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Pozořice 
v proměnách času
Obsáhlá publikace vydaná k 700. výročí 

první písemné zmínky o naší obci.

Knihu je možné zakoupit na podatelně úřadu městyse v úředních dnech 
(pondělí a středa) za dotovanou cenu 250 Kč. 

Součástí knihy je i DVD se záznamy z oslav výročí.

O tom, jak kniha vznikala, si můžete přečíst na straně 10.



Slovo starosty
Milí Pozoráci, držíte v rukách první 

číslo zpravodaje roku 2019. Určitě si 
všimnete jistých změn. Doufám, že se 
vám nový formát zpravodaje bude líbit. 
Je to první vlaštovka. Následovat budou 
úpravy nástěnek, webových stránek 
i knihovny. Nově máme zpravodaj celo
barevný, proto můžeme vybrat i více 
zajímavých fotografií.

Ale přesto, že pracujeme dnem i nocí, 
nic se nedá uspěchat. Pokud máte zájem 
s námi na této změně spolupracovat, 
ozvěte se na info.pozorice@email.cz. 
Uvítáme autory, fotografy, spolutvůrce. 
Plány jsou velké a současní autoři, kte
rým patří velký dík, vám sami řeknou, 
že se vždy děsí telefonu z infocentra, 
kde že je ten jejich článek.

Co se událo a bude dít v Pozořicích, 
se dozvíte v dalších zprávách. Je skvě
lé, že se v Pozořicích stále něco děje. 
V plném proudu je plesová sezóna. 
Hasičský, Námořnický, Orelský – kro
jovaný, Netradiční ples na dělňáku 
i Šibřinky již proběhly. Střevíčky může
te ještě protančit na Školním plese.

Rád bych poděkoval paní Jarmile 
Divácké za tu spoustu let, co u nás ved
la matriku. Nově po ní agendu převzala 
paní Petra Valehrachová.

Děkuji infocentru za odvážný 
počin a přeji čtenářům zpravodaje 
příjemné čtení.

 

Rychlé zprávy
U nás v Pozořicích

Od ledna 2019 můžete sledovat 
zprávy z radnice na nové facebookové 
stránce U nás v Pozořicích.  
Najdete tam aktuality z radnice, no
vinky z Pozořic a výlety do historie. 
Výhodou je možnost diskutovat o vě
cech, které se dotýkají každého z nás. 
Staňte se fanoušky nové stránky 
facebook facebook.com/unasvpozoricich 
a už vám nic neunikne, přidejte svůj 
názor, diskutujte s ostatními.

Hřiště pro mladé sportovce
Od listopadu intenzivně dokončuje

me projekt sportoviště za školou. Bude 
stát na tréninkovém hřišti v areálu fot
balového klubu. Budou jej využívat ško
la, fotbalisté, sportovní spolky i široká 
veřejnost. Plánujeme 150 m dlouhý atle
tický ovál s tartanem a hřiště 20 × 40 m 
s umělou trávou na míčové sporty. Celý 
areál bude osvětlený a oplocený. I když 
to nebude žádný olympijský stadion, po 
55 letech by si škola zasloužila kvalitní 
sportoviště. V minulosti se plánovalo 
několik projektů, ale zatím se žádný 
nezrealizoval. Tak doufáme, že se nám 
letos podaří získat dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj a hřiště postavíme, 
aby se časem po hřišti proháněli mladí 
Boltové a Neymarové.

Parčík legionářů
Ke třicátému výročí sametové revo

luce chystáme úpravu parčíku legioná
řů pod jezerskou lípou. Parčík si určitě 
zaslouží péči, která se mu v poslední 
době nedostávala. Dojde k odstranění 
nevhodných dřevin okolo pomníku 
T. G. Masaryka a v zadní části parčíku. 
Okolo lípy přibude dřevěná lavička 
a parčík osázíme trvalkami a ozdob
nými travinami. Časem tam vyroste 
i altánek, který bude v zimě součástí 
slaměného betlému.

Chodníky
V prosinci 2018 jsme podali žá

dost o územní řízení na chodník na 
Kovalovické ulici. Jedná se o 480 
metrů chodníku, který spojí Pozořice 
a Kovalovice. Tím se cesta pro děti do 
školy stane bezpečnější a člověk nebude 
muset uskakovat do škarpy před nákla
ďáky. Pokud to všechno dobře půjde, 
po tomto novém chodníku se projdeme 
v příštím roce.

Kašna
Během léta dobudujeme kašnu před 

zdravotním střediskem a dokončíme 
tak etapu rekonstrukce náměstí a pro
storu před zdravotním střediskem. 
Nyní vymýšlíme architektonické 
ztvárnění a navrhujeme technologii pro 
trysky, které budou podsvícené barev
nými LED svítidly.

Hřbitov
Pracujeme na projektové dokumen

taci rozšíření hřbitova, celý projekt 
si můžete prohlédnout na webových 
stránkách městyse. Současná kapacita 
hřbitova je na hraně a musíme myslet 
do budoucna. Přizveme okolní obce, 
aby se podílely na rozšíření hřbitova 
svými nápady a i financemi.

Wi-Fi
U nás v Pozořicích už máme od 

prosince 2018 free WiFi na obecním 
úřadě. Až si půjdete něco vyřizovat, 
můžete se připojit k síti: Městys_guest 
s heslem: welcome2pozorice

Poděkování
Od Nového roku odchází 

z vedení infocentra Pavel Topinka. 
Zůstává za ním mnoho ročníků 
pečlivě připravených zpravodajů, 
kilometry kroků nachozených při 
focení nejrůznějších akcí, nespočet 
telefonátů a e-mailů, ve kterých 
laskavě burcoval opozdilce k dodání 
článku tak, aby každý zpravodaj 
dorazil včas do našich domovních 
schránek. Stejnou pozornost jako 
zpravodaji věnoval Pavel i webovým 
stránkám městyse, o které se stará 
od jejich zrodu až dodnes.

Jen málokdo si dokáže 
představit, jak je náročné dávat svoje 
síly tak dlouho jednomu projektu. 
Kolik vytrvalosti, trpělivosti a věřím, 
že občas i velké dávky sebezapření, 
bylo potřeba k vytvoření 15 ročníků 
zpravodaje.

Pavle, velké díky za Tvou práci 
a těšíme se na další spolupráci!

Radnice
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Krotíme neukázněné řidiče
Od března 2019 budou na 

Hostěnické a Holubické ulici hlídat 
rychlost informační panely. Jsou to 
dvě nejrušnější ulice bez chodníků. 
Snažíme se tak zvýšit bezpečnost chod
ců. Doufáme, že to přispěje k bezpeč
nosti u nás v Pozořicích.

Bankomat
Jednáme s bankami o zřízení ban

komatu v Pozořicích. Je to vymože
nost, která dnes mnoha lidem chybí. Je 
vždycky bezpečnější mít peníze na účtu 
a vybrat si pouze potřebnou hotovost. 
Zatím se zdají nejvýhodnější podmínky 
od FIO banky. Bankomatem podpoří
me i místní obchodníky a hostinské, 
protože nebudeme jezdit utrácet jinam 
a peníze utratíme v Pozořicích.

Obecní policie
Pozořičtí strážníci od prosince 2018 

mají Škodu Octavii, budou tak u kaž
dého případu vždycky o chvíli rychleji. 
Zároveň v jarních měsících vyměníme 
dvě kamery našeho kamerového systé
mu, který nám slouží již více než 15 let.

Retardéry Na Městečku
V jarních měsících se chystáme 

na úpravu výšky retardérů. Časem se 
ukázalo, že některá auta mají problémy 
při přejíždění retardéru. Prosincové 
zastupitelstvo schválilo, že se retardéry 
Na Městečku sníží a označí, aby byly 
z dálky i za šera dobře viditelné.

 

Usnesení ze 
zastupitelstva 
19. 12. 2018
Zastupitelstvo městyse bere 
na vědomí:
• splnění úkolů z minulého jednání 

zastupitelstva konaného dne 26. 11. 2018
• zprávu o činnosti rady městyse od 

jednání zastupitelstva ze dne 26. 11. 2018
• zprávu o činnosti finančního výboru 

za rok 2018
• informaci o zimní údržbě chodníků 

a komunikací v zimním období 
2018–2019

• strategický plán rozvoje sportu 
městyse Pozořice na rok 2018–
2022 s tím, že bude dopracován  
do konečné podoby a předložen  
ke schválení dalšímu zastupitelstvu

Zastupitelstvo městyse 
revokuje:
• usnesení č. 26/NZ1/18 ze dne 

26. 11. 2018 v plném rozsahu 
a nahrazuje jej zněním: zastupitelstvo 
městyse schvaluje prodej knih 
vydaných k 700. výročí městyse 
v objemu 700 ks výtisků a cenu za 
1 výtisk včetně DVD ve výši 250 Kč 
včetně DPH – usnesení č. 30/NZ2/18

Zastupitelstvo městyse 
schvaluje:
• návrhovou komisi pro usnesení 

z jednotlivých bodů dnešního 
zastupitelstva ve složení Ing. Jaromír 

Červenka, Mgr. Petra Kratěnová 
a Vojtěch Řičánek a určuje ověřovatele 
zápisu Mgr. Miloslava Honka a Pavla 
Müllera – usnesení č. 28/NZ2/18

• úpravu jednacího řádu zastupitelstva, 
jak byl předložen – usn. č. 31/NZ2/18

• návrh rozpočtového opatření 
č. 15/2018, jak byl předložen – 
usnesení č. 32 NZ2/18

• návrh rozpočtu na rok 2019, jak byl 
předložen – usnesení č. 33/NZ2/18

• návrh odměn finančního výboru 
v celkové výši 2 300 Kč, jak byl 
předložen – usnesení č. 34/NZ2/18

• střednědobý výhled rozpočtu na 
r. 2020–2022, jak byl předložen – 
usnesení č. 35/NZ2/18

Zastupitelstvo městyse 
pověřuje:
• radu městyse ve spolupráci 

s kulturněškolskou a společenskou 
komisí zpracovat závazná pravidla pro 
poskytování příspěvků jednotlivým 
spolkům, organizacím a občanům 
z rozpočtu městyse pro rok 2020 
a následující a předložit je zastupitelstvu 
k projednání  usnesení č. 29/NZ2/18

 

Odpadky
Milí Pozoráci, ptáte se, jestli celé 

to třídění odpadků vůbec k něčemu je? 
Všechny ty koše, pytle, popelnice a kon
tejnery na třídění? Není ta práce jen 
zbytečnou komplikací a nepohodlím? 
V tabulce vidíte, že třídění smysl má! 
Letos jsme v Pozořicích vyprodukovali 

o 61 tun komunálního odpadu méně než 
v roce 2017. A to už je hromada, která je 
vidět! Do nového roku se můžeme vydat 
s předsevzetím, že v tabulce za rok 2019 
budeme číst ještě mnohem menší čísla 
než letos.

Podaří se nám to, když budeme 
všichni ještě důsledněji třídit a když 
už v obchodě budeme přemýšlet, jestli 
všechno, co dáváme do košíku, opravdu 
nutně potřebujeme. A odtud už bude 
jen malý kousek do odpadového ráje, 
kde budou nákupy bez zbytečných oba
lů, obecní kompostárna, abychom cen
ný humus pro naše zahrady neodváželi 
do města, a nevzhledná sběrná hnízda 
nahradí prostor pro lavičky s výhledem 
na krásné a čisté Pozořice.

Důsledné třídění ve vašich domác
nostech by mělo být oceněno nejenom 
dobrým pocitem ze záslužné práce pro 
životní prostředí  všem pečlivým tří
dičům patří i finanční odměna. Sleva 
za třídění bude zohledněna ve výši 
poplatku za komunální odpad na rok 
2020 a budou v ní započítány i body za 
druhou polovinu roku 2018.

Během příštího týdne bude změna 
umístění kontejneru na papír, který do
sud stával u prodejny Pronachem. Nově 

Druh 
odpadu

rok 
2016

rok 
2017

rok 
2018

Plast 23 t 10,5 t 32 t

Tetrapack 0,45 t 0,1 t 0,2 t

Sklo 42,6 t 31,9 t 19 t

Papír 23,2 t 25,7 t 32,1 t

Komunál 392 t 375,9 t 314,9 t
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bude přistaven u parkoviště základní 
školy. V centru obce tak vznikne pro
stor, který může sloužit něčemu radost
nějšímu než jsou odpadky.

 

Rozpočet 2019
Účetnictví a zvláště pak účetnictví 

obcí není žádná záživná disciplína. 
Spousta položek a kódů, kdo se v tom 
má vyznat! Pokud vás hospodaření 
obce zajímá a chcete porozumět, co se 
dá či nedá v obci ovlivnit, pak je potře
ba znát pár důležitých věcí. V první ta
bulce vidíte finanční prostředky, které 
obec získává (příjmy) a ve druhé pak ty, 
které spotřebovává (výdaje).

Na rok 2019 odhadujeme celkové 
příjmy ve výši 45 m (miliónů) Kč. Až na 
drobné poplatky (za komunální odpad, 
ze psů, správní apod.) jsme plně závislí 
na vývoji výběru daní v ČR. To zname
ná, že z pozice městyse nic moc ovlivnit 
nemůžeme. Jediná daň, kterou obec 

Druh příjmu (v tisících Kč) Očekávaná skutečnost 
2018

Návrh rozpočtu 
2019

DPH 15,800 17,000
KAPITÁLOVÉ PŔÍJMY třída 3 17,440 2,739
Splátky a dotace 15,603
Daň ze závislé činnosti 7,900 8,500
Daň z příjmů právnických osob 7,000 7,400
Transfer na výkon státní správy 2,233 2,233
Daň nemovitostní 1,120 1,130
Poplatek za svoz komunálního odpadu 1,180 1,119
Činnost ordinací lékařů 840 915
Osobní asist. peč. služba, podpora sam. bydlení 680 707
Srážková daň 700 700
Správní poplatky 470 470
Činnost místní správy 312 391
Daň z příjmů právnických osob obec 346 350
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 196 270
Zájmová činnost v kultuře, Dělnický dům 209 235
Daň z příjmů fyzických osob podnikání 150 200
Loterie 200 200
Ostatní 1,255 826
Celkem 73,634 45,385

Název odvětví (v tisících Kč) Očekávaná skutečnost 
2018

Schválený 
rozpočet 2019

Rezervy 17,776 11,910
Místní správa 9,981 7,027
Ostatní záležitosti základního vzdělávání 19,300 4,184
Odvádění a čištění odpadních vod 3,261 3,265
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2,144 2,632
Zastupitelstvo 2,555 2,207
Splátka jistiny úvěru 1,865 1,903
Bezpečnost a veřejný pořádek 1,563 1,397
Území rozvoj 432 1,140
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1,268 1,085
Ostatní finanční operace 3,600 875
Záležitosti kultury církví 1,544 825
Sběr a svoz ostatních odpadů 540 803
Silnice 785 798
Činnost ordinací lékařů 823 717
Sběr a svoz komunálního odpadu 750 690
Osobní asist. peč. služba a podpora sam. bydlení 583 667
Veřejné osvětlení 378 419
Zájmová činnost v kultuře 579 399
Požární ochrana 784 385
Ostatní tělovýchovná činnost 980 380
Pohřebnictví 220 225
Využití volného času dětí a mládeže 194 200
Ostatní výdaje - úplný rozpis na www.pozorice.cz 1,729 1,252
Celkem výdaje a splátky 73,634 45,385

může ovlivnit, je daň nemovitostní 
(v našem případě 1,1 m Kč), která však 
stejně činí pouze 2 % příjmů obce. Další 
příjmy plynou obci zejména z pronájmu 
obecního majetku (zdravotní středisko, 
Dělnický dům) a příjmu od státu na vý
kon státní správy. Pod tím si představte 
činnost stavebního úřadu a matriky.

A teď to zajímavější. Kam všechny 
ty peníze mizí? Přesně 9,2 m spolkne 
úřad sám. Mzdy vedení obce, všech 
zaměstnanců, technické skupiny. Další 
1,4 m nás stojí obecní policie. Dalšími 
významnými položkami jsou školství 
4,2 m, splátka úvěru za kanalizaci 
3,3 m, splátka za rekonstrukci komu
nikací 2 m. Další skoro 2 milióny dáme 
na údržbu silnic a chodníků a obdobná 
částka jde i na podporu spolků a kul
turního dění v obci. Více než půlka 
je tedy pryč. Dalších 12 m tvoří pak 
spousta drobnějších výdajů (zdravotní 
středisko, veřejné osvětlení, hřbitov, od
pady, zeleň, hasiči atd.) Posledních 12 m 
tvoří rezerva, plynoucí zejména z po
sledních prodejů pozemků za školou.

Jak vidíte, většina výdajů je dopředu 
určených a dlouhodobě je potřebné šet
řit na každé malé položce. Jen tak bude 
na další nové chodníky, hřiště či větší 
podporu spolků.

V rozpočtu nejsou zahrnuty velké 
investice. Důvody jsou dva. Jednak ne
jsou známy přesnější náklady a případ
né krytí z dotačních programů. Druhý 
důvod je pak otevřenost radnice. Každá 
velká investice si zaslouží samostatnou 
veřejnou diskuzi na zastupitelstvu a sa
mostatné hlasování.

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

12. 4. 2019 – 16:00 až 18:00 
13. 4. 2019 – 8:00 až 12:00

U Orlovny: Objemný, elektro, 
nebezpečný odpad, pneumatiky

Na Jezerách: Nebezpečný 
a objemný odpad

Sběr kovového odpadu organi-
zovaný tradičně SDH Pozořice pro-
běhne v sobotu 6. dubna 2019
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Jak vznikala 
kniha o Pozořicích

Zastupitelstvo městyse, které 
vzešlo z voleb v roce 2014, 
si jako jeden z významných 

úkolů předsevzalo důstojnou oslavu 
sedmistého výročí od první dochované 
písemné zmínky o Pozořicích a vydání 
knihy o Pozořicích k tomuto výročí. 
Těmito úkoly pověřily orgány městyse 
kulturněspolečenskou a školskou ko
misi, v níž jsem měl čest pracovat 
s úžasnými lidmi – Janou Kulhánkovou, 
Boženou Škrobovou, Petrou 
Kratěnovou a Ondřejem Horákem.

Komise se záhy po svém ustanovení 
začala přípravou oslav i knihy zabývat. 
V zápise ze schůzky komise ze dne 
27. 1. 2015 je mimo jiné zaznamenáno: 
„Příprava publikace o Pozořicích: za
myslet se nad jejím obsahem, následně 
inspirace z jiných obcí, návrh na struk
turu publikace.“ Členové komise se za
mysleli a seznámili s obdobnými publi
kacemi, které vydaly jiné obce. Velkou 
inspirací pro tým zpracovatelů 
byla kniha, kterou vydala v roce 2009 
naše partnerská obec Ivanka pri Dunaji, 
a setkání s jejími hlavními tvůrci.

Již v červnu 2015 předložila komise 
dokument „Průběh a termíny zpraco
vání knihy o Pozořicích“, který obsa
hoval předpokládané kroky a termíny 
zpracování knihy. Zastupitelstvo měs
tyse tento návrh schválilo, stejně jako 
následně návrh obsahu knihy. Podle 
tohoto návrhu ze září 2015 měla mít 

kniha 16 kapitol. V průběhu zpracování 
knihy byly ještě přidány kapitoly 
o partnerství s obcí Ivanka pri Dunaji, 
oslavách sedmistého výročí od první 
písemné zmínky a obrázková kapitola 
Pozořice dříve a nyní. Předpokládaný 
rozsah knihy byl 200 až 250 stran, ve 
skutečnosti má kniha 232 strany.

Dalším krokem po stanovení ob
sahu a přibližného rozsahu knihy bylo 
oslovení zpracovatelů jednotlivých 
kapitol. Na výzvu ke spolupráci na kni
ze v obecních médiích se ozval jediný 
člověk – RNDr. Michal Navrátil, který 
se následně stal platným členem re
dakční rady a zpracovatelem tří kapitol. 
Komise stála před otázkou, zda se po
kusit oslovit nějaké externí zpracovatele 
knihy, nebo vzít zpracování knihy na 

vlastní bedra. Ke spolupráci se podařilo 
získat Bc. Hanu Žateckou, která přijala 
úkol zpracovat kapitolu o výrobě a služ
bách v Pozořicích, a prof. Michaelu 
HorákovouHashemi a Mgr. Marcelu 
Zerhauovou ke zpracování kapitoly 
Pozořice v literatuře. Zbývající kapitoly 
si rozebrali ke zpracování členové ko
mise. Zpracovatelé, resp. koordinátoři 
jednotlivých kapitol přizvali ke spolu
práci řadu dalších spoluautorů, kteří se 
tak jedním nebo více příspěvky podíleli 
na tvorbě knihy. Tito všichni vložili do 
zpracovaných kapitol či jednotlivých 
příspěvků mnoho informací a tvůrčí 
invence. Díky jim všem za to.

Bylo také třeba určit osobu hlav
ního koordinátora knihy. Tuto službu 
nechtěl nikdo přijmout, a tak jsem ji na 

návrh ostatních členů komise, ač nerad, 
nakonec přijal já.

Redakční rada připravila návrh 
zadání pro výběr nakladatele, rada 
městyse následně vypsala výběrové 
řízení a pro zpracování a vydání kni
hy vybrala Vydavatelství F.R.Z. Brno. 
Spolupráce s vybraným vydavatelstvím 
nebyla jednoduchá. Představy kolektivu 
zpracovatelů a zkušenosti a požadavky 
vydavatelství se do značné míry růz
nily. Zejména požadavek na dodávání 
kapitol postupně podle obsahu nás do 
jisté míry limitoval. Zpracovatelé jed
notlivých kapitol dodávali části knihy 
postupně podle svých možností od 
roku 2016 a shodou okolností zrovna 
prvních několik kapitol bylo dodáno 
jako poslední. Dodávaných materiálů 
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bylo velké množství, ty byly postupně 
opravovány a doplňovány. Správně se 
orientovat v jednotlivých verzích a ko
ordinovat návaznosti jednotlivých ka
pitol bylo dost náročné. Potřebné bylo 
sjednocení popisů fotek a citací zdrojů. 
V této věci vykonal veliký kus práce 
Dr. Ondřej Horák.

Původně navržený a schválený 
harmonogram se zpracovatelům knihy 
nepodařilo dodržet. Nejednou jsem byl 
já i ostatní zpracovatelé vystaveni dota
zům, proč ta kniha už nevyšla a kdy už 

konečně vyjde. Kdo nestál za zrodem 
této knihy, neví, kolik času, energie 
a úsilí bylo do jejího zpracování vlože
no. Stáli jsme před rozhodnutím, zda 
knihu vydat urychleně a třeba v omeze
ném rozsahu a kvalitě, nebo ji dokončit 
v rozsahu plánovaném a náležité kvali
tě, ovšem za cenu jisté časové prodlevy. 
Všechny kritické hlasy jsme přestáli, 
zvolili druhou variantu a jsem přesvěd
čen, že to tak bylo správně. Díky tomu 
kniha obsahuje i kapitolu o letošních 
pozořických oslavách a zaznamenává 
je pro příští generace. S velkým nasaze
ním a vypětím a intenzivní spoluprací 
s vydavatelstvím v závěrečné fázi se 
nám podařilo knihu dokončit, vydat 
a 16. prosince ji za účasti většiny jejích 

tvůrců slavnostně předat do užívání. 
I v této fázi vykonal velký kus práce 
Dr. Ondřej Horák.

Při zpracování knihy bylo velkou 
výhodou, že jsme měli k dispozici prá
ce Vojtěcha Neužila a Zdeňka Mazla 
Pozořice s okolím v minulosti a dnes 
(1983), Z historie Pozořicka (1987), 
Z pozořické minulosti (1988), brožuru 
o pozořické farnosti, almanach ško
ly, obecní a farní kroniku, databázi 
fotografií infocentra městyse a další 
prameny.

Loňské oslavy sedmistého vý
ročí od první dochované písemné 
zmínky o Pozořicích a vydání knihy 
o Pozořicích se staly vyvrcholením 
nejen uplynulého volebního období, 
ale i celého období po roce 1989 a také 
pro mě osobně završením mé více než 
osmadvacetileté služby v zastupitelstvu 
a dalších orgánech městyse.

Naším cílem bylo, aby se kniha 
stala významným zdrojem informací 
o minulosti i přítomnosti našeho měs
tyse pro naše spoluobčany a dostala se 
pokud možno do všech rodin městyse. 
Pokud se nám to aspoň zčásti podařilo, 
naše úsilí nebylo marné. Děkuji všem, 
kteří se na přípravě, zpracování i vy
dání knihy podíleli, a knize přeji, aby 
splnila svůj účel, lidé ji měli rádi a často 
se k ní vraceli.

 M RNDr. Aleš Mikula  
hlavní koordinátor knihy

 

Pozořice v proměnách času
Milí čtenáři knihy o Pozořicích, 

chceme i nadále pokračovat v lep
ším poznávání pozořické minulosti. 
Obracíme se proto na vás jako na 
možné spolupracovníky. Objevili jste 
v textu nějaké nepřesnosti? Napadla 
vás nějaká upřesnění (např. u datace 
fotografií) či doplnění? Napište nám! 
Budeme rádi také za rodinné vzpomín
ky, které by nám pomohly v doplnění 

textu (např. víme, kde bylo za první 
republiky na Jezerách pekařství, ale už 
neznáme umístění dvou obchodů se 
střižným zbožím).

K předání vašich podnětů je možné 
využít podatelnu na úřadě nebo nově 
zřízenou emailovou adresu: 
kniha.pozorice@email.cz.

 M Kulturně-společenská a školská komise

 

Vyrobilo se 1000 knih, 
k prodeji dáno 700 kusů, 

61 dní od křtu knihy 
je prodáno 456 kusů
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TJ Sokol Pozořice
Zpráva o průběhu 
badmintonového turnaje 
v Pozořicích.

Dne 15. prosince 2018 se uskuteč
nil badmintonový turnaj pořádaný TJ 
Sokol Pozořice v prostoru sokolovny 
tělocvičné jednoty.

Turnaje se zúčastnilo celkem 
12 hráčů z Pozořic, Sivic, Šlapanic 
a z Líšně s velmi kvalitním hráčským 
obsazením. V mužské čtyřhře startova
lo 5 družstev, ve smíšené čtyřhře star
tovala 3 družstva. Z tělocvičné jednoty 
Sokol Pozořice se zúčastnilo 6 hráčů a 6 
hráčů bylo z ostatních obcí. Hráči měli 
možnost se osprchovat a v průběhu 
turnaje si požádat o občerstvení (káva, 
čaj, minerálka). Průběh turnaje byl na 
velmi dobré sportovní úrovni a o vy
rovnanosti svědčí i skutečnost, že o vý
sledky některých utkání se rozhodovalo 
až ve třetím setu.

Výsledky umístění soutěžních 
družstev:

Mužská čtyřhra:
1. místo:

Havelka Petr a Havelka Luboš
2. místo:

Ríčánek Zdeněk a Tatur Lubomír

3. místo:
Svoboda Pavel a Svoboda Jan

Smíšená čtyřhra:
1. místo:

Havelka Petr a Petráčková Lucie
2. místo:

Navrátil Vojtěch a Pšenková Klára
3. místo:

Janča Michal a Křížová Pavla

Turnaj byl členy oddílu badmintonu 
dobře organizačně připraven, měl dob
rou sportovní úroveň, proběhl zdárně, 
bez sebemenšího problému.

 M Dušan Pšenka, garant turnaje

Sokolské šibřinky
Další šibřinky jsou za námi. Doufám, 

že jste si tento tradiční, jeden z posled
ních plesů sezony, náležitě užili a drob
né nedostatky organizátorům odpus
títe. Moc děkujeme především našim 
tanečníkům, kteří od října pilují vy
stoupení, hlavně jejich vedoucím Janě 
a Jardovi. Tanečníci Jirka s Martinou 
nám navíc připravili nezapomenutelný 
kulturní bonbónek ve stylu „latiny“.

Všichni, kteří přiložili ruku k dílu, 
ať už náš kulinářský tým v kuchyni 
nebo ti, kdo pracovali na zajištění ti
síce potřebných drobností, si zaslouží 
pochvalu. Děkujeme také sponzorům 
za jejich věcné dary do tomboly. Dobrá 
nálada a spokojenost hostů byla naší 
největší odměnou.

Těšíme se za rok!

 M Marta Brestovská, Helena Topinková

 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

V sobotu 5. ledna se v Moutnicích 
konal první závod ze seriálu Orelské 
běžecké ligy, kde naši jednotu repre
zentovali sourozenci Martin a Lucie 
Filipovi. V kategorii dorostenců se 
Martin umístil na 1. místě v závodě 
dlouhém 1500 m. Závod juniorek 
ovládla Lucie na stejně dlouhé trati.

V neděli 20. ledna se uskutečnilo 
další kolo turnajů v minivolejbalu. 
Tentokrát jsme se o uspořádání turnaje 
postarali my  Orel jednota Pozořice. 
Turnaj se konal ve sportovní hale 
v Rousínově. Dopoledne se soutěžilo 
mezi staršími dětmi  v modré a čer
vené kategorii. Naši sportovci se ve 
svých skupinách umístili takto: Modrá 
kategorie:

3. místo:
Adam Žaloudek, Matěj Šrotíř 
a Vojta Cabal

4. místo:
Klára Ondráčková, Adéla Jonášová 
a Julie Stejskalová

5. místo:
Marek Kratěna, David Divácký 
a Adam Klímek

5. místo:
Hana Filipová, Klára Divácká 
a Patricie Rajtarová

6. místo:
Pavlína Capilová, Barbora Fuksová 
a Eva Kupčíková

Spolky Sp
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Červená kategorie byla rozdělena 
do 4 skupin vždy po 7 družstvech:

4. místo:
Martina Šrotířová a Mája Kmochová

5. místo:
Ondřej Kužel a Jiří Pölzer

6. místo:
Adam Marek a Viktor Cabal

7. místo:
Sára Čechovská a Gabriela 
Tománková.

Odpolední část byla věnována 
mladším dětem. Soutěžilo se v oranžo
vé a žluté kategorii. V oranžové katego
rii byly 2 skupiny po 7 družstvech.

2. místo vybojovali:
Ondřej Tinka, Tereza Klímková 
a Alena Růžičková

5. místo získaly:
Ema Boháčková a Zuzana 
Kratěnová

Ve žluté kategorii se soutěžilo ve 
třech skupinách po 7 družstvech. 
Výsledky našich minivolejbalistů:

3. místo:
Darina Kuželová a Julie 
Procházková

5. místo:
Tomáš Sehnal a Ema Blaháková.

Orel a kultura
V sobotu 19. ledna 2019 se uskuteč

nil v pořadí již pátý orelský krojovaný 
ples v pozořické orlovně. K tanci i po
slechu hrála tradičně Sivická kapela. 
Ples byl letos zahájen Hanáckou bese
dou v podání DNS Orlík a NS Orelská 
chasa vod Pozořic. Kromě místních 
krojovaných mladších i starších a jedné 
členky našeho souboru, která se před
vedla v nádherném hanáckém kroji, nás 
navštívila část komínské chasy, mladí 
v kroji kyjovském a stárek z Boleradic. 
V pozdějších hodinách ještě chasa 
předvedla krátké pásmo „Muzikanti, 
co děláte“ a pak už jsme se těšili na to, 
co kdo získá v tombole. Muzika hrála 
pěkně a všichni se dobře bavili až do 
pozdních hodin.

Je tu leden, a to je čas na plesy pro 
velké i malé. A právě jeden takový „pro 
malé“ se uskutečnil v neděli 20. ledna 
na orlovně. Celým programem nás pro
vázela beruška Alice Pölzerová a také 
tři prasátka. Děti si užily spoustu her 
a soutěží, tancovaly a dováděly. Pro 
každého byl připraven malý dáreček 
a losovalo se o nádherný a určitě moc 
dobrý dort.

 M Orel jednota Pozořice

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Členové skautského střediska 
Pozořice se spolu s dalšími skau
ty a skautkami zúčastnili v sobotu 
15. prosince slavnostního převzetí 
Betlémského světla v Linci. V Linci 
proto, že tam před třiceti lety tradice 
Betlémského světla vznikla. Následně 
ho členové střediska předali zájemcům 
v Pozořicích a dalších okolních obcích 
a v brněnské betlémské tramvaji.

V předvánočním období se v oddí
lech uskutečnily vánoční besídky a po 
Novém roce se řada našich členů zapo
jila do skupin tříkrálových koledníků.

Několik informací o výpravě do 
Lince pro Betlémské světlo, zimní vý
pravě na Jelenici a o vánoční besídce 
členů pozořických oddílů přinášejí ná
sledující řádky.

 M Aleš Mikula, 
vedoucí skautského střediska

Výprava na Jelenici
Nebylo by to zimy bez výpravy do 

přírody. Proto se 14 vlčat vydalo se 
svými vedoucími na přelomu listopadu 
a prosince při prvním napadeném sně
hu na nedalekou chatu Jelenici. Náplní 
výpravy bylo hraní společenských her, 
poznávání okolní přírody a učení se, 
jak v ní správně pobývat. Celý program 
doprovázelo motivační získávání od
znaků ve tvaru skautské lilie, jejichž 
počet na konci pobytu rozhodl 
o nejzdatnějších jedincích.

 M Petr Skládaný, 
1. chlapecký oddíl Pozořice
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Vánoční besídka
Poslední skautskou akcí v roce 2018 

byla vánoční besídka. V pozořické or
lovně se tak setkali členové pozořického 
dívčího a chlapeckého oddílu. Kromě 
různých her nebo zpívání písniček je 
oblíbenou zábavou i hraní scének, které 
si připraví každá družina. Mnohdy za
chycují humorné situace z letního tábo
ra nebo z běžného života. Každopádně 
sklízejí velký ohlas u dětí i vedoucích. 
Po scénkách proběhlo rozdávání dárků, 
přičemž každý účastník jeden dárek 
přinese a jiný si odnese. Na závěr ne
zbývá než se těšit na spoustu dalších 
skautských zážitků i v roce 2019.

Výprava pro Betlémské světlo
Před Vánoci vyrazila sedmičlenná 

smíšená výprava skautů a skautek z po
zořických oddílů do rakouského Lince 
pro Betlémské světlo. Obvykle se pro 
něj jezdí do Vídně, ale protože v Linci 
byla tradice založena a letos se konalo 
30. jubilejní, přesunula se organizace 
tentokrát tam. Od lineckého nádraží 
nebyla katedrála Mariendom nijak 
daleko, zanedlouho jsme mohli potkat 
skautské výpravy především z Evropy, 
ale i třeba ze Spojených států americ
kých. V poměrně mrazivém počasí nás 
zaujal skaut z Belgie, který se po venku 
promenádoval v kraťasech, jako by se 
nechumelilo (tedy naštěstí opravdu 
nechumelilo). Po ceremonii, kde jsme 
si Betlémské světlo přepálili do našich 
luceren, jsme se vydali na vánoční trhy. 
Cestou nás překvapilo, že jedna z hlav
ních ulic se velice podobala vzhledem 

té Masarykově z Brna, a usoudili jsme, 
že dlouhý rakouský vliv zanechal mno
hé i v našich zemích. Zpáteční cesta se 
nám mírně zkomplikovala, když vlak 
z Lince do Vídně nabral už na začátku 
zpoždění a nestihli jsme přestoupit na 
spoj do Brna. Na informacích však ne
byl žádný problém jízdenky vyměnit, 
a tak jsme dvě hodiny přečkali v teple 
nádraží. Někteří z účastníků také po
prvé v životě využili půlnoční autobus 
z Brna, lidově zvaný „lumpák“.

 M Marek Šmerda - Smrk, 
1. chlapecký oddíl Pozořice

 

Z hasičské 
zbrojnice

Letošní plesová sezóna byla 
v Pozořicích zahájena první lednovou 
sobotou, kdy jsme uspořádali hasič
ský ples s kapelou „Veřejná zkouška“. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří 
přispěli do bohaté tomboly, i návštěvní
kům, kteří večer zavítali pobavit se na 
Dělňák.

Na přelomu března a dubna sbor  
plánuje sběr železného šrotu. 
Předpokládaný termín je 6. dubna. 
Blížící se „sběrová“ sobota bude připo

mínána hlášením rozhlasu několik dní 
předem. Spolu se sběrem starého železa 
budou také vybírány vysloužilé elek
trospotřebiče. Lehčí kusy můžete na
chystat před dům, s těžšími kusy železa 
nebo s objemnějšími elektrospotřebiči 
vám rádi pomůžeme. Pokud budete po
třebovat pomoci něco vynést (ze sklepa, 
z půdy apod.), kontaktujte s předstihem 
Stanislava Šmerdu mladšího na telefon
ním čísle 776 211 798.

Devítky z kroniky I.
Před několika týdny začal rok 

2019 a historie dobrovolných hasičů 
v Pozořicích započala psát již svůj 134. 
rok. Léta s číslicí 9 na konci se do kro
niky sboru zapsala mnoha významný
mi nebo zajímavými událostmi. Jednou 
z nich je i rok 1929. V něm byla díky 
příspěvkům a půjčce od Raiffeisenky 

pořízena první motorová stříkačka za 
51 000 Kč. Stříkačka byla slavnostně 
předána sboru dne 21. července 1929. 
Na počest této události byla uspořádá
na zábava v sále sokolovny se dvěma 
kapelami hudebníků, z nichž jedna 
byla strunová a druhá dechová. Na zá
bavu byl tehdy přizván i známý řečník 
Hradil z Mokré. Motorový stroj měl ale 
hned během prvního měsíce poruchu 
na motoru a musel být reklamován 
v továrně výrobce. Při požárech a dal
ších událostech následně sloužil mnoho 
let až do druhé světové války.

V roce 1929 sbor působil v požár
ním skladišti na náměstí (od roku 1886 
do 1942), které vzniklo z bývalé panské 
budovy u tehdejší radnice (u nynějšího 
památníku rudoarmějce).

 M Za SDH Pozořice kronikář
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ZUŠ Pozořice
Je únor  zimní měsíc. A zima je 

dobrým důvodem k setkávání.

Toto je takové malé ohlédnutí za kaž
dým setkáním s vámi v poslední době.

28. 11. 2018
připravila paní učitelka Božena 
Škrobová se svými žáky besídku, na 
které zazněly skladby pro zobcovou 
flétnu a skladby pro klavír.

2. 12. 2018
1. adventní neděli v Pozořicích 
přispěli svým programem v sále 
Orlovny také žáci a žákyně ZUŠ 
Pozořice pod vedením paní učitelky 
Lii Teplé a paní učitelky Boženy 
Škrobové.

3. 12. 2018
připravila paní učitelka Sylva 
Tománková s nejstaršími žákyněmi 
tanečního oboru Mikulášské poví
dání o tanci.

7. 12. 2018
jste mohli navštívit pěvecký a kla
vírní večírek žáků paní učitelky 
Romany Pávkové.

8. 12. 2018
podpořili svým vystoupením kon
cert Jakuba Smolíka zpěváci a zpě
vačky ze třídy paní učitelky Romany 
Pávkové. Určitě na to budou rádi 
vzpomínat.

10. 12. 2018
se v Mokré konal tradiční předvá
noční koncert, na kterém vystoupili 
všichni žáci hudebního oboru, kteří 
v Mokré navštěvují naši ZUŠ.

11. 12. 2018
flétnový soubor Bella Flautos pod 
vedením paní učitelky Lii Teplé 
a zpěvačky Natálie Melcherová 
a Pavlína Tesařová jako hosté pod
pořili vánoční besídku Speciální 
školy Ibsenka. Byl to úžasný zážitek 
pro všechny.

12. 12. 2018
jsme poprvé uvedli hry Nebojsa 
a Strašidlo cantervillské, které s žáky 
literárnědramatického oboru na
studoval pan učitel Radoslav Mesarč

14. 12. 2018
na třídní přehrávce zahráli mladí 
klavíristé paní učitelky Michaely 
Novákové

16. 12. 2018
odpoledne se konal v koste
le Nanebevzetí Panny Marie 
v Pozořicích adventní koncert a vý
stava prací žáků výtvarného oboru. 
Tento koncert s výstavou se stal již 
pěknou tradicí a byl opravdu slav
nostní předzvěstí Vánoc.

17. 12. 2018
jsme strávili příjemný podvečer 
v sále sokolovny ve Tvarožné. Na 
vánočním koncertě vystoupili žáci 
a žákyně hudebního a tanečního 
oboru.

18. 12. 2018
jsme tradičně navštívili obyvatele 
domu s pečovatelskou službou, 
abychom jim zpříjemnili čekání 
na Vánoce. I pro nás to bylo milé 
setkání.

29. 1. 2019
se konala hodina pro rodiče. 
Nejmladší žákyně tanečního oboru 
předvedly rodičům, co se už naučily. 
A starší děvčata zatančila na ukázku 
náročnější choreografie, aby všich
ni viděli, kam se výuka směřuje. 
Všechny děti pak odcházely domů 
s pololetním vysvědčením.

30. 1. 2019
připravili společné pestré a zajíma
vé pololetní vystoupení žáci paní 
učitelky Lii Teplé a pana učitele 
Radoslava Mesarče. Na závěr, jako 
odměnu, dostali všichni účinkující 
pololetní vysvědčení.

To všechno jsme společně prožili.

Srdečně vás zvu na další setkání. 
Taneční přehlídka se bude konat v so
botu 16. března 2019 v sále Dělnického 
domu v Pozořicích.

Další informace i celou řadu foto
grafií najdete na www.zuspozorice.cz.

 M Božena Škrobová
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MŠ Pozořice
Děti ve školní družině 
mají rády Česko

V letošním školním roce jsme se 
inspirovali událostmi spojenými s osla
vami 100. výročí založení samostatné
ho československého státu a rozhodli 
jsme se prozkoumat krásy a historii 
naší země. Téma Máme rádi Česko 
nás každý měsíc zavede do některého 
z krajů České republiky. Start proběhl 
v domácím Jihomoravském kraji, nyní 
jsme v kraji Moravskoslezském.

Každé oddělení družiny přizpůso
buje program svým potřebám. Kromě 
tematického vyrábění, her, relaxace, 
čtení a povídání jsme stihli i mnoho 
společných aktivit. Dopisujeme si 
s družinami z ostatních českých kra
jů, zapojili jsme se do projektu Živá 
zahrada a snažíme se přilákat ptáčky 
na zahradu za školou, zazpívali jsme si 
koledy v domě s pečovatelskou službou 
v Pozořicích a uspořádali jsme Dračí 
odpoledne. Mezi nejoblíbenější aktivity 
dětí patří hoverboardy (kolonožky), 
turnball (tenis), šprtec, zorbing koule, 
koloběžky, trampolína a celkově řádění 
a míčové hry venku.

V dalším pololetí plánujeme sbírat 
tenkostěnný hliník, založit družino
vou „kešku“ a nakonec zorganizovat 
tradiční besídku. Pokud byste se chtěli 
o našich cestách dozvědět více, zážitky 
pravidelně sdílíme na facebooku školy.

 M Mgr. Romana Zetelová

ZŠ Pozořice
Lyžařský kurz pro 2. stupeň ZŠ

Baví vás lyžování? Nás ano! Třídy 
druhého stupně naší školy se tedy vy
pravily na Dolní Moravu, kde strávily 
na sjezdovkách (a spíše na nohou než 
na zadku) celý týden. Pod odborným 
dohledem pánů učitelů Šubrta a Dudka, 
instruktorek snowboardingu a nezapo
menutelné paní asistentky Formanové 
si všichni užili pohodové i vyčerpávající 
hodiny na svahu a relaxační večery 
plné her.

Na lyžích nás bavilo, že každý může 
jezdit vlastním tempem – kdo chce 
trénovat nadoraz, má možnost hnát se 
s větrem o závod, kdo si chce s opatr
ností sobě vlastní užívat zimní krajiny, 
nemusí se nikam hnát. Zasloužený 
odpočinek po fyzické námaze jsme si 
dopřáli v bazénu ve Velkých Losinách 
a po večerech jsme se věnovali utužo
vání týmu při hrách a dalších vzděláva
cích aktivitách.

Lyžařský kurz se letos velmi vydařil 
a věříme, si ho užili všichni účastníci.

Přijímací zkoušky nanečisto 
a srovnávací testy Kalibro

Před žáky devátých ročníků sto
jí velká výzva – celostátní přijímací 
zkouška z českého jazyka a matematiky. 
V polovině dubna se utkají o místa 
na středních školách prostřednictvím 
jednotných testů, které změří jejich 
znalosti, schopnosti a předpoklady pro 
studium na maturitních oborech.
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Čtvrtek 4. dubna 2019, 14:30 - 18:00
Netradiční zápis do 1. třídy s možností přijímacího pohovoru 

do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
 

Pátek 5. dubna 2019, 14:30 - 18:00
Tradiční zápis do 1. třídy s možností přijímacího pohovoru

do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

Zápis do ZŠ 

a MŠ Pozořice

pro školní rok

 2019/2020 

Úterý 7. května, 8:00 - 16:00
Zápis do mateřské školy s možností přijímacího 
pohovoru do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

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

Letos jsme pro uchazeče o středo
školské studium připravili také no
vinku – celostátní srovnávací zkoušky 
společnosti Kalibro. Deváťáci tedy mají 
možnost nejen vyzkoušet si další testy 
svých jazykových a matematických 
znalostí, ale také získat srovnání s vrs
tevníky po celé republice. Výsledky tes
tů pomohou našim žákům lépe posou
dit své možnosti a vypilovat případné 
nedostatky.

Věříme, že tento intenzivní trénink 
pomůže našim žákům získat potřebnou 
sebedůvěru, klid, vyšší bodové skóre 
a především místo na vysněné střední 
škole.

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

Koncepce výuky anglického 
jazyka v ZŠ a MŠ Pozořice

S výukou cizího jazyka začínáme 
již ve školce, kde se děti hravou formou 

seznamují s angličtinou. Na základě  
zájmu z řad rodičů byla loni zřízena 
třída s její rozšířenou výukou, děti se 
zde věnují angličtině dvě hodiny denně. 
Třída s rozšířenou výukou cizího jazy
ka bude otevřena také v následujícím 
školním roce, zájemci budou vybráni 
na základě přijímacího řízení, jehož 
podmínky budou včas zveřejněny na 
webu školy.

Na prvním stupni základní školy 
se výuka angličtiny nadále rozšiřuje. 
V prvním ročníku bude fungovat opět 
výběrová třída s její rozšířenou výukou. 
Bude navazovat na znalosti z mateřské 
školy a její žáci budou vybráni na zá
kladě přijímacího řízení. Kromě přede
psané hodinové dotace získají její žáci 
nadstavbové hodiny anglického jazyka, 
a to formou výuky některých předmětů 
pomocí metody CLIL (využívání an
gličtiny v běžné výuce, např. pokyny 
v tělesné výchově, pojmenování pomů
cek ve výtvarné výchově, práce s texty 
písní v hudební výchově a další). Děti 
se tak setkají s angličtinou v pěti hodi
nách týdně.

Na druhém stupni navazují další 
vzdělávací aktivity, jež povedou k vyšší 
úrovni znalosti angličtiny. Počet ho
din se postupně navyšuje a od pátého 
ročníku probíhá pravidelná výuka 
s rodilým mluvčím. V některých před
mětech je nadále užívána metoda CLIL. 
Žáci mají rovněž možnost navštěvovat 
kroužky zaměřené na konverzaci, reálie 
a praktické využití cizího jazyka. Aby 
odzkoušeli, jak ve studiu pokročili, 
mohou vyrazit na týdenní školní zájezd 

do Velké Británie, kde jsou ubytováni 
v rodinách.

Věříme, že naše komplexnější kon
cepce povede ke kvalitnější znalosti an
gličtiny, obohatí tradiční výuku a po

může dětem osvojit si cizí jazyk tak, aby 
ho dokázaly maximálně využít v bu
doucím profesním i osobním životě.

 M PhDr. Jan Dudek
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Cyklostezky
Projekt cyklostezek 
mikroregionu Roketnice

Jeden z větších projektů, do 
kterých se Pozořice zapojují, 
je výstavba cyklostezek. Tuto 

akci zastřešuje Dobrovolný svazek obcí 
Šlapanicko („DSO“), který koordinuje 
propojení celého regionu sítí cykloste
zek. V současné době se podařilo roz
pohybovat druhý úsek cyklostezek na 
Pozořicku. Dlouhou dobu nebylo jasné, 
jak překonat zejména v druhé polovině 
trasy železniční vlečku do Cementárny 
v Mokré. Nakonec bude tento problém 
Dobrovolný svazek obcí řešit s cemen
tárnou prostřednictvím podjezdu, 
který bude stavěn za pomoci mostního 
provizoria. Výhodou tohoto řešení je, 
že cyklostezka povede klidovou zónou 
v přírodě blízkém prostředí podél poto
ka a povede takřka přímo do Kovalovic 
a pak do Viničných Šumic.

V současné době probíhá výbě
rové řízení na projektanta stavby. 
Zpracována je už vyhledávací studie, 
na základě které je projekt cyklostezek 
plánován. Na obrázku můžete vidět 
červeně vyznačenou trasu cyklostezky 
(D1), která by měla protínat celý region 
Roketnice. V Brně pak na ni navazuje 

cyklostezka, která by měla probíhat 
z centra města přes ulici Křenovou, 
dále podél trasy tramvaje č. 10 až na 
Podolí, Velatice, Tvarožnou a Pozořice 
s odbočkou na Sivice. Projekt systému 
cyklostezek na Šlapanicku prošel úspěš
ně procesem hodnocení řídicího výbo
ru nástroje ITI Brněnské metropolitní 
oblasti, kde jsou zástupci města Brna 
a pěti okolních obcí s rozšířenou pů
sobností včetně města Šlapanice. Nyní 
se čeká na hodnocení poskytovatele 
dotace IROP a na vydání stavebního 
povolení, aby se mohlo v nejbližších 
letech začít stavět.

Jedná se o spojení pro pěší, cyklisty 
i kolečkové brusle. Tato spojení umožní 
bezpečné propojení velkých i malých 
obcí na Šlapanicku mimo silnice. 
Nebude proto nutné chodit po nebez
pečných a nepřehledných úsecích silnic, 
zvýší se možnost výletních míst a cest, 
kam se dá jít na výlet a především se 
výrazně zvýší možnost dojížďky za 
prací a do škol, jak v regionu, tak do 
města Brna. Na mnoha místech dochází 

k vybudování stojanů na kola, někde 
vznikají odpočívadla i výsadba nové 
zeleně podél cest.

Co na to Pozořice?
Trasa pro nás není úplně optimální. 

Neprotíná obec, ale pouze okrajové 
části katastru. V současné době proto 
jednáme alespoň o doplnění odbočky 
podél ulice Holubická, kde by se cyklo
stezka propojila s plánovaným chodní

kem. Snaha o změny trasy cyklostezky 
by vedla jen k značným časovým průta
hům a stávající plány a podané žádosti 
by přišly vniveč. Na výstavbě se budou 
Pozořice podílet i vlastním financová
ním, ale součástí projektu je dotace až 
do výše 90 %.

 M Milan Petr

Nebude nutné chodit 
po nebezpečných 

a nepřehledných úsecích 
silnic, zvýší se možnost 

výletních cest a především 
se výrazně zvýší možnost 

dojížďky za prací a do škol, 
jak v regionu, 

tak do města Brna

úsek cyklostezek 
určený k projektování 
a realizaci

cyklotrasy pro 
dojížďku za prací dle 
vyhledávací studie

cyklotrasy pro 
rekreaci dle 
vyhledávací studie
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Narozené děti
Prosinec 2018

Alexandra Straková  Za Myslivnou
Bernard Polášek  Úvoz

Leden 2019
Eliška Kosíková  Úvoz

Blahopřání 
jubilantům
Leden 2019

70 Petr Růžička  U Školy
70 Oldřich Kachlík  Jezerská
70 Libuše Vašíčková  Kovalovická

75 Arnošt Beneš  Malé Lipky
80 Irena Brtníková  Kovalovická
86 Otilie Neužilová  Šumická
86 Zdeňka Sedláková  V Zámku
87 Josefa Bílá  Nad Sokolovnou
90 Štěpánka Galová  Holubická

Úmrtí
Prosinec 2018

Karel Věžník  Horní Kopec
Slavomil Jakeš  Spodní Kopec

Leden 2019
Bajerová Ludmila  Na Městečku
Miloslav Svoboda  Jezerská

Duchovní okénko
Jednota v mnohosti

Oceňuji lidi, kteří v každé si
tuaci mají co říci, ale také si 
velmi vážím lidí, kteří dove

dou mlčet. Ne pro nějakou jejich vnitř
ní zahořklost či zbabělost, ale pro vědo
mí, že nemusejí druhého utlouci svým 
názorem. Skryté slovo umí zrát, stává 
se moudrým, získává nadhled, sjed
nocuje, podporuje, uklidňuje. Odkud 
vycházejí naše myšlenky a slova? Kde 
se v nás berou? Co v nás řídí naše 

názory a postoje? Dle mého názoru má 
smysl jen to, co sjednocuje, naslouchá, 
respektuje odlišný názor, hledá taková 
řešení, která druhé nezraní, i když bu
dou odmítnuti. Odmítněme něčí názor, 
ale neodmítejme člověka jako takového! 
Všimněme si, kdo svými názory spo
lečnost rozděluje a kdo naopak druhé 
spojuje! Lidem dnešní doby chybí velmi 
často to, co se i vytrácí z našeho slov
níku: POKORA. Pokora znamená vidět 
pravdivě: sebe, druhé i svět. Znamená 
vidět slabosti, ale také dobré vlastnosti, 
umí povzbudit a dodává naději!

Jedno známé moudré přísloví říká: 
„Dvakrát měř a jednou řež!“ V naší 
souvislosti si to můžeme přeložit asi 
takto: Prvně se vnitřně ztiš a uklid

ni, potom přemýšlej a nakonec mluv. 
Svým slovem ale nerozděluj, nýbrž 
sjednocuj! A tak se já osobně chci při
znat k tomu, že svými názory a postoji 
nemíním rozdělovat, ale sjednocovat! 
Nechci rozdělovat lidi na dobré a špat
né, věřící – nevěřící, hloupé a chytré… 
Nechci rozdělovat, ale sjednocovat! 
Vždyť všichni chceme totéž: být zdraví, 
mít se dobře, být šťastní, nebýt sami 
(a když už ano, tak proto, že vůbec sami 
nejsme), nenudit se, vidět smysl svého 
počínání a tak nějak podobně. Možná 
jsme někdy rezignovali, když nebylo po 
našem, ale mohli jsme se z toho poučit. 
Kéž bychom dokázali mít na každou 
situaci svůj názor, ale už pak dobře 
zvážit, kdy ho vyslovit a kdy ponechat 
skrytý… Někdy bude dobré pokorně 
ustoupit… Ale to pak může přinést ne
vídaný závan takového Pokoje a Klidu, 
že se možná budeme až divit!

 M P. Pavel Lacina, farář

Tříkrálová sbírka
Dne 8. ledna 2019 bylo na Úřadě 

městyse Pozořice provedeno rozpeče
tění 16 pokladniček Tříkrálové sbírky. 

Odmítněme něčí názor, 
ale neodmítejme člověka 

jako takového!

Matrika Farnost
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Poprvé se u nás v Pozořicích podařilo 
překonat hranici sto tisíc korun  cel
kový výnos sbírky činí 100.199 Kč. Jsme 
rádi, že heslo Tříkrálové sbírky „každá 
koruna pomáhá“ bylo naplněno a spo
lečně jsme dokázali vybrat takovou 
krásnou částku!

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbír
ky bude využit mj. Oblastní charitou 
Rajhrad na tyto projekty:

• Klimatizace do lůžkového hospice 
sv. Josefa

• Zkvalitnění péče pro pacienty 
lůžkového hospice  zakoupení 
vozíčků a lehátek na převoz pacientů

• Zakoupení osobního automobilu pro 
Charitní ošetřovatelskou službu

• Rozšíření venkovní odpočinkové zóny 
pro klienty s demencí v Chráněném 
bydlení sv. Luisy

č. pok. vedoucí skupiny ulice výtěžek

192 Mgr. Marie Belatková Pod Kostelem, Na Městečku 10.200 Kč

193 Ing. Marta Brestovská Spodní Kopec, V Lomě 3.720 Kč

194 Dominik Coufal Větřák, Nad Ostrůvkem 4.994 Kč

195 Veronika Coufalová Hostěnická 7.716 Kč

196 Martina Filipová Horní Kopec 5.043 Kč

197 Mgr. Jana Hylmarová Šumická 5.505 Kč

198 Mgr. Lenka Kosourová Velké Lipky 3.748 Kč

199 Mgr. Petra Kratěnová Na Městečku, V Zámku, Nad Sokolovnou 4.620 Kč

200 Ing. Alena Kulíková Hostěnická, Za Mlýnem, Oulehla 9.325 Kč

201 Ing. Renáta Ondrůšková Úvoz 3.540 Kč

202 Ing. Milan Petr Malé Lipky 7.764 Kč

203 Vojtěch Řičánek Jezerská 8.344 Kč

204 Ing. Dagmar Šantavá Nová, Holubická 5.114 Kč

205 Božena Škrobová Holubická, U Školy, Pod Poustkou, Lepky 10.066 Kč

206 Veronika Šupová Za Myslivnou, Na Rybníku, Ulička 3.310 Kč

207 Bc. Helena Trunečková Kovalovická 7.190 Kč

V městysi Pozořice bylo celkem vybráno 100.199 Kč

Poprvé se u nás 
v Pozořicích podařilo 

překonat hranici 
sto tisíc korun!

Děkujeme všem štědrým dárcům! 
Děkujeme i vám všem, kteří jste se vy
dali na cestu nejen do našich domovů, 
ale především na cestu k lidským srd
cím, děkujeme vám za ochotu pomoci 
potřebným!

 M Alena Kulíková  
Farní charita Pozořice
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Co se děje s lesem?

Jistě jste si při svých procház
kách lesem všimli poměrně 
radikálních změn a ptáte se: 

„Co se to děje?“

Odpověď není jednoduchá. Velké 
vykácené plochy, spousta stojících su
chých, chceteli mrtvých nebo napůl 
mrtvých stromů, jsou důsledkem mno
ha příčin.

Už nějaké to století pěstujeme les 
pro užitek a zisk a za tím účelem jsme 
z původního přírodního odolného lesa 
udělali les hospodářský, snad lze říci 
i umělý, málo odolný.

V původním lese rostlo v několika 
patrech více druhů rostlin různého stá
ří, které spolu s houbami, půdními or
ganizmy a živočichy na povrchu tvořili 

provázaný komunikující systém, kde 
každá část měla svůj účel. Platily zde 
přírodní zákony. Kůrovci se nepřemno
žovali, protože je zdravé stromy doká
zaly zalít pryskyřicí a zahubit. Hmyzím 
škůdcům podléhaly větrem poškozené, 
staré nebo jinak oslabené stromy.

V hospodářském lese platí hlavně 
ekonomické zákony. Proto je dnešní les 
převážně jednověkou jednodruhovou 
monokulturou smrku jako hlavní hos
podářskou dřevinou. Smrk byl původně 
zastoupen do 10 % počtu všech stro
mů a rostl nad 600 metrů nadmořské 
výšky. V současné době je smrku přes 
50 % a sázel se, a i dnes se v omezené 
míře ještě sází, i v nížinách. Takový les 
je daleko méně odolný vůči škůdcům 
a přírodním kalamitám. Je také nanej
výš pravděpodobné, že dnes výše zmí
něný systém lesa už zdaleka nefunguje 

jako provázaný a komunikující, a to má 
bezpochyby také negativní vliv na jeho 
zdravotní stav.

Průmysl zabývající se zpracová
ním dřeva  pily, nábytkáři, podlaháři, 
výrobci dřevotřísek, papírny, celulóz
ky atd.  požadují především smrk. 
Takže co se sází v lese, určuje v první 
řadě trh a zisk, až teprve potom lesník. 
Jako první příčinu současného stavu 
můžeme tedy uvést přeměnu lesa v zá
jmu člověka.

Druhou příčinou jsou bezesporu 
lidstvem vyvolané klimatické změny 
a z nich plynoucí sucho. Nechám na 
čtenáři, ať zváží sám, jestli jde o blud 
nebo o pravdu. Všichni vidíme, že 
srážek ubývá a že jsou oproti předcho
zím rokům více lokální a přívalové. 
Průměrné roční srážky v České republi

ce bývaly do sedmdesátých let 500–650 
litrů na metr čtvereční. Od osmdesá
tých let je zaznamenáván úbytek a dnes 
je to například v našem regionu někde 
kolem 350 litrů na metr čtvereční. 
Hospodářský les je za těchto podmínek 
vystaven stresu ze sucha a v takovém 
stavu je velmi náchylný ke kůrovcovým 
kalamitám. Loňský rok byl z tohoto 
hlediska zlomový, vždyť téměř čtyři 
a půl měsíce nepršelo.

Jako třetí příčinu vidím úpadek 
prestiže lesnického cechu. Do lesa se 
lidé hrnou, ale ne za prací. Platy v les
nictví u dělnických profesí a venkovní
ho personálu (např. hajný) jsou na hony 
vzdálené průměrné mzdě a už dlouho 
jsou stále stejné. Výsledkem tohoto 
stavu je, že na mnoho navíc náročné 
a mnohdy v rizikových podmínkách 
prováděné práce je málo lidí a k tomu 
ještě špatně placených.

Čtvrtá příčina se těžko popisuje 
a dokazuje. Hospodaření v lesích se 
řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých záko
nů, tzv. lesní zákon. Ten by měl zajistit 
kromě jiného ochranu lesa. Když však 
vlastník lesa tento zákon z jakýchkoliv 
důvodů porušuje, může způsobit do
minový efekt. Příklad: Jsem majitelem 

Smrk byl původně 
zastoupen do 10 % 
počtu všech stromů 

a rostl nad 600 metrů 
nadmořské výšky.

Téma Té
m

a

32 33



hektaru lesa a kolem mne je spousta 
dalších podobných vlastníků (sou
kromníci, církev, stát, obce, vojáci…).  
Je sucho, rojí se kůrovec a všichni ko
lem mne dodržují zákon tím, že poklá
dají lapáky, instalují lapače a napadené 
stromy ihned kácí, chemicky ošetřují, 
prostě dělají to, co jim zákon přikazuje. 
Jen já ne. A „můj“ kůrovec žije, množí 
se a napadá další a další stromy mých 
sousedů. Já nakonec i nějaké ty napa
dené stromy pokácím a prodám, ale 
neošetřím je a při převozu k zákazní
kovi, který má provoz na druhém konci 
kraje, z nich kůrovec vyletí až třicet 
kilometrů na další, ještě nenapadené 
lesy. Jinými slovy: pasivní nebo lajdác
ký vlastník nebo hospodář může zhatit 
úsilí mnoha okolo.

Příčin bychom určitě našli mnohem 
víc. Oslabený les napadají i škůdci, kteří 
tu dříve nebyli a dostávají se k nám buď 
vlivem klimatických změn, nebo ne
zodpovědnou činností člověka. A naši 
původní škůdci se dokáží přizpůsobit 
novým podmínkám, třeba lýkožrout 
smrkový dříve vždy škodil jen na smr
ku, dnes je i na borovici a modřínu. 
Začínají se znovu objevovat škůdci na 

dalších dřevinách jako třeba bekyně 
velkohlavá na dubu (její housenky 
způsobují holožír listů). Kombinace 
všech výše uvedených příčin způsobuje 
usychání jiných i hluboce kořenících 
dřevin jako je borovice, modřín a dub. 
V případě borovice reálně hrozí, že 
bude ve velkoplošném vymírání násle
dovat smrk.

Kůrovcová kalamita se šíří celou 
naší zemí, o čemž jste informováni 
prostřednictvím médií. Média však 
už neříkají, že kalamita má cha
rakter přírodní katastrofy. Lokality 
s nižšími srážkami, jako je například 
Jihomoravský kraj, jsou ohroženy nejví
ce. Protože se napadený les nedaří těžit 
klasicky, nastupují těžební stroje, které 
pracují 24 hodin denně a vytváří ty ob
rovské hromady dřeva kolem cest, které 
vidíte už i kolem Pozořic. Hromady 
proto, že pily jsou plné a dobře prodat 
je dnes velký problém. Po těžebních 
strojích nastupují na paseky stroje, 
které rozdrtí větve a pařezy po vytě
žených kmenech a připraví tak plochy 
k zalesnění.

Lesy kolem našeho městyse jsou ve 
vlastnictví singuláru (Sivicko) a státu  
a jsou v maximální možné míře ošet

řovány s péčí řádného hospodáře. 
Za systém a podobu péče o les, které 
současnou situaci bezpochyby také 
ovlivnily, je odpovědný někdo jiný než 
místní hospodář. Zeptejte se politiků, 
kdo a proč vymyslel způsob, jakým se 
hospodaření v lesích dnes organizuje. 
Třeba vám řeknou pravdu :)

Co můžeme očekávat v blízké bu
doucnosti: Nemáme dostatek sazenic 
na zalesnění tak velikého množství 
neplánovaných holin, nemáme dosta
tek lidí, kteří by je zasázeli, nemáme 
jistotu, že i kdyby se nám to povedlo, 
nám nové stromky v případě dalších 
suchých let porostou. Nevíme, jak 
efektivně zpracovat tak mimořádné 
množství dříví, které musíme v krátké 
době vytěžit. Mimochodem nikde jsem 

nezaznamenal jedinou nabídku pomoci 
lesům od dřevozpracujících magnátů 
ani magnátků. Řezivo si stále drží cenu 
a ze strany zpracovatelů není naprosto 
žádná reakce na současné mizerné ceny 
vytěženého dříví. Nevíme, co se bude 
dít na plochách, které se mají nechat 
svému osudu, ve víře, že příroda si  
nějak poradí sama. Na vysvětlenou: 
mrtvé stromy se nechají stát, protože 
kůrovec už z nich dávno odletěl a jejich 
těžbou bychom nic nezachránili a je
nom se zdržovali.

Co však víme jistě je, že náprava 
bude trvat velmi dlouho a jestli se po
vede, bude tu úplně jiný, přírodě bližší 
les, a ekonomika, průmysl a spotřebitel 
z toho nadšení nebudou. Ale to je to 
nejmenší. Vliv lesa na životní prostředí 
je naprosto zásadní, připomeňme si,  
že stabilizuje klima, zadržuje vodu 
v krajině, čistí vzduch, vyrábí kyslík, 
miliony litrů z lesa odpařené vody 
kondenzují a vracejí se v podobě srážek 
zpět na zem…

Vzrostlý les schopný plnit tyto 
funkce ubyde a novému, než vyroste 
a dožene schopnosti starého, to nějaký 
čas potrvá. Možná prvním problé
mem, který už brzy pocítíte na vlastní 
kůži, budou prázdné bazény ve vašich 
zahradách…

Omlouvám se za pesimistické vyz
nění, ale prostě to tak vidím.

 M Aleš Straka

Funkce lesa:
stabilizuje klima, zadržuje vodu 

v krajině, čistí vzduch, vyrábí kyslík, 
miliony litrů z lesa odpařené vody 
kondenzují a vracejí se v podobě 
srážek zpět na zem.
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Únor 2019
pá 22. 2. Školní ples ZŠ a MŠ 

Pozořice

Březen 2019
ne 3. 3. Pozorské ostatky, 14:00
so 16. 3. Taneční přehlídka ZUŠ  

v sále Dělnického domu  
v Pozořicích

ne 17. 3. Vítání jara na Jelenici
ne 24. 3. Dětský maškarní bál 

v sále Dělnického domu  
v Pozořicích

Duben 2019
út 2. 4. Den otevřených dveří 

v MŠ, 8:00–16:00
čt 4. 4. 14:30–18:00 Netradiční 

zápis do 1. třídy
pá 5. 4. 14:30–18:00 Tradiční 

zápis do 1. třídy
so 6. 4. Velikonoční jarmark 

a dílny, orlovna
ne 14. 4. Jarní běžecké závody LSD
st 17. 4. 14:00 zápis do DLK 

Stromík
pá 26. – so 27. 4. Sbírka šatstva 

farní charity na farním 
dvoře

ne 28. 4. Cyklozávody před 
orlovnou

Aktuální informace 
najdete na:

www.pozorice.cz

v sekci Kalendář akcí

Pozorské ostatky
Milí Pozoráci, zeme Vás všechny 

na Pozorské ostatky!
Popusťte uzdu své fantazii, ze 

skříní vytáhněte nejdivočejší kousky 
a ještě než začne doba půstu, 
pojďte s námi prožít veselý čas 
masopustu a hojnosti.

Neděle 3. března 2019

Ka
le

nd
ář

Kalendář Květen 2019
út 7. 5. 8:00–16:00 Zápis do 

mateřské školy
so 11. 5. Galakoncert „ Z operety 

do operety“, 17:00 Zámek 
Slavkov u Brna

ne 12. 5. Svátek matek
pá 24. – so 25. 5. Rodinné 

divadelní odpoledne, 
DLK Stromík

Babské hody 
2019

Český svaz žen – Klub žen 
Pozořice – by chtěl v tomto roce opět 
pořádat „babské hody“. Touto cestou 
chceme požádat všechny ženy, které 
by se chtěly hodů zúčastnit – zatančit 
si, zazpívat a pobavit se a podílet se na 
kulturním životě v obci.

Hody by se konaly 5. 10. 2019. 
Hlaste se závazně u paní Jany Fialové 
(osobně v obchodě Hruška) nebo na tel. 
724 844 262 nebo u paní Miluše Křížové 
(osobně na Úřadu městyse Pozořice) 
nebo na tel. 724 849 513 – do 17. 3. 2019. 
Je to sice velmi s předstihem, ale přípra
va je náročná.

V minulém čísle zpravodaje došlo 
k chybě termínu, omlouváme se.

Přidejte se do našich řad a podpořte 
pokračování tradic „babských hodů“.

 M Za ženy Jana Fialová, předsedkyně
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T É K J E Z E R S K Á R K

S M Y Š U N O V Á A K N O

P J Á O K A T Ě Y T C A V

O Á K U M R K O K E I V A

D K C L Á Y B Č P U M Ě L

N C I E Z B D O I Y U T O

Í I N H V N K Ú L L Š R V

K B Ě L E Í J V É O U Á I

O U T A N K E O L K M K C

P L S R D U N Z A Š Y U K

E O O V L O M Ě M U Š O Á

C H H V E L K É L I P K Y

U O N V O L O K O S D A N

Pozořická 
osmisměrka

Najděte a vyškrtejte 
všechny názvy pozořic
kých ulic. Zbudou vám 
dvě malá zvířátka. Ta 
také vyškrtněte. V tajen
ce se pak skrývá pointa 
následujícího vtipu.

Pokud se vám os
misměrka líbí a chcete 
soutěžit o zajímavé ceny, 
napište nám tajenku na 
kniha.pozorice@email.
cz. Na konci roku z luš
titelů vylosujeme pár 
výherců.

 M Jan Petr

Holčička přijde do Zverimexu a řekne: „Prosím 
jednoho králíčka.“ Prodavačka se jí zeptá: „Černého 
či bílého?“ Holčička odpoví…

TAJENKA:
_ _   _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _
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PŘIJMEME
Řidiče skupiny B

(rozvoz zboží dodávkou s plachtou po ČR 
a výpomoc v dílně)

a
Pracovníka pro balení a kompletaci 

výrobků

do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380
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Na Jezerách 
máme více 
slámových panáků 
než v Praze

Po šesti letech dobrovolnické prá
ce se občanům Jezer podařilo zapsat 
svůj betlém do knihy rekordů jako 
nejpočetnější slámový betlém v ČR. 
V roce 2013 skupina nadšenců kolem 
Martiny Jančové a Petra Filipa stvořila 
první slámové stvoření. Dobrovolníků 
přibývalo, slámových postav rovněž. 
K dnešnímu dni čítá osazenstvo betlé
mu 39 figur, čímž hravě překonáváme 
dosavadní rekord z Prahy.

„Na počátku všeho byl oslík,“ říká 
Petr Filip, zakladatel betlému a pokra
čuje: „Začátky byly krušné, svázali jsme 
jen otýpky slámy, ale bylo to měkké 
nechtělo to stát.“ Techniky se vylepšo
valy, nyní už se pracuje s dřevěnou kon
strukcí a červeným ovsem. Oves vyniká 
tím, že má dlouhý, hustý klas, který je 
kvůli potřebné kvalitě nutné pěstovat 
v domácí bio kvalitě. Ročně se spotře
buje až 20 balíků slámy, což představuje 
asi 500 kilogramů materiálu.

Na příští rok se již nechystá stav
ba dalších oslů, volů a trubačů. Jak 
říkají Jezerští, v tomto počtu Prahu 
překonat nemůžeme. Naším cílem je 
teď rozmnožovat menší hovádka boží. 
Plánujeme proto vystavět žirafu.

 M Milan Petr
 : Petra Sedláčková
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„Na počátku všeho 
bylo světlo,“ říká Pavel 
Beneš, autor nového 
designu zpravodaje, 
a pokračuje: „Chtěli jsme 
zpravodaji vtisknout no
vou tvář, čistou, jasnou, 
svěží.“ Držíte v rukách 
první číslo nové tiskovi
ny. Začali jsme s bílým 
papírem a snažili jsme se 
ho moc nepošpinit. Text 
je rozdělen do sloupců 
tak, aby byl lépe čitelný. 
Obrazová informace je 
stejně důležitá jako tex
tová. Zpravodaj je, byl 
a bude dílem kolektivu 
autorů. Chyběli nám jen 
mladí, proto jsme oslo
vili studenty, aby nám 
pomohli do budoucna 
s energií a ideály.

edit Milan Petr & Pavel Beneš
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