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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé,

před měsícem jsme si připomněli 
30 let od sametové revoluce, jenž naši 
společnost přetvořila od základů. 
Třicet let žijeme v demokratickém 
státě, stejně dlouho můžeme svobodně 
vyjadřovat své názory, volit, podnikat 
nebo cestovat. Dnes se nám to zdá 
samozřejmé, ale před třiceti lety nám 
jiní lidé určovali naše životy, jakou 
školu budeme studovat, co si máme 
myslet, koho máme volit. Sametovou 
revoluci hodnotím pozitivně i přes 
mnohá klopýtnutí a nezdary, které 
následný vývoj přinesl. Listopad 1989 
nám přinesl nejcennější dar, kterým 
je svoboda, a toto v mých očích nic 
nepřebije.

Blíží se doba vánočních svátků, kdy 
máme na sebe a své blízké více času. 
Přeji vám klidné prožití svátků v kruhu 
rodiny a do nového roku hodně zdraví 
a životní spokojenosti.

Váš starosta

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Úklid lesa
Po dvě podzimní soboty jsme pomáhali 
pozořickým lesům, které nyní kosí 
kůrovec. Pod vedením revírníka Radka 
Glosera jsme uklízeli paseky po těžbě, 
aby na jaře mohla proběhnout výsadba 
stromků. Pan revírník nám vysvětlil, 
že množství dřeva, které se musí 
vytěžit a osázet, je čtyřnásobně větší 
než v minulých letech, intenzivně se 
bude těžit ještě čtyři roky a že nejsou 
lidi. Ačkoliv dnes to vypadá chmurně, 
že žádný les nebude, všichni doufáme, 
že příroda si poradí a že dokážeme 
pomocí listnáčů vrátit les do naší 
krásné krajiny.

Děkujeme ČSOP Pozořice a Lesům 
České republiky za přípravu akce 
a těšíme se na jarní sázení v lese.

Výstavba vodojemu na 
Loučkách

Jezeráci si všimli, že se v zatáčce nad 
Ostrůvkem začal na začátku listopadu 
stavět nový vodojem (2 x 100 m³). Je 
to první stavba plánovaného posílení 
vodovodu, dokončení je plánované 
na začátek jara 2020, poté se začne 
s výstavbou vodojemu u Panenky Marie 
nad Pozořicemi. O dalším postupu 
prací a případných omezeních vás 
budeme informovat. V příštím roce 
Vodárenská akciová společnost plánuje 
společnou vycházku po pozořických 
vodojemech, kdy se dostaneme do 
běžně nepřístupných částí.

Hledáme nadšené bajkery 
a bajkerky a jejich rodiče

V příštím roce plánujeme 
za multifunkčním hřištěm pod 
Poustkou vybudovat terénní dráhy 
pro kola. Chystáme projekt a hledáme 
nadšence, kteří chtějí přispět dobrou 
radou, přiložit ruku k dílu nebo je 
projekt zajímá. Dobrých nápadů není 
nikdy dost, pojďte společně do toho! 
Obracejte se na pana Ladislava Stehlíka, 
který je velký odborník na terénky 
(servis@coolo.cz) a nebo na starostu 
(starosta@pozorice.cz).

Chodníky
V současné chvíli pracujeme 

projekčně na třech chodnících:

Kovalovická ulice – délka 260 m, 
máme vyřízené stavební povolení na 
chodník a veřejné osvětlení, žádáme 

o 95% dotaci z evropských peněz a na 
jaře bychom mohli začít stavět.

Holubická ulice – délka 218 m, 
projektujeme chodník od ulice 
U Školy po ulici Pod Poustkou 
a předpokládáme, že v jarních měsících 
budeme mít stavební povolení.

Úvoz – Hostěnická po Oulehla – 
délka 966 m, máme hotovou 
projektovou dokumentaci, požádali 
jsme o územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Zároveň jsme nechali 
vyprojektovat nové veřejné osvětlení, 
které se bude budovat po částech. 
Výstavbu chodníku plánujeme na 
konec roku 2020 až 2021.

Oprava Malých Lipek
V lednu 2020 proběhne na 

radnici setkání nad projektem opravy 
ulice v Malých Lipkách. Hlavní cíl 
je zvýšení bezpečnosti provozu, 
zklidnění dopravy na 30 km/hod 
a umožnění parkování vozidel ve 
vjezdech v předzahrádkách. Chceme 

Poděkování
Infocentrum obce tímto děkuje 

všem obětavcům, kteří se podílejí 
na přípravě zpravodaje. Ať již jde 
o psaní článků, pořizování fotografií, 
korektury či distribuci zpravodaje. 
Zvláštní poděkování patří panu 
Janu Šujanovi, který nám pomáhal 
roznášet zpravodaj více než dvacet 
let. Přejeme vám poklidné vánoční 
svátky.

Radnice
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slyšet názory občanů, kterých se 
výstavba dotýká, a zohlednit jejich 
přání a požadavky v projektu. Pokud 
bydlíte v Malých Lipkách, dostali jste 
se zpravodajem do schránky i projekt 
rekonstrukce.

Zásilkovna v Pozořicích
Na Městečku č. 247 v prostorách 

cykloservisu Coolo.cz můžete nově 
využít služeb Zásilkovny. Ti, kteří 
nakupují přes internet, tak mohou 
ušetřit na dopravném. Otevírací doba 
je: Út, Čt 12:00–16:00, St 12:00–17:00, 
Pá 09:00–16:00.

Multifunkční hřiště za školou
Na začátku října jsme kopli na 

fotbalovém tréninkovém hřišti ne 
do balónu, ale do země. Začali jsme 
s výstavbou školního hřiště. Situace 
se nám komplikuje nestandardním 
podložím, které je zčásti tvořené 
navážkou. S projektantem a stavebním 
dozorem jsme našli řešení, jak se 

vyhnout případným problémům 
v dalších fázích stavby. Plánujeme 
navíc vybudování chodníku a malého 
parkoviště pro sportovce mezi ulicí 
Pod Poustkou a novým hřištěm. 
Omlouváme se všem Pozorákům za 
komplikace spojené se stavbou. Věříme, 
že příští rok zmizí bagry a po ploše se 
budou prohánět školáci a odpoledne 
naše spolky.

Sázení stromů
9. listopadu vysazovaly rodiny dětí 

narozených v posledním roce stromky 
Za Humny na Jezerách. Organizace 
Sázíme stromy, z.ú., která akci zaštítila, 
sází stromy po celé České republice. 
Propojuje sponzory s chutí darovat 
peníze na smysluplný projekt a obce, 
které chtějí obnovovat a vysazovat nové 
aleje stromů, sázet remízky, doplňovat 
stromy do sadů a sázet stromy a keře 
všude tam, kde to dává smysl.

Po dohodě s komisí pro životní 
prostředí jsme vybrali pro výsadbu 

staré ovocné odrůdy a keře. Stromy 
podél polní cesty poskytnou časem stín 
a ovoce lidem, úkryt ptákům, v keřích 
se může zabydlet drobná polní zvěř. 
Takto osázené pásy pomohou zadržet 
vodu, jsou prevencí vodní a větrné erozi 
a v neposlední řadě zpříjemní klima, 
což oceníme hlavně v parném létě.

Každý vysazený stromek teď 
hrdě nese jméno jednoho malého 
„Pozoráčka“. Staré odrůdy jsme 
vybírali záměrně – mají symbolizovat 
historii a tradice místa, ve kterém 
budou děti vyrůstat a ze kterého budou 
čerpat zkušenosti do dalšího života. 
Máme velkou radost, že navzdory 
nepříznivému počasí se sázení 
zúčastnily téměř všechny oslovené 
rodiny. V radostné tradici budeme 
pokračovat i v příštím roce. Video ze 
sázení můžete vidět na Facebooku – 
U nás v Pozořicích anebo na Youtube 
kanále městyse Pozořice.

Rozkvetlé Pozořice
6 000 cibulí jarních kytek vysázeli 

během podzimu pozořičtí stárci a žáci 
druhého stupně ZŠ Pozořice. Malí 
i velcí zahradníci byli plni elánu, 
nadšení někdy převážilo nad umem, 
a tak se těšíme, že na jaře rozkvetou 
záhony Na Městečku, V Zámku, 
u zdravotního střediska, v Parku 
legionářů, v Kadlátečkách a na 
točně na Jezerách zářivými barvami 
tulipánů, narcisů a krokusů. Za pomoc 
s výsadbou moc děkujeme jak stárkům, 
tak i pedagogům a dětem ze základní 
školy. Byli jste skvělí!

Třídění kovů
Od ledna 2019 je možné společně 

s plastem odevzdávat k recyklaci 
i hliníkové plechovky od nápojů, víčka 
od jogurtů a konzervy od potravin. 
Do kontejnerů na kov dávejte ostatní 
kovový odpad. Abychom ulehčili práci 
technické skupině, ukládejte prosím 
veškerý kovový odpad demontovaný, 
plechové nádoby sešlápnuté. Výsyp 
kontejnerů zajišťuje technická 
skupina – musí je svézt, kontejnery 
vysypat, odpad roztřídit a zase 
kontejnery rozmístit na stanoviště. Je 
škoda, pokud se taková práce musí 
dělat zbytečně často kvůli neefektivně 
plněnému kontejneru.

Nová svozová firma
Ke 31. 12. 2019 skončí smlouva 

o likvidaci a odvozu odpadů s firmou 
Suez. Bylo vypsáno výběrové řízení 
a z firem zapojených do soutěže 
zvítězila společnost Respono z Vyškova, 
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která přišla s nejvýhodnější nabídkou. 
Svoz odpadu bude probíhat stejným 
způsobem, jak jsme byli zvyklí. 
Mění se jen den svozu plastů, papíru 
a kontejnerů na sklo – nově to bude 
středa. Směsný komunální odpad 
a bioodpad se budou vozit v pátek. 
I nadále se budou u jednotlivých 
domácností načítat kódy na označených 
nádobách. Respono netrvá na ukládání 
drobného papíru do plastových pytlů, 
je možné jej hromadit do papírové 
krabice.

V příloze tohoto zpravodaje najdete 
svozový kalendář pro rok 2020 a také 
přehledný návod, jak správně třídit. 
Změna svozové firmy ze začátku jistě 
přinese pár zmatků a bude chvíli trvat, 
než se svozová četa seznámí se specifiky 
Pozořic a vše bude dobře fungovat. 
Pomůže, když budou nádoby a pytle 
s odpadem vystaveny na dostatečně 
viditelném místě. Děkujeme předem za 
trpělivost.

Audit Family Friendly 
Community

21. 11. se na radnici podruhé sešla 
pracovní skupina projektu Audit 
Family Friendly Community – obec 
přátelská rodině. Tentokrát jsme 
vyhodnocovali vyplněné dotazníky. 
Všímali jsme si podnětů ke zlepšení, 
které se v dotaznících objevovaly 
nejčastěji. Z námětů s nejvyšším 
počtem hlasů nyní pracovní skupina 
vybere 15 bodů a předloží je ke 
schválení k realizaci zastupitelstvu 
městyse. Po schválení máme tři roky 

na realizaci. Pokud se vše podaří, 
získají Pozořice označení Obec 
přátelská rodině. A budu ráda, když 
toto označení nebude jen formální 
nálepkou, ale bude vyjadřovat skutečný 
postoj městyse vůči všem občanům. 
Děkuji všem, kteří jste se do projektu 
zapojili – ať jako člen pracovní skupiny 
nebo jste si dali práci s vyplněním 
dotazníku. Všechny podněty jsou pro 
nás důležité a budeme rádi, když nám 
svoje potřeby budete sdělovat i nadále – 
bez dotazníků. Soupis všech odpovědí 
z dotazníků najdete na webu městyse, 
na FB a k nahlédnutí je i na radnici.

 

Pro naše seniory
Setkání jubilantů v Dělnickém 
domě

Jen co jsme přivítali novorozené 
občánky Pozořic, už jsme se těšili 
na oslavu jubilantů. 96 občanů letos 
oslavilo významné životní jubileum. 
70, 80, 90 let života, to už si zaslouží 
pořádnou oslavu! Oslavenců byl plný 
sál v Dělnickém domě. Po výjimečně 
vydařeném programu žáků ZUŠ 
byl prostor pro setkání a povídání. 
Hudební doprovod skvěle zajistila 
skupina Metropol ze Sivic. Taneční 
melodie brzy zvedly ze židlí i unavené 
nohy a tancovalo se a zpívalo do 
pozdního večera.

Narozeninové oslavy se většinou 
pořádají pro potěchu oslavence. Ale 
tentokrát mám pocit, že obdarovanými 
byli hlavně pořadatelé. Naši jubilanti 

nám ukázali, že umí slavit se vší 
parádou a že my později narození se 
ještě máme co učit. Už teď se těšíme na 
oslavu v příštím roce.

Děkujeme všem, kteří na společnou 
oslavu přišli, byť pro mnohé to 
znamenalo náročné překonání 
zdravotních obtíží a narušení 
zaběhlého pořádku dne. Naši senioři 
jsou opravdovým bohatstvím Pozořic.

Senior bus
Od 6. ledna bude ve zkušebním 

provozu nová služba městyse Senior bus.

Pro koho je služba určena?
Pro občany starší 70 let

Kdy bude služba fungovat?
Každé úterý od 7:00 do 13:00

Jak si mohu službu objednat?
Nejpozději 24 hodin předem na 
telefonu 544 226 046 (sekretariát 
radnice) nahlaste čas a adresu, kde 
vás má Senior bus vyzvednout. 
Dejte nám vědět i plánovaný čas 
návratu, abychom mohli cesty dobře 
naplánovat.

Kam se mohu se Senior busem 
svézt?

Všude po Pozořicích – k lékaři, do 
obchodu, do lékárny, na hřbitov, na 
Jezera nebo za přáteli na návštěvu.

Kolik peněz mě bude cestování 
se Senior busem stát?

Jedna jízda bude stát 25 Kč. Za cestu 
např. k lékaři a zpět zaplatíte 50 Kč. 
Auto vás vyzvedne u domu, doveze, 
kam potřebujete, a zase odveze zpět 
domů.
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Krátce ze 
zastupitelstva 
městyse 
(dále „ZM“)
22. října 2019 ZM schválilo:
• vypracování projektové dokumentace 

chodníku a parkoviště od ulice Pod 
Poustkou po kabiny SK Pozořice

• zadání projektové dokumentace 
Pump Track (terénní dráha pro 
kola) mezi multifunkčním hřištěm 
a Poustkou na pozemcích městyse

• výběr dodavatele RESPONO, a. s. 
s nejnižší nabídkovou cenou na svoz 
a likvidaci komunálního odpadu

• vypracování projektové dokumentace 
ve stupni pro územní řízení na veřejné 
osvětlení Úvoz–Hostěnická

• smlouvu o partnerství a vzájemné 
spolupráci za účelem realizace 
projektu „Chodník v ulici 
Kovalovická“ s obcí Kovalovice

Kompletní výpisy z jednání ZM 
najdete na www.pozorice.cz.

 

První adventní 
neděle 
v Pozořicích

Opět po roce jsme pro vás připravili 
krásnou 1. adventní neděli. Od 
14 hodin jste si mohli na regionálním 

řemeslném jarmarku pořídit originální 
dárečky: šité doplňky, šperky, svíčky, 
voňavé vosky, keramiku, háčkované 
drobnosti, homemade mýdla, perníčky, 
pivní speciály z Rousínova, med, 
adventní a vánoční věnce a květinové 
vazby, dřevěné výrobky a další. Pro 
děti byly připraveny dílničky, na 
kterých si nazdobily perníček, vyrobily 
andílka, vánoční hvězdu, stromeček 
nebo lampičku. Od 15 hodin se orlovna 
rozezněla tóny pečlivě nacvičených 
skladeb žáků ZUŠ Pozořice, které 
vystřídala Pošukovská schola, a poté 
následovalo vystoupení souboru Orlík 
a dalších dětí cvičících na orlovně.

Kdo by odolal setkání u svařáku, 
punče, medoviny a hřejivé zelňačky?

Orel Pozořice + městys Pozořice + 
Klub žen Pozořice

 

MAS Slavkovské 
bojiště
– otevřené místní partnerství 
obcí, podnikatelů, spolků 
a aktivních občanů

Místní akční skupina (MAS) 
Slavkovské bojiště je spolek, který 
se snaží být aktivní ve svém regionu 
různými formami. Jednou z nich je 
přerozdělování evropských peněz 
na rozvoj místních obcí (na školy, 
školky, chodníky) nebo na podporu 
zemědělců nebo živnostníků. MAS 
žadatelům podává při zpracování jejich 
žádosti pomocnou ruku. Projekty 
administruje, poskytuje individuální 
konzultace, radí s projektovým 
záměrem, se zpracováním žádosti a až 
po podání žádosti o platbu je žadatelům 
k dispozici v kanceláři MAS, v budově 
obecního úřadu v Hruškách u Brna.

Na přelomu roku 2019/20 bude 
vyhlášena další výzva, příjem žádostí 
bude otevřen do dubna 2020. Finanční 
příspěvky jsou ve výši 45 % – 50 % 
a jsou určené na pořízení strojů, 
vybavení nebo stavby v zemědělské či 
nezemědělské výrobě.

Od roku 2017 MAS vyhlásila 
a úspěšně ukončila 8 výzev 
z Integrovaného regionálního 
programu (IROP), 3 výzvy z Programu 
rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ). Z programu IROP byla rozšířena 
ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá-Horákov,  
MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí 
Sokolnice a Moutnice, z programu 
Zaměstnanost byly např. podpořeny 
příměstské tábory v Němčanech, 
Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. 
Celková alokace 12 mil. Kč pro OPZ ve 
vyhlášených výzvách byla přerozdělena 
celá, v IROP bylo z celkové alokace 

70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., 
v PRV bylo z celkové alokace 25 mil. Kč 
vyčerpáno 15,5 mil. Kč.

Jinou formou podpory regionu jsou 
vlastní projekty MAS, např. projekty 
spolupráce s ostatními MAS nebo 
například finanční podpora malých 
spolků v území prostřednictvím 
tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci 
Jihomoravského kraje a vlastním 
finančním prostředkům v letošním 
roce MAS podpořila 10 kulturních 
a sportovních akcí, např. benefiční 
koncert v Šaraticích, minivolejbalový 
turnaj pro děti v Hruškách, Divadelní 
festival ve Tvarožné, folklórní den 
v Telnici nebo seminář s odborníky 
pořádaný hrušeckými hasiči pro 
děti a veřejnost o požární prevenci 
a pravidlech první pomoci. MAS počítá 
s podporou spolků i v příštím roce.

 M Hana Tomanová
 

Inzerce
Ceník inzerce ve zpravodaji platný 

pro rok 2020:

1 strana – 1500 Kč

1/2 strany – 750 Kč

1/3 strany – 500 Kč

1/4 strany – 375 Kč

1/8 strany – 190 Kč

Inzerci objednávejte na 
info. pozorice@email.cz.
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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 podnikli výpravy na 
Jelenici, okresní skautskou základnu 
Ketkovák, na horolezeckou stěnu 
v Brně. O některých z nich se dozvíte 
více níže.

I na vánoční prázdniny chystáme 
řadu výprav do přírody, na výstavy 
a podobně. Ale také jako v minulých 
letech se před Vánocemi aktivně 

zapojíme do roznášení Betlémského 
světla, krásného symbolu porozumění 
mezi lidmi, a po Novém roce do 
Tříkrálové sbírky. Betlémské světlo 
převezmou naši skauti letos ve Vídni 
v sobotu 14. 12., občané našeho  
městyse ho budou moci získat na 
sousedském štědrovečerním setkání 
u Jezerské zvonice 24. 12. v 17 hodin, 
nebo se mohou napsat na úřadě našeho 
městyse a skauti jim ho donesou před 
Vánocemi domů.

A hlavně se chceme v družinách 
věnovat výchovné práci dětí podle 
skautských stezek.

Děkujeme všem, kteří nám s naší 
činností pomáhají a podporují nás. 
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce 
a vše dobré v novém roce 2020.

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

Světové skautské Jamboree 
2019

Světové skautské setkání, neboli 
World Scout Jamboree, je největší 
skautská akce, která existuje. Jednou 
za 4 roky se do jedné oblasti sjedou 
desítky tisíc skautů z celého světa. Letos 
se do Západní Virginie v USA sjelo 
přes 45 tisíc skautů a skautek ze 152 
zemí světa, aby po dobu 12 dní zkoušeli 
všemožné aktivity a navazovali nová 
přátelství se zástupci ostatních zemí. 
Samotné heslo letošního jamboree 
znělo „Unlock a new world“, tedy volně 
přeloženo „Odemkni si nový svět“.

Účastníci vskutku mohli 
„odemknout“ své dveře k přátelům 
z celého světa a nevídaným zážitkům. 
Na jamboree bylo k dispozici nespočet 
aktivit, jako například kilometr dlouhá 
zip-line, potápění, raftování na divoké 
řece, sjíždění desítek kilometrů trailů 
na horských kolech, skateboardy, 

střílení z luků nebo i házení sekerou. 
Nemohlo chybět ani ochutnávání 
pokrmů z kuchyní celého světa. 
Kromě oficiálních jídelen některých 
zemí (USA, Velká Británie) se dalo 
ochutnávat i v kempech jednotlivých 
zemí. Mně osobně nejvíce chutnala 
kuchyně z Malajsie. V neposlední řadě 
se ve velkém vyměňovaly předměty 
jako šátky, nášivky, batohy nebo 
kroje. Výčet dalších aktivit by mohl 
pokračovat téměř do nekonečna.

A co říci závěrem? Snad jen to, že 
si to všichni náramně užili a budou 
vzpomínat celý život… Navázali jsme 
spoustu nových přátelství, poznali 
kulturu z celého světa z první ruky, 
a to vše v duchu míru, přátelství 
a jednoty, které s sebou skauting nese. 
Zážitek to byl vskutku fantastický 
a neopakovatelný…

 M Jan Kvapil, 1. koedukovaný oddíl 
Mokrá-Horákov, účastník Jamboree
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Vlaštovky létají i v noci
Hned o týden později se vydala na 

stejné místo družina Vlaštovek. Bylo 
období Dušiček, tak jsme si připomněly 
památku zesnulého bratra Mgr. Aleše 
Tinky, u jehož památníku jsme zapálily, 
jako mnoho dalších lidí, svíčku. 
Připomínaly jsme si historii skautingu, 
která je pro nás všechny skauty moc 
důležitá. Hra probíhala v lese, po 
kterém skautky hledaly údaje a musely 
si je zapamatovat. Aby to nebylo jen na 
chvilkovou paměť, zjištěné informace si 
skautky měly zapamatovat co nejdéle – 
odpoledne je totiž čekala soutěž, ve 
které tyto informace využily. Výpravy 
se zúčastnily skoro všechny Vlaštovky, 
mohly jsme díky tomu tmelit kolektiv 
a trénovat podporu jeden druhého 
i u kolektivních her jako je třeba 
Rozdupka, při které se naučily mlčky 
komunikovat jen posunky, a tak se hra 
stala skoro nekonečná. Kdyby nebyla 
tma tak brzy, nemusely jsme končit. 
Pro zahřátí jsme měly nejen teplý čaj 
v Jelenici, ale i velký oheň, který si 
připravily samy skautky. Zpívaly jsme, 
opékaly buřty a hrály hru Kontakt. 
Nesmím zapomenout na noční hru 
v lese, kdy skautky neměly žádné světlo 
a musely najít vedoucí, které jen jednou 
za čas blikly baterkou. Hra byla velmi 
rychlá, protože skautky okolí Jelenice 
už dobře znají a rychle své ztracené 
vedoucí našly. Doufám, že na příští akci 
se zase sejdeme v tak hojném počtu.

 M Marie Pölzerová 
zástupkyně vedoucí 1. dívčího oddílu 

Pozořice

Lední medvědi na Marsu
V termínu podzimních prázdnin 

vyjela družina Ledních medvědů 
k vesnici Senorady. V sobotu a v neděli 
jsme putovali po okolí, sami si vařili 
a spali ve stanech. Po mši svaté jsme 
se vydali na skautskou chatu pod 
Ketkovákem, kde jsme strávili čas až do 
středy. Několik metrů vedle nás tekla 
řeka Oslava. Celou dobu nás provázelo 
na konec října nezvykle teplé počasí, 
kdy se občas dalo chodit i v tričku 
s krátkým rukávem.

Tématem výpravy byl pobyt 
na planetě Mars, kde jsou drsné 
podmínky, jako všude ve vesmíru. 
V rámci jedné bojové hry došlo 
dokonce i k večernímu brodění řeky, 
které nakonec všichni zvládli a dokázali 

tak, že si je NASA vybrala správně. 
Samozřejmostí byly i ranní rozcvičky, 
aby si kosmonauti udrželi řádnou 
fyzickou kondici. Především se snad ale 
podařilo utužit jádro družiny, které se 
této prodloužené výpravy zúčastnilo, 
a je jasné, že o zážitky nouze také 
nebude.

 M Marek Šmerda  
1. chlapecký oddíl Pozořice

Modrá šestka se nebojí
Začátkem podzimních prázdnin 

měla výpravu i Modrá šestka. Světlušky 
se vydaly na známou chatu Jelenici, 
která je v lese nedaleko Pozořic. Jelikož 
zde ještě všechny nebyly, seznamovaly 
jsme se s jejím okolím. Snažily jsme 
se ho vnímat všemi smysly, stavěly 
domečky pro skřítky, hrály spoustu 
her v chatě i venku, pomáhaly jsme 

s úklidem a uskladněním dřeva 
a večer holky čekala stezka odvahy, 
kterou všechny úspěšně zvládly. Aby 
se světlušky už pro příště tolik nebály, 
vyráběly jsme lucerny ze zavařovacích 
sklenic. Moc nás to všechny bavilo 
a protože zatím ještě nebyla taková 
zima, poslední večer jsme opékaly 
buřty u táboráku. Už se těšíme, až zase 
společně někam vyrazíme.

 M Alice Pölzerová, 1. dívčí oddíl Pozořice

Skautský ples 2020
Srdečně vás zveme na Skautský ples, 

který se bude konat po několika letech 
1. února 2020 v Kulturním domě 
v Sivicích. Čeká vás bohatý program 
a spousta zábavy. Celým večerem vás 
provede Spazier Gang.  
Těšíme se na vás!

 M skauti a skautky
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Fotbal SK 
Pozořice

Sezóna 2019/2020 je ve své polovině 
a v následujících řádcích naleznete 
aktuální dění v našich mužstvech. 
Velké poděkování patří všem, kteří se 
o fotbal v Pozořicích starají.

Mladší přípravka U9 + nábor
V září 2018 jsme začínali trénovat 

se dvěma hráči. Krátce poté se objevili 
další zájemci a v současné době 
se na tréninku pravidelně schází 
12–15 malých fotbalistů. Snažíme 
se s Pavlem Müllerem, s nímž se 
v trénování střídáme, naučit kluky 
základům fotbalu. Musím přiznat, že 
i po tak krátké době, po kterou zatím 
trénujeme, udělali naši malí bojovníci 
velký pokrok, za což jsme na ně moc 
hrdí. Na podzim jsme se účastnili 
okresní soutěže, kde si kluci vedli 
výborně. Přes zimní sezónu se budeme 
účastnit turnaje na Lesné a v hale 
se budeme soustředit na zlepšování 
fyzičky. Velký dík patří všem rodičům 
za výbornou spolupráci.

 M Libor Malach, trenér U9

Starší přípravka U11
V kategorii U11 jsou kluci ve 

věku 9–10 let, kteří hrají fotbal už 
víc než 3 roky. Ovšem neustále 
s nimi pracujeme na zásadách, které 
jsme si stanovili na počátku jejich 
fotbalové kariéry. Mezi nejdůležitější 
patří vychovat z nich sebevědomé 

a ambiciózní děti, které baví sport 
a pohyb v partě dobrých kamarádů, ale 
i třeba respektování daných pravidel.

Jako každé fotbalové mužstvo se 
zúčastňujeme také soutěží. V letošním 
roce hrajeme 3. třídu okresu  
Brno-venkov. S konkurencí týmů 
z okolních vesnic jsme si poradili na 
výbornou a z 8 zápasů jsme 6x vyhráli 
a pouze 1x remizovali a 1x prohráli.

Protože jsme již před sezónou 
tušili, že výkonnost kluků je vyšší 
než lokální úroveň, rozhodli jsme se 
zároveň přihlásit do krajské soutěže 
přípravek, která větším klubům slouží 
jako příprava na žákovskou ligu 
a možná i jako první krok pro výchovu 
budoucích profesionálních fotbalistů. 
Ač jsme do soutěže vstupovali jako 
outsider, ve většině zápasů jsme se 
soupeřům vyrovnali jak herně, tak 
i výsledkově. K nejcennějším „skalpům“ 
pro nás patří vítězství nad mužstvy 
Hodonína, Znojma či Břeclavi.

V zimní přípravě kluky čekají 
tréninky v tělocvičně, účast v halové 
zimní lize i několik dalších turnajů 
a přátelských zápasů, abychom klukům 
umožnili pravidelné sportování 
minimálně 2x týdně.

 M Jiří Barták, trenér U11

Mladší žáci U13
Po podzimní části soutěže 

okresního přeboru mladších žáků jsme 
na 6. místě s aktivním skóre 57:25. 
Nejlepším střelcem týmu je zatím Jakub 
Štourač – 25 gólů.

Dorost U19
Naši dorostenci, kteří jsou nejen 

dobrými fotbalisty, ale i skvělou partou, 
letos začali svou herní pouť v krajské  
I. třídě a daří se jim jako nováčkovi 
velmi dobře. V současné době hájí 
polovinu tabulky (7. místo) s bilancí 
5 výher, 5 proher a 2 remízy. Kluci 
zjišťují, že hrát se dá s jakýmkoliv 
soupeřem a po kvalitní a tvrdé zimní 
přípravě budou dál bojovat v jarní části 
o dobré umístění. Nejlepším střelcem 
týmu je zatím Filip Bureš – 9 gólů.

 M Jiří Strejcius, trenér U19

Muži „A“
Po krátké letní pauze jsme se v půli 

července začali připravovat na novou 
sezónu v okresním přeboru. V letní 
pauze proběhla revitalizace trávníku, 
takže herní tréninky jsme museli 
absolvovat na hřišti v Sivicích, čímž 

chceme sousední obci poděkovat. 
Odehráli jsme 3 přípravná utkání, 
všechna na půdě soupeře, v nichž 
jsme 2x vyhráli a jednou prohráli. Do 
týmu se vrátil z Dražovic dlouhodobě 
zraněný odchovanec Milan Staněk a po 
nemoci uzdravený Jakub Zábojník. 
Z dorostu přešel do mužů Honza 
Adámek a jako úplně nová posila 
přišel Tomáš Chytil z Nížkovic. Naším 
cílem v nové a podstatně těžší soutěži 
bylo vyhnout se sestupovým příčkám 
a pokusit se držet okolo 10. místa. To se 
nám po první části sezóny povedlo nad 
míru dobře, ale zatím jsme jen v půlce 
cesty!

Po podzimní části se nacházíme 
na krásném 7. místě se ziskem 19 bodů 
a aktivním skóre 42:39. Nejlepší střelec 
(a současně druhý nejlepší střelec 
celého OP): Tomáš Slavík – 13 branek.

Díky všem našim fanouškům, 
kteří nám věřili i v těžkých chvílích 
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a neztratili víru – hráči se jim za to 
myslím patřičně odměnili. V zimě se 
budeme snažit o poctivou přípravu 
a pokusíme se navázat na úspěšný 
podzim. Doufám, že jsme předvedenými 
výkony naše fanoušky bavili a ti si 
najdou cestu i v jarní části soutěže.

 M Pavel Titz, trenér muži „A“

Muži „B“
Ve IV. tř. okresní soutěže se „B“ 

tým pohybuje zhruba v polovině 
tabulky. Aktuální umístění je 6. místo. 
Nejlepším střelcem týmu je zatím Pavel 
Zouhar ml. – 9 gólů.

Pro aktuální informace 
sledujte naše webové stránky 
www. skpozorice. cz nebo facebookový 
profil www. facebook. cz /  SKPozorice.

 

Co se děje na 
Dělňáku

Letos naposled „ahoj“ všem přátelům 
dobré zábavy a našeho spolku.

Letošní podzim byl pro některé 
naše členy spolku mimořádný a zvláště 
významný. Důvod byl ten, že patří 
současně k zakládajícím členům T. O. 
SAMOTA, která právě letos oslavila 
40. výročí svého založení. A tak šerif 
Rendy (Jiří Baše) zavelel a ostatní 
žijící členové – Dan (Mira Bajer – 
dlouholetý správce kempu EL-Dorado 
na Říčkách – Pozořická salaš – 
pozn. autora), Tom (Karel Drápal – 

kuchař a předseda poroty našich 
soutěží) a Talda (Miloš Florián – bývalá 
tiskárna v Pozořicích) se ujali přípravy 
celé akce. A protože každá ruka dobrá, 
rád jsem přiložil také svoje ruce k dílu.

Zakládající oheň SAMOTY zahořel 
před čtyřiceti lety, sice v kempu Zelené 
údolí nedaleko Rapotic, v tehdejším 
ráji všech trampů z Moravy a okolí, 
členové ale jako své zázemí už 
mnoho let využívají právě krásné 
údolí Říčky u Pozořické salaše. A tak 
byla volba jasná – připravit výroční 
oheň právě tam. Pozvání přijalo asi 
čtyřicet kamarádů ze spřátelených 
osad ze širokého okolí Brna, kteří 
se sešli, aby prožili nádherné dva 
dny v lůně přírody, mezi kamarády 
a kamarádkami, zavzpomínali na 
mladá léta i na ty, kteří se tohoto dne 
už nedožili. Od samého poledne se 
scházeli ženský a chlapi v maskáčích, 
na zádech usárny, bágly a kytary či 
jiné nástroje. Odpoledne bylo plné 
povídání, vzpomínání, prohlížení 
kronik a trampských her typu „letí 
šíp savanou“ (střelba z luku). Pak se 
náhle zešeřilo a šerif Rendy vydal 
pokyn: „Volám oheň“ a za zvuku 
indiánského bubínku kamarádi zapálili 

slavnostní oheň ze čtyř světových 
stran. Trampská hymna „Vlajka“ 
a osadní píseň „Samota“ od Wabiho 
Ryvoli (kterou Wabi zahrál těsně 
před založením osady před čtyřiceti 
lety na večeru Písně táborových 
ohňů a symbolicky ji z podia členům 
osady věnoval) pak odstartovaly 
nekonečný maraton zpěvu a zábavy 
do ranních hodin. Pro zahnání hladu 
jsme kamarádům navařili plný kotel 
bigosu, který mnozí z nich do té doby 
vůbec neznali. Ač ho bylo pro jistotu 
dvakrát víc než zúčastněných, druhý 
den k obědu musely přijít na řadu 
konzervy a špekáčky, kotel nebylo 
třeba ani umývat. Při rozchodu každý 
kamarád a kamarádka obdrželi 
krásnou památeční „placku“ a já děkuji 
za nádherné chvíle, kterých jsem se 
směl zúčastnit.

V sobotu 19. 10. 2019 jsme se 
rozloučili s letošní sezónou naší již 
tradiční akcí. Na Dělňáku proběhl 

5. ročník minifestiválku trampské 
muziky – Léto už má celtu sbalenou – 
který pořádáme společně s Expozicí 
trampingu Brno. Veliké poděkování 
patří všem kamarádům z místní osady 
Samota a samozřejmě kamarádům 
z Trampingu, kteří celou akci připravili. 
Už první účinkující – Experiment 
72 – vyprovokoval ke zpěvu, ale 
i zvedl ze židlí k tanci spoustu sedících 
posluchačů a ve stejném duchu se 
pak nesl i celý večer. Honza Budín 
ke známým písním přidal i něco ze 
svého nového CD „Kaplička“ a kapela 
Otisk pak završila večer nádherným 
čtyřhlasým vokálem. A nebáli se ve 
svých aranžích zavítat i daleko od 
folku nebo country. „Ta naše písnička 
česká“ od Karla Hašlera v provedení 
tohoto uskupení byla doslova zlatým 
hřebem večera. Velmi příjemný hlas 
konferenciérky Monči Bartoškové, 
která nás celým večerem provázela, byl 
pak jen pověstnou třešinkou na dortu. 
Výbornou atmosféru tak nezkazila ani 
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absence zvukaře, který ochořel těsně 
před koncertem. Výborně ho zastali 
kluci z Experimentů, kteří celou akci 
ozvučili na svoji aparaturu, za což 
jim patří veliký dík. Veliká smůla pak 
potkala kapelu Kósavá deka, která měla 
při cestě nepříjemnou autonehodu, takže 
jsme jim celý večer drželi palce a museli 
jsme se obejít bez jejich vystoupení. 
Jsou ale všichni v pořádku, tak se 
budeme těšit, že je uslyšíme příště.

Léto už je nenávratně za námi, 
podzimní plískanice jasně naznačují 
brzký příchod zimy a adventního 
předvánočního času… Času klidu 
a míru, adventních a vánočních 
koncertů, času vánočních jarmarků, 
dárků a oslav zrození Krista 
a v neposlední řadě i oslav přivítání 
Nového roku. I náš spolek už 
intenzivně pracuje na přípravě akcí 
v roce 2020 a budeme se těšit na setkání 
s vámi. A tak dříve, než se rozloučím, 
dovolte, abych vás srdečně pozval na 
náš již tradiční „Jezerský netradiční 
ples“, tentokrát s oblíbenou kapelou 
Zelená pára, se spoustou dobré zábavy, 
rockové muziky, s bohatou tombolou 
a v neposlední řadě s tím nejlepším 
gulášem z naší gulášové soutěže. 
Budeme se na vás těšit 1. února 2020 
ve 20 hodin v Pozořicích na Dělňáku.

Krásný a klidný adventní čas, 
šťastné a veselé prožití svátků 
vánočních a mnoho zdaru a úspěchů 
v novém roce 2020 vám srdečně přeje 
Spolek „Na Dělňáku“.

 M Petr Hromek, předseda

 

Dětský lesní klub 
Stromík
Kavyl oslavuje 10 let 
vzdělávání v přírodě! Pojďte 
s námi do přírody!

Spolek Kavyl z.s. byl založen 
v roce 2011. Od počátku provozuje 
Dětský lesní klub Stromík v Pozořicích 
a místním i přespolním dětem tak 
umožňuje pravidelné předškolní 
vzdělávání podle programu lesní 
pedagogiky. Naše činnost zaujala 
také rodiče v Líšni, kde vznikly pod 
naším vedením Lesní mateřská škola 
Mariánka (2013) a Dětský lesní klub 
Kvítek (2016). Činnost spolku je 
podporována a rozvíjena především 
rodiči dětí. Po celou dobu činnosti 
spolek nabízí prorodinné aktivity, 
do nichž se může zapojit i veřejnost 
a všichni ti, kdo mají chuť se svými 
dětmi, rodiči či prarodiči něco 
podnikat (kroužek Výletníček na jaře 
a na podzim, jednorázové přírodovědné 
expedice, výlety po okolí atd.).

V zázemí klubu jsou také 
pořádány přednášky, hudební či 
divadelní představení (Rodinné 
divadelní odpoledne), organizovány 
volnočasové kroužky, příměstské 
tábory a prožitkové programy, slaveny 
místní tradice. Činnost Kavylu je 
pestrá díky aktivní spolupráci s rodiči 
dětí, místní komunitou, dalšími 
spolky a samosprávou v Mikroregionu 
Roketnice a v Líšni. Jsme dlouholetými 
členy Asociace lesních mateřských 

škol a poskytujeme konzultace nově 
vznikajícím dětským lesním klubům. 
Snažíme se, aby naše lesní školky byly 
příjemným místem, kde se každý, dítě, 
rodič i pedagog, cítí vítaný, přijímaný 
a respektovaný. Zdravé sebevědomí, 
soucit a úcta k ostatním lidem 
a pokorný vztah k přírodě, to jsou 
nejvzácnější dary, které bychom chtěli 
dát našim dětem.

Naši činnost a plány k oslavám 
našeho výročí můžete sledovat 
na stránkách www.lesnikavyl.cz, 
www. stromik.cz nebo na FB profilu.

 

Z hasičské 
zbrojnice

Vánoční čas je opět tady a s ním 
také tradiční vánoční koncert. 
V letošním roce vás sbor dobrovolných 
hasičů Pozořice zve na koncert 
VÁCLAVA NECKÁŘE s kapelou 
BACILY (u vybraných skladeb také 
za doprovodu dětského sboru ZUŠ 
Pozořice). Koncert se uskuteční 
v sobotu 21. prosince od 19 hodin v sále 
sokolovny. Níže několik řádků o tomto 
interpretovi.

Václav Neckář se narodil 
23. října 1943 v Praze na Žižkově, ale 
vyrůstal v Ústí nad Labem. Oba jeho 
rodiče byli divadelníci a i on sám 
začal brzy účinkovat. Po maturitě 
dělal čtyřikrát přijímací zkoušky na 
DAMU, avšak neúspěšně. Od roku 1962 
působil jako herecký elév v mosteckém 
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divadle a od roku 1964 v plzeňském 
písničkovém divadélku Alfa, kde 
se seznámil s Martou Kubišovou 
a se skladatelem a producentem 
Bohuslavem Ondráčkem. V té době 
začal nahrávat pro Československý 
rozhlas.

Spolupráce s Martou Kubišovou 
a Helenou Vondráčkovou a obrovský 
nárůst popularity vyvrcholily v roce 
1968 odchodem z Rokoka a vznikem 
pěveckého tria Golden Kids. 
Společenské postoje Marty Kubišové 
v době krizového roku 1968 přinesly 
první problémy již na jaře následujícího 
roku a nakonec skončily úplným 
zákazem umělecké činnosti Marty 
Kubišové v únoru 1970. Existenční 
nejistotu po rozpadu Golden Kids řešil 
Václav Neckář dočasným hostováním 
v Divadle Na zábradlí, nakonec spolu 
s bratrem Janem sestavili vlastní kapelu 
Bacily a pokračoval v sólové kariéře.

V roce 2002 zpěváka postihla 
mrtvice. S bratrem Janem Neckářem 
byli zrovna na cestě do televize 
a mrtvice se ozvala v momentě, kdy jeli 
po dálnici. „Řídil, jel po dálnici 130, 
bez problémů. Jen po cestě najednou 
přestal mluvit. Když jsem mu něco 
říkal, neodpovídal, a když mu zazvonil 
telefon, podal mi ho, věděl, že nemůže 
mluvit. Přijel k televizi, normálně 
zaparkoval, jen nemluvil,“ vzpomínal 
na kritické chvíle bratr Jan. Neckář si 
tehdy sáhl na dno. Na 500 textů svých 
skladeb se musel naučit znovu, do 
toho zapomněl i angličtinu, němčinu 
a ruštinu. Byl to běh na dlouhou trať. 

Nakonec se mu však podařilo vrátit 
do normálního života a také začít 
opět koncertovat. Václav Neckář se 
v roce 2011 vrátil na vrchol písničkou 
Půlnoční k filmu Alois Nebel. Vznikl 
k ní i videoklip, díky kterému se 
Neckář seznámil s kouzlem internetu. 
Byl naprosto u vytržení, kolik mu na 
jeho dílo přišlo pozitivních reakcí. 
Tato píseň mu přinesla prvenství 
v kategorii skladba a videoklip roku. 
V listopadu 2014 vyšlo vůbec první 
Václavovo vánoční album pojmenované 
Mezi svými.

Závěrem tohoto článku by vám 
všem sbor dobrovolných hasičů do 
nadcházejícího dvacítkového roku 
rád popřál pevné zdraví, všeobecnou 
spokojenost a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů. Přijďte s námi 
také v novém roce rozjet nadcházející 
plesovou sezónu - a to hned první 
lednovou sobotu (4. 1. 2020) 
na Dělňáku se skvělou brněnskou 
kapelou Panorama Band.

 M Za SDH Pozořice kronikář
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Svoz papíru

Svoz směsného odpadu

Kalendář svozu odpadů v roce 2020
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Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů

Třídění odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obce

Bioodpad

Patří:
Sešlápnuté PET lahve  (i s víčkem)
Nápojové kartony - obaly (krabice) 
od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie
Polystyren
Kelímky od másla, jogurtů  a jiných
potravin
Plastové obaly od šamponů, mýdel, 
čistících, mycích a pracích prostředků
CD/ DVD
Hliníkové plechovky od piva a nápojů
Kovové obaly (obaly od potravin př. konzervy)

Nepatří:
Linoleum PVC
Pryžové výrobky Koberce
Textil Pěnový polyuretan-molitan
Pneumatiky Videokazety
Kabely Sprejové lahve
Obaly od olejů, obaly silně znečištěné
zbytky jídla 
Obaly od nebezpečných látek, barev,
chemikálií a léčiv

Plast

Patří:
Noviny, časopisy
Školní sešity
Knihy
Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balicí papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice  a kartony
Telefonní seznamy

Nepatří:
Znečištěný papír
Voskovaný papír
Obaly od másla
Nápojové kartony - obaly (krabice) od
mléka a nápojů
Zbytky tapet
Papírové kapesníky a ubrousky
Jednorázové pleny
Uhlový papír (kopírák)
Pauzovací papír
Papírová plata od vajec

Papír

Patří:
Veškeré bílé obalové sklo 
(láhve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)

Nepatří:
Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

Sklo bílé

Patří:
Veškeré barevné obalové sklo 
(láhve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)
Tabulové sklo

Nepatří:
Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

Sklo barevné

Patří:
Sáčky z vysavačů
Zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, sko-
řápky od vajec
Trus zvířat a psů
Běžné žárovky (nikoliv úsporné zářivky
a výbojky)
Popel (bez žhavých zbytků)
Použité čistící utěrky, houby
Keramika
Hygienické artikly, vata, vatové tyčinky
Jednorázové pleny
Silně znečištěné nebo ne zcela
vyprázdněné obaly

Nepatří:
Bioodpad Papír, lepenka Kovy
Skleněné láhve Plasty, CD/DVD
Odpady obsahující škodlivé látky (barvy,
laky, rozpouštědla, chemikálie, léky)
Staré elektrické a elektronické přístroje
Velkorozměrový odpad, dřevo, korek
Stavební odpady
Úsporné zářivky a výbojky

Směsný komunální odpad

� Pøedcházejte vzniku odpadù
� Odpady tøiïte hned, jak vzniknou, zvlášť do košù nebo tašek
� Do barevných kontejnerù dávejte jen to, co do nich opravdu patøí
� Pøed vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím

Co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír a plast z barevných kontejnerů se sváží na dotřiďovací linku RESPONO, a. s.
do Vyškova, kde se ručně odpady dotřiďují a připravují dle požadavků jednotlivých zpracovatelů k expedici. Skleněné
střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu skládky v Kozlanech
u Vyškova. Odtud se sklo odváží k přetřídění na speciální třídící linky.

DEJTE ODPADU ŠANCI K DALŠÍMU VYUŽITÍ – MÁ TO SMYSL. DĚKUJEME.

RESPONO, a.s. 
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov 
tel.: 517 810 010, www.respono.cz

Jak třídit odpady z domácností

Patří:
Zbytky jídel rostlinného původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Květiny
Kávový odpad vč. filtrů a ubrousků
Čajové sáčky
Tráva, plevel
Listí, seno, sláma

Nepatří:
Fritovací olej
Jednorázové pleny
Uhynulá zvířata
Skořápky od vajíček
Zbytky masa, kosti, kůže
Trus zvířat a psů
Zvířecí srst
Větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny)
Popel, písek, hlína, kamení
Cigarety
Kovy

Tipy:
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TJ Sokol Pozořice
Slovo „výlet“ je sokolský 
„vynález“

Možná vás překvapí, že zakladateli 
Sokola Miroslavu Tyršovi vděčíme 
i za tak běžně používané slovo jako 
je „výlet“. Tyrš tento pojem zavedl 
v roce 1862 na základě symboliky, 
že si sokolové společně vylétávají za 
poznáním.

Pojďme se podívat, kam jsme si 
„vylétli“ za sportem a kulturou na 
podzim.

V sobotu 28. 9. proběhl u nás 
v Sokole 2. ročník celorepublikové akce 
Noc sokoloven. Děti i dospělí si mohli 
zahrát florbal a vyzkoušet gymnastické 
a atletické nářadí (přeskok kozy a koně, 
šplh, kruhy, skok vysoký, trampolínu). 
Také si mohli vyzkoušet tradiční 
i netradiční tance s naší Tančírnou, 
nechat si namalovat obličej a na závěr si 
při špekáčku a pivu popovídat s přáteli.

Neděle 6. 10. byla zaměřena více 
sportovně. I když předchozí den 
vydatně pršelo, na 6. ročník běžeckého 
závodu SOPEL (SOkolský PEkelný 

Lomcovák) počasí přálo. Proto při 
hojné účasti 24 dětí, 16 žen, 26 mužů 
a 7 nordic walking chodců bahno 
jenom lítalo.

Oslavu 101. výročí založení ČSR 
jsme pojali v duchu sokolské tradice. 
U pomníku TGM se 28. 10. konal 
pietní akt, při kterém držely čestnou 
stráž dvě z našich členek v historických 
sokolských krojích. Celá akce pak byla 
zakončena lampionovým průvodem 
k Dělnickému domu.

Nedělní odpoledne 17. 11. bylo ve 
znamení oslav 30 let od Sametové 
revoluce v roce 1989. Sokolovna se 
stala jedním zastavením „sametové 
procházky“. Na informačním panelu 
návštěvníci měli možnost dočíst 
se o historii sokolovny a porovnat 
její současný vzhled s tím před 
rekonstrukcí. Současně byl připraven 
vědomostní kvíz o pozořické sokolovně 
i Sokolu obecně.

A protože se v prostorách budovy ve 
stejný den konala výstava železničních 
modelů, byla nejen možnost 
prohlédnout si sokolovnu, ale současně 
se pokochat i modelem železniční trati 
a vláčky.

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek za svoz komunálního odpadu:
Sazba poplatku se mění. Poplatek na jednoho poplatníka činí 537 Kč.
Sleva je poskytována občanům starším 70 let žijících osaměle v domech nebo bytech – tato 

částka činí 387 Kč. Osvobozeny jsou děti do 5 let. Rozhodným dnem pro zařazení do 
věkové kategorie pro nárok na osvobození je datum 1. ledna.

Občané, kteří se zapojili do nového systému třídění MESOH, získávají úlevu z poplatku. 
Výše úlevy závisí na počtu získaných ekobodů. Hodnota 1 ekobodu je stanovena na 2 Kč. 
Počet ekobodů zjistíte na svém odpadovém účtu, případně na podatelně úřadu. Výši 
poplatku pro rok 2020 určíte tedy vynásobením počtu ekobodů x 2 Kč a odečtením 
od základní sazby.

Příklad: Naše domácnost získala 20 ekobodů - 20 x 2 Kč = 40 Kč 
             Základní sazba poplatku (v Kč) 537 – 40 = 493 Kč 
             Za každého člena rodiny tedy zaplatím 493 Kč.

Pokud si nejste jistí výší poplatku, volejte prosím na podatelnu úřadu – pí Kupkovou,  
tel. 544 226 047 nebo pí Křížovou, tel. 544 226 046.

Způsob platby:
Bezhotovostním převodem na nové č. účtu: 6640766407/2010 nebo v hotovosti na podatelně 

úřadu městyse od 3. 2. 2020.
VS pro poplatek za komunální odpad: U trvale obydlených staveb 13400 + další tři číslice 

č. p. domu (např. dům č. p. 333 – VS 13400333). U rekreačních chalup, chat a dalších 
nemovitostí, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, je VS 13409 + další 
tři číslice č. p. nebo č. ev. 

Poplatky jsou splatné bez vyměření do 31. 5. 2020. Pouze chataři mají výjimku a poplatek 
mohou uhradit do konce září 2020. Jestliže částka za rodinný nebo bytový dům 
či domácnost převýší 3 000 Kč, může být zaplacena ve 2 splátkách (1. splátka do 31. 5. 
a 2. splátka do 30. 9. kalendářního roku).

Upozornění pro občany, kteří dokládají Čestné prohlášení (ČP): 
Je nutné toto doručit úřadu městyse Pozořice nejpozději do 31. 5. 2020.  
PO TOMTO TERMÍNU NEBUDOU ČP AKCEPTOVÁNA.

Poplatek za psa:
150 Kč za jednoho psa, za každého dalšího 225 Kč,
100 Kč za jednoho psa poplatníka staršího 65 let, za každého dalšího 150 Kč,
300 Kč za jednoho psa poplatníka v bytovém domě, za každého dalšího 450 Kč.
Způsob platby:
Bezhotovostním převodem na nové číslo účtu: 6640766407/2010 nebo v hotovosti na 

podatelně úřadu městyse od 3. 2. 2020.
VS pro poplatek za psa: 13410 + další tři číslice č. p. domu majitele psa  

(např. dům č. p. 444 – VS 13410444)

Podrobné znění vyhlášek o místních poplatcích najdete na webových stránkách městyse.
 M Hospodářsko-správní oddělení úřadu městyse Pozořice
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Tímto vás zvu na dvě velmi 
očekávané akce na sokolovně: vánoční 
koncert Václava Neckáře 21. 12. 2019 
a sokolský ples Šibřinky 8. 2. 2020.

Do roku 2020 vám přeji mnoho 
příjemných kulturních a sportovních 
zážitků, neboť „ve zdravém těle zdravý 
duch“.

 M Lucie Hajkrová, náčelnice

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

V září začala volejbalová sezóna 
všem našim sportovcům. Muži 
nás reprezentují v krajském a ženy 
v okresním přeboru už mnoho let. Od 
letoška se připojila i mládež, která je 
zapojena do okresního přeboru žactva. 
V neděli 29. 9. se ve Vyškově uskutečnil 
kvalifikační turnaj. Naše družstvo, 
které se takového turnaje zúčastnilo 
vůbec poprvé a vyhrálo pouze jeden 
set, bohužel skončilo v poslední 
čtvrté „D“ skupině. V neděli 20. 10. se 
v Rousínově uskutečnilo 1. kolo OP. 

Po výhrách 2:0 nad Rousínovem „C“, 
Vyškovem „H“ a remízou s Vyškovem 
„B“ jsme turnaj vyhráli a postoupili 
do skupiny „C“. 2. kolo OP se konalo 
2. 11. v Sivicích. Prohráli jsme 
0:2 s Křenovicemi a Vyškovem a opět 
jsme se přesunuli do skupiny „D“. Další 
kola nás čekají a my se na ně těšíme! 
Účastníky turnajů byli: Adam Klímek, 
Marek Kratěna, David Divácký, Viktor 
Cabal, Adam Žaloudek, Ondřej Kužel, 
Jiří Pölzer, Matěj a Martina Šrotířovi, 
Patricie Rajtarová, Pavlína Capilová, 
Eva Kupčíková, Zuzana Svobodová, 
Michaela Šelleová, Adéla Jonášová 
a Klára Ondráčková.

Také naši nejmladší se už pěkně 
vezou na volejbalové vlně. Po 
boku svých starších kamarádů se 
zúčastnili už tří turnajů v barevném 
minivolejbalu: 21. 9. v Blažovicích, 
13. 10. v Hruškách a 24. 11. 
v Rousínově. Přesné výsledky nejen 
našich minivolejbalistů (Tomáš 
Sehnal, Daniela Tišnovská, Darina 
Kuželová, Alena Růžičková, Ondřej 
Němec, Ondřej Tinka, Zuzana 
Kratěnová, Anna Svačinová, Tereza 
Klímková, Julie Procházková, Ema 
Boháčková, Simona Kiliánová, Sofie 
Horáková, Veronika Grolichová, 
Alena Brtníková, Edita Kosourová, 
Ema a Dita Blahákovy, Viktorie 
Hylmarová, Ema Titzová) najdete na 
www. orelpozorice. cz.

Orel a kultura
V sobotu 14. září se v Brně konalo 

významné tradiční setkání příznivců 

Moravy „Den za Moravu“. Součástí 
14. ročníku akce, kterou pravidelně 
navštěvuje hojný počet patriotů, byl 
vedle tradičního průvodu městem také 
pestrý kulturní program, na kterém 
nechyběl NS Orelská chasa vod Pozořic.

6. října se opět po roce uskutečnilo 
Dýňobraní aneb Soutěž o NEJ dýni. 
Do soutěže se přihlásilo celkem 13 
krásných a zajímavých vzorků. Nejvíce 
hlasů a 1. místo v soutěži získaly Alice 
a Edita Kosourovy s malým lesíkem 
uprostřed dýně. 2. místo obsadila 
Klára Ondráčková se zubatými 
dýněmi (jedna měla dokonce rovnátka) 
a na 3. místě se usadil drak rodiny 
Filipových. Soutěž byla samozřejmě 
doplněna výtvarnými dílničkami, 
kde děti vyráběly pavouky, voňavé 
pytlíčky s levandulí, podzimní věnečky, 
housenky a malovaly na kameny. 
Nechyběl prodej burčáku a také 
dýňových slaných i sladkých specialit.

V sobotu 19. října se uskutečnily, 
jako již tradičně, orelské hody. Hodový 
den jsme započali ve tři hodiny 
odpoledne mší svatou v pozořickém 
kostele. Po ní následoval slavnostní 
průvod městysem, který byl letos 
ozvláštněn doprovodem krojovaných 
z Orelské chasy. Po průvodu a menší 
přestávce následovala večerní zábava. 
Celým průvodem i zábavou nás 
provázela Sivická kapela. Děkujeme 
všem stárkům a stárkám ze širšího 
okolí, jednotě Orel Pozořice a všem 
sponzorům za podílení se na 
hodech. Orelští stárci a stárky: Sofie 
Bernreiterová a Josef Mikulčík, 
Anna Molíková a Vojtěch Hoffmann, 
Magdaléna Filipová a Dominik Mazel, 
Kateřina Horáková a Jakub Ondrůšek, 
Barbora Horáková a Filip Zahradník, 
Marie Hoffmannová a Jiří Severa, 
Lenka Hoffmannová a David Škrob.

 M Orel jednota Pozořice
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MŠ Pozořice
Co je nového v mateřské škole

„Hurááá, podzim!“ zajásali jsme 
společně s dětmi a s velkým nadšením 
jsme se vrhli do nejbarevnějšího období 
v roce. Potěšilo nás také to, že jsme se 
po prázdninách zase všichni sešli.

V září jsme se rozkoukali, poznali 
jsme naše paní učitelky a seznámili 
se s novými kamarády. Hned v říjnu 
jsme uspořádali na naší zahradě velkou 
drakiádu. Zasoutěžili jsme si, vyrobili 
a vypustili jsme papírové draky 
a ochutnali dobroty, jež nám napekly 
maminky. V listopadu jsme přivítali 
Martina na bílém koni, který si na nás 

udělal čas a překvapil děti na zahradě 
naší školky. Sníh nám sice zatím 
nepřinesl, ale užili jsme si alespoň 
zábavný dopolední program a naladili 
jsme se na atmosféru přicházející zimy 
a blížícího se adventu.

A co bude dál? Přichází nám 
vánoční čas a s ním besídky, akademie 
a různá vystoupení. Naučíme se krásné 
básničky a koledy, vyrobíme dárečky, 
napečeme cukroví a navštívíme, jako 
každý rok, babičky a dědečky v domě 
s pečovatelskou službou, abychom 
jim zpříjemnili předvánoční chvíle 
krátkým vystoupením nejmenších dětí.

Uhodnete, na co se všichni ve školce 
těší nejvíce? No přeci na Ježíška! Copak 
nám do školky nadělí, se děti dozvědí 
ve čtvrtek 18. prosince. I my dospělí už 
se začínáme těšit a rádi bychom vám 
všem popřáli krásné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok plný dětského 
smíchu a radosti.

 M Alena Roučová

Mikrojesle 
v Pozořicích

S novým školním rokem se 
dveře naší základní školy otevřely 
i nejmladším dětem. Zahájili jsme 
totiž tříletý projekt financovaný 
z Evropského sociálního fondu, 
jenž pomáhá vytíženým rodičům 
sladit rodinný život s pracovními 
povinnostmi. Zaměřuje se především 
na maminky na mateřské dovolené 
a těsně po ní, kterým se snaží zajistit 
bezproblémový návrat do pracovního 
procesu.

Nově zřízené mikrojesle Krteček 
jsou určeny dětem od šesti měsíců do 
tří let. Zařízení funguje 5 dní v týdnu 
v době od 7 do 16 hodin. Pracuje na 
principu výchovné kolektivní péče 
o svěřené dítě, zaměřuje se na rozvoj 
schopností a návyků. Vzhledem 
k nízkému počtu dětí je kladen důraz 
na individuální péči a přiměřenost 
aktivit věku malých klientů. 
Děti pobývají v malých, nejvýše 
čtyřčlenných skupinkách. Zařízení 
dbá také o bezpečnost a zdraví dítěte, 
jeho pobyt na čerstvém vzduchu, 
spánek v odpovídajícím hygienickém 
prostředí a osobní hygienu. Zmíněné 
činnosti jsou doplňkem rodinné péče 
a odpovídají věkovým a individuálním 
zvláštnostem dítěte.

A jaké byly naše první týdny? 
I přes pár slziček, které se některým 
kutálely po tvářích při ranním loučení, 
zvládají všechny děti pobyt v jeslích 

s úsměvy na tvářích. Jsou tu přece nové 
a zajímavé hračky, které je potřeba 
prozkoumat. Děti získávají také 
spoustu nových kamarádů, se kterými 
jde řádění samo. Od října chodí děti 
každý týden do školní tělocvičny, kde 
rozvíjejí své lokomoční dovednosti 
formou atraktivních her. V dalších 
dnech je čekají divadelní představení, 
návštěva planetária, drakiáda a další 
poutavé aktivity.

Spolu s našimi nejmenšími se 
těšíme na další příjemné zážitky.
Číslo projektu: 
CZ.03. 1. 51/0.0/0.0/16_069/0010982

Trvání projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
 M Mgr. Barbora Budínová 

vedoucí mikrojeslí

ZŠ Pozořice
Příběhy bezpráví

Naše škola je již několik let 
zapojena do projektu Příběhy bezpráví, 
jehož cílem je přibližovat žákům 
období nesvobody prostřednictvím 
dokumentárních filmů a setkávání 
s pamětníky. Letos jsme tomuto 
projektu, určenému žákům 9. ročníku, 
věnovali celý čtvrtek 7. listopadu.

Program jsme zahájili projekcí 
nového snímku Karla Strachoty 
1989: Z dopisů psaných přes železnou 
oponu, který žáky, pro ně blízkými 
výrazovými prostředky, seznámil 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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jim vžít se do pocitů lidí žijících 
v nesvobodném režimu.

Následovala beseda s paní Alenou 
Tupou a panem Františkem Kopeckým 
z Tvarožné. Jejich autentické vyprávění 
o mnohdy nelehké době před rokem 
1989 v kombinaci s životním elánem 
a srdečností obou hostů vehnalo 
nejednomu posluchači do očí slzy 
dojetí. Setkání s pamětníky totalitního 
bezpráví na žáky velice zapůsobilo, 
přimělo je zamyslet se nad naší 
minulostí a snad také více naslouchat 
starší generaci.

Další část projektového dne byla 
věnována třem dílnám, které si pro 
žáky nachystali vyučující dějepisu. 
Společným tématem byla sametová 
revoluce a obnovení demokracie 
v naší zemi. Žáci si postupně listovali 
místními dobovými kronikami 
a vyzkoušeli si tak práci s historickým 
pramenem. V druhé dílně porovnávali 
život v totalitním a demokratickém 
státě a z fotografií, dokumentů 
a novinových článků vytvářeli časovou 
osu klíčových událostí let 1989 až 1993. 
Poslední dílna nabídla žákům pohled 
na sametovou revoluci netradiční 
komiksovou formou.

Žáci si taktéž mohli zanotovat 
některou z písní, které se staly symboly 
listopadového převratu, prohlédnout 
plakátovou výstavu 1989 – Rok 
zázraků a další fotografie nebo 
dokumenty k tématu. V závěrečné 
reflexi se deváťáci zamýšleli nad 
pojmem komunistické bezpráví 

a nad významem sametové revoluce. 
Z jejich odpovědí, mnohdy velmi 
bezprostředních, bylo zřejmé, že si 
také díky těmto a dalším podobným 
aktivitám postupně utváří hodnotový 
žebříček, v němž svoboda a demokracie 
zaujímají nejvyšší příčky.

Poděkování patří pedagogům, 
kteří se na realizaci projektového dne 
podíleli, a zejména pamětníkům, 
paní Aleně Tupé a panu Františku 
Kopeckému, kteří dokázali 
obdivuhodným způsobem zaujmout 
více než šedesát deváťáků. Děkujeme!

 M Mgr. Anna Mlejnková

Mladí designéři z Pozořic 
zabodovali v soutěži Škoda 
Auto

V roce 2019 vyhlásila společnost 
Škoda Auto již sedmý ročník výtvarné 
soutěže s názvem Mladí designéři – 
Budoucnost očima dětí. Zúčastnit se 
mohli všichni čeští školáci, kterým 
nechybí kreativita a schopnost 
originálního myšlení. Úkolem 
soutěžících bylo nakreslit, namalovat či 
vymodelovat chytré auto budoucnosti.

Do soutěže se přihlásili naši šesťáci 
s 3D modelem ekologického vozidla, 
které nazvali Eko vůz Škoda Solar 2019. 

Jejich návrh získal ve veřejném hlasování 
nejvyšší počet hlasů a zvítězil tak 
v kategorii Ceny veřejnosti – 3D modely.

Kromě věcné ceny v podobě šeku 
na nákup výtvarných potřeb v hodnotě 
30 000 Kč získaly děti také atraktivní 
exkurzi do závodů Škoda Auto. V úterý 
26. listopadu se 28 žáků vydalo na 
cestu do Mladé Boleslavi, kde je čekal 
slavnostní ceremoniál vyhlášení 
vítězů s předáním symbolického 
šeku. Následoval poutavý vzdělávací 
program zaměřený na náhled do 
světa profesionálních průmyslových 
designérů a nejnovějších technologií.

Našim žákům gratulujeme, 
děkujeme za skvělou práci i neotřelé 
nápady a přejeme jim další designérské 
úspěchy.

Projekt Záložka do knihy 
spojuje školy

Naši šesťáci a sedmáci se v rámci 
hodin českého jazyka a literatury 
zapojili do mezinárodního projektu, 
který se dlouhodobě zaměřuje 
na podporu dětského čtenářství. 
Každoročně v průběhu října si 

děti z českých a slovenských škol 
vyměňují záložky, jež je po celý rok 
motivují ke čtení. Výměnný projekt 
organizují Slovenská pedagogická 
knižnica a Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, jež se snaží napomáhat rozvoji 
a modernizaci vzdělávacích institucí.

Do letošního ročníku se zapojilo 
1163 škol a 131 889 dětí z České 
republiky a Slovenska. Naši žáci se 
projektu zúčastnili poprvé a odeslali 
téměř 90 uměleckých kousků na téma 
Za listem list, baví mě číst. Do balíčku 
přidali také materiály o naší obci i škole 
a nezapomněli ani na drobné dárky.

Po podzimních prázdninách 
obdrželi podobnou zásilku od 
slovenských vrstevníků z podtatranské 
obce Tuhrina. Rozebrali si netrpělivě 
očekávané záložky, porovnali 
českou a slovenskou populární četbu 
a zhodnotili vzájemnou spolupráci. 
Inspirováni barevnými dílky se pustili 
do četby dalších skvělých knih, v nichž 
je čeká mnoho nových informací 
i úžasných dobrodružství.

 M Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová
 M Mgr. Karolína Zabloudilová
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Narozené děti
Srpen 2019

Tomáš Hrozek - U Školy
Září 2019

Libuše Krílová - Na Městečku
Max Holomek - Nová
Viktorie Wnetrzáková - Holubická

Říjen 2019
Lukáš Slavík – Lepky
Julie Svobodová - U Vlečky

Listopad 2019
Tobiáš Pořízka - Šumická

Úmrtí
Září 2019

Pavel Peloušek - V Zámku
Listopad 2019

Ladislav Žák - Horní Kopec
Jiří Titz - Pod Kostelem

Prosinec 2019
Jaroslav Straka - Za Myslivnou

Blahopřání 
jubilantům
Říjen 2019

70 Jana Hofírková – Hostěnická
70 Štefan Vajda - Na Městečku
75 Libuše Kousalová - Velké Lipky
75 Františka Šmerdová - Kovalovická
80 Miloš Tinka - V Zámku
85 Běla Budovičová - Hostěnická
87 Marie Maxiánová - Šumická
89 Arnošt Filip - Úvoz
91 Jarmila Filipová - Oulehla

Listopad 2019
75 Oldřich Kříž - Nad Ostrůvkem
75 Petr Müller - Na Městečku
88 Jindřiška Žákovská - Šumická

Prosinec 2019
70 Libuše Drápalová - Šumická
70 Miroslava Železná - Kovalovická
70 Marie Jakešová - Spodní Kopec
75 Miloš Skrutek - Malé Lipky
75 Ladislav Pernica - U Školy
80 Eva Foralová - Velké Lipky
85 Miroslav Benda - Velké Lipky
85 Vít Neužil - Hostěnická
86 Miroslav Müller - Velké Lipky
87 Oldřiška Nohelová - Holubická
91 Jiří Stříbrný - Kovalovická

Bohoslužby 
v Pozořicích 
o Vánocích 2019
úterý 24. 12. Štědrý den
15.00 první vánoční mše sv.
17.00 setkání u jezerské zvoničky
20.30 půlnoční mše sv. v Holubicích
22.00 půlnoční mše sv. („in nocte“)

středa 25. 12. Narození Páně
7.30 jitřní mše sv. („in aurora“)
9.15 slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
10.45 mše sv. v Holubicích

čtvrtek 26. 12. sv. Štěpána
7.30 mše sv.
9.15 mše sv.
10.45 mše sv. v Holubicích

pátek 27. 12. sv. Jana Evangelisty
16.15 mše sv. s žehnáním vína

sobota 28. 12. sv. Mláďátek 
Betlémských
16.15 mše sv. s nedělní platností

neděle 29. 12. Svaté Rodiny
7.30 mše sv. s obnovou manželských slibů
9.15 mše sv. s obnovou manželských slibů
10.45 mše sv. v Holubicích
14.30 setkání u Boží muky v Sivicích

úterý 31. 12. sv. Silvestra
16.00 mše sv. v Holubicích
18.00 děkovná mše sv. za uplynulý rok

středa 1. 1. Nový rok, slavnost 
Matky Boží, Panny Marie
7.30 první novoroční mše sv.
9.15 mše sv.
10.45 mše sv. v Holubicích

Zprávy z farnosti
Ministrantská olympiáda 2019

V sobotu 9. listopadu 2019 se 
Telnice proměnila v olympijskou 
vesnici. To, když se sem sjelo více 
než dvě stě ministrantů z různě 
vzdálených míst modřického děkanátu, 
případně i z větší dálky. Tradičně vše 
vypuklo v kostele sv. Jana Křtitele, 
kde byli všichni účastníci „Podzimní 
olympiády“ (jak ji odborně nazval 
místní pan farář Oldřich Chocholáč – 
sám kaplan Českého olympijského 
týmu) přivítáni panem děkanem Janem 
Nekudou. Po požehnání si ti nejmladší 
odpálili své olympijské „louče“ od 
paškálu a vyrazili vstříc olympijské 
štafetě do areálu Sokola. První na místo 
dorazili letos pošukovští, takže jejich 
oheň plál po celý den na sokolovně. 
V sále sokolovny a ve sportovní hale 
probíhaly všechny tradiční disciplíny: 
fotbal, florbal, stolní tenis a testování 
ministrantských znalostí. Letos poprvé 

Matrika Farnost
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byla do olympiády zapojena i místní 
orlovna, kam bylo možné přesunout 
část programu s ping-pongem 
a znalostními testy. Byla to dobrá 
volba, protože celkem devět stolů pro 
stolní tenis lépe posloužilo našim 
účelům než jen dosavadní čtyři. Počty 
ministrantů – sportovců – totiž rok od 
roku rostou.

Velkou radost nám udělal otec 
biskup Vojtěch Cikrle, který se za 
námi zastavil při své cestě z biřmování 
v Čejkovicích. Povzbudil všechny 
sportovce a pozdravil je.

Ve vyhlášení výsledků se pak 
potvrdila stará pravda, že přece jenom 
spolu soutěží ministranti, a tak největší 
váhu ve výsledcích mají právě body 
za znalosti z našeho oboru. Tady se 
v nejlepším světle projevila pošukovská 
Zelená záplava, která teorii (zdá se) 
pilně celý rok trénovala.

Závěr patřil opět otci děkanovi, 
který všem na cestu domů 
požehnal. Krásný den v přátelské 
atmosféře uzavřela společná 
fotografie a kamarádské rozloučení 
s 27 zúčastněnými týmy. Velké 
poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě a realizaci této mimořádné 
akce podíleli, a to jakýmkoliv 
způsobem. Děkujeme za spolupráci 
také místnímu Sokolu, Orlu, obci 
Telnice za poskytnutí sportovišť, 
Zelené záplavě za ochotné pořadatele 
z řad rodičů a Restauraci U Seňora. 
Velkou pochvalu zaslouží také níže 
jmenovaní za to, že dokázali odolat 
všem nástrahám znalostních testů 
a neměli v nich jedinou chybu: 
Tomáš Kroča, Dominik Coufal, Pavel 
Marek, Jan Coufal (všichni PoŠuKov). 
Gratulujeme! Týmy „PoŠuKova“ se 
v konečném pořadí ve třech kategoriích 
umístily na 4., 3. a 2. místě.

Díky Bohu za jeho ochranu, za 
to, že se až na pár drobnějších šrámů 
nikomu nic nestalo. Tak co, kluci, zase 
příští rok?

 M František Kroutil 
jménem organizátorů z modřického děkanátu

Duchovní okénko
Vánoční poselství
Svět má SMYSL!
Život má SMYSL!
Stojí za to napnout všechny síly pro 

rozvinutí každého lidského života!
Stojí za to napnout všechny síly 

pro regeneraci našeho životného 
prostředí!

Naše existence není biologická náhoda, 
ale DAR!

Lidský život je proto cenný před 
narozením i v nejpokročilejším stáří!

Stojí za to usilovat o každou využitou 
vteřinu zde na této Zemi!

Pocházíme ze Země, ale na rozdíl 
od ostatních živočichů se my lidé 
vztahujeme k nebi!

Proto i Země má svou nebeskou cenu 
a není jen spotřebním materiálem!

Každou notu, kterou napíšeme… 
každý tón, který zahrajeme… 
každý taneční krok… 
každé slovo… 
každé gesto… 
můžeme proměnit…

V JEDNU VELKOU OSLAVU 
ŽIVOTA!

(inspirováno knihou Radost z Boha 
od M. Váchy, Cesta 2018, str. 18)

Přeji nám všem, ať letošní vánoční 
svátky opět zažehnou v každém z nás 
radost ze života s novým odhodláním 
nepromarnit ani vteřinu dalšího roku, 
tentokrát už 2020. Od narození Ježíška! 
Pokoj vám všem!

 M P. Pavel Lacina, farář
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Sametové 
Pozořice

O tom, jak proběhla revoluce 
v Československu v roce 1989, se již 
popsalo mnoho papíru. Události 
z Národní třídy, Václavského náměstí 
či Letenské pláně budou média 
připomínat každý rok. Jak se však tyto 
převratné události odrazily v životě 
naší obce?

Cherchez la femme. Za vším hledej 
ženu. V našem případě ženy. Marie 
Skládaná a Marie Řičánková v prosinci 
1989 vyzvaly Jiřího Sukovatého, aby 
i Pozořice přišly s něčím novým, co 
by reflektovalo revoluční události. 
Jiří Sukovatý spoluinicioval založení 
Občanského fóra (OF) a zpětně jej 
popisuje následovně: „Oslovili jsme 
lidi slušné, nezatížené minulostí, kteří 
byli ochotni věnovat svůj volný čas.“ 
V té době stále ještě nebylo nic jisté, 
komunisté byli stále u moci, a tak ne 
každý občan měl odvahu se připojit. Jak 
vzpomíná člen výboru Petr Růžička: 
„Spousta lidí samozřejmě vyčkávala 
a nikam se nehrnula, ale byli tací, kteří 
se snažili, aby se už něco dělo.“

První veřejné zasedání OF 
v Pozořicích proběhlo až po Vánocích. 
Byl ustanoven výbor a byli zvoleni 

první mluvčí: Jiří Sukovatý, Eva 
Coufalová, Václav Straka, František 
Maňák a Petr Sopoušek. Výbor OF 
začal připravovat veřejná zasedání, na 
kterých vzešly od občanů požadavky na 
řešení konkrétních problémů té doby. 
Výbor se je snažil řešit sám, případně 
tlačil na stávající vedení Místního 
národního výboru (MNV).

A jaké byly problémy? Aleš 
Mikula, přímý účastník těchto debat, 
čte ze svých archivních materiálů: 
„Cementárna, dezintegrace, mateřská 
škola, lidová škola umění, cesty na 
„Kopci“, telefonní budka na Jezerách, 
koupaliště, sokolovna, místní rozhlas, 
knihovna, znovuobnovení památníku 
s bustou TGM na Jezerách, úprava 
zámku a okolí, hřiště na Oulehlách.“ 
Dnes už to jsou trochu pozapomenuté 
záležitosti, ale tehdy bylo nejpalčivějším 
problémem životní prostředí. 
Cementárna, která fungovala od roku 
1968, znečišťovala okolí, ale kolaudaci 
v roce 1989 stále neměla. Problémem 
byly i skládky a zemědělská výroba.

Počátkem roku 1990 se začaly 
rekonstruovat krajské i okresní výbory. 
U nás v Pozořicích do problematiky 
vstupovala i skutečnost, že Pozořice 
byly střediskovou obcí. Sivice, 

Viničné Šumice, Kovalovice ani 
Hostěnice nebyly samostatné obce, ale 
o samostatnost usilovaly. V průběhu 
února pak dezintegrace proběhla 
a Pozořice si zvolily již své samostatné 
vedení s novým předsedou Alešem 
Mikulou a tajemníkem Radomírem 
Sopouškem.

Co se bude dít na politickém poli, 
se moc nevědělo. Obecní OF nebylo 
centrálně řízeno, z okresu nechodila 
žádná nařízení o tom, co se má nebo 
nemá dělat. Okresní OF sdělovalo 
obecním buňkám novinky z ústředí 
OF, ale jinak vše probíhalo velmi 
živelně. Pro zajímavost, pozořická 
organizace měla pořadové číslo 56.

Doba byla hektická a svou roli 
sehrálo rodinné nastavení účastníků 
i jejich angažovanost ve spolcích. 
Například v té době 35letý Aleš Mikula 
měl čtyři malé děti, Petr Růžička 
se vrhnul na výstavbu domu, Petr 

Sopoušek vedl fotbalisty a Jiří Sukovatý 
předsedal hasičům. Na politickou roli 
nebyl nikdo připraven, ale jak říká 
Aleš Mikula: „Celý život jsem byl skaut 
a skauti mají heslo – Buď připraven!“. 
Byť předávání úřadu probíhalo vcelku 
poklidně, Jiří Sukovatý přiznává, že 
byla škoda, že stará garnitura nebyla 
v transformaci více nápomocna. 
„Komunisté nám řekli, že nové složení 
národního výboru neskýtá záruky 
odbornosti,“ vzpomíná Jiří Sukovatý.

V komunistické době populární 
prvomájové průvody se po revoluci už 
neuskutečnily. Petr Sopoušek přidává: 
„Předseda JZD Jan Maxián podporoval 
v té době populárního závodníka Jiřího 
Mičánka.“ Historickou perličkou proto 
zůstává prvomájový průvod Pozořicemi 
doprovázený Mičánkovou formulí. Na 
obci se ale nadále řešila běžná agenda – 
vodovod, nové osvětlení, zdravotní 
středisko, plynofikace. Většina 
investic již byla dána z minulosti. 

Spousta lidí samozřejmě 
vyčkávala a nikam se 

nehrnula, ale byli tací, 
kteří se snažili, aby se už 

něco dělo.
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Vše směřovalo k prvním svobodným 
komunálním volbám. Ty se uskutečnily 
v listopadu 1990. Jak na tu dobu hezky 
vzpomíná Petr Růžička: „Byly tady 
nezávislé kandidátky, plus komunisti, 
kteří si stále mysleli, že to je to nejlepší, 
co je v životě potkalo, bohužel někteří 
na tom trvají i doteď. Ale s tím nic 
neuděláme.“

V Pozořicích zvítězila kandidátka 
OF (prvních šest kandidátů bylo 
zvoleno), za které kandidovali Aleš 
Mikula, Jiří Sukovatý, Petr Sopoušek, 
Marcela Trhlíková, Petr Růžička, Eva 

Coufalová, Marta Urbánková, Martina 
Bartáková, Eva Mazálková, Božena 
Škrobová, František Maňák, Miroslav 
Kulhánek, Pavel Titz, Zdena Kalábková, 
Jarmila Placarová.

Zbylá křesla obsadili kandidáti 
Československé strany lidové 
(J. Titz, V. Straka, B. Řičánek), 
Moravskoslezského demokratického 
bloku (V. Přichystal, M. Benda), 
Sdružení nezávislých kandidátů 
(P. Divácký, H. Kučera) a Komunistické 
strany Československa (L. Žák, A. Beneš).

Definitivně tak nastala nová éra.

Tento článek budiž vám pozvánkou 
k videoreportáži, kterou připravuje 
radnice ve spolupráci s panem 
Kamilem Šlapalem.

Výročí 50 let 
založení kapely 
METROPOL 
(THE HELL)

Hrál jste ve skupině METROPOL, 
kterou si spousta našich občanů ještě 
pamatuje, můžete nám přiblížit, jak 
to tenkrát bylo?

Byla to normalizační doba – 
po roce 1969. Název kapely byl 
původně The Hell (peklo), jeviště 
a taneční sál byly červeně osvětleny, 
jako v pekle. Hráli jsme písničky 
skupiny The Beatles a rokenrol. A to 
se neshodovalo s ideologií KSČ. Po 
doporučení kulturního střediska jsme 
zvolili neutrální název METROPOL. 
Na „přátelská upozornění“ (udání) 
z míst konání akcí jsme byli několikrát 
zakázáni. Často jsem bojoval na 
OV KSČ za povolení naší činnosti. Byli 
jsme zakázáni na okrese Vyškov pro 
ideovou nezpůsobilost. Do repertoáru 
jsme museli zařadit sovětské písničky 
např. Modrý sarafán, se kterým jsem 
vyhrál na soutěži zpěváků v Tišnově. 
Na „odpolední čaje“ se tam sjížděla 

celá Jižní Morava. Zakládající členové 
kapely – Zdeněk Kříž, Zdeněk Buchta, 
Zdeněk Mazel, Miloš Kloc, Vojtěch 
Mojžíš a Antonín Daněk. Dnes už jsme 
všichni „staří páni“.

Kdy jste se rozhodli, že budete 
hrát a zpívat spolu?

Bylo to dílem okamžiku, jako 
všechno v tehdejší době. Byli jsme 
všichni absolventi LŠU Pozořice. Velmi 
nám pomohl ředitel školy pan Mazel. 
Časem se obsazení měnilo, hudebníci 
přicházeli a odcházeli. V roce 1982 jsme 
vykonali profesionální zkoušky. Kromě 
odborných znalostí na úrovni maturity 
na konzervatoři jsme byli podrobeni 
zkoušce z politické uvědomělosti. 
Byla to doba temna a pokud jsme 
chtěli veřejně hrát, museli jsme projít 
prověrkou, abychom ani náznakem 
nevystupovali proti režimu.

 M Zdeněk Kříž

Vše směřovalo k prvním 
svobodným komunálním 

volbám.
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 M Jan a Ondřej Petrovi

E Š M O P Ů S T S B A Ň K A J

N Z O Z E B A D V E N T P L E

O Í R D P T Á A A T C K E K S

K N T O Á R K R Ř L Z O R E L

T E S B K A O N Á É E U N T E

Á P Š Y R D M S K M Ř L Í Á Í

S A I Í B I E V I B E E Č V V

A V D Z Ž C T Í U N Č J E S O

R K E D V E A Č E K E H K V R

P E K A Í O J K A D V C Ě Ě K

A Ř O D L H N Y L Ě P N N Š U

S P R E E Í R E Z J E A Á T C

T K A L M N O D K C B O S Ě V

Ý Ž C O J S A D Y C P Ř Á N Í

Ř K E K Ř E S Ť A N S T V Í Y

Vánoční osmisměrka
Najděte a vyškrtejte všechna slova uvedená v pravém 

sloupci. Nepřeškrtnutá písmenka pak doplňte do tajenky.

Tati, já chci na Vánoce pejska…

TAJENKA:
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

ADVENT
BAŇKA
BETLÉM
CUKROVÍ
DAR
DÁRKY
DEKORACE
HVĚZDA
JEDLE
JESLE
JEŽÍŠEK
JMELÍ
KOLEDA
KOMETA
KOULE
KRB
KŘESŤANSTVÍ
MŠE
OZDOBY
PASTÝŘ
PENÍZ
PERNÍČEK
PŘÁNÍ
PRASÁTKO
PŘEKVAPENÍ
PROSINEC
PŮST
SÁNĚ
SNÍH
SOB
STROM
SVAŘÁK
SVÁTEK
SVÍČKY
TRADICE
VÁNOCE
VEČEŘE
VĚNEC
VĚŠTĚNÍ
ZVONEK

Prosinec 2019
pá 13. – so 14. 12. Adventní 

duchovní obnova 
s Ladislavem Heryánem 
– farnost Pozořice

ne 15. 12. Adventní pásmo ZUŠ 
Pozořice s výstavkou 
prací žáků, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie

so 21. 12. Václav 
Neckář – sokolovna

út 24. 12. Setkání u jezerské 
zvoničky

Leden 2020
so 4. 1. Hasičský ples, Dělnický 

dům, 20:00
so 11. 1. Tříkrálová sbírka 2020
so 11. 1. Ples 1. moravské námořní 

v sokolovně, 19:30

so 18. 1. Krojovaný orelský ples, 
orlovna

ne 19. 1. Dětský maškarní ples, 
orlovna

Únor 2020
so 1. 2. Jezerský netradiční ples, 

Dělnický dům, 20:00
so 1. 2. Skautský ples, kulturní 

dům Sivice, 20:20
so 8. 2. Šibřinky, sokolovna, 20:00
pá 14. 2. Školní ples, sokolovna, 

19:00
ne 23. 2. Pozořické ostatky

KalendářZábava
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Mladá, zatím tříčlenná rodina (34, 28 a 1 rok) hledá pozemek 
pro stavbu rodinného domu v Pozořicích.

S nabídkami se prosím ozvěte na telefonní číslo 739 246 027 
nebo na e-mailovou adresu ladislav.renak@gmail.com.

Těšíme se na Vaše nabídky.
S pozdravem Reňákovi

Od ledna 2020 pro Vás otevíráme novou zubní ordinaci 
v Mokré – Horákově. Informace ohledně spuštění registrací 

budou brzy vyvěšeny na našich webových stránkách 
www.apstomatologie.cz. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

AP stomatologie, s. r. o.
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Sametová 
procházka

V nedělní slunečné odpoledne 
17. listopadu se 300 Pozoráků 
prošlo Pozořicemi, kde shlédli sedm 
významných pozořických míst, která 
za třicet let svobody prošla velkou 
změnou. Radnice, kostel, sokolovna, 
orlovna, skauti, základní škola, jezerská 
zvonička. U každého zastavení byl 
nachystaný panel s připomínkou 
velkého revolučního vzepětí 90. let 
a drobný program, za který děkujeme 
skautům, sokolů, orlům, škole, 
farnosti, správcům jezerské zvoničky 
a kronikářce městyse. Společně 
nachystali návštěvníkům krásné 
odpoledne, které si užili děti s rodinami 
i jejich prarodiče, kteří se s nadšením 
poznávali na fotkách a vzpomínali na 
dobu, která jim přinesla svobodu. Pro 
ty, kteří procházku nestihli, máme 
dobrou zprávu, panely budou v roce 
2020 vystavené na radnici.

Prohlídku rozhodně doporučujeme. 
Pro mladé je poučné vidět, co se dělo 
před pouhými třiceti lety. Jak vypadaly 
kádrové posudky, jak se režim staral, 
respektive nestaral o majetek. Starší 
si připomenou, kolik práce a času 
věnovali tomu, aby Pozořice vypadaly 
tak, jak dnes vypadají.

Téma Té
m

a
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Co znamená svoboda 
pro pozořické občany?

Zde jsou odpovědi návštěvníků Sametové 
procházky (odpovědi nebyly redakcí upravovány):

Rozhodovat se dle svého srdce.

Možnost volby. Podle toho, co mi připadá správné, 
morální a čestné.

Můžeš dělat co chceš, konec komunistů.

Vzduch, bez kterého se nedá žít.

Volnost v projevu, pohybu, shromažďování, studia.

Možnost říkat, co si myslím a nebát se, že za svůj názor 
budu potrestána.

Volné ruce, pocit štěstí, možnost volby.

To, že mužu jezďit z roďinou na vylet za hraňice.

Svoboda se teď říká všude, protože byla Sametová a tak.

Můžu dělat to, co se mi líbí (třeba volejbal).

Nejlepší „babička“, která hlídá kdykoliv potřebuji a já 
můžu dělat to, co je právě potřeba.

Vlastní názor, možnost cestovat.

Manžel, tchán, strýc a bratranci.(paní Svobodová)

Základ pro šťastný a spokojený život.

Nebát se říci svůj názor.

Právo volby a vlastního názoru.

Jít si s kamarádem kam chci.

Můžu jit kam, si chci.

Pozořický zpravodaj 5/2019


