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Slovo starosty
Milí Pozoráci,

velkou část mé starostenské 
agendy trávím řešením bezpečnosti 
v Pozořicích. Chci, aby naši občané 
nemuseli uskakovat před automobily 
do příkopu. Proto projektujeme 
nový chodník na Holubické ulici, 
namontovali jsme informativní panely 
rychlosti na Hostěnické a Holubické 
a vymýšlíme, jak vytvořit bezpečnější 
parkování u školky. Strážníci obecní 
policie budou pomáhat s přecházením 
dětí v ulici U Školy. Chystá se projekt 
chodníku, který propojí Pozořice 
a Viničné Šumice a podařilo se nám 
konečně snížit a zviditelnit „skokanské 
můstky“ Na Městečku.

Těší mě hojnost aktivit, kde se 
můžeme vzájemně potkávat. Ať už 
je to bohatá sezóna plesů a bálů nebo 
setkávání se při obnovené tradici 
ostatků. Zapotit trička jsme mohli 
na cyklozávodech i sokolském běhu. 
Letošní oddělené pálení čarodějnic 
- v sobotu pro děti na Dělňáku 
(organizátor MC Človíček) a v úterý na 
Oulehlách s Experimenty - je myslím 
dobrý nápad. O každou akci byl velký 
zájem a člověk si mohl s kamarády užít 
obě akce.

Děkuji všem spolkům, které 
s elánem pořádají akce nejen pro své 
členy, ale i pro všechny Pozoráky. 
Městys v letošním roce koupí vratné 
ekologické kelímky a deset sad stolů 
a lavic, abychom si mohli na akcích 
posedět a povykládat.

Bezpečné a klidné Pozořice vám 
přeje

 M Aleš Krč  
starosta městyse Pozořice

 

Rychlé zprávy
Ukliďme Česko

V deštivou sobotu 6. dubna 
vyrazilo 70 Pozoráků uklidit Česko. 
Tito dobrovolníci prošli Pozořice, 
nasbírali 1,5 tuny odpadu a na závěr 
si opekli špekáčky v Panské zahradě. 
Děkujeme Českému svazu ochránců 
přírody za zorganizování akce, Junáku, 
hasičům, Stromíku a všem lidem od 
dětí až po seniory, že pozořické přírodě 
pomohli od nepořádku. Je těžko 
pochopitelné, kolik lidí si přírodu plete 
s odpadkovým košem, pamatujme, že 
naše zeměkoule není na jedno použití, 
ale i naše děti budou chtít žít jednou 
v krásné krajině.

Měření rychlosti v měsíci 
dubnu
Strážníci obecní policie prováděli 
měření na frekventovaných úsecích 
pozořických silnic. Jejich radar bohužel  

zaznamenal „rekordmana“ v ulici 
Šumická s rychlostí 86 km/hod. 
Zároveň se zaměřili na přání obyvatel 
i na dodržování povolené rychlosti 
v ulici Úvoz. Ač se to nezdá, zde vozidla 
jezdí podle předpisů, pouze úzká 
silnice vytváří dojem, že auta jezdí 
víc jak 50 km/hod. V letošním roce 
budeme měření několikrát opakovat, 
aby se zvýšila bezpečnost dopravy 
v Pozořicích.

Informační panely rychlosti
Od dubna jsou na Hostěnické 
a Holubické ulici namontované 
informační panely sledující rychlost. 
Věříme, že přispějí k větší bezpečnosti 
chodců i silničního provozu u nás 
v Pozořicích.

Nevzhledná skruž
V Kovalovické ulici zmizela skruž, 

která zabraňovala vjezdu do ulice 
U Školy. Protože do ní lidé odhazovali 
odpadky a Pozořice hyzdila, odvezli 
jsme ji a namontovali místo ní elegantní 
sklopné zábrany.

Setkání s architektem 
Zdeňkem Fránkem

V březnu jsme se na radnici sešli 
nad ideovým návrhem úpravy zvoničky 
za účasti zastupitelů a významných 
jezerských osobností, které se na 
její výstavbě podílely. Pan architekt 
prof. Ing.  arch. Zdeněk Fránek 
prezentoval ideový návrh přestavby, 
zároveň představil své práce soudobé 
sakrální architektury - modlitebnu 

v Černošicích a kostel v Litomyšli. V další  
části setkání pečlivě naslouchal názorům 
a přáním ohledně dalšího návrhu 
zvoničky. Věříme, že ze vzájemného 
dialogu může vzejít nadčasové dílo 
s hlubokým duchovním přesahem, 
které bude oslovovat další generace.

Stavební úřad
V měsíci březnu došlo ke změně 

ve vedení stavebního úřadu, což 
vyvolalo mnoho dohadů. Stavební 
úřad funguje i nadále, nebude se rušit 
ani přesouvat. Má novou vedoucí 
a pořád je zavalený spoustou práce, 
kterou ale řeší s úsměvem. Jsme rádi, 
že stavební úřad v Pozořicích zůstává. 
Pokud jste se v minulých letech 
setkali s nekompetentním přístupem, 
omlouváme se za to a věříme, že se nám 
skluz v termínech podaří brzy dohnat.

 

Co se chystá
Chodník Holubická

V měsíci dubnu proběhla na radnici 
schůzka občanů z Holubické ulice kvůli 
bezpečnější cestě pro pěší do centra 
Pozořic. Diskutovali jsme tři varianty:

1. Počkat na finální opravu Holubické 
ulice ze strany Jihomoravského kraje 
a udělat zároveň chodník po pravé 
straně směrem z Pozořic.

2. Vybudovat nový chodník od ulice 
U Školy k ulici Pod Poustkou.

3. Počkat na plánované propojení 
cyklostezkou.

Radnice
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Zvítězila varianta č. 2, kterou 
odsouhlasilo i zastupitelstvo 
a v nejbližších týdnech začneme 
projektovat chodník na Holubické ulici. 
I v dalších částech plánování počítáme 
s participací občanů na projektu.

Liniová výsadba stromů
Pozořická krajina je malebná 

a protože ji chceme zachovat 
i budoucím generacím, zpracováváme 
projekt na výsadbu větrolamu za ulicí 
Kovalovickou směrem od Poustky, 
dosadbu aleje lip okolo Bajerova kříže, 
aleje na Maršíkách, atd. Stromořadí 
budou sloužit jako větrolamy, které 
pomohou zmírnit větrnou erozi, která 
unáší ornici z polí, a jako přirozené 
hnízdiště ptactva. Je to také příspěvek 
k boji proti suchu.

Video kronika Pozořic
Možná jste během Velikonoc 

zaznamenali v Pozořicích pána 
s kamerou na rameni. Není to 
kameraman lovící senzační snímky 
pro bulvár, ale pan Kamil Šlapal, který 
natáčí kroniku našeho městyse. Aby 
generace, které přijdou po nás, mohly 
vidět, jak jsme žili, pracovali, radovali 
se a slavili. Záznam velikonočních 
svátků byl první vlaštovkou, už teď se 
těšíme na další milou spolupráci.

Zeleň v centru městyse
Letos plánujeme rozzářit květinami 

centrum městyse - technická skupina 
už pilně pracuje v parčíku TGM na 
Jezerách, chystáme se na prostor 

kolem sochy sv. Václava, dosadbu 
před zdravotním střediskem, ostrůvek 
u chodníku ve Velkých Lipkách 
a snad dojde i na kultivaci svahu pod 
sokolovnou. Silným protihráčem ve 
výsadbě je sucho. Chceme přírodě 
pomoci udržet co nejvíc drahocenné 
vody, proto jsme se rozhodli prodloužit 
intervaly sekání trávy na co nejdelší 
dobu. Půda chráněná vyšším porostem 
dokáže s vodou lépe hospodařit jak při 
dlouhém suchu, tak při přívalových 
deštích. Přidejte se k nám a nechte letos 
sekačku zahálet. Odměnou nám bude 
zelená oáza místo pouště.

Žádosti o dotace
V měsíci únoru Pozořice žádaly 

o dotace na:

• sběrný dvůr za hřbitovem 
(Ministerstvo životního prostředí)

• multifunkční sportoviště za školou 
(Ministerstvo pro místní rozvoj)

• workoutové hřiště v Hájíčku 
(Ministerstvo pro místní rozvoj)

• chodník na Kovalovické ulici 
(Jihomoravský kraj)

• opravu kříže v Hájíčku (JmK)
• seniorskou politiku (JmK)
• vybavení jednotky dobrovolných 

hasičů (JmK)
• otevřenou knihovnu (JmK)
• projekt Zdravý kraj – Pozořice 

v pohybu (JmK).
V současné chvíli máme přidělenou 

dotaci na otevřenou knihovnu, 
seniorskou politiku, projekt Zdravý 

kraj – Pozořice v pohybu, vybavení 
pro hasiče a opravu kříže v Hájíčku. 
Chodník v Kovalovické ulici skončil 
pod čarou bez nároku na dotaci. 

Na rozhodnutí o dalších dotacích 
budeme netrpělivě čekat.

 

Pro naše seniory

Zájezd do Kroměříže
Městys Pozořice zve všechny 

seniory na zájezd do Kroměříže. 
Navštívíme památky chráněné 
UNESCO : Květnou zahradu, 
Podzámeckou zahradu, zájemci mohou 

navštívit i prostory zámku. Cena: 
280 Kč. Datum: 20. 6. 2019, odjezd 
z Pozořic od zastávky V Zámku v 8:00 
hod, návrat v 15:00 hod.

Příhlášky na podatelně úřadu 
městyse nebo na tel. 723 990 864 nebo 
mailem na pozorice@pozorice.cz .

 

Krátce ze 
zastupitelstva 
městyse  
(dále „ZM“)
ZM schválilo:
• strategický plán rozvoje sportovišť
• podání žádostí o dotaci na víceúčelové 

hřiště u ZŠ, workoutové hřiště V 
Háječku, sběrný dvůr u hřbitova

• smlouvy se zastupiteli, J. Benešem – 
člen zásahové jednotky SDH Pozořice, 
M. Petrem – redakční činnost 
zpravodaje

• odpis pohledávek za neuhrazené 
přípojky splaškové kanalizace v 
celkové výši 172 000 Kč

• vypracování projektové dokumentace 
na výsadbu zeleně, projektové 
dokumentace na výstavbu chodníku 
podél ulice Holubická

• poskytnutí dotace spolkům: MC 
Človíček 60 000 Kč, Orel 120 000 Kč, 
Sokol 120 000 Kč, SK Pozořice  
120 000 Kč + 80 000 Kč generální 
oprava fotbalového hřiště, farnost 
250 000 Kč – rekonstrukce osvětlení

Dotazník senior taxi
Chceme zpříjemnit život našim 

seniorům a ulehčit jim pohyb po 
Pozořicích, obzvlášť z těch částí, 
které nejsou dostatečně zajištěny 
autobusovou dopravou.  
Rádi bychom proto nabídli službu 
senior taxi, která by i méně 
mobilním občanům nad 70 let 
umožnila samostatnou dopravu 
k lékařům, za nákupy, na úřad nebo 
za přáteli, kteří bydlí na opačném 
konci Pozořic. Abychom mohli 
službu dobře připravit, potřebujeme 
od vás vyplnit dotazník, který 
je přílohou tohoto zpravodaje. 
Odevzdejte jej prosím do 31. 5. 2019 
do sběrné krabice. Najdete ji na 
podatelně úřadu městyse nebo 
v lékárně.
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ZM neschválilo:
• podání žádosti o dotaci na opravu 

hřbitovní zdi
• navýšení odměny zastupitelům o 7 %
• jmenování M. Petra vedoucím 

pozořického infocentra
• pořízení projektové dokumentace 

komunikace č. 383/II Holubická 
v intravilánu obce

ZM revokovalo:
• rozhodnutí z roku 2011 o odprodeji 

9 757 m2 pozemků kolem ulice Za 
Myslivnou

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

 

Méně sečení 
trávníků, méně 
sucha

Krátce sečený trávník býval 
symbolem bezpečí a čistoty. Naučili 
jsme se, že tráva má být co nejkratší. 
Jenže časy se mění a sucho plní první 
stránky novin, dotýká se každého 
z nás, našich zahrad i trávníků. A právě 
jedním z účinných a levných způsobů 
boje se suchem je omezení častého 
sečení trávníků.

Trávník, který se seče na krátko 
a často, sucho zhoršuje, ztrácí 
schopnost zadržovat vodu a my tak 
sami sobě vytváříme plochy, kde 
je horko nesnesitelné, kde se teplo 

akumuluje a dále zhoršuje teplotní 
situaci ve svém okolí.

Pokud budeme zelené plochy 
sekat třeba s poloviční frekvencí, 
vznikne vyšší trávník, který je 
bohatší na druhovou skladbu rostlin. 
V pokročilejší sezóně je dobré ponechat 
část porostu neposečenou, dělat např. 
mozaiky, sekat na střídačku, s časovým 
odstupem ap. Takový trávník pak 
snadněji odolává výkyvům počasí 
a ochladí i nás. Hustý porost zadrží 
sluneční paprsky, udrží delší dobu 
ranní rosu, přímo v půdě je chladněji, 
protože zemina není tolik udusaná. 
Pokud zaprší, lépe udrží vodu přímo 
na místě a pomalý odpar ochlazuje 
nejbližší okolí. Je tak nakonec větší 
šance, že trávník zůstane zelený 
i během letních měsíců. A v jeho okolí 
se i v letních měsících bude lépe žít.

 M Marek Páral
 

Reuse
Začátkem dubna proběhla 

v Pozořicích akce REUSE. Iniciátory 
byli manželé Ondrůškovi, realizační 
četu tvořila Farní charita Pozořice 
a technická skupina Pozořice. Do domu 
č. p. 250 u orlovny a do zpěvárny ve 
farním dvoře jste mohli přinést věci, 
které už doma nepotřebujete, anebo 
si naopak odnést to, co se vám hodí. 
Radost přineslo pořízení věcí jen za 
dobrovolný poplatek a vědomí, že 

jsme pomohli alespoň trochu zmenšit 
objem věcí, které se z Pozořic odváží 
v popelářském voze. Ušetřili jsme 
spoustu energií a materiálu, které by 
padly na výrobu nových věcí.

REUSE šetří peníze, přírodu, ale 
také čas - kde jinde pořídíte nový 
šnorchl, náhrdelník, hrnek na kafe, 
kabelku do divadla, koloběžku pro 
dítě, lustr do obýváku a psací stůl 
během deseti minut na pár metrech 
čtverečních, originalita zaručena?

Nezanedbatelný je vliv REUSE na 
rozvoj tvořivosti a vzájemné inspirace 
- koho by napadlo, že omšelý obraz 
s výjevem jelenů v říji lze proměnit na 
zrcadlo do předsíně a staré nepojízdné 
kolo se stane atraktivním stojanem na 
letničky v zahradě?

Přidanou hodnotou takových 
nákupů je setkávání - povídání se 
sousedy, seznámení s pánem, se kterým 
každé ráno stojíte na zastávce autobusu, 
chichotání s kamarádkou nad stoly 
s naprosto neuvěřitelným sortimentem 
zboží. Zkrátka člověčina prýštící 
z každého koutu - to v supermarketu 
nikdy nezažijete!

Jestli jste tentokrát REUSE dny 
nestihli, nezoufejte, budeme je brzy 
pořádat znovu. Uvítáme tipy na 
zlepšení a děkujeme moc všem, kteří se 
do akce jakkoli zapojili!

 M Tereza Jiráčková  
místostarostka městyse Pozořice

 

Posílení 
autobusových 
spojů na Jezera

Vážení spoluobčané, 

rád bych vás touto cestou 
informoval o plnění úkolu posílení 
autobusových spojů na Jezera. 
Na zastupitelstvu konaném dne 
26. 11. 2018 jsme projednali žádost paní 
Hořavové o prodloužení sobotního 
spoje č. 257 (7:22 z Brna) na zastávku 
Pozořice, Jezera. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu jednáním se 
společností KORDIS JMK, a.s., která 
v Jihomoravském kraji zajišťuje 
dopravní obslužnost, a náš požadavek 
byl dne 9. 12. 2018 schválen. Ze strany 
zajišťovatele nebyl vznesen požadavek 
na spoluúčast.

Momentálně jednáme 
o prodloužení linek 19 (9:42 z Brna) 
a 199 (11:42 z Brna), který vzešel 
z jednání jezerských seniorů se 
starostou obce. Již jsme dostali 
vyrozumění, že prodloužení možné je, 
nicméně se městys Pozořice bude muset 
finančně spolupodílet na provozních 
nákladech. Z tohoto důvodu bude bod 
o prodloužení linek 19 a 199 zařazen na 
nejbližší jednání zastupitelstva.

Během jednání jsme se 
mimochodem také dozvěděli, že:

• z Pozořic do Brna je přepraveno cca 
700 osob denně (v pracovní dny)

• z Pozořic do Brna je přepraveno cca 
196 000 osob ročně
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• obsluhu linek 701 a 702 zajišťuje 
v současné době 14 vozidel (reálně se 
vyskytuje v provozu na linkách 701 
a 702 více vozů, za čímž stojí provozní 
důvody dopravce a jedná se zpravidla 
o mimošpičkové časy)

• průměrné stáří vozového parku 
dopravce BDS-BUS je 4,94 roku

• zastávka Brno, Úzká by měla být 
zachována i v nejbližších letech.

 M Pavel Buchta  
radní městyse Pozořice

 

Odborné 
psychologické 
služby při 
rozvodu

Orgán sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) při Městském úřadu 
Šlapanice spolupracuje od roku 
2009 s psychologem Mgr. Milanem 
Tělupilem při řešení krizových 
situací v rodinách s dětmi. Praxe je 
taková, že např. při řešení složitých 
rozvodových situací začíná sociální 
pracovnice pracovat s rodinou a mimo 
jiné také zjišťuje, jaký dopad má 
rozchod rodičů na dítě. Pokud jsou 
rodiče v těžké rozchodové krizi, kdy 
dítě zatahují do svých hádek nebo 
si dítě berou jako „rukojmí“ proti 
druhému rodiči, je zapotřebí rodinu 
nasměrovat k odborníkovi. Sociální 

odbor MěÚ Šlapanice má s Mgr. 
Milanem Tělupilem dobrou zkušenost. 
Nabízí velmi krátké objednací lhůty 
(do 14 dnů), kancelář má v budově 
úřadu na Opuštěné v Brně, jeho zprávy 
jsou uznávané také soudci okresního 
soudu. Na služby tohoto psychologa, 
které poskytne pozořickým rodinám 
v uvedených situacích, bude nyní 
přispívat i náš městys ve výši jedné 
hodiny odborné pomoci pro každého 
rodiče v obtížné životní situaci. 
Věříme, že tato spolupráce s kvalitním 
psychologem a MěÚ Šlapanice bude ku 
prospěchu místních rodin a především 
dětí, které jsou při krizových situacích 
nejvíce ohroženy negativními dopady 
problémů mezi jejich rodiči.

 

Co se děje na 
Poustce?

V loni vydané knize o Pozořicích je 
v kapitole Památky a pamětihodnosti 
na str. 67-68 podle mého názoru velmi 
cenný výlet do minulosti Poustky, 
jehož autorem je RNDr. Jan Trávníček. 
Kdo jej nečetl, udělá dobře, když si 
ho přečte. Uvedu z něj alespoň jednu 
větu: „Současná Poustka je zajímavou 
kombinací předchozího využívání, 
jejímž výsledkem je krajinářsky, 
přírodně, historicky i společensky 
hodnotné místo.“

Vlastníkem pozemků na Poustce je 
Římskokatolická farnost Pozořice. Od 
roku 2018 se farnost snaží o uvedení 

lokality do stavu doporučeného 
v odborných posudcích (Agentura 
ochrany přírody aj.) a Plánu péče 
o VKP Poustka (Ing. Petr Trunda, 2010).

V roce 2018 proběhla 13. 3. ve 
zpěvárně beseda na téma: „Poustka - 
minulost, současnost a budoucnost“, 
17. 3. velká brigáda, 30. 3. velkopáteční 
křížová cesta dětí a jejich rodin, 3. 4. 
další jednání ohledně Poustky ve 
zpěvárně za účasti odborníků, v dubnu 
skauti vysázeli 4 oskeruše darované 
Ing. Trundou, 22. 4. se po letech na 
Poustce konala mše sv. za skauty, 
znovuposvěcení tohoto místa a za zdar 
celého díla a aktivisté se sešli 23. 5. 
a 26. 6. za účelem domluvy a další 
koordinace prací. V průběhu roku 
byly odstraňovány suché a některé 
náletové stromy a keře. Další brigáda se 
uskutečnila 3. 11.

Práce pokračují i v roce 2019. 
Proběhly další konzultace s odborníky, 
pochůzky po lokalitě, bylo rozhodnuto 
nepoužívat při likvidaci náletových 
dřevin chemické prostředky a byl 
stanoven rámcový plán práce na rok 
2019. V sobotu 9. 3. proběhla velká jarní 
brigáda. Dále pokračuje odstraňování 
suchých stromů a na základě jednání 
s panem Martinem Křížem je na 
Poustce realizován chov ovcí a koz 
za účelem spásání trávy a výmladků 
stromů a keřů.

Poustce určitě nepřidává na kráse 
nepořádek v místě ohniště a spousta 
psích výkalů, ale i stavby na vrcholu – 
televizní převaděč a bývalý vodojem, 
ke kterému se nikdo nehlásí. Farnost 

zvažuje v budoucnu výstavbu kaple na 
vrcholu kopce, jejíž základní kámen 
byl položen 28. 4. 1946, a vybudování 
křížové cesty.

Veškeré aktivity v lokalitě by 
měly být konzultovány s pověřenými 
zástupci farnosti.

 M Aleš Mikula
 

Informace 
o volbách do 
Evropského 
parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 v době 
od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 
25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod. Volič 
ve volební místnosti se musí prokázat 
platným průkazem totožnosti.

Občan, který se nemůže ze 
zdravotních důvodů voleb zúčastnit 
a chce volit, ať tuto skutečnost 
oznámí na Úřad městyse Pozořice 
do pátku 25. 5. 2019 do 14:00 hod. - 
tel. 544 226 046, nebo ve dnech voleb 
přímo okrskové volební komisi na 
tel. 722 028 580 a okrsková volební 
komise zabezpečí volbu do přenosné 
volební schránky v místě bydliště.
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Z hasičské 
zbrojnice

Poslední březnovou sobotu jsme 
v rámci jarního úklidu uspořádali 
sběr železného šrotu a vysloužilých 
elektrospotřebičů. Meziroční nárůst 
množství nepotřebného elektra nás 
tolik nepřekvapil, ale železného 
šrotu bylo letos nadprůměrné 
množství – poslední kontejner 
k odvozu se podařilo naplnit za celý 
den shromážděným starým železem 
před orlovnou až ve tmavých večerních 
hodinách.

Sbor by vás rád s předstihem 
srdečně pozval na XXXVII. ročník 
hasičské soutěže O putovní pohár 
zastupitelstva městyse, která se bude 
konat v neděli 16. června odpoledne 
na zadním fotbalovém hřišti. Soutěž 
je nastavena ve formě simulující 
skutečný výjezd 4členné požární 
jednotky s cisternovou automobilovou 
stříkačkou, se zdoláváním různých 
překážek až po zasažení cíle (ohniska 
požáru) a následný odjezd z místa 
události. Přijďte podpořit domácí 
mužstva nebo si jen zpříjemnit nedělní 
odpoledne s vašimi dětmi či vnoučaty – 
občerstvení bude zajištěno.

Devítky z kroniky II.
Dalším významným rokem, 

který se zapsal tučným písmem do 
kroniky, byl rok 1949. Tehdy sbor 
působil v provizorní zbrojnici ve 
Velkých Lipkách (č. p. 274 – naproti 
současné hasičské zbrojnice). Letos 
12. června to bude přesně 70 let, kdy 
byla dodnes funkční automobilová 
stříkačka Chevrolet slavnostně 
posvěcena, pokřtěna jménem Marie 
(patronky obce Pozořice) a předvedena 
veřejnosti. Jedná se o otevřené vozidlo 
pro posádku 1 + 8 s šestiválcovým 
benzínovým motorem General Motors 
s obsahem 3 600 cm3 a čerpadlem 
Hrček o výkonu 1 600 l/min.

Za druhé světové války tento vůz 
působil jako sanitka spojeneckých 
vojsk. V březnu 1946 bylo započato 
jednání o možnosti získání vozu, 
o rok později bylo odsouhlaseno jeho 

pořízení přes půjčku v místní záložně 
a zhotovení čerpadla firmou Hrček 
v Brně. Během let 1948 a 1949 došlo 
k postupné přestavbě pro hasičské účely 
zejména díky Bohumilu Smílkovi, 
Jaroslavu Vopálkovi, Karlu Diváckému, 
Bohumilu Kalábkovi a Antonínu 
Filipovi. Za půjčku 70 000 Kč od 
záložny tehdy ručilo 15 členů sboru, 
celkové náklady vyšly na 196 000 Kč.

Automobil se zúčastnil nespočtu 
zásahů u požárů, při záplavách i při 
dalších jiných technických akcích. 
Absolvoval také množství soutěží 
a ukázek a byl na něj vždy spoleh 
až do roku 1967, kdy byl vydán 
zákaz používání otevřených vozidel 
v požární ochraně. Od té doby byl 
uložen v depozitu hasičské zbrojnice 
v Pozořicích a vyjel jen výjimečně, aby 
se předvedl na různých slavnostech 

anebo naopak doprovodil členy 
sboru na jejich poslední cestě. Jeho 
nezadržitelné stárnutí zpomalilo 
rozhodnutí o provedení generální 
opravy, které se ujali Jan Tinka starší, 
Jan Tinka mladší a Marek Tinka 
v letech 2004 a 2005. Po dalších 15 
letech ale automobil potřebuje (zejména 
motorově) znovu renovaci za desítky 
tisíc Kč, která by měla proběhnout letos 
v létě, aby mohl sboru sloužit i nadále.

Chevrolet v posledních letech 
jezdívá na hasičské oslavy nebo výročí 
SDH v okolních obcích, na hasičskou 
pouť ve Křtinách, na místní oslavy 
dne dětí, ale také na Dny hasičů na 
Pernštejně, na krajské dožínky v Brně 
nebo v roce 2011 také vozil při oslavách 
sv. Floriána dechovou kapelu po Brně.

 M Za SDH Pozořice kronikář
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TJ Sokol Pozořice
S náčiním si poradíme…

Po sletovém roce 2018 oddíl žen 
nezahálí. K naší radosti nás stále ve 
cvičení přibývá, a tak se snažíme si 
cvičební hodinu zpestřit různým 
cvičebním náčiním. Zařazujeme 
nejen velké balóny, overbally, cvičení 
s židlí a gymnastické gumy, zacvičíme 
si i s plastovou lahví naplněnou 
vodou. Toto náčiní nám slouží nejen 
k posilování, ale také nám umožní se 
v průběhu hodiny občerstvit. Dobrá 
nálada a chuť udělat něco pro zdraví 
nás neopouští. Zveme mezi nás všechny 
ženy, které se odhodlávají s námi začít. 
Rády vás mezi sebe přivítáme v pondělí 
na kondičním cvičení a ve čtvrtek na 
hodině zdravotního cvičení.

Všechny cvičenky zdraví čtenáře 
a přejí krásné jarní dny plné sluníčka.

 M Kamila Matulová Vlachová

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

Další závod ze série Orelské běžecké 
ligy se konal 23. 2. 2019 v Kuřimi. Náš 
jediný reprezentant Martin Filip na 
trati dlouhé 7 kilometrů zvítězil ve 
své kategorii dorostenců a doběhl na 
celkovém 17. místě v pořadí z celkem 
125 závodníků všech kategorií.

V sobotu 9. března se konaly 
v Žatčanech gymnastické hry. Naši 
soutěžící byli moc šikovní a bojovali 
ze všech sil. Kategorie benjamínci 
mladší: Lidka Kratěnová – 1. místo, 
Lukáš Hylmar – 2. místo. Kategorie 
benjamínci chlapci: Vojta Hylmar – 
3. místo. Kategorie benjamínci dívky: 
Eliška Trunečková. Kategorie nejmladší 
žákyně: Viktorka Hylmarová. Kategorie 
mladší žákyně: Zuzana Kratěnová – 
2. místo, Eva Machálková, Tereza 
Klímková. Kategorie starší žákyně: 
Petra Machálková – 1. místo. Kategorie 
starší žáci: Marek Kratěna.

V neděli 17. března proběhlo ve 
sportovní hale v Křenovicích 5. kolo OP 
v minivolejbalu.

Modrá kategorie: 4 skupiny 
po 5 družstvech: 5. místo: Zuzana 
Svobodová, Julie Stejskalová, Eva 
Kupčíková, 5. místo: Klára Divácká, 
Patricie Rajtarová, Barbora Fuksová, 
4. místo: Vojtěch Cabal, Marek 
Kratěna, Adam Žaloudek, 3. místo: 

Klára Ondráčková, Pavlína Capilová, 
Hana Filipová, 1. místo: Matěj Šrotíř, 
David Divácký, Viktor Cabal - toto 
družstvo pak ještě sehrálo finálovou 
skupinu, z níž vzešlo jako 3. nejlepší 
tým turnaje!

Červená kategorie: 4 skupiny po 6 
družstvech: 6. místo: Jiří Pölzer, Ondřej 
Kužel, Adam Marek, 5. místo: Martina 
Šrotířová, Magdaléna Kmochová, 
5. místo: Sára Čechovská, Gabriela 
Tománková

Oranžová B kategorie: 3 skupiny po 
6 družstvech: 3. místo: Zora Blaháková, 
Anna Svačinová

Oranžová A kategorie: 2 skupiny 
po 5 družstvech: 4. místo: Alena 
Růžičková, Ema Boháčková, 2. místo: 
Zuzana Kratěnová, Ondřej Tinka, 
Darina Kuželová

Žlutá kategorie: 3 skupiny po 6 
družstvech: 6. místo: Sofie Horáková, 
Dita Blaháková

V sobotu 23. března jsme zavítali 
do sousední orelské jednoty Jiříkovice. 
Opět po roce se zde konala soutěž 
v aerobiku – Master class. Soutěž 
byla rozdělena do čtyř věkových 
kategorií od těch nejmenších až po 
„velké slečny“. V I. kategorii soutěžilo 
celkem 26 dětí. Lidka Kratěnová 
skončila na 23. místě. Ve II. kategorii 
bylo nejvíce soutěžících – 29 dětí. 
Zuzana Kratěnová – 7. místo, Eva 
Machálková – 8. místo. III. kategorie 
čítala 16 soutěžících. Nela Šmerdová – 
4. místo, Petra Machálková – 6. místo, 
Jitka Münsterová – 8. místo, Klára 
Ondráčková. IV. kategorie měla 7 
soutěžících. Michaela Šelleová –  
5. místo, Klára Divácká.

Orel a kultura
Letos již potřetí vyrazil ostatkový 

průvod po Pozořicích. Bylo to v neděli 
3. března ve 14 hodin od hájenky. Cestou 
přes Jezera jsme se zastavili u zvoničky 
a u Dělňáku, dole v Pozořicích pak 
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u orlovny, DPS a skončili jsme na faře. 
Na občerstvení nejen pro maškary se 
podílely DLK Stromík, MC Človíček, 
Orel, Klub žen a maminky pozořické 
farnosti. Letos nás vyrazilo opravdu 
hodně a my doufáme, že nám to vydrží 
i na příští roky!

V sobotu 6. dubna se opět po 
roce uskutečnil Velikonoční jarmark 
a výtvarné dílničky. Akce proběhla ve 
spolupráci pozořického Orla a Klubu 
žen. K nákupu bylo připraveno krásné 
velikonoční zboží: dekorace, perníčky, 
kraslice, sněhové dobroty, pedigové 
výrobky a textilní zboží. Děti vyráběly 
velikonoční věnečky, vajíčka a zajíčky, 
zdobily perníčky a malovaly šnečky.

 M Orel jednota Pozořice

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

V sobotu 9. března se skauti z našich 
oddílů zúčastnili skautského semináře 
v Brně a ve stejný den brigády na 
Poustce.

Kolem svátku sv. Jiří, patrona 
skautů, bývá pravidelně řada 
skautských akcí. Nejinak tomu je i letos.

Netradičně letos již v sobotu 
30. března se v krásném areálu 
kovalovického přírodního koupaliště 
a v blízkých lesích uskutečnilo 
střediskové kolo Svojsíkova závodu. 

Střediskové kolo Svojsíkova 
závodu

Každé dva roky se koná pro skauty 
ve věku 11 – 15 let Svojsíkův závod. 
Má několik kol, z nichž do dalších 
postupují ti nejlepší a účastníci v nich 
osvědčují své znalosti v řadě disciplín. 
Některé plní družina společně na trase 
závodu, některé plní jednotliví členové 
družin v areálu základny závodu.

Z areálu kovalovického biotopu 
družiny postupně vyrážely na trasu 
závodu do lesů v okolí Vildenberka. 
Za nádherného jarního počasí 9 
družin postupně zdolávalo orientaci 
v mapě, podle níž pak musely nalézt 
7 stanovišť, na nichž měly osvědčit 
znalosti z první pomoci, logického 
myšlení, řešit krizové situace a daný 
problém, vyhledávat ze zdrojů 
požadované informace, postavit stan 
a rozdělat oheň. V areálu základny 
pak členové družin museli prokázat 
fyzickou zdatnost, manuální zručnost, 
všeobecné znalosti, znalost dopravních 
pravidel a opravit duši z kola.

Všechny družiny zvládly zdárně 
jak terénní část závodu, tak úkoly 
na základně. Organizátoři spočítali 
získané body a mohli vyhlásit výsledky 
a předat odměny a diplomy.

V kategorii skautek, ale i absolutně, 
byla nejlepší družina Kočiček z 1. 
dívčího oddílu Pozořice, v kategorii 
skautů zvítězila družina Tygrů ze 
Tvarožné.

 M Aleš Mikula, 
vedoucí skautského střediska

Okresní kolo Svojsíkova 
závodu

Podmínky okresních závodů 
v Hustopečích u Brna ve dnech  
12. – 13. dubna poměrně přesně 
odrážely názvy družin, které se 
z pozořického oddílu účastnily, a to 
jedna chlapecká – Lední medvědi a dvě 
dívčí – Vlaštovky (jedna vlaštovka 
totiž jaro nedělá a více vlaštovek zjevně 
taky ne) a Kočičky. I když se teplota 
překvapivě pohybovala okolo bodu 
mrazu, nálada závodníků naštěstí 
nikoliv. Skauti zvládli v pátek večer do 
hodiny a půl postavit stan a uvařit za 
plný počet bodů, i když se jim během 
kulinářství několikrát nedařilo, jak by 
si sami představovali. Za zmínku stojí, 
že následně už místní pořadatelé Pájovi 
neřekli jinak než „Pohlreich“.

V sobotních ranních hodinách 
vyrazili skauti na trasu závodu 
současně s našimi skautkami a občas se 
během cesty i potkávali. Po závodě jsme 
si krátce zahráli baseball a jako mety 
jsme využili naše gumové koberečky 
z obou automobilů.

Po výtečné večeři následovalo 
vyhodnocení. Starší skautky z družiny 
Kočiček se umístily na bronzovém 
třetím místě, Lední medvědi dokonce 
celé okresní kolo v chlapecké kategorii 
vyhráli. Tyto družiny postoupily 
do krajského kola, kam se dostaly 
z obou kategorií čtyři nejlepší družiny. 
Gratulujeme a přejeme i pro příště 
mnoho štěstí.

 M Marek Šmerda - Smrk, 
1. chlapecký oddíl Pozořice
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Mateřské 
centrum Človíček

Oteplení a krásné počasí opět láká 
všechny děti, aby trávily co nejvíce 
času hraním venku. Ráda bych tedy 
připomněla a opět nabídla možnost 
všem rodinám s malými dětmi 
(především ve „spodní“ části Pozořic) 
využít krásné dětské hřiště u sokolovny. 
Toto hřiště patří pod MC Človíček, ale 
je k dispozici všem dětem do věku 8 let. 
Z bezpečnostních důvodů je uzamčeno, 
ale kdo má zájem, může si klíče buď 
vypůjčit (u rodiny Bardynových, 
kteří bydlí u hřiště – tel. 777 586 406) 
nebo pořídit si svůj vlastní klíč. Ten 
má k dispozici opět paní Bardynová 
nebo ho můžete získat i u mě (tel. 
777 640 467, případně email: lenval@
seznam.cz).

Sucho a horko v minulém roce 
zlikvidovalo travnatý povrch pod 
altánem na hřišti a v prachu a hlíně 
se bohužel zalíbilo všem toulavým 
i domácím kočkám v okolí, takže jsme 

se pustili do boje a prostor upravili. 
Chtěla bych tedy touto cestou moc 
poděkovat panu Ladislavu Crhovi, 
který nám daroval všechny dlažební 
kostky. Městys Pozořice nám přispěl 
materiálem na podklad pod dlažbu. 
A největší poděkování patří panu 
Květoslavu Vystavělovi, který vše sám 
vykopal, vydláždil a upravil. Výsledek 
stojí zato, takže si hřiště jistě až do 
podzimu všichni krásně užijeme. Kdo 
si pořídí klíč, zavazuje se samozřejmě 
dodržovat všechna pravidla, aby nám 
prostor co nejdéle sloužil.

 M Lenka Vystavělová

Čarodějnický rej pořádaný MC 
Človíček

V letošním roce se malí i velcí 
čarodějové a čarodějnice slétli 
k Dělnickému domu už 27. dubna, aby 
si užili ten správný čarodějnický rej. 
Pro děti byla nachystána kouzelnická, 
výtvarná a sportovní stanoviště, 
na kterých si mohly vyzkoušet 
a natrénovat létání na koštěti a házení 
různými strašidelnými předměty. 

Dále si měli možnost vyzkoušet 
své dovednosti v míchání lektvarů 
a věštění, zametání pavouků a vaření 
hmyzáků. Svou kreativitu děti mohly 
rozvinout při tvůrčích aktivitách, kde si 
mohly nakreslit nebo vymalovat různé 
čaroděje a čarodějnice.

Vrcholem čarodějnického reje bylo 
spálení figuríny čarodějnice vyrobené 
ze slámy a starých hadrů. U ohně si pak 
všichni soutěžící mohli opéct špekáček. 
Soutěže se zúčastnilo téměř sto malých 
čarodějů a čarodějnic a všichni byli za 
své neuvěřitelné výkony odměněni.

Velký dík patří všem maminkám 
a ostatním dobrovolníkům (zejména 
panu Ladislavu Crhovi), kteří se na 
organizaci akce podíleli a věnovali tak 
svůj čas dětem.

 M Hana Malachová

 

ČSŽ – Klub žen 
Pozořice
se snaží udržovat tradice

Jednou z těchto tradic je Dětský 
maškarní ples, pořádaný jako vždy 
v Dělnickém domě. Snažíme se, aby 
se líbil. V letošním roce, v neděli 
24. 3. 2019, jsme se ujaly moderování 
plesu samy. Dva šášové se snažili děti 
pobavit při soutěžních hrách i při volné 
zábavě. Doufáme, že děti i rodiče strávili 
příjemné nedělní odpoledne. Chtěly 
bychom poděkovat všem za účast a velké 
poděkování patří rovněž sponzorům, 
kteří přispěli dětem na dárky.

Další akcí, kterou pořádá Klub 
žen společně s Orlem Pozořice, je 
Velikonoční jarmark a dílničky. 
V sobotu 6. 4. jste si na orlovně mohli 
zakoupit kraslice, perníčky a drobné 
dárky. Děti si zdobily perníčky 
a vyráběly velikonoční dekorace.

Doufáme, že i naší malou troškou 
se podílíme na zábavě – kultuře 
a přispíváme k dění v našem městysi.

Budeme rády za vaši přízeň i nadále.

 M Jana Fialová
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Co se děje 
Na Dělňáku

Po delší odmlce opět zdravíme 
všechny příznivce dobré zábavy, 
soutěžní gastronomie a skvělého jídla 
a pití. Jsme vlastně tak trochu malý 
turistický oddíl. Věčné roznášení stolů, 
židlí či lavic, skládání a nakládání, 
stavění a bourání stanů navíc skvěle 
nahrazují posilovnu. Po zaplacení 
členského příspěvku se může stát 
členem každý starší 18 let.

Ale teď převážně vážně. Na naší 
valné hromadě jsme zhodnotili 
dosavadní činnost. V uplynulých 
letech jsme se snažili připravit nebo 
se spolupodílet na řadě kulturních 
akcí. Některé se ujaly a získávají na 
oblibě, některé ale nezískaly zájem 
široké veřejnosti. Jsme moc rádi, že nad 
některými vydařenými akcemi přebraly 
patronát jiné spolky a organizace 
(např. jarmarky, Dětský pohádkový 
les atd.). Prakticky každý měsíc jsme 
organizovali něco: májové veselice, 
zabíjačky, srazy veteránů, letní noci, 
pivní slavnosti, trampské odpoledne, 
koncerty… 

Každý rok v lednu začínáme 
Netradičním plesem a nejinak tomu 
bylo i letos. I letos byly navařeny dva 
kotle těch nejlepších gulášů z naší 
letní soutěže, které byly beze zbytku 
„vylízány“. Bohatá tombola, zaměřená 
především na gastronomii, doplněná 
zvěřinou, skvělá nálada a živá hudba 
v podání naší oblíbené skupiny GO 

18 – to všechno byl letošní ples našeho 
spolku. Naši členové jej považují za 
jakousi oslavu. Poděkování patří 
všem přátelům a příznivcům našeho 
spolku a sponzorům, kteří nám celý 
rok pomáhají drobnými materiálními 
i finančními dary. Takže ples vám 
určitě můžeme slíbit i příště.

V červnu (sobota 15. 6. 2019) 
pomůžeme našemu panu hospodskému 
z Hospůdky Na Dělňáku zorganizovat 
a technicky zajistit Pivní slavnosti. 
V loňském roce to bylo moc hezké 
odpoledne. Výborné pivní speciály, 
pivo jak křen a bramboráky jak kolo 
od vozu… Letošní podrobnosti zatím 
neznáme, ale když se moc neujali 
veteráni, máme tu od loňska jakýsi 
příslib od nadšenců vojenské techniky. 
Tak se necháme překvapit.

Díky dlouhodobě veliké podpoře 
městyse Pozořice (za kterou 
pochopitelně velmi děkujeme) se už 
nyní můžete opět těšit na další ročník 
naší oblíbené soutěže ve vaření guláše 
v jednom kotlíku na ohni. Jezerský 
gulášový kotlík – 9. ročník – se 
uskuteční první srpnový víkend (sobota 
3. 8. 2019). Úderem poledního zvonu 
odstartujeme nejen maraton hudebních 
vystoupení pěvců a skupin, ale okolí 
Dělňáku provoní také vůně smažené 
cibule široko daleko. Kulturní program 
chystáme tentokrát už od 14 hodin, 
do půlnoci to bude tedy 10 hodin 
muziky. Tak doufáme, že tentokrát 
nepřijdou občané jen na guláš, ale 
také za kulturou. 100 Kč pro dospělé, 
50 Kč pro seniory a děti tradičně 

zdarma – to je celodenní vstupné, za 
které se to vyplatí. A jako již tradičně 
vyzýváme tímto naše spoluobčany 
a jejich známé, spolky, společky, party 
kamarádů, aby neváhali a přihlásili 
se do boje o putovní pohár Jezerského 
kotlíku. Zejména přistěhovalých tu 
máme z různých koutů naší zemičky 
i ze Slovenska dost a určitě jsme 
zvědaví na nové recepty. Sledujte 
proto náš facebookový profil Spolek 
Na Dělňáku, Jezerský gulášový kotlík 
nebo PoŠuKov, kde budete informováni 
o podmínkách a propozicích soutěže, 
registraci atd. Těšíme se na nové borce, 
kteří se nebojí jít do toho!!! Je to veliká 
legrace a získáte mnoho zkušeností 
z gastronomie.

A teď už jen v krátkosti. Dělňák žije 
a to je důležité. Především díky dnes 
už vyhlášené kuchyni paní hospodské, 
gastronomickým víkendovým akcím 
(grilování, hamburgery, udírna, pizza 
apod.) je dnes leckdy těžké najít volné 
místečko. Těšíme se na krásná setkání 
na terase za vlahých teplých nocí, 
těšíme se na skupinu EXPERIMENT, 

která dne 27. dubna 2019 udělala svým 
tradičním country bálem definitivní 
tečku za zimní sezonou a odstartovala 
tu mnohem příjemnější, teplejší. Těšíme 
se na konec prázdnin a na les plný 
dětí, kde budeme určitě nápomocni při 
organizaci, a už se těšíme na podzimní 
festival trampské muziky „Léto už má 
celtu sbalenou“. Letošní ročník pro nás 
bude zvlášť významný, protože naši 
kamarádi a členové místní trampské 
osady Samota oslavují v letošním roce 
výročí 40 roků od svého založení, 
a tak jim chceme připravit také nějaké 
překvapení.

Tak jsem to vzal trošku šupem. 
Ale než bude podzim, uteče ještě 
spousta vody. Takže celý rok 2019 
se budeme těšit na setkání s vámi se 
všemi, ať už na některé z našich akcí, 
na některé jiné a nebo jen tak, protože 
je vždycky dobré, když se lidé sejdou 
a když se spolu baví…Tak na příjemná 
setkání v roce 2019 za celý spolek „Na 
Dělňáku“.

 M Petr Hromek - předseda
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 : Hana Navrátilová

ZUŠ Pozořice
Naše škola má letos prvního 

absolventa literárně-dramatického 
oboru. Stal se jím ADAM BENEŠ, 

který ztvárnil postavu strašidla 
cantervillského ve stejnojmenné 
hře. Se svými žáky ji nastudoval pan 
učitel Radoslav Mesarč. Absolventské 
představení jste mohli vidět spolu 
s pohádkou Nebojsa v sobotu 
2. února 2019 v sále orlovny.

Adamovi blahopřejeme!

 M Božena Škrobová
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Školství MŠ Pozořice
Novinky ze školky

Co se děje u nás ve školce v novém 
roce? Hned po Třech králích nás přijela 
navštívit paní Lenka Hradecká, která 
děti během muzikoterapie seznámila 
s netradičními hudebními nástroji. 
Děti spolu s ní cestovaly po Africe 
a všechny nástroje si samozřejmě 
vlastnoručně vyzkoušely. Po „návratu“ 
z Afriky navštívily starší děti knihovnu. 
Tentokrát bylo naše téma Britští autoři 
dětem. Děti tak měly možnost seznámit 
se s Robinem Hoodem, medvídkem 
Pú i s králíčkem Petrem a poslechnout 
si pohádku nejen v češtině, ale 
i v angličtině. Také se dozvěděly, kdo 
že je to pan překladatel a co vlastně pro 
nás dělá.

Od ledna do března někteří 
předškoláci navštěvovali edukativně-
stimulační skupiny, během kterých se 
seznámili nejen s prostředím základní 
školy, ale i s budoucí paní učitelkou. 
Hravou formou plnili úkoly, hráli hry, 
zdokonalovali se v grafomotorice, 
a dokonce si odnášeli úkoly domů. A to 
vše společně s rodiči.

V rámci projektu Polytechnika jsme 
si sestavili a nazdobili krmítka pro 
ptáčky. Stihli jsme několik divadelních 
představení, například pohádku Myšák 
Pišta, kterou nám přivezlo divadlo 
U Dvou sluncí z Pardubic, a představení 
Pyšná princezna, jež zahrálo 
Pohádkové divadlo Julie Jurištové 
v Divadle Bolka Polívky.

Ve školce nám nechyběl ani tradiční 
masopustní rej, kde jsme na přehlídce 
masek mohli vidět široké zastoupení 
hasičů, supermanů a spidermanů, ale 
nechyběla ani zvířátka, víly, princezny 
a spousta dalších krásných kostýmů.

Jaro jsme ve školce přivítali 
s Tetinami, které nás svým příběhem 
nalákaly na velikonoční veselí. V úterý 
2. dubna jsme otevřeli dveře všem, kteří 
se k nám chtěli podívat a hlavně těm, 
kteří se k nám chystají 7. května na 
zápis.

A na co se můžeme v nejbližší době 
těšit?

V polovině května na zahradě MŠ 
oslavíme Den rodiny aneb Rodinný 
majáles, rodiče s dětmi se mohou 
těšit na bohatý a zábavný program, 
drobné občerstvení a dílničky pro 
děti i dospělé. V květnu se chystáme 
na návštěvu do dětské nemocnice, 
kde budou mít předškoláci zajištěny 
programy Stal se mi úraz, co dál? 
a První pomoc při úrazech. Květen 
potom zakončíme rytířským 
vystoupením na zahradě základní 
školy. V červnu se vypravíme na 
celodenní turistický výlet do okolí 
a někteří začnou balit kufry na školku 
v přírodě, kterou stráví nedaleko 
Buchlovic.

A potom? Potom už budou budoucí 
prvňáčci vyhlížet pasování na školáky 
a těšit se na prázdniny.

 M Barbora Vychopeňová
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ZŠ Pozořice
Noc s Andersenem

V pátek 29. března 2019 se naše 
základní škola proměnila ve Školu čar 
a kouzel v Pozořicích. Noví studenti, 
kteří mohli strávit noc v této čarovné 
škole, si vyzkoušeli různá kouzla 
a obohatili své kouzelnické dovednosti.

Společně s paní profesorkou 
Prýtovou (p. uč. Eva Trněná) a její 
pomocnicí z jiné školy čar a kouzel, 
která nás poctila svojí návštěvou, 
paní profesorkou Wellrenyovou 
(p. uč. Martina Kolmanová), 
zasazovali kouzelné květiny jako 
např. náladovník nebo energitus 

bombardicus. Pan profesor Moody 
(p. asistent a vychovatel Jan Novotný) 
předvedl různá kouzla, která si 
mohli vyzkoušet i samotní studenti. 
Nechyběla ani hodina elixírů pod 
vedením pana profesora Lupina (p. uč. 
Ilona Hvozdovičová) a pana profesora 
Snapea (p. asistentka a vychovatelka 
Miroslava Smigová). Společně 
s nimi studenti tvořili elixíry, které 
pak i ochutnali. Velikým zážitkem 
pro studenty byla i hodina hledání 
drahokamů, kterou strávili společně 
s paní profesorkou Trelawneyovou 
(p. asistentka Renata Maršálková) 
a panem profesorem Binnsem (p. 
vychovatelka Jitka Řehánková). Pod 
vedením paní profesorky Umbridgeové 
(p. uč. Monika Nemášová) a pana 

profesora Kratiknota (p. asistentka 
a vychovatelka Erika Zobcová) 
studenti dokázali rozluštit bradavické 
tajemství, k němuž vedla nelehká 
cesta plná hádanek a hlavolamů. Paní 
profesorka McGonagallová (p. uč. 
Hana Zavadilová) si společně s panem 
Liciusem Malfoyem (p. uč. Miroslava 
Kučerová) pro studenty připravili 
kouzelné muffiny, které pak druhý den 
posloužily studentům jako vynikající 
kouzelná snídaně.

Celý večer v kouzelnické škole 
završil turnaj ve famfrpálu pod 
vedením bývalých studentů Harryho 
Pottera (p. uč. Vojtěch Skrbek) 
a Olivera Wooda (bývalý p. vychovatel 
Jiří Kohoutek). Ačkoliv výsledky 
vypadaly velmi nadějně pro Mrzimor, 
nakonec chytači Zmijozelu získali 
zlatonku a zajistili si tak vítězství 
a ohnivý pohár.

Plni kouzelných zážitků jsme 
uléhali do spacáků a již nyní se všichni 
těšíme, co asi přinese příští Noc 
s Andersenem.

Mohyla míru
V pondělí 15. 4. 2019 se třída 8.A  

vydala na jednu z nejznámějších 
památek v okolí Brna, Mohylu míru. 
Byli jsme přihlášeni do soutěže 
s napoleonskou tématikou Do boje za 
císaře.

Než jsme šli závodit, absolvovali 
jsme prohlídku multimediální expozice 
a krátký výklad, co se v těchto místech 
přesně událo začátkem prosince roku 
1805. Také jsme využili možnost 
navštívit kapli, v níž jsou uloženy 
ostatky vojáků, kteří zemřeli na 
slavkovském bojišti. Zajímavostí 
kaple je její jedinečná akustika. 
Šeptání v jednom rohu kaple je slyšet 
v protilehlém rohu.

Po skupinkách jsme nejenže 
předvedli všechny znalosti z hodin 
dějepisu, ale také fyzickou zdatnost 
a odvahu. Pro soutěžící byla nachystána 
stanoviště, kde jsme měli plnit úkoly, 
které byly hodnoceny podle úspěšnosti. 
Zkusili jsme například psát depeše 
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se v tehdejší době psaly všechny dopisy. 
Běhali jsme s pytlem, ve kterém bylo 
těžké závaží, což mělo představovat 
rychlost vojáka ve válce s těžkou 
výzbrojí a batohem. Jedním ze stanovišť 
byl šerm. To nás zaujalo asi nejvíce.

Celý den jsme si užili v týmech 
i jako třídní kolektiv.

 M Barbora Fuksová

Úspěchy v českém jazyce
Zajímají vás novinky z výuky 

českého jazyka? V posledních měsících 
se skutečně nenudíme. V lednu 
proběhlo školní kolo olympiády 
z češtiny, kterého se zúčastnilo 
rekordních 32 žáků osmého a devátého 
ročníku. První místo získala Pavlína 
Capilová z 8.A, na druhé a třetí příčce 
se umístily Lucie Dostálová a Terezie 
Tománková z 9.A.

Pavlína reprezentovala naši školu 
i v okresním kole, kde v konkurenci 57 
úspěšných řešitelů získala vynikající 
6. místo. Nechala za sebou dlouhou 
řadu mladých jazykovědců ze 
základních škol i víceletých gymnázií 
oblasti Brno-venkov a postoupila do 
krajského kola. V konkurenci téměř 30 
nejlepších „češtinářských mozků“ kraje 
vybojovala skvělé 8. místo. Gratulujeme 
k báječnému výsledku, děkujeme 
Pavlínce za skvělou reprezentaci školy 
a věříme, že příští rok se jí podaří 
dosáhnout republikového kola, které jí 
letos uniklo o pouhé dvě příčky.

 M Marta Rozehnalová

Zvýšení kvalifikace 
pracovníků ZŠ a MŠ Pozořice

Projekt Zvýšení kvalifikace 
pracovníků ZŠ a MŠ Pozořice je 
spolufinancovaný Evropskou unií. 
Během dvou let čeká na pracovníky 
mateřské a základní školy osm výjezdů 
do zahraničí, na nichž pedagogové 
načerpají od zahraničních kolegů 
novou inspiraci pro svou vlastní práci. 
V průběhu letních prázdnin jsou 
naplánovány celkem čtyři mobility 
zaměřené na výuku cizích jazyků, 
především angličtiny, jejíž rozšířená 
výuka odstartuje na naší škole v příštím 
školním roce.

Za důležitou součást kvalitní výuky 
anglického jazyka považujeme další 
jazykové vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Nové metody výuky 
jazyků nám přinese dvoutýdenní kurz 
ve Velké Británii, kterého se zúčastní 
paní zástupkyně pro předškolní 
vzdělávání Mgr. Simona Moore 
a Mgr. Vojtěch Skrbek, učitel prvního 
stupně. Zástupkyně pro první stupeň 
Ing. et Mgr. Eva Trněná se zúčastní 
týdenního jazykového kurzu na Maltě. 
Poslední letní mobilita zaměřená na 
mezinárodní projekty je plánována pro 
finanční manažerku projektů Petru 
Šantavou.

Věříme, že zahraniční výjezdy 
přinesou nejen přímým účastníkům, 
ale i celému pedagogickému sboru 
množství nových nápadů do výuky 
a tolik potřebnou inspiraci.

 M Ivana Tesařová
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Narozené děti
Leden 2019

Justýna Pročková - Velké Lipky
Laura Mikulová - Holubická
Štěpán Simandel - Kovalovická

Únor 2019
Matouš Pohunek - Malé Lipky

Březen 2019
Ema Brabcová - Nová
Lukáš Mrkos - Malé Lipky
Kateřina Kratěnová - Pod Kostelem
Tereza Hedvíková - Za Myslivnou

Duben 2019
Eliáš Valter - Nad Ostrůvkem
Šárka Boumová - Pod Poustkou

Blahopřání 
jubilantům
Únor 2019

70 Jiří Kříž
70 Jan Olejníček
70 Pavlína Severová
75 let Martina Bartáková
80 Josef Hořava
85 Eduard Křivý
85 Ludmila Filipová
85 Marie Pluháčková
87 Josef Jahoda

Březen 2019
70 Anna Havlová
70 Božena Růžičková
70 Marie Gajdová
70 Jaroslav Šmerda
75 Jaroslava Neužilová
75 Jarmila Hořavová
80 Věra Hořavová
85 Libuše Malíková
86 Zdenka Drápalová
87 Miroslav Bajer
88 Marie Machainová
89 Marie Šmerdová
92 Karolina Kuřitková

Duben 2019
75 Jiřina Žáková
75 Jarmila Zrnečková
87 Marie Skládaná
87 Miroslav Böhm
88 František Šedý
89 Čestmír Ondráček
89 Božena Řičánková

Úmrtí
Leden 2019

Tomáš Maňák - Jezerská
Anna Možná - Úvoz

Únor 2019
Vlasta Klučková - V Lomě
Zdeněk Viktorýn - Horní Kopec

Duchovní okénko
Pokoj a radost místo strachu 
a vzteku

Je velmi snadné lidi vystrašit 
a naštvat. Strach a hněv jsou 
naše základní obranné 

instinkty – to potvrdí každý zkušený 
psycholog. Skrze ně se dají ovládat 
jednotlivci, skupiny i celé masy lidí. 
Toho bohužel mocně využívají moderní 
sdělovací prostředky a skrze ně ti, kteří 
chtějí novodobě zotročovat. Necháme-li 
se každodenně masírovat jistým typem 
veřejného mínění, ztrácíme tím vnitřní 

svobodu, protože se náš životní obzor 
poté zúží na pouhý výčet toho, co je 
špatně a kdo za co může. Stačí ukázat 
na nepřítele a už to jede! V obavách 
o budoucnost a se zachmuřenou tváří 
si pak budujeme falešné jistoty skrze 
hmotné zajištění, nejrůznější závislosti, 
sobectví, a zavíráme oči před vlastní 
duchovní bídou. Potřeba okamžitého 
hmotného užitku má pak následně 
i neblahé ekologické následky. Není 
současný nedostatek vláhy v přírodě 
konečným důsledkem dlouhodobé 
vyprahlosti lidských srdcí a vztahů, 
které se ke všem a ke všemu chovají 
macešsky?

My křesťané nestavíme svůj život 
na zlobě a nepřátelství, ale na jistotě, 
kterou nám dává vzkříšený Ježíš. 
On je Pramenem skutečného Života. 
Tento Pramen, ačkoliv je stále stejný, 
je přitom také stále nový. Dá se to 
přirovnat ke studánce v lese: ačkoliv je 
to jeden konkrétní pramen, tatáž voda 
se sem zpátky nevrací. Běda ale, když 
studánky vyschnou! Náš Pán nám ale 
dává znovu a znovu napít a my, kteří 
jsme o letošních Velikonocích prožili 
noční bohoslužbu (vigilii) se křtem tří 
dospělých lidí, jsme to mohli zakusit. 
Tato noc nám přinesla novou nabídku 
odpuštění a pevného ujištění, že jsme 
bezpodmínečně milováni. Radost, 
která pak následně zaplavila náš 
pozořický kostel, jsme si mohli všichni 
odnést a můžeme být jejími svědky. 
Naše společnost sice žije ve vyprahlé 
době - chudé na dešťové srážky i na 
svěžest ducha, přesto se ale nemusíme 
usoužit beznadějí. Jen je třeba uvěřit, 
že opravdová Láska ještě existuje. Já 
jsem to letos opět zakusil a chci o tom 
svědčit!

 M P. Pavel Lacina, farář

Není současný nedostatek 
vláhy v přírodě konečným 

důsledkem dlouhodobé 
vyprahlosti lidských srdcí?

Matrika Farnost
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Jezera

Vesnička ve vesnici, už léta 
nedílná součást jednoho 
městyse a přesto pořád 

zachovávající si svou svébytnost 
a jedinečný půvab.

O Jezerách toho bylo už hodně 
napsáno. Jejich historii, dávnou 
i tu, kterou si ještě mnozí pamatují, 
zaznamenal ve svých knihách spisovatel 
František Neužil. My jsme si o Jezerách 
povídali s pozořickou rodačkou, která 
na kopcích nad Pozořicemi prožila 
velkou část svého života, s paní Marií 
Skládanou, rozenou Filipovou.

Paní Skládaná, ve kterém domě 
jste se narodila?

Naše rodina pochází z Úvozu, 
z domu, kde dodnes bydlí Filipovi. 
Tatínek se tu narodil a maminka 
pochází z Dambořic. Tatínek zemřel, 
když mi byly čtyři, a maminka 
mi zemřela v devíti letech. Starost 
o výchovu pěti dětí připadla na naši 
stařenku, válečnou vdovu.

To musela být těžká doba…

No, byli jsme hodně chudí. Ale 
nebyli jsme jediní. Takových rodin 

tehdy bylo víc. Jedli jsme, co bylo doma 
z hospodářství - vajíčka, kozí mléko 
a brambory, mouka se mlela z vlastního 
obilí ve mlýně u Smílků na Točně na 
Jezerách. Zabilo se prase, tak bylo 
sádlo. A maso bylo jen v neděli, kousek 
hovězího na polévku a pak k omáčce. 
V Úvoze a na Kopci bydleli domkáři. 
V tom kopci nechtěl nikdo bydlet, tak 
tam byla levnější stavební místa. Dole 
v Pozořicích a na Jezerách, tam byly 
pěkné domy a velké statky se zahradou 
a poli.

S čím jste si hráli jako děti?

Venku vybíjenou, skákali jsme 
čtverec, házeli si s tenisákem, to je asi 
pořád stejné.

A doma? Tam jste měli jaké 
hračky?

Doma? Doma jsme ani hračky 
neměli. Do školy jsme chodili všichni 

do Pozořic. I Jezeráci. Do staré školy 
(dnešní radnice) a protože bylo moc 
dětí, tak se pak učilo i v soukromých 
domech - na Městečku u Bajerů 
a u Dostálů. To jsme tak přebíhali 

  

při vyučování - a rádi jsme přebíhali! 
Líbilo se nám, že jsme pokaždé jinde. 
Do obecné školy chodily všechny děti, 
do měšťanky už jen někdo. Bylo málo 
místa, tak kdo se špatně učil nebo 
měl jiný důvod, zůstal už doma. Do 
měšťanky chodily i děti z okolních 
vesnic, tak, jak je to dnes.

Jak jste prožívala II. světovou 
válku?

To jsem byla ještě malá, tak jsem 
to tak nevnímala. Občas jsme od 

dospělých zaslechli nějaké historky, jak 
někoho odvedli a už se nevrátil, ale spíš 
se snažili uchránit nás děti od té hrůzy. 
Když bylo osvobození a přes Pozořice 
měla přejít fronta, přestěhovali jsme 
se na několik dní do sklepa. Na prkna 
jsme dali slamníky a spávali jsme tam.

A jak to bylo, když se Jezera 
spojila s Pozořicemi? To muselo 
vzbudit spoustu emocí.

Jezera připojili Němci, v roce 1942. 
Co mohl kdo dělat. Lidé to museli 
přijmout a zvyknout si. Kdyby to 
neudělali Němci, stalo by se to o pár let 
později.

Co vzpomínky na padesátá léta 
a nástup komunismu?

To byla těžká doba. Násilná 
kolektivizace - sedlákům brali pole, 
odváděli jim krávy a koně. Ale koní 
tolik v družstvu nepotřebovali, tak je 

Když měla přejít fronta, 
přestěhovali jsme se na 
několik dní do sklepa.

Rozhovor
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prostě odvezli do Slavkova na jatka 
na porážku. Živnostníkům v obci 
komunisté znárodnili firmy. To 
bylo tehdy všude pláče. To se těžko 
zapomíná. Ale lidé se v tom režimu 
naučili žít. Rychle se přizpůsobili. Dnes 
si to už nedokážeme představit. To mě 
popuzuje, jak si všichni pořád na něco 
stěžují. Žijeme si dnes opravdu dobře 
a lidi si to nechtějí uvědomit. Ať jsou 
všichni rádi tak, jak jsou.

Vy jste tuto dobu prožívala na 
počátku dospělosti. Jaké bylo Vaše 
první pracovní místo?

Začínala jsem v STS (strojní 
traktorová stanice) na Jezerách. Tam 
byli traktoristé a potřebovali někoho, 
kdo by se jim staral o papírování, 
tak jsem začala pracovat. A potom 
jsem přešla do účtárny JZD Pozořice 
a zůstala tam celý život.

Mezitím jste se vdala a v roce 1962 
přestěhovala na Jezera. Jak to tehdy 
na Jezerách vypadalo? Pamatujete si 
ještě, když tam byla jezírka?

Ta tam byla dlouho. Určitě 
do šedesátých let. Jedno bylo 
u Coufalového, jedno za zvoničkou 

a jedno v parčíku, kde dnes stává 
slámový Betlém.

Nás dnes na Jezerách trápí 
spousta věcí - rozbité silnice, 
nedostatečné autobusové spojení, 
brzy Jezera přijdou i o obchod… Jak 
to bylo dřív?

Autobusy na Jezera nejezdily vůbec. 
To všichni museli šlapat pěšky dolů. Ale 
než byla Jezera spojená s Pozořicemi, 
tak měla svůj vlastní obecní úřad - 
v domě starosty pana Kachlíka, naproti 
dnešnímu obchodu paní Spiegelové. Na 
místě obchodu byla hospoda s velkým 
sálem, tam se zastavovali lesáci, když šli 
z lesa z práce. Taky pár obchůdků tam 
bylo, tak nebylo potřeba chodit dolů do 
Pozořic tak často, jako teď. Hospodu 
pak upravili na obchod Včela a po 
revoluci tam už byla paní Spieglová. 

První asfaltové silnice byly 
v Pozořicích až kolem války. Předtím 
byl na cestách prach, tak se to všude 
vířilo. A v zimě, když sedláci vozili 
z lesa dřevo, byly cesty tak uklouzané, 
že v Úvoze museli vozy brzdit, aby se 
nezničili koně.

Přišel rok 1989 a s ním Sametová 
revoluce a pád komunismu…

V Pozořicích to znamenalo hlavně 
konec JZD. Pole se vrátila v restitucích 

a provoz se postupně omezoval, až 
nakonec se družstvo rozpadlo úplně 
a začali hospodařit soukromníci. 
Vrátit zabraný majetek tak, aby to bylo 
spravedlivé, bylo složité, ale nakonec 
se to muselo nějak zvládnout. Každá 
doba s sebou nese něco jiného - něco 
k radosti a něco těžkého. Ale tady ta 
revoluce byla klidná, bez vyřizování 
účtů. Ta byla opravdu sametová.

Pro Jezeráky byla porevoluční 
doba důležitá pro obnovu významné 
jezerské památky - zvoničky. Vy jste 
jedna z těch, která se o stavbu nové 
zvoničky zasloužila.

Původní zvonička byla zděná, ale 
ta se časem úplně rozpadla. Místo ní 
vystavěli zvoničku dřevěnou a když 
strhli i ji, chodívalo se na ten plácek 
mlátit obilí a na takové ty práce, které 
potřebovaly prostor. A po revoluci se 
domluvili Albín Řičánek, Miroslav 
Skládaný - můj muž, Jaroslav Smílek 
a František Čalkovský, že by bylo 
dobré zvoničku znovu postavit. Byli to 
čerství důchodci, měli ještě hodně sil 
a čas, tak se do toho pustili. Na konci 
roku 1992 se rozhodli, že zvoničku 
znovu postaví. Vybíraly se peníze, lidi 
dávali materiál, co měli doma - cihly, 
dřevo. Práci - tu nikdo nepočítal. 
Celkově pak byla zvonička oceněna 
na 300 000 Kč. Na začátku bylo pro 
stavbu velké nadšení. Všichni měli 
radost, že můžou pro sebe něco udělat. 
Vznikla parta pár chlapů, kteří stavbu 
dotáhli až do konce. Pak jsme sháněli 
umělce, který by nám vytvořil plastiku 
sv. Františka do interiéru zvoničky. 

Našli jsme ho v Ketkovicích - kovolitce 
Pavla Hřebíčka. Když se na zvoničce 
poprvé rozezněl zvon, který byl dlouhá 
léta uschovaný v pozořickém kostele, 
byli všichni dojatí. Bylo to o Vánocích 
v roce 1992 - to se u zvoničky poprvé 

sešli lidé v podvečer Štědrého dne. 
A od té doby se to pořád opakuje, lidi 
se vrací a je jich víc a víc. Na svěcení 
zvoničky přijel biskup Vojtěch Cikrle, 
to byla velká slavnost. Bylo tam tehdy 
lidu, jako kavek. U Masaryka v parčíku 
se v ten den ještě odhalovala deska 
s vyrytými jmény rodáků, kteří padli 
ve válce. Koho tehdy ta stavba zasáhla, 
měli z toho všichni radost. Teď se 
plánuje, že se zvonička opraví, tak 
uvidíme, jak to dopadne.

 M Tereza Jiráčková 

Původní zvonička byla 
zděná, ale ta se časem 

úplně rozpadla.
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Poděkování
Být ve správný čas na 
správném místě.

Zachovat klidnou hlavu, odhodit 
obavy a jednat. Udělat správnou věc, 
i když se bojím. 

Paní Helena Topinková byla 
25. ledna 2019 v práci a byl to den jako 
každý jiný. A pak přišla ta chvíle, kdy 
bylo potřeba rozhodnout se, jestli se 
postaví na stranu přihlížejících anebo 
dle jejích slov nahradí um odvahou.

Heli, co se ten den stalo?

Na peróně nádraží v Křenovicích, 
kde pracuji, upadl pán na zem a zůstal 
ležet. Kolegové volali záchranku a já 
jsem mezitím zjistila, že muž nedýchá 
a začala jsem tedy s resuscitací. Po 
několika stlačeních hrudníku jsem 
cítila, že jsem mu zlomila žebra. To 
mě trochu vylekalo, není to příjemný 
zvuk, ale věděla jsem, že se to u masáže 
srdce stává. Masáž srdce je fyzicky 
velice náročná, takže mě asi po osmi 
minutách vystřídal kolega a potom jsme 
se střídali až do příjezdu záchranky. 
Celkem to trvalo asi 15 minut. 
Posádka sanitky si pána přebírala už 
s obnovenými životními funkcemi.

Tak to byl pořádný adrenalin! Jak 
jsi věděla, co máš dělat?

Navštěvuji kurzy první pomoci, 
které se konají pod záštitou Sokola. 
Sama je vyhledávám, chodím tam ve 
svém volném čase, protože při práci 

s dětmi se takové situace mohou 
přihodit snadno. Školí nás záchranáři, 
kteří mají bohaté zkušenosti. Kurzy 
mají jak teoretickou, tak praktickou 
část, kdy si můžeme všechno vyzkoušet. 
Kdo chodí na taková školení pravidelně, 
dokáže pak nabyté dovednosti použít 
v praxi, byť je ve stresu.

Jak se pánovi daří dnes?

Má se dobře. Teď je v lázních, 
zotavuje se po infarktu, ale bude 
v pořádku. V nemocnici prý říkali, že 
včasná pomoc pro něj byla klíčová - po 
třech minutách bez zásobování mozku 
okysličenou krví nastávají na mozku 
nenávratné změny.

Co bys po téhle zkušenosti 
vzkázala lidem?

Hlavně se nebát. Všímat si 
a nečekat, že pomůže někdo jiný. Začít 
konat hned a pak se uvidí. A někdy 
se to třeba nepovede, ale vím, že jsem 
zkusila všechno, co umím.

Květen 2019
so 11. 5. Galakoncert „ Z operety 

do operety“, Zámek 
Slavkov u Brna, 17:00

ne 12. 5. Svátek matek, orlovna, 
17:00

pá 24. – so 25. 5. Rodinné 
divadelní odpoledne, 
DLK Stromík

pá 24. – so 25. 5. Volby do 
Evropského parlamentu

pá 31. 5. ZUŠ OPEN, 14:15, 16:00, 
17:30

Kalendář Červen 2019
so 1. 6. Dětský den, fotbalové 

hřiště, 15:30
st 5. 6. Společný koncert ZUŠ 

Ivanka při Dunaji 
a Pozořice, Sivice, 17:00

st 12. 6. Besídka – pozořický 
filmový festival, zahrada  
ZŠ, 17:00

so 15. 6. Jezerské odpoledne 
pivních znalců, areál 
u Dělnického domu

ne 16. 6. Farní pouť do Křtin
ne 16. 6. Hasičská soutěž, 

fotbalové hřiště
po 20. 6. Výlet seniorů – Kroměříž
čt 27. 6. Absolventský koncert 

žáků tanečního oboru, 
sál Dělnického domu

pá 28. 6. Loučení se školou, fara
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4 7 8Pozořická doplňovačka
1 Část obce Pozořice
2 Kovový předmět ve věži kostela
3 Název románu V. Huga …… u Matky Boží
4 Pozořický spisovatel F. …….
5 Příjmení odlévače jezerského zvonu z roku 1760
6 Malá kaple
7 Kniha zaznamenávající dějinné události
8 Odkud pocházel sv František, kterému byla 

zasvěcena jezerská zvonička

1 2

3

7

4

6 5

Slavné pozořické osobnosti
1 Jméno i příjmení nejznámějšího pozořického ornitologa a senátora 

Panevropského parlamentu
2 Příjmení účetního, který byl legionářem na Středním východě
3 Příjmení pozořického zahradníka, který bojoval v RAF
4 Křestní jméno legionáře od Tobruku, absolventa leteckého 

výcviku v UK, USA a v Kanadě
5 Příjmení dosud nejznámnějšího pozořického spisovatele
6 Příjmení legionáře, jehož křestní jméno jste uhodli v bodě 4
7 Příjmení chirurga a radiologa, jemuž v padesátýchg letech 

komunisté zabavili jeho ordinaci v Pozořicích
Nápověda: podívej se do knihy „Pozořice v proměnách času“
V tajence se dozvíte jméno projektanta současné jezerské zvoničky.
Tajenku tvoří zvýrazněná pole.

 M Jan a Ondřej Petrovi
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Pozořice
a okolí
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Měření zraku
Dioptrické brýle • Sluneční brýle
Opravy brýlí • Doplňky

Pozořice, Na Městečku 780

mobil: 735 047 004

Po:   9-12 13-18
Út-Čt:	 8-12	13-17		
Pá:   9-12 13-18

www.optikaullmann.cz
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Rodina s dětmi (ne RK) hledá dům se zahradou či staveb. 
pozemek v Pozořicích. V případě potřeby rádi pomůžeme 

se zajištěním standardního právního servisu.
Předem děkujeme za případné nabídky.

Tel. 737 382 391.
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Jedna dvě, klíště jde

Klíště je roztoč žijící převážně 
ve vlhkém prostředí po 
celé České republice. 

Klíště samo o sobě není pro člověka 
nijak nebezpečné, ale přenáší 
mikroorganismy způsobující vážné 
nemoci. Mezi nejčastější a nejzávažnější 
patří Lymeská borrelióza, která je 
způsobena spirochétami (malinké 
vlnící se spirálky s hlavičkou) Borrelia 
burgdorferi sensu lato. V dnešní 
době se lze proti Lymeské borrelióze 
poměrně účinně chránit antibiotiky, 
pokud je nemoc včas léčena.

Během roku 2018 v aktivním 
období klíšťat (duben – listopad) 
jsme prováděly sběry klíšťat každý 
týden 1 hodinu na Pančavě metodou 
vlajkování. Je to velmi jednoduché, ale 
efektivní. Na tyč dlouhou zhruba jeden 
metr se připevní bílá látka s hrubším 
povrchem. S takto vyrobenou vlajkou 
se smýká po zemi a klíšťata číhající 
na svoji oběť se ochotně přichytí. Tato 
metoda vzbudila už během roku zájem 
mnoha návštěvníků Pančavy, které 
jsme vždy informovaly o aktuálním 
riziku. Nejvíce klíšťat bylo nachytáno 
na jaře, kdy bylo vlhko a vyšší tráva. 
V létě sucho, nízká tráva a pobyt koní 
klíšťatům do karet nenahrával, takže 

téměř všechna klíšťata zůstala schována. 
Celkově proběhlo 32 sběrů, během 
kterých bylo nachytáno 218 klíšťat.

Dále jsme vyhodnocovaly pozitivitu 
klíšťat na patogenní spirochéty. Použily 
jsme k tomu dvě různé biologické 
metody - metodu DFM (metoda 
zástinové mikroskopie, nejprve jsme 
připravily preparát vypitvaných 
střev a poté vzorek pozorovaly pod 
mikroskopem se zvětšením 400x 
a hledaly ve střevech spirochéty) 
a metodu PCR (polymerázová 
řetězová reakce) společně s gelovou 
eloktroforézou (nejprve jsme 
vyizolovaly DNA klíšťat, protože tato 
metoda funguje na principu detekce 
bílkoviny flagelinu, který je obsažen 
v genetické informaci borrelií nejčastěji 
se vyskytujících v ČR). Pozitivních 
klíšťat bylo nejméně 18,75 %. V ČR se 
nakaženost klíšťat borreliózou pohybuje 
mezi 5 - 25 % (záleží na dané lokalitě).

Proti samotnému přichycení 
klíštěte se můžeme chránit repelenty. 
Testovaly jsme repelenty volně 
dostupné na českém trhu. Na každý 
repelent bylo testováno 50 aktivních 
klíšťat. Klíště má čtyři vývojová stádia 
- vajíčko, larva, nymfa a dospělec 
(samec, samice). Testovány byly pouze 
nymfy a samice, samci se na člověka 
přichytí jen velmi zřídka. Každé 
klíště bylo přiloženo na střed kruhu 
z filtračního papíru, přičemž na okraj 
bylo naneseno vypočtené množství 
repelentu. Poté už se jen jednoduše 
vyhodnocovala reakce klíšťat - buďto 
strnule setrvávalo v neošetřeném středu 
nebo dolezlo k ošetřenému území 
a otočilo se, případně rychleji přelezlo 
území ošetřené repelentem, v těchto 
případech bylo odpuzeno. Pokud klíště 
přítomnost repelentu nezaznamenalo 
a dále si lezlo po celém kruhu, bylo 
určeno jako neodpuzené. Celkově se 

účinnost repelentů pohybovala od 75 %. 
Námi testovaný nejúčinnější repelent 
Impregnace na stany Predator dosáhl 
účinnosti 96 %. Nejúčinnější testované 
repelenty vhodné na kůži Predator forte 
a Diffusil Basic mají účinnost 92 %.

Z výsledků tedy celkově vyplývá, 
že největší pozor na klíšťata bychom 
si měli dávat začátkem jara, hlavně 
v dubnu. Důležité je také nepodceňovat 
prevenci a používat repelentní přípravky.

Naše práce probíhala 
v Ústavu experimentální biologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity s podporou JCMM. Rády 
zodpovíme případné dotazy.

 M Kateřina Horáková, Sára Tučková
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Jak se Pozořice 
proměnily za 30 let

V letošním roce 
oslavíme 30. výročí 
Sametové revoluce.  
Při této příležitosti 
chystáme speciální téma  
do zpravodaje, pokud se  
zadaří, tak i výstavu či  
koncert. K připravované 
oslavě hledáme 
fotografie z přelomu 80. 
a 90. let, které zachycují 
kulturní a sportovní 
události, činnost 
organizací a místa 
v Pozořicích. Pokud 
takové fotografie máte 
doma a budete ochotni je  
zapůjčit, zašlete nám je na  
info.pozořice@email.cz  
či nám je přineste do 
31. 7. 2019 na radnici. 
Pokud máte příležitost, 
vyfoťte stejnou událost 
či místo i nyní, po třiceti 
letech. Bude zajímavé 
vidět, jak naše Pozořice 
za těch 30 let prokoukly.

Pozořický zpravodaj 2/2019


