–2011) 
připravil trenér Libor Malach a pod 
vedením trenérské dvojice Jiří Barták 
a Petr Sopoušek se ve fotbalových 
dovednostech zdokonalovali mladší žáci 
(ročníky 2008–2010).

Každý den začínaly tréninkové 
jednotky v 9 hodin ráno a po rozhýbání 
čekala na kluky fyzicky nejnáročnější 
část přípravy, trvající půldruhé hodiny. 
K doplnění energie pak posloužila 
patnáctiminutová pauza na svačinu. Do 
odchodu na oběd (11.30) se převážně 
soutěžilo v kolektivních i individuálních 

hrách s míčem. Půl hodiny před pravým 
polednem jsme společně odcházeli na 
oběd do restaurace Fanda. Její personál 
pro hladové krky postupně připravil 
po polévce rizoto s kuřecím masem, 
smažený sýr s tatarkou a kečupem 
a těstoviny s boloňskou omáčkou. 
Půllitr limonády na zapití některým 
klukům nestačil.

Po návratu měli malí fotbalisté 
volno v areálu hřiště do 13 hodin, 
kdy začínala odpolední část kempu. 
Její úvodní necelá hodinka se nesla ve 
znamení poklidnější přípravy (střelba 
na branku, fotbalový golf nebo biatlon). 
Krátce před 14. hodinou mezi nás každý 
den přijela fyzioterapeutka. V jejích 
lekcích se kluci učili správně používat 
svoje svalstvo a dostali také rady, jak 
regenerovat. A protože borcům už 
zase vyhládlo, přichází na řadu další 
svačina. Pitný režim v teplých dnech byl 
samozřejmostí.

Od 15.30 do 17.00 byla na pořadu 
závěrečná část přípravy. Nejpočetnější 
kategorie mladších žáků (18 kluků 

z Pozořic, Sivic a Viničných Šumic) 
měla po všechny tři dny na pořadu 
nácvik standardních situací. Poslední 
půlhodinku přišel konečně kluky tolik 
očekávaný fotbal na dvě branky.

Po třech dnech kemp skončil a při 
závěrečném pochutnávání si na párku 
v rohlíku v kabinách na hřišti se kluci 
shodli, že příští rok si to klidně zopakují 
a třeba si jeden den přidají…

A ještě krátké hodnocení z úst 
trenérů:

Pavel Müller: Do fotbalového 
kempu jsme se rozhodli zařadit i ty 
nejmenší fotbalisty z mladší přípravky. 
Obava z jejich výdrže celodenního 
trénování se ukázala naprosto zbytečná. 
Kluci předvedli, že mají fotbal opravdu 
rádi, a svým přístupem překvapili nejen 
trenéra, ale i rodiče. Jako odměna jim 
byly v průběhu soustředění dopřány 
koupačka a relax v bazénu a další 
mimofotbalové aktivity. Věříme, že si to 
kluci užili a budou mít na těch pár dnů 
hezké vzpomínky.

Libor Malach: Soustředili jsme 
se na herní přípravu pro tuto sezónu, 
která nám začínala prvním soutěžním 
zápasem hned den po kempu. Jsem 
moc rád, že nám první zápas vyšel 
vítězně a že jsem v zápase viděl prvky, 
na které jsme se připravovali na kempu. 
Kromě fotbalu jsme se věnovali také 
několika fyzickým testům, zahráli jsme 
si basket nebo se šli vykoupat na bazén. 
Kvůli zápasu jsme nemohli trénovat 
na 100 %, ale jsem za kemp velmi rád 
a myslím, že klukům, co se jej účastnili, 
pomohl v několika herních činnostech. 
Kluci se naučili také protahovat s paní 
fyzioterapeutkou a užili si společný čas 
na konci prázdnin.

Jiří Barták: Naším prvořadým 
úkolem bylo po vytvoření společného 
týmu mladších žáků Pozořice/Viničné 
Šumice pro novou sezónu dát kluky 
obou fotbalových klubů dohromady 
a vytvořit z nich kamarádskou partu. 
Tři dny na hřišti ukázaly, že při hrách 
a soutěžích v průběhu kempu se nám to 
podařilo.
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Český svaz 
ochránců přírody
Kosení mokřadní louky 2020

Mnozí z nás možná ani netuší, 
jaké přírodní skvosty se v okolí 
Pozořic nacházejí. Jedním z nich je 
bezpochyby mokřadní louka u chaty 
Jelenice. O záchranu tohoto mokřadu 
se v minulosti zasloužili především 
manželé Kohoutovi. Součástí péče 
o mokřad je i inventarizace rostlin, 
nachází se zde řada vlhkomilných 
rostlin, např. pcháč potoční, kyprej 
vrbice, tužebník jilmový a další. 
Mokřad přispívá k zachování vody 
a rovnováhy v krajině a je určitě 
žádoucí, aby byl v dobré kondici.

A aby byl v dobré kondici a všechny 
druhy rostlin byly zachovány i do 
budoucna, je nutné se o mokřad řádně 
starat. Je potřeba redukovat náplavu 
křoví a nežádoucích plevelných druhů 
a jednou ročně – ideálně v druhé 
polovině července – louku pokosit. 

Toto není možné provést těžkou 
mechanizací vzhledem k terénu 
a především ochraně rostlin. Proto už 
třetí rok ČSOP Pozořice ve spolupráci 
se skautskou organizací pořádá akci 
„Kosení mokřadní louky u chaty 
Jelenice“.

V letošním roce jsme poprvé museli 
pro vytrvalý déšť akci přesunout na 
náhradní termín, a to sobotu 3. 8. 2020. 
I přes přesun termínu a velmi 
nepříjemné hmyzí návštěvníky se letos 
sešlo dostatečné množství sekáčů, kteří 
velmi statečně uchopili pro mnohé 
dnes už předpotopní náčiní a oháněli se 
kosou velmi zdárně. Mladší účastníci 
z řad skautů si tuto techniku vyzkoušeli 
poprvé a zvládli ji na jedničku.

Podařilo se úspěšně pokosit celý 
mokřad, vyklidit i mnoho nežádoucích 
dřevin a můžeme mít dobrý pocit 
z drobné pomoci přírodě. Musím za to 
poděkovat všem sekáčům, kteří v tuto 
sobotu propotili nejedno triko.

 M Alena Tišnovská

 

Narozené děti
Červen 2020

Sladký Filip – Kovalovická
Červenec 2020

Vrbacká Jasmína 

Blahopřání 
jubilantům
Září 2020

70 František Štursa – Oulehla
70 Alexandra Pernicová – U Školy
70 Libuše Peková – Malé Lipky
75 Helena Olejníčková –  
      Spodní Kopec
75 Božena Kroupová – Na Městečku
80 Marie Rozkopalová –  
      Spodní Kopec
86 Ludmila Navrátilová – V Lomě
87 Jiřina Řičánková – Holubická

Říjen 2020
70 Josef Kokeš – Na Městečku
70 Ludmila Nezvalová –  
      Horní Kopec
75 Jana Sukovatá – Na Městečku
80 Eliška Bašová – Velké Lipky
85 Rudolf Brtník – Kovalovická
85 Vlasta Němcová –  
      Nad Ostrůvkem
86 Běla Budovičová – Hostěnická
88 Marie Maxiánová – Šumická
90 Arnošt Filip – Úvoz
92 Jarmila Filipová – Oulehla

Listopad 2020
70 Zdenka Hroníková – Malé Lipky
70 Karel Páral – Kovalovická
75 Marie Brázdilová – Pod Kostelem

85 Jan Skřivánek – Kovalovická
85 Marie Maňáková – Jezerská
89 Jindřiška Žákovská – Šumická

Úmrtí
Červenec 2020

Marta Urbánková – Nad Sokolovnou
Srpen 2020

Svatopluk Dostál – Oulehla

Setkání 
s jubilanty

Každoroční milou akcí bývá setkání 
s občany, kteří v daném roce oslaví 
významné životní jubileum. Letos se 
nám díky hygienickým opatřením 
nepodaří setkat se s vámi všemi 
společně. O blahopřání však nepřijdete, 
během podzimu vás navštívíme u vás 
doma. O návštěvě budeme předem 
informovat.
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výstavy svoje díla. A v podvečer se 
konal absolventský koncert žáků 
hudebního oboru, na kterém zazněly 
skladby různých žánrů.

V tomto kalendářním roce jsme 
se rozhodli, že nebudeme připravovat 
koncerty a velká společná vystoupení, 
protože nevíme, jak se budou vyvíjet 
další bezpečnostní opatření. Jednu 
pozvánku zde však pro vás přece 
jen mám. Žáci a učitelé vás všechny 
srdečně zvou na IV. ročník celostátního 
happeningu základních uměleckých 
škol ZUŠ Open, který bude ve středu 
21. října 2020 na prostranství V Zámku 
před orlovnou. Letos bude věnován 
55. výročí založení Základní umělecké 
školy Pozořice. Představí se vám 
opět žáci všech oborů – hudebního, 
tanečního, literárně-dramatického 
a výtvarného. Určitě všichni přijďte. 
Budete mít jedinečnou příležitost se 
s námi letos potkat a prožít společně 
pěkné kulturní odpoledne.

Ať se vám všem v novém školním 
roce daří a ať se můžeme zase brzy 
potkávat při různých příležitostech.

 M Božena Škrobová

ZUŠ Pozořice
Podzim je tu. Zase začal nový 

školní rok. Chci se však ještě ohlédnout 
za tím minulým. Poslední červnový 
týden se nám podařilo uspořádat 
v Kulturním domě v Sivicích několik 
vystoupení pro rodiče, která připravili 
žáci a učitelé i v době různých omezení, 
zákazů a příkazů. V úterý 23. června 
se konala taneční přehlídka všech 
našich tanečnic a tanečníků. Vrcholem 
pestrého programu bylo vystoupení 
letošních absolventek a absolventů. 
Ve středu 24. června si připravili žáci 
literárně-dramatického oboru hned 
dvě představení s názvem Pohádky 
k neuvěření a Tučňáci a tvarohový 
koláč. Ve čtvrtek 25. června odpoledne 
představili absolventky a absolventi 
výtvarného oboru návštěvníkům 
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ZŠ Pozořice
Nový školní rok

V úterý 1. září 2020 jsme v novém 
školním roce přivítali 514 žáků, z toho 
51 prvňáčků ve třech třídách, pro které 
si žáci 9. ročníku připravili krátký 
program v tělocvičně.

Nejen prvňáčci, ale všichni naši žáci 
se mohou těšit na množství novinek.  
Vedle běžných oprav, jako jsou výmalby  
ve třídách či obnovy koberců 
v učebnách, jsme se letos zaměřili 
zejména na investice v mateřské škole.  
Vylepšili jsme bezpečnostní režim 
vyzvedávání dětí. Byl nainstalován 
nový přístupový systém na školní 
zahradu, který je propojený s aplikací  
v mobilním telefonu všech pedagogů.  
Díky tomu mohou být děti odpoledne 
déle na zahradě MŠ.

Pro rodiče dětí v MŠ jsme připravili 
i nový komunikační systém EDOOKIT, 
s nímž máme dobré zkušenosti ze ZŠ.  
Povedlo se nám zrekonstruovat 
technické zázemí mateřské školy – byla 
vybudována například nová výlevka 
a pro případ potřeby další sprcha. 
Navíc jsme zrekonstruovali i rozvody 
internetu. Děti v modré třídě tak budou 
mít již brzy možnost využívat novou 
interaktivní tabuli k výuce anglického 
jazyka. Mezi poslední změny patří 
i lépe zajištěné oddělení jednotlivých 
ručníků ve všech třídách MŠ.

V budově ZŠ docházelo ke změnám 
již od uzavření škol v březnu 2020. 
Vyměnili jsme dveře v přízemí, 

nakoupili nové skříňky do šaten, 
zrekonstruovali sklad učebnic a sklad 
pro výuku keramiky. Podařilo se 
zrekonstruovat další kabinet pro 
zaměstnance školy. Nakoupili jsme 
novou interaktivní tabuli pro prvňáčky 
i nové učebnice.

Změnami prošla také naše jídelna. 
Od nového školního roku nabízíme 
dětem možnost výběru ze dvou 
plnohodnotných jídel splňujících 
nutriční doporučení a také dietní 
stravu, rozšířili jsme nabídku jídel pro 
cizí strávníky.

I v letošním školním roce 
připravujeme ve spolupráci s MAS 
Slavkovské bojiště zajímavé akce pro 
děti, pedagogy i rodiče. Podařilo se 
zajistit rodilého mluvčího do výuky 
anglického jazyka, proběhne podpora 
výuky programování a robotiky 
na 1. stupni i v MŠ. Ve spolupráci 
s žákovským parlamentem byly 
zakoupeny interaktivní hračky zvané 
OZOBOTI, pomocí kterých si žáci 
rozvíjejí kreativitu a logické myšlení. 

Připravují se vzdělávací programy 
a workshopy pro učitele, které se 
zaměřují na zvyšování odborných 
dovedností pedagogů z prostředí 
Hejného matematiky nebo na 
rozvoj polytechnického vzdělávání 
v družinách.

Škola je nadále úspěšná 
i v projektové a grantové činnosti. Díky 
projektu Zařízení péče o děti, jenž 
je podporován Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR, je školní družina 
v budově ZŠ v provozu již od 6.00 do 
7.45 a lze ji využívat i po vyučování 
v době od 14.00 do 19.00. Rozrostla 
se i nabídka dalších volnočasových 
aktivit. Letos nabízíme více než 
30 kroužků různorodého zaměření.

Rádi bychom rodičům poděkovali 
za spolupráci se školou. Období 
distanční výuky v loňském školním 
roce bylo pro všechny nemalou 
zkouškou. Přineslo nové starosti, ale 
byla to také nová výzva, s níž jsme se 
všichni statečně poprali. Rodičům patří 
velké poděkování za vstřícnost, ochotu, 

trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který 
věnovali dětem při učení.

V případě, že by bylo potřeba se 
k distanční výuce na čas vrátit, budeme 
mít na čem stavět. Všichni učitelé ZŠ 
nově prošli školením se zaměřením 
na využití služby GOOGLE MEET 
a GOOGLE CLASSROOM a žáci 5. až 
9. ročníku si v hodinách informatiky 
zakládají emailové adresy pro přístup 
na GOOGLE, aby byli připraveni na 
možné spojení s učiteli na dálku.

Letos nás čeká také oslava 60. výročí 
otevření nové budovy základní školy, 
které si připomeneme několika akcemi.

Všem žákům a jejich rodičům 
přejeme úspěšný školní rok a hodně 
radosti z poznávání nových věcí.

 M PhDr. Jan Dudek

Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 proběhly volby 

do školské rady, v nichž byli vybíráni 
její členové za zákonné zástupce a za 
pedagogické pracovníky. Ze zákonných 
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zástupců získali nejvíce hlasů pan Petr 
Coufal, paní Klára Dobešová a pan 
Martin Dvořák, kteří se tak stávají 
členy školské rady.

Za pedagogické pracovníky 
obhájily své členství v radě Mgr. Ivana 
Neradilová, Mgr. Martina Kolmanová, 
Mgr. et Ing. Eva Trněná.

Blahopřejeme.

Evaluace ZŠ Pozořice  
v roce 2020

Na začátku školního roku bylo na 
webových stránkách ZŠ a MŠ Pozořice 
uveřejněno nové motto neboli nový 
motor školy: „Trendy a tradice pro 
třetí tisíciletí“. Toto heslo vystihuje 
naši dlouhodobou snahu kombinovat 
nové výukové metody s osvědčenými 
tradičními přístupy ve vzdělávání tak, 
abychom připravovali žáky na reálný 
život v moderní době.

Aby nám šel „motor“ lépe 
nastartovat, proběhla na konci června 

evaluace školy cílená na získání 
podnětů pro zkvalitnění výuky 
a nabízených služeb. Do on-line 
šetření se zapojilo 210 rodičů 285 dětí. 
Evaluační dotazník byl rozdělen do 
širších celků – informace a zázemí, 
výuka, působení školy, aktivity, vedení 
školy a silné a slabé stránky. Každá 
oblast obsahovala strukturované 
otázky, které vyžadovaly buď slovní 
odpověď, nebo byla respondentům 
nabídnuta možnost výběru – 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

96 % dotázaných se cítí být 
dostatečně informováno o dění ve 
škole. Většina dotázaných (90 %) je 
spokojena nebo spíše spokojena se 
zázemím a materiálním vybavením 

školy – vybavení tříd (94,3 %), družina 
(98,3 %), tělocvična (82,4 %), hygienické 
podmínky (89,5 %), provozní doba 
výuky (97,6 %), čas určený pro kontakt 
s rodiči (95,2 %), dostatek prostoru pro 
děti ve třídách a pohyb o přestávkách 
(83,8 %).

Samostatná otázka byla zaměřena 
na školní jídelnu. Spokojenost se 
zázemím a nabízenými službami 
projevilo 28,5 %. Nedostatky byly 
shledávány především v kvalitě 
a skladbě jídla.

Výuka

V této oblasti jsme se zaměřili 
především na hodnocení distanční 
výuky (celková známka 8,43). 83,8 % 
respondentů považovalo on-line výuku 
za přínosnou, 70 % vnímalo zvýšení 
samostatnosti dítěte a 87,2 % vidí 
u svého dítěte posun v organizování 
času. Nejvíce žákům chyběly sociální 
kontakty a ve 47 % byla výuka pro 
rodiče zatěžující.

Aktivity

Téměř 95 % dotázaných je 
spokojeno s nabízenými aktivitami 
(kroužky, exkurze, výlety, ŠVP…) 
a hodnotí je jako finančně dostupné. 
72 % respondentů se vyjádřilo pro 
zachování školní akademie a 68 % pro 
organizování plesu (22 % nedovede 
posoudit). Někteří dotázaní by uvítali 
rozšíření nabídky mimoškolních 
aktivit zejména o pohybové a jazykové 
kroužky. 79 % respondentů vnímalo 
realizované akce KRPŠ jako přínosné.

Vedení školy

Více než 90 % respondentů je 
spokojeno s řízením školy, přístupem 
vedení k rodičům a cítí, že se mohou na 
vedení v případě problémů obrátit.

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 
v zázemí školní jídelny a kvalitě 
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poskytované služby (10 %), rodiče také 
poukazovali na dopravní situaci před 
školou (2 %), střídání učitelů (3 %), 
rozdílný přístup pedagogů (2 %). 
Ostatní zmiňované slabé stránky jsou 
jednotlivé názory, které jsou hůře 
uchopitelné do vyšších celků.

Mezi silné stránky dotázaní 
nejčastěji řadili nabídku volnočasových 
aktivit, kvalitní pedagogický sbor, 
komunikaci s rodiči a dětmi, přátelský 
a otevřený přístup vedení a pedagogů, 
dobré materiální vybavení školy 
a kvalitní výuku. Na všech zmíněných 
oblastech se respondenti shodli min. 
ve 20 %. Kromě výše uvedeného nám 
rodiče napsali mnoho dalších pozitiv, 
která jsou pro nás hnacím motorem 
a velkou motivací v naší práci.

Celkově si škola u rodičů zasloužila 
známku 8,39. Velice si vážíme tohoto 
ocenění a všem rodičům děkujeme 
za poskytnutí zpětné vazby. Věříme, 
že budeme i nadále společně vytvářet 
školu, do níž budou žáci, učitelé i rodiče 
chodit rádi.

 M Mgr. Ivana Tesařová

Novinky ve školní jídelně
S každým školním rokem přibývají 

nové tváře v širokém učitelském sboru, 
letos nastaly změny i v naší školní 
jídelně. Na vedoucích pozicích nyní 
najdeme dvě mužské tváře. Oba pánové 
se nostalgicky po několika letech vrátili 
do školy, ve které prožili své dětství 
a pubertu. Vedoucím technického 
a stravovacího úseku je Zdeněk Novák, 
místo šéfkuchaře zaujal Stanislav 

Tvrdý. Jaké změny nás čekají a na co se 
můžeme těšit? S tím nás blíže seznámí 
pan Novák.

„Všechno to začalo už v dubnu, kdy 
jsem dostal od pana ředitele pracovní 
nabídku. Praxi v gastronomii jsem 
sbíral dlouhých 20 let, ale zkušenost se 
školním stravováním jsem měl pouze 
teoretickou. Hned poté, co jsem na 
nabídku kývl, jsem začal přemýšlet, 
co bych změnil, zavedl či upravil. 
Věděl jsem, že chci, aby naše školní 
jídelna vařila dvě jídla. Od vlastních 
potomků vím, že ne každé dítě má vše 
rádo a je škoda, aby ze školy, ve které 
děti tráví stěžejní část dne, odcházely 
domů hladové. Dalším z mých cílů 
bylo nabídnout stravování dětem, 
které mají ze zdravotních důvodů 
potravinové omezení. Od září tedy 
vaříme pro diabetiky a nabízíme dnes 
již standardní bezlepkové a bezmléčné 
diety. Od září rozvážíme obědy až ke 
dveřím cizích strávníků, a to nejen 
do Pozořic, ale i do Sivic, Tvarožné, 
Viničných Šumic a Kovalovic. Cena 
za oběd s doručením je 85 Kč, při 
vyzvednutí ve školní jídelně 71 Kč.

Jsme zatím na úplném začátku 
a stále je co zlepšovat, ale z reakcí 
rodičů a hlavně dětí se zdá, že 
jdeme správnou cestou. Doufáme, 
že spokojených strávníků bude stále 
přibývat.“

A co vy, už jste viděli jídelníček na 
příští týden? Dáte si oběd číslo 1 nebo 2?

 M Zdeněk Novák
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nejhlubšího nitra a není pouhým 
nátěrem z mejkapu či značkového 
oblečení.

 M P. Pavel Lacina, farář

Události ve 
farnosti
Co nás (snad) čeká:

Udílení biřmování 3. 10. (sobota) 
Biřmovanců máme letos 37. Slavnost 
biřmování bude ve 14.30 hod. a přijede 
za námi pomocný biskup brněnský 
Mons. Pavel Konzbul.

Výmalba interiéru kostela (2. etapa) 
V pondělí 5. 10. nás čeká velká 
úklidová brigáda v kostele. V úterý 
6. 10. se staví lešení a začíná výmalba 
střední části kostela. Práce budou 
trvat přibližně 6 týdnů. Vzhledem 

k náročnosti celé akce bude kostel po 
tuto dobu zcela uzavřen pro konání 
bohoslužeb i pohřbů. Bohoslužby se 
budou slavit na náhradních místech (ta 
budou průběžně zveřejněna na webu 
farnosti) – všem, kteří nám to umožní, 
už předem velmi děkujeme a chceme 
jim tímto při bohoslužbách vyprošovat 
Boží požehnání! Poslední etapa 
výmalby zadní části kostela a oprava 
soklů v kostele proběhne na jaře 2021.

Pouť do Sloupa 10. 10. (sobota) 
Zveme všechny věrné i nové poutníky, 
všechny milovníky přirodní turistiky, 
všechny, kteří se rádi setkají na cestě 
s přáteli, i ty, kteří přemýšlí, jak 
na podzim smysluplně využít čas. 
Sloupská pouť obohatí každého na těle, 
na duši i na duchu! Pojďme! Sraz ráno 
v 6.30 v kostele nebo v 8.00 u kaple 
sv. Anny v Hostěnicích.

Hudební podvečer se sv. Cecílií 
22. 11. (neděle)

cílem? Sobecký duch mi řekne: Pro sebe 
sama. Zdravý duch mi řekne: Z lásky! 
Že si bohatství života nenecháš pro 
sebe. Rozdávej a budeš skutečně bohatý. 
Jak vzácný a krásný je potom život! Je 
krásný proto, že se mohu svobodně 
rozhodovat a milovat. Mohu tvořit 
velké věci, které mě přesahují a které 
mohou nekonečně rozmnožovat každé 
malé dobro. Můžu dělat i malé věci 
s velkou láskou a ty mě jistě přežijí. 
Člověk je tedy skutečně krásný, když 
neustrne jen v pouhé dvojrozměrnosti 
duše a těla, jinak zůstane takovým 
„klukem z plakátu“, pouhou reklamou 
na lidství. Skutečnou plastičnost, 
trojrozměrnost, dá se říci i „3D 
projekci“ dává našemu životu odvaha 
překračovat sebe sama a směřovat 
k druhému a skrze něj k Nekonečnu. 
Myslím, že to je pravý poklad 
a skutečná hloubka lidského života. 

Přeji nám všem, ať opravdová 
lidská ušlechtilost vyrůstá z našeho 

Duchovní okénko
Krása člověka

My křesťané věříme, že 
člověk není pouhou 
hříčkou přírody, jen 

jakousi „náhodou“ v evolučním vývoji 
světa. Hned na začátku Bible čteme, 
že člověk je vrcholným stvořitelským 
dílem, jasně vymodelovaným 
a pozvaným k tomu, aby svůj život sám 
nadále utvářel a zušlechťoval. V tomto 
úhlu pohledu je tedy třeba být dobrým 
hospodářem sebe sama, respektive 
navázat sebevýchovou na výchovu, 
kterou mi dali rodiče. Být dobrým 
hospodářem svého lidství znamená 
zodpovědně pečovat o duši i tělo. 

Dnes je všeobecně známá 
tzv. psychosomatika, tedy propojenost 
tělesných i duševních pochodů v našem 
těle. Ale pozor: Máme v sobě ještě 
dimenzi duchovní. Člověk je tedy 
„trojrozměrný“ ve smyslu jednoty těla, 
duše a ducha. O tělo dbáme zdravou 
životosprávou, návyky, oblékáním… 
O duši pečujeme vzděláváním, 
myšlením, rozhodováním, volbou 
hodnot, rozvíjením schopností… Ale 
nejhlubší smysl a zároveň opravdovou 
hloubku našemu životu dává oblast 
ducha. V ní se ptám: Proč? S jakým 

Farnost
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Pozořice budou 
čerpat vodu 
z hloubky pod 
hladinou moře

Poslední měsíce Pozořice žijí 
stavbou posílení vodovodu, 
kterou zajišťuje i financuje 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko. Ke krátkému rozhovoru 
jsme se sešli s Ing. Markétou 
Staňkovou, která je od roku 2007 
tajemnicí Svazku.

Paní Staňková, kdy byl Svazek 
obcí založen a co je jeho hlavní 
úlohou?

V roce 1993 byl na základě 
zakladatelské smlouvy založen Svazek 
obcí pro vodovody a kanalizace – 
Říčky, který sdružoval obce Kovalovice, 
Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, 
Tvarožná, Velatice a Viničné Šumice. 
Ke dni 31. 12. 2001 došlo ke sloučení 
tohoto Svazku se Svazkem Šlapanicko, 
a to především proto, aby poměrně 
malé obce obou těchto Svazků 
dosáhly na dotace EU, poskytované 
na vybudování splaškové kanalizace. 
To se podařilo a v letech 2005–2010 

byly veškeré členské obce řádně 
odkanalizovány (cca 120 km splaškové 
kanalizace a 13 čerpacích stanic). 
Úkolem Svazku je zabezpečení 
zásobování členských obcí dostatkem 
kvalitní pitné vody a odvádění 
a čištění odpadních vod. K tomu 
samozřejmě patří zajištění provozu 
všech vodovodních zařízení, péče 
o ně a výstavba nových zařízení podle 
potřeb obyvatel obcí.

Pro kolik obcí zajišťujete dodávky 
 vody?

Celkem je to 15 obcí – Babice 
nad Svitavou, Blažovice, Jiříkovice, 
Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-
Horákov, Ochoz u Brna, Podolí, 

Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, 
Šlapanice, Tvarožná a Viničné Šumice. 
Pro obec Velatice zajišťujeme pouze 
odkanalizování.

Z jakého vodního zdroje vlastně 
bereme vodu?

V rámci svazku je voda odebírána 
z brněnského vodovodního systému 
(6 obcí včetně Šlapanic) a zbytek obcí 
je zásoben vodou z hloubkových vrtů 
na Říčkách. Po dokončení stavby 
Šlapanicko, Posílení skupinového 
vodovodu, II. etapa, budou vodou 
z Říček zásobeny mimo Šlapanice 
a Podolí všechny obce Svazku.

Povězte nám o probíhající 
výstavbě v Pozořicích.

Cílem celé akce je posílení 
vodovodní sítě pro obce Svazku 
a následné zásobení většiny členských 
obcí vodou z vlastních zdrojů. 
Konkrétně v Pozořicích má mnoho 

domů problém s nízkým tlakem vody 
a tedy s nedostatečným přívodem vody, 
což je způsobeno špatnými tlakovými 
pásmy. Tento nedostatek vodovodního 
řadu v Pozořicích bude odstraněn 
vybudováním tří nových vodojemů – 
na Loučkách, na Hostěnické 
a U Panenky Marie, což povede 
k vytvoření tří nových tlakových 
pásem. Vlastní stavba v hodnotě 
175 milionů korun zajistí zkapacitnění 
vodovodních přivaděčů mezi Sivicemi, 
Pozořicemi a Kovalovicemi. Dále 
od Jiříkovic na Kobylnice a Praci 
v délce cca 12 km přibude pět nových 
vodojemů – mimo Pozořice ještě Prace 
a Tvarožná – a dojde ke kompletní 
rekonstrukci vodojemu v Sivicích 
a vybudování dalšího jímacího vrtu 
hloubokého cca 350 m poblíž Ranče 
u Jelena.

Celá tato rozsáhlá stavba zajistí 
navýšení kapacity vodovodního 
řadu a také bude vyrovnávat prudké 
výkyvy odběru vody, např. v jarních 

Po dokončení stavby 
budou vodou z Říček 

zásobeny mimo Šlapanice 
a Podolí všechny obce 

Svazku

Rozhovor
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měsících, když občané napouští bazény. 
V kopcovitých Pozořicích se nestává, 
že by voda v případě skokového odběru 
přestala téct úplně, ale projevuje se to 
právě nepříjemným snížením tlaku.

Co nás čeká v následujících 
měsících?

Během listopadu 2020 bude veškerá 
síť vodovodu v Pozořicích přepojena 
na nové vodojemy na Loučkách 
a U Panenky Marie. A do května 2021 
už má být dostavěn i poslední vodojem 
na Jezerách na ulici Hostěnická. Tím 
stavební práce v obci končí a občané 
Pozořic, a Jezer obzvlášť, si budou moci 
konečně oddechnout od náročného 
období objížděk a nepohodlí.

Jaké jsou další projekty Svazku?

Po dokončení výše popsané stavby 
(září 2021) budou členské obce Svazku 
zásobeny dostatkem kvalitní pitné 
vody ze zrekonstruované vodovodní 
sítě, která čítá 4 hloubkové vrty, 
10 vodojemů a cca 120 km vodovodních 
přivaděčů a rozvodů v obcích. Stejně 
tak mají obce zajištěnou likvidaci 

splaškové vody díky 16 malým 
čerpacím stanicím, 150 km splaškových 
stok a centrální čerpací stanici 
v Ponětovicích, která čerpá splašky 
z celého systému do čistírny odpadních 
vod v Modřicích. Tato ČS má letos 
za sebou kompletní rekonstrukci 
za 40 mil. Kč. Sem jsou zaústěny 
i pozořické výlevky a záchody :-)  
Do budoucna Svazek plánuje úpravu 
nového vodního zdroje v blízkosti 
Hostěnického propadání u Kaprálova 
mlýna.

Paní Staňková, máte za sebou 
výstavbu odkanalizování celého 
našeho regionu a ke konci se blíží 
i stavba posílení vodovodu, máte 
ještě čas na nějaké koníčky?

Čas hledám těžko, ale velkou 
radostí je mi práce v ochotnickém 
divadelním souboru Herka při farnosti 
Šlapanice. Poté, co jsem založila dětský 
soubor, se po pár letech přihlásili 
i rodiče dětí, že chtějí také hrát, a tak 
vznikl i velmi aktivní soubor dospělých 
divadelníků. Věnuji se i turistice, letos 
v létě jsme manželem absolvovali pěší 
pouť po stopách sv. Zdislavy, dlouhou 
250 km. S tím také souvisí i můj sen ve 
svazku – vybudovat naučnou stezku po 
zajímavých objektech vodovodu. A ze 
všeho nejraději trávím volné chvíle se 
svým malým vnoučkem :-)

Děkujeme za rozhovor.

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice  M Jan a Ondřej Petrovi

,,Přišlo mi upozornění, že jsem jako 
jeden z posledních zaměstnanců 
nevyplnil (první část tajenky) (druhá 
část tajenky).“

Matematický rébus 

1. vyřešte rovnici
2. pokud má rovnice řešení, dosaďte do 

klíče pod číselnou hodnotu písmeno 
ze sloupce „neznámá“

3. ve druhém řádku klíče pak najdete první 
část tajenky 

Ž A X O L O T D

I R O K R Y S A

R Ý T E A Z L B

A P R S H M O Á

F O B J U Y N Ž

A T O E S Š N Í

Z E B R A B Y R

Z N A P M I Š K

Osmisměrka 

Najděte a vyškrtejte všechna 
slova uvedená pod osmisměrkou. 
Nepřeškrtnutá písmenka pak 
tvoří druhou část tajenky.

ŽIRAFA, ZEBRA, NETOPÝR, 
RYBA, REJSEK, KRYSA, SLON, 
BOBR, AXOLOT, HUSA, 
ŠIMPANZ, MYŠ, ŽÁBA

1 2 3 2 4 5 2 6

Klíč pro tajenku rébusu:

rovnice neznámá

u + 3 = u – 4 u

a · a = 2 · a – 1 a

e + 1 = e – 2 · e e

n · 2 = n · n n

-y + 2y – 2 = 6 – y y

o = 3 – 1 · 0 o

d : 0 = 1 d

t – 8 = t – 7 t

5 + m = 2 · m + 2 : 2 – 1 m

í : 3 = 6 : 2 – 1 í

 
Tajenku nám zašlete na: kniha.pozorice@email.cz.  
Na konci roku z luštitelů vylosujeme pár výherců.
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TANEČNÍ  KROUŽEK  
3 – 7 LET

KDY:   od pondělí 5.10.2020      16.30 – 17.15

KDE:  v Mateřském centru Človíček, Dělnický dům (vchod od hřiště), Pozořice

Tanečně-pohybové lekce jsou zaměřeny na rozvoj  koordinace a fyzické

kondice úměrné věku,  děti  se  učí  vnímat  rytmus a správně držet  tělo.

Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, taneční choreografie jsou

doplněné  hrami,  které  zlepšují  schopnost  improvizace,  koordinace,

orientace v prostoru, možnosti pohybového rozsahu aj.

Lekce vede:   lektorka tance z Taneční školy Aura

Cena kurzu:  13 lekcí /říjen - leden/    660,- (členové MC), 720,- (nečlenové MC)

První lekce je seznamovací, nezávazná – přijďte vyzkoušet.

In
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Kalendář

Říjen 2020
so 3. 10.  Biřmování, 14.30, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie
ne 4. 10.  Dýňobraní a Blešák pro 

Stromík, orlovna
so 10. 10.  Farní pouť do Sloupa
ne 18. 10.  Oslavy 60 let školy, 15.00 
st  21. 10.  ZUŠ open 

út 27. 10.  Oslavy výročí konce 
1. světové války 
a založení republiky

Listopad 2020
pá–ne 20.–22. 11.  Divadelní 

festival, Dělnický dům 
ne 22. 11.  Hudební podvečer se 

svatou Cecílií, 14.30, 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

út 24. 11.  Přednáška Domácí péče, 
17.30, radnice
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Nakolik žijeme 
své životy a nakolik 
máme potřebu žít život 
někoho jiného? V dnešní 
době je stále těžší 
držet si své hodnoty. 
Z jedné strany útočí 
politický marketing 
novodobých mafiánů. 
Z druhé zdvihá prapor 
tatínkův syn přebírající 
nacionalistické otěže od 
zlatokopa sushi. Ostrým 
mečem kosí své bližní 
kardinál a rudá záře 
ne a ne zhasnout. A co 
my s tím? Zahrádku je 
třeba okopat, vlhkou 
zeď omlátit, uklidit 
odpadky a občas se 
skočit pobavit na hody 
či Pozorfest. A pak 
co? Začíst se do pěkné 
knížky u skleničky vína? 
Zanadávat někomu na 
facebooku? Každý podle 
svého gusta. Umřeme 
všichni. Ať už s covidem 
či na infarkt. Zákoutí 
života jsou krásně 
tajemná.

 M Milan Petr

Pozořický zpravodaj 5/2020


