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Zmeškali jste někdy 
důležité informace 
z městyse Pozořice?
 
Nechte si zasílat aktuality, 
oznámení a jiná upozornění 
SMS zprávami, e-maily nebo 
aplikací pro chytré telefony.

Více informací o této službě 
najdete na straně 42



Slovo starostky
Milí Pozoráci,

každý rok jsme svědky toho 
zázraku – po dlouhém, temném 
a mrazivém období zimy přichází 
jaro plné naděje a slunce. Nikdy se 
to neomrzí a první sněženky a růžky 
tulipánů v záhonech nás znovu a znovu 
naplňují téměř dětskou radostí. Máme 
to v sobě asi zakódováno po dlouhé 
generace – vítězství slunce nad ledem, 
světla nad tmou a života nad smrtí je 
potvrzením naší životaschopnosti.

Letošní zimu plnou chmurných 
úvah o cenách energií nám rozjasnily 
naše spolky neuvěřitelně pestrou 
nabídkou společenských akcí. Sokol, 
Orel, hasiči, pozořické ženy, lesní 
školka, tančírna, Divadlo Stodola, 
myslivci, Mateřské centrum Človíček, 
farnost, skauti, základní a mateřská 
škola, každý z vás přiložil ruku k dílu 
a výsledkem byla mimořádně nabitá 
kulturní sezóna. Ať introvert nebo 
vášnivý tanečník, každý si mohl najít 
svou akci. Skvěle připravené plesy, 
maškarní bály pro děti, vydařené 
ostatky, večery pro manžele a divadelní 
představení na profesionální úrovni 
se mohly uskutečnit jen díky obětavé 
práci a nadšení spolků. Na jejich 

členy většinou nečeká potlesk a pocty, 
poctivá práce na úkor volného času 
a rodiny je odměněna jen dobrým 
pocitem, že udělali něco dobrého pro 
komunitu, ve které žijí.

Každá obec je tak bohatá, jak 
aktivní jsou její spolky. Z tohoto 
pohledu jsou Pozořice bohaté velice. 
Zastupitelé městyse si dobře uvědomují 
nepostradatelnost spolků, a proto je 
letos, stejně jako v jiné roky, podpořili 
finanční podporou z rozpočtu obce. 
Podpořit je ale můžete i vy. Účastí na 
akcích, osobním poděkováním a nejlépe, 
když si vyberete spolek, který vyhovuje 
vašemu naturelu, a stanete se jeho členy. 
Krom toho, že budete moci ovlivnit dění 
ve vaší obci, získáte partu přátel na celý 
život. A to se vždycky hodí!

Krásné jarní dny vám přeje 
vaše starostka

 M Tereza Jiráčková  
starostka městyse Pozořice

 

Krátké zprávy
Provoz multifunkčního hřiště

Poslední dobou se na 
multifunkčním hřišti potýkáme 
s několika nešvary: sportuchtiví 
jedinci bez čipu zdolávají branku 
sportoviště zcela nesportovním 
způsobem – přelezením. Vyhnou se 
tak platbě za pronájem hřiště, ovšem 
obec se nevyhne nákladné opravě plotu. 
Nepředpokládáme, že by se jednalo 

o dospělé, proto prosím rodiče – 
domluvte svým dětem a kupte jim 
místo sladkostí roční vstup na hřiště. 
Pořídit jej můžete na podatelně radnice 
za symbolickou částku. Hřiště je sice 
sledováno kamerovým systémem, ale 
neradi bychom trestali děti za to, že si 
chtějí zakopat do míče. Připomínám 
ještě, že za děti mladší 16 let nese na 
hřišti zodpovědnost rodič.

Druhý problém s sebou nese zimní 
období a kratší den. Často se stává, 
že sportovci při odchodu zapomenou 
zhasnout reflektory. Zatím nechceme 
přistoupit k úplnému zákazu svícení 
pro soukromé návštěvníky. V řešení 
je systém, který nastaví rozumná 
pravidla, ale prosím, abyste se na hřišti 
chovali jako doma – při odchodu 
zhasněte. A zvažte, jestli je nutné svítit 
pro dva lidi v devět večer.

Sociální poradna na radnici
Každé liché úterý od 14 do 16 hodin 

funguje v prostorách knihovny Sociální 
poradna pro všechny Pozoráky. Paní 
Bc. Elvíra Patáková, která poradenskou 
činnost zajišťuje, vám ochotně poradí 

s řešením mnoha vašich problémů 
z oblasti sociální péče, dávek, ceny 
energií atd. Zatím se zdá, že 2 hodiny 
jednou za 14 dnů pro poradnu 
stačí, ale jakmile budeme cítit, že 
je v „ordinačních hodinách“ příliš 
těsno, rádi čas poradny rozšíříme. 
U paní Patákové lze také využít služby 
půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Nebojte se přijít.

Potravinová pomoc
Ve spolupráci s organizací 

Generace care z. s. nabízí městys 
Pozořice potravinovou pomoc lidem, 
kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. 
Pokud máte zájem o tuto službu, 
kontaktujte nás na telefonu 544 226 046. 
Domluvíme se, co je potřeba zařídit, 
abyste se mohli stát příjemci této 
pomoci. Není proč se obávat využití 
této služby. Příjemci jsou obvykle lidé, 
kteří využívají některou ze státních 
podpor (podpora v hmotné nouzi, 
příspěvek na bydlení apod.). Za zeptání 
nic nedáte a byla by škoda nabízenou 
pomoc nevyužít.

Mobilní pracoviště VZP
Od února mohou klienti Všeobecné 

zdravotní pojišťovny ušetřit cestu 
do Brna a vyřídit si své potřeby 
v mobilním pracovišti pojišťovny na 
radnici v Pozořicích. V prostorách 
knihovny na vás jednou měsíčně čeká 
pracovnice pojišťovny, která s vámi 
vyřeší většinu požadavků, se kterými 
do pojišťovny přicházíte. Věříme, že 
vám tato služba zjednoduší život.

Radnice
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Otevírací dny VZP na radnici pro 
rok 2023 jsou tyto:

21. března 2023 
25. dubna 2023 
23. května 2023 
20. června 2023 
25. července 2023 
22. srpna 2023 
19. září 2023 
24. října 2023 
21. listopadu 2023

Nesvítí světla!
Občas se stane, že nesvítí lampy 

veřejného osvětlení. Výjimečně 
bývají na vině extrémní povětrnostní 
podmínky, častěji je to lokální porucha 
daného světla nebo rozvaděče. To 
potom nesvítí celá ulice. Jsme rádi, 
když nám poruchu hlásíte, můžeme 
tak rychle reagovat a povolat servis 
na opravu. Nejefektivnější je napsat 
SMS starostce – 724 186 156 nebo 
místostarostovi 723 990 864. Je 

to bezpečnější než oznámení na 
facebooku, kde můžeme informaci 
snadno přehlédnout. Nově také můžete 
ke hlášení závad využít aplikaci ÚŘAD 
V MOBILU/Hlášenírozhlasu.cz.

Opravy komunikace II/430 
Maxlůvka

Ranní cesta do Brna bývá začátkem 
týdne zkouškou psychické odolnosti. 
Zúžení pod Rohlenkou provoz 
zpomaluje a když se k tomu přidá ještě 
havárie na dálnici, dokáže se cesta 
do města protáhnout z obvyklých 
20 minut i na dvě hodiny. Věřím, 
že se dočkáme zlepšení stavu, ale 
předtím ještě budeme muset zvládnout 
významné zhoršení. Od 13. března má 
probíhat za úplné uzavírky komunikace 
kompletní demolice dvou stávajících 
mostů a vybudování nového objektu ve 
stejném místě. Součástí stavby je oprava 
přilehlých částí komunikace a celková 
délka úpravy bude 285 m.

Bohužel, obce zatím neobdržely 
žádné oficiální informace k plánované 
stavbě. Z veřejně dostupných informací 
a jednání s vedením SÚS JMK zatím 
víme, že osobní auta budou jezdit 
do Brna pouze po dálnici a autobusy 
povede objízdná trasa přes Jiříkovice. 
O kolik se prodlouží autobusům cesta 
do Brna, co se bude dít v případě 
uzávěry dálnice, to v tuto chvíli 
nevíme. Stavba má podle předpokladu 
začít pravděpodobně od 13. března 
a hotovo má být 31. října 2023.

V předtuše půlročního dopravního 
pekla marně hledám optimistická slova 
na závěr. Snad jen fakt, že jsme zvládli 
výstavbu kanalizace, rekonstrukci 
průtahu v obci, stavbu posílení 
vodovodu i půlroční uzávěru Malých 
Lipek, nám dodává odvahu, že my 
Pozoráci už přežijeme všechno. Tak 
hodně trpělivosti a Bůh nám pomáhej! :)

Komunikace v Uličce
Po výměně vodovodu nyní probíhá 

projekce uložení elektrického vedení 
do země. Projekt nové komunikace 
je připraven už roky od našich 
prozíravých předchůdců, čeká ho tedy 
jen malá aktualizace, aby byl v souladu 
se současnými předpisy. Jakmile bude 
elektřina v zemi, můžeme se hned 
pustit do stavby.

Přidělené dotace
Ze Státního zemědělského 

investičního fondu jsme získali dotaci 
374 748 Kč na rekonstrukci jeviště 

Dělnického domu. Do propadliště 
dějin zmizí potrhané textilie jeviště, 
archaické elektrické rozvody 
a osvětlení. Na Dělňáku je v posledních 
letech zase hodně živo. Kromě častých 
divadelních i hudebních představení 
a vzdělávacích akcí jej často využíváte 
i pro rodinné oslavy. Máme radost, že 
Dělňák žije, a pro všechny slavnostní 
akce mu chceme dopřát novější 
kabátek.

Dotaci ve výši 479 160 Kč 
jsme obdrželi z programu Efekt 3 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
zpracování energetického managementu 
budov v obci, který je odrazovým 
můstkem pro realizaci opatření 
vedoucím k úsporách energií na 
budovách v majetku městyse. V příštích 
měsících budou jednotlivé budovy 
podrobně sledovány z hlediska spotřeby 
energií, efektivity provozu a následně 
budou navržena potřebná opatření.

Ra
dn

ic
e

Ra
dn

ic
e

6 7



Chodník na ulici Hostěnická
Připraven je i projekt chodníku na 

Hostěnické ulici směrem od Žárovky na 
konec zastavěné části obce. Podáváme 
žádost o stavební povolení a také 
čekáme na vypsání dotačního titulu 
MAS Slavkovské bojiště, který nám, 
jak doufáme, pomůže s financováním. 
Rozpočet chodníku je 4,2 mil. Kč.

Seminář Pod půdou o půdě
V rámci projektu Klimatický 

plán pro MAS Slavkovské bojiště 
jsme získali souhrn doporučení, jak 
v příštích letech nakládat s krajinou 
Pozořic, abychom zlepšili stav půdy, 
zadržování vody v krajině a omezili 
degradaci ploch k zemědělskému 
využití. Velmi konkrétní doporučení 
se týkají pozemků ve vlastnictví 
obce, ale informace jsou aktuální pro 
všechny, kdo vlastní třeba i jen malý 
kousek pole. Je jedno, jestli na něm 
sami hospodaříte nebo je pronajímáte 
velkému zemědělci. Realizátoři 
projektu Živá půda, za kterými stojí 
Nadace Partnerství ve spolupráci 
s Masarykovou univerzitou, předávají 
informace vlastníkům půdy, jak mají 
o svou půdu pečovat a zhodnocovat ji. 
Velcí i malí zemědělci získají rady, jak 
pěstovat udržitelně, a přesto vydělat 
peníze. Dne 26. 4. 2023 v 17:30 nám 
na radnici v Pozořicích realizátoři 
projektu předají své zkušenosti, 
představí návrhy opatření přímo pro 
pozořickou krajinu a jak je známe, 
dají nám nahlédnout i do nepřeberné 
studnice zkušeností, které za pár let 

své činnosti nasbírali. Seminář potěší 
všechny, kteří se zajímají o udržitelné 
zemědělství a ochranu krajiny a nebo je 
štve, že zemědělec, který hospodaří na 
jejich půdě, sází stále dokola jen řepku 
s pesticidy. Přijďte, nebudete litovat.

nebytových prostor (31 m2), který bude 
objekt aktivně využívat pro zajištění 
potřebných služeb pro občany Pozořic.

Doplnění sběrného dvora
V nejbližších dnech bude objednán 

do sběrného dvora velkoobjemový 
kontejner se sklopnými bočnicemi 
o objemu 20 m². Kontejner bude sloužit 
pro ukládání a vývoz velkoobjemového 
odpadu, který zabírá nejvíce místa 
a je nejčastěji dováženým odpadem. 
Kontejner usnadní činnost jak obsluze 
dvora, tak jeho uživatelům.

Práce technické skupiny
Pracovníci technické skupiny 

se podíleli na osvětlení lípy v Parku 
legionářů a provedli následně 
kompletní demontáž světelného řetězu 
tak, aby mohl sloužit i v následujících 
vánočních obdobích. Zima nás příliš 
nepotrápila, nicméně ojedinělé přívaly 
sněhu a zejména vytvořené náledí byly 
výtečně zvládnuty členy technické 
skupiny, navzdory krátkodobým 
i dlouhodobým nemocem, za vydatné 
pomoci strojní techniky Libora 
Brtníka. Byly provedeny plánované 
průřezové zásahy do dřevin na území 

městyse tak, aby došlo k omlazení 
porostů a bylo zabráněno pádu 
suchých větví. Průřezová činnost byla 
konzultována s Komisí pro životní 
prostředí. V jarním období bude 
pracovníky technické skupiny očekávat 
následná péče o vysázené stromy, 
keře a květiny. Zejména osetí četných 
letničkových záhonů na připravené 
pásy, které byly k tomu účelu na 
podzim nachystány, prozáří prostory 
Pozořic do krásy.

 M Tereza Jiráčková 
starostka městyse  
Pozořice

 M Rostislav Fianta  
místostarosta městyse Pozořice
 

Péče o zeleň 
v městysi

Mohlo by se zdát, že v zimě není 
potřeba pečovat o zeleň. Opak je 
pravdou. Doba vegetačního klidu je 
určená k prořezu a kácení stromů. Dne 
8. 2. 2023 jsem se zúčastnil pochůzky 
s vedením obce a vedoucím technické 
skupiny Martinem Křížem po těžbách 
ve stráni v Úvoze a pod Koblihovou 
zatáčkou. Řešili jsme již provedené 
a také plánované zásahy.

Pod zatáčkou byly v rámci prořezu 
odstraněny nakloněné, napadené 
a suché stromy a keře s cílem prosvětlit 
stráňku a podpořit tak růst zmlazených 
keřů a bylinného patra, které by měly 
prorůst položenou rohoží a svými 
kořeny tak zpevnit svah. Zbývá ještě 

Pronájem prostor 
Na Městečku 247

Po více jak 11 letech, k 30. 11. 2022, 
skončil prodej ovoce a zeleniny 
v prostorách domu Na Městečku 247. 
Nyní očekáváme nového nájemce 

Zemědělské pozemky v katastrálním 
území Pozořice dle ohrožení erozí

zeleně – neohrožené 
žlutě – mírně ohrožené 
červeně – silně ohrožené
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odstranit několik větví rostoucích 
nad silnici. Ve stráni na Úvoze je 
cílem prořezu něco podobného. Došlo 
k pokácení akátů, jelikož zmlazení (nové 
malé stromky) je tam hojné: jasany, 
akáty, třešně, javory, lípy, mahonie, ptačí 
zob, trnky, brsleny, břečťan…

Při pochůzce jsme se zabývali 
i otázkou, jestli už teď neskácet i zbylé 
vzrostlé jasany, protože jsou už dost 
velké a může hrozit, že stráň spíš trhají. 
Pozdější těžba by také mohla poničit 
už vzrostlé zmlazení. Navíc hrozí 
chalara fraxinea, nekróza jasanu, která 
se šíří vzduchem a způsobuje uhnívání 
kořenů a následný pád stromu. V lesích 
kolem Pozořic jde o častý jev. Nakonec 
jsme se shodli, že pokud nebude hrozit 
nebezpečí, další zásahy nejsou v tuto 
chvíli třeba. Stráň je bezpochyby 
extrémní stanoviště – prudký 
slepencový svah s minimální vrstvou 
půdy, v létě vysychavý. Buďme rádi, že 
tu nemusíme nic sázet, protože se zde 
daří přirozená obnova zmlazením.

Poslední zastávkou byl remíz Horní 
Lány u Holubické. Tam je plánována 
prořezávka/probírka a nabízí se dvě 
možnosti: nechat to na přírodě nebo 
vyřezat a vyvětvit (pak je ale otázka, 
v jaké intenzitě?). Aktivní zásah chce 
AOPK (Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR). Letos to ovšem nebude, 
tak je možnost o tom ještě diskutovat.

 M Aleš Straka, předseda  
komise Rady městyse pro životní prostředí

 

Místní poplatky
Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2023 činí 690 Kč na osobu.

Osaměle žijící lidé nad 70 let mají 
slevu 150 Kč, poplatek pro ně činí 
540 Kč. Děti do 5 let věku jsou od 
poplatku osvobozeny. Rozhodným 
datem pro určení věku je 1. 1. 2023.

V první polovině března dostanou 
všichni občané do schránky pokyny 
k platbě. Na základě těchto pokynů je 
možné platit bezhotovostně převodem 
z bankovního účtu nebo přes QR kód. 
Platba je také možná v hotovosti nebo 
kartou na pokladně úřadu městyse 
v úředních hodinách. Prosíme, 
neplaťte bezhotovostně, dokud 
neobdržíte pokyny k platbě. Z důvodu 
změny v zákoně již nebude možná 
platba společného zástupce za dům, 
každý občan bude mít svůj vlastní 
variabilní symbol.

Splatnost poplatku za komunální 
odpad je 30. 6. 2023.

Poplatek za psa
Pro rok 2023 činí 300 Kč.

Lidé nad 65 let mají poplatek za psa 
150 Kč. Rozhodným datem pro určení 
věku je 1. 1. 2023.

Splatnost poplatku za psa 
je 31. 5. 2023.

 M Veronika Muselíková

Nový kalendář svozu odpadů 2023

plast papír směsný odpad bio
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Poděkování
Dne 16. prosince 2022 jsme se 

vydali z Rousínova zasněženou 
krajinou do Pozořic na Jezera 
prohlédnout si slaměný betlém. 
U jesliček nás přivítala paní Martina 
Jančová, která nám s velkým nadšením 
pověděla o historii, přípravných pracích 
i celkovém budování tohoto betléma. 
Touto cestou jí chceme ještě jednou 
poděkovat za vstřícné přijetí, krásný 
a zasvěcený výklad a v neposlední řadě 
i za horký čaj, který nám po náročnější 
cestě zasněženou přírodou přišel 
nesmírně vhod. Budeme-li pozváni, 
rádi přijedeme pomoci s budováním 
betléma v letošním roce.

 M Ing. Mgr. V. Jonáš
 

Nový domov
sen se stal skutečností

Sen o Novém domově se zrodil před 
12 lety v Mokré-Horákově. Skutečnost, 

že po ukončení speciální školy pro lidi 
s autismem už neexistují navazující 
služby, se stala děsivou realitou. 
Praktická škola a terénní služby jsou jen 
časově omezeným řešením. Katka, tak 
jako většina jejích vrstevníků s PAS, tak 
tráví většinu svých dnů doma. A stárne 
nejen Katka, ale i její rodiče. Přesto, že 
dceru milují a bojem o její budoucnost 
strávili většinu svého života, začínají 
být z každodenní péče unavení a bojí se 
o Katčinu budoucnost, až tu oni sami 
nebudou.

Cílem bylo vytvořit pobytovou 
sociální službu, kde by Katka mohla žít 
šťastný život s mírou podpory, která by 
jí umožnila rozvíjet svůj potenciál k co 
největší samostatnosti.

Rodiče se tehdy spojili a založili 
organizaci Tady to mám rád. Získali 
dotaci z Regionálního operačního 
programu na první projekt chráněného 
bydlení pro dospělé lidi s autismem. 
Projekt byl přes veškerou snahu zmařen 
v roce 2013. Přišla petice proti bydlení 
ze strany budoucích sousedů a stavební 

úřad nevydal stavební povolení. Dotaci 
musela organizace vrátit. Hořká pachuť 
prvního neúspěchu jim ale nevzala vítr 
z plachet.

A konečně nastal průlom! V roce 
2018 získalo Tady to mám rád 
podporu Jihomoravského kraje ve 
formě příslibu pověření k výkonu 
služby v obecném hospodářském 
zájmu, tedy provozu pobytové sociální 
služby. V roce 2019 byla organizace 
zařazena do sítě sociálních služeb. 
Našli skvělé místo se vstřícnými 
sousedy. Vypracovali projektovou 
žádost Nový domov s celkovými 
náklady 26 582 450 Kč. V roce 2019 
získali dotaci v rámci výzvy IROP na 
rekonstrukci rodinného domu ve výši 
14 850 827,50 Kč uznatelných výdajů.

Na dofinancování se významnou 
měrou podílely Jihomoravský kraj 
a Magistrát města Brna formou dotace 
a většina obcí z ORP Šlapanice a DSO 
Šlapanicko formou darů a návratných 

finančních výpomocí. Připojila se řada 
firemních a individuálních dárců, 
každá koruna pomohla.

Sen o Novém domově se pomalu 
začal stávat skutečností. V prosinci 
2022 byla stavba zkolaudována. Nyní 
se intenzivně připravují podklady 
k registraci služby DOZP a první 
obyvatelé se mohou v květnu 2023 
nastěhovat. 18. ledna 2023 proběhlo 
představení Nového domova 
zástupcům JMK, MMB a obcím, které 
projekt podpořily.
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Jak Nový domov vypadá a jak bude 
služba fungovat?

Nový domov je větší rodinný dům, 
který disponuje šesti jednolůžkovými 
pokoji, které si každý z budoucích 
obyvatel dovybaví podle svého vkusu. 
Nechybí bezbariérové koupelny 
a sociální zařízení.

Srdcem domu je velká kuchyně 
s ostrůvkem, který usnadní spolupráci 
při přípravě jídla. Budoucí obyvatelé 
domu se budou na chodu domácnosti 
podílet, včetně sestavování jídelníčku, 
nákupu i přípravy jídla. Každý dle svých 
možností s odpovídající mírou podpory.

Pro zajištění bezpečnosti při 
podpoře maximální samostatnosti 
a zachování soukromí obyvatel domu 
jsou instalovány prvky systému 
LOXONE (chytré domácnosti). Jedná se 
například o senzor úniku vody ve všech 
koupelnách, magnetické kontakty 
otevírání dveří a oken, které odesílají 
notifikace do chytrého telefonu. 
Když bude například obyvatelka 
Tereza u sebe v pokoji, ale otevře si 
francouzské okno, protože se chce jít 

podívat, co dělají ostatní na zahradě, 
upozorní notifikace v tabletu či 
chytrém telefonu asistenta a ten ví, že se 
Tereza přesouvá na zahradu. Není tak 
nutné, aby Terezu stále někdo „hlídal“ 
a můžeme jí dopřát více svobody, která 
však pro ni bude bezpečná.

Důležitým prvkem jsou například 
integrované reproduktory, které 
umožňují nastavení určitých zvuků, 
nahrání libovolných textů či melodií. 
Díky tomu lze natrénovat například 
evakuaci osob z domu v případě požáru 
spuštěním písně „Prší prší“. V případě 
klasického požárního hlásiče se jedná 
o intenzivní a velmi nepříjemný zvuk, 
na který většina lidí s autismem reaguje 
pláčem a útěkem do svého pokoje nebo 
schováním se.

Díky neomezené možnosti 
aktualizace a adaptace nastavení 
systému se dům učí spolu s jeho 
obyvateli.

Nový domov považujeme za 
pilotní projekt, který pomůže dalším 
projektům podobného typu. Věříme, 
že komunitní pobytové služby pro lidi 
s autismem budou nadále přibývat.

Podpořit činnost Tady to mám rád, 
z.s. můžete přispěním na transparentní 
účet veřejné sbírky Nový domov: 
2501806212/2010.

Díky vaší podpoře budeme moci 
upravit zahradu a dokoupit potřebné 
vybavení. Děkujeme.

 M MgA. Kateřina Boukalová 
předsedkyně Tady to mám rád, z.s.
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Vítání občánků
Letošní sezónu slavnostních obřadů 

na pozořické radnici jsme začali 
povinností nejmilejší. Uvítali jsme deset 
nových pozořických občánků. Přejeme 
dětem do života dny bez mráčků 
a rodičům nekonečnou zásobu lásky 
a trpělivosti pro příštích asi padesát let :)
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TJ Sokol Pozořice
Ohlédnutí za koncem roku 
2022

Sobotní mrazivé odpoledne 
19. 11. 2022 mnoho rodičů s dětmi 
strávilo v teple na sokolovně. Přišli 
obdivovat velkou železnici, po které 
jezdily mašinky tam a zpět. Modeláři 
z Brna si pohráli s detaily okolní 
krajiny, která byla k nerozeznání od 
skutečné. Ani hlášení vlaků nechybělo!

Páteční večer 16. 12. 2022 zápasili 
sokoli s orly. Tedy muži ze Sokola 
a Orla se utkali ve florbale. Kvůli 
nemoci a předvánočnímu vytížení 
mužů se jich nakonec sešlo celkově 
méně, než je obvyklé. Přece jen se 

podařilo sestavit 3 týmy (Sokoli, Orli 
a Smíšený). Zřejmě se podařilo do 
Smíšeného družstva vybrat ty nejlepší 
borce, protože toto mužstvo nakonec 
celý turnaj vyhrálo. Druzí byli Orli a na 
krásném třetím místě skončilo čistě 
sokolské mužstvo. Příjemný sportovní 
večer byl zakončen přátelským 
posezením u sokolského baru.

Dne 16. 12. 2022 hasiči uspořádali 
příjemný předvánoční koncert 
s Leonou Machálkovou, na který jsme 
přispěli finančním sponzorským 
darem. Účast byla hojná, pivo 
dobré a atmosféra opravdu vánoční. 
Kombinace zpěvu paní Machálkové 
a zpěváčků ZUŠ Pozořice také velmi 
lahodila diváckým uším. Opravdu 
příjemná událost.

Co přinesl začátek nového 
roku 2023

O víkendu 21.–22. 1. naše ženy 
sokolky pilně trénovaly novou 
skladbu na secvičné v Brně. S touto 

hromadnou skladbou nás budou v létě 
reprezentovat na světové přehlídce 
hromadných skladeb Gymnestráda 
v Amsterdamu. Ať se jim nácvik daří!

Poslední lednovou neděli 29. 1. 
bojovali starší žáci ve florbale. 
Zúčastnili se turnaje s týmy z Rosic, 
Dolních Kounic, Pohořelic, Tvarožné 
a Brna. Pozořičtí statečně bojovali, 
i když většina protivníků byla o hlavu 
vyšší a v takových turnajích o dost 
zběhlejší než oni. Nejdramatičtější 
zápas byl o 5. místo, kde naši nastoupili 
proti Pohořelicím a vybojovali vítězství. 
A to zcela oprávněně.

Ples Sokolské šibřinky 11. 2.
Máme radost, že po třech letech se 

můžeme vrátit k pořádání tradičního 
plesu Sokolské šibřinky. Protože hodně 

lidí nezná historii šibřinek, v krátkosti 
vás s ní seznámím:

Za vznikem šibřinek stojí zakladatelé 
Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 
První tento ples se uskutečnil v roce 
1865. Jindřich Fügner si nepřál, aby byl 
obyčejný a pánové jen nudně chodili ve 
fracích a dámy ve večerních toaletách, 
proto vymyslel, že bál bude plesem 
maškarním. Tyrš se tehdy při hledání 
názvu inspiroval slovem „šibřiti“ 
z Jungmannova slovníku. Vzniklo 
z napodobení vrabčího cvrlikání 
a později označovalo žerty, frašky 
a šprýmy. I pozvánka na první šibřinky 
byla netradiční – písmo bylo tehdy 
napsáno zrcadlově.

 M Lucie Hajkrová  
za Sokol Pozořice

 

Spolky Sp
ol

ky

16 17



Fotbal 
SK Pozořice

Během právě probíhající zimní 
přestávky se všechna naše mužstva 
připravují na jarní část soutěže. Pro 
fotbalisty je zimní příprava nejméně 
oblíbeným obdobím. Z tvrdého 
a nepopulárního drilu, kdy se nabírá 
především hrubá fyzická síla, však 
hráči prakticky žijí celý rok. Všem 
našim mužstvům je k dispozici 
tělocvična, kde se trenéři zaměřují 
především na zdokonalování obratnosti 
a fyzické síly hráčů. Dále máme 
k dispozici multifunkční hřiště.

Obě přípravky (U9 a U11) 
a mladší i starší žáci (U13 a U15) se 
účastní zimního turnaje Starez Cup 
2022, který se hraje v nafukovací 
hale s umělou trávou v Brněnských 
Ivanovicích a na venkovním hřišti 
s umělou trávou. Zde si mohou naše 
fotbalové naděje poměřit svoje síly se 
soupeři, jako jsou například: Ivančice, 

Sparta Brno, Boskovice, Kuřim, 
Slatina, Soběšice, FC Svratka, Žďár n. 
S., Třebíč, ČAFC, Velká Bíteš, Velké 
Meziříčí, Vojkovice, RAFK, Chrlice, 
Rajhradice, Bystrc, Blansko, Líšeň, 
a další. Turnaje se hrají dvoukolově – 
potom následuje finálová část.

Zimní příprava „A“ mužstva 
dospělých:

Po podzimní části soutěže se 
náš A-tým nachází v okresním 
přeboru na 12. místě tabulky s 9 
body. Zimní příprava začala v úterý 
17. 1. 2023. V každém týdnu jsou 3 
tréninkové jednotky (úterý, čtvrtek 
a neděle). Začátkem března absolvuje 
„A“ mužstvo zimní soustředění 
v Morkovicích. Pro zimní přípravu 
využíváme školní tělocvičnu 
a multifunkční hřiště.

V plánu jsou zatím 3 přípravná 
utkání na umělé trávě:

Neděle 5. 3. 2023 12:00 Dambořice 
TJ Tatran Rousínov „B“ – SK Pozořice

Neděle 12. 3. 2023 16:00 Otnice 
TJ Komořany – SK Pozořice

Neděle 19. 3. 2023 14:00 Otnice 
TJ Sokol Otnice – SK Pozořice

Zimní příprava mladší 
přípravky U9 slovy trenéra:

Mladší přípravka poctivě trénuje 
i v zimě. Míváme dva tréninky týdně 
a když máme před turnajem, tak občas 
i tři. Jeden trénink míváme v tělocvičně 
a jeden venku na multifunkčním 
hřišti, kde mají kluci možnost zakusit 
různorodost počasí.

Dne 17. 2. proběhlo 2. kolo Starez 
Cupu, kde kluci (ročník 2014 a mladší) 
dohnali dvoubodovou ztrátu  
z 1. kola, které bylo na podzim, 
a skončili na prvním místě. Dále se 
přípravka (ročník 2015 a mladší) během 
zimy zúčastnila tří turnajů. První 

turnaj se odehrál na Vinohradech, kde 
kluci získali jen jednu výhru a jednu 
remízu. Druhý turnaj byl v Rousínově, 
kde byla také jedna výhra a k tomu dvě 
remízy. Třetí turnaj se pořádal opět 
na Vinohradech, kde jsme tentokrát 
byli výrazně úspěšnější. Dvakrát jsme 
vyhráli, dvakrát remízovali a dvakrát 
prohráli. Chtěl bych všechny kluky 
moc pochválit za jejich výkon a zápal 
pro hru. Pro některé kluky to byl 
první turnaj v kariéře. Tyto akce jsou 
motivací k dalšímu trénování. Všem 
se to moc líbilo a byli spokojeni. Na 
turnajích se totiž nehraje o umístění, 
takže každý hráč domů odchází 
s nějakou cenou.

Před jarní sezónou nás čekají ještě 
dva turnaje, na které už se těšíme. 
Můžete nám držet palce.

 M Miroslav Hylmar 
trenér U9
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Mladší žáci U13
S rokem 2022 se kluci s trenéry 

rozloučili turnajem v bowlingu 
v pozořické orlovně, aby se hned 
po Novém roce začali dvakrát 
týdně připravovat v tělocvičně a na 
multifunkčním hřišti na novou 
sezónu. Herní prověrkou byl 
v polovině ledna halový turnaj čtyř 
týmů v Jedovnicích. Po třech výhrách 
kluci našli přemožitele až ve finále 
a obsadili druhé místo za Bukovinkou. 
Pak následovalo druhé kolo Starez 
Cupu v hale v Brněnských Ivanovicích 
s vyrovnanou bilancí dvou výher, dvou 
remíz a dvou porážek. V celkovém 
pořadí to v součtu dvou kol stačilo na 
páté místo ze sedmi týmů. V malém 
finále se 18. 2. utkají mladší žáci  
s SK Křenovice, TJ Heršpice, TJ Ochoz 
u Brna, TJ Rajhradice a FK Renocar 
Podolí. Mistrovskou jarní sezónu 
kluci začnou 15. dubna s Blučinou na 
domácím hřišti.
 

Orel jednota 
Pozořice
Orel stále v pohybu

Volejbalová soutěž mužů čeká 
na svou jarní část, ženy a mládež 
jsou v plném nasazení. Kadetky 
v okresním přeboru Vyškov (Zora 
Blaháková, Anna Svačinová, Zuzana 
Svobodová, Martina Šrotířová, Viktorie 
Drápalová, Jitka a Marie Provazníková, 
Anna Ondroušková, Klára Divácká) 
odehrály 3. a 4. kolo ve sportovní 
hale v Křenovicích. Průběžné pořadí: 
1. Orel Křenovice, 2. TJ Sokol Bučovice, 
3. Volejbal Vyškov, 4. Orel Pozořice, 
5. TJ Sport Bučovice.

Rovněž žactvo hrající okresní přebor 
Vyškov má za sebou další dvě kola 
soutěže. Družstvo A (Tereza Klímková, 
Nikola Navrátilová, Petra Kamínková, 
Zuzana Kratěnová, Adéla Musiolová, 
Simona Kiliánová, Veronika Šantavá, 

Julie a Daniela Tišnovská, Alena 
Růžičková) je na průběžném 11. místě 
z 24. Družstvo B (Sofie Horáková, Edita 
Kosourová, Veronika Grolichová, Ema 
Titzová, Daniela Musiolová, Ema a Dita 
Blaháková, Elena Jílková, Kristýna 
Eisenwortová) jsou na 22. místě z 24.

Páté kolo barevného minivolejbalu 
se konalo 15. 1. 2023. Výsledky našich 
volejbalových nadějí: 1. místo: Ondřej 
Tinka a Jakub Růžička, František Tinka 
a Florián Hřebíček, 2. místo: Zuzana 
Kratěnová, Tereza Klímková a Alena 
Růžičková, 3. místo: Lukáš Brabec 
a Vojtěch Hylmar, Zdeněk Hašek 
a Adam Mikula, Vavřinec Hřebíček 
a David Langar, Jana Kuklínková 
a Sabina Urbánková, 4. místo: Tereza 
Poláčková a Denisa Pirklová, Jakub 
Řičánek a David Uhrák, Stella Valíčková 
a Lukáš Hylmar, 5. místo: Ema a Dita 
Blahákovy, Ema Titzová a Kristýna 

Eisenwortová, Viktorie Hylmarová 
a Monika Coufalová, Klára Staňková 
a Eva Zemanová, Karolína Hašková 
a Tina Brabcová, 6. místo: Ludmila 
Kratěnová a Kryštof Pernica.

Orel a kultura
V sobotu 3. prosince se po dvouleté 

přestávce uskutečnila adventní událost 
v Pozořicích. Od 14 hodin probíhal 
v obrovském stanu před orlovnou 
jarmark. K mání bylo téměř cokoliv: 
knihy, vánoční ozdoby a dekorace, 
dřevěné nádobí, sladkosti, háčkované 
a šité věci, svíčky, dobroty, keramika, 
perníčky atd. Od 15 hodin se na pódiu 
orlovny předvedly děti, které tančí 
v DNS Orlík, dále děvčata zacvičila 
aerobik a poté následovalo vystoupení 
ZUŠ Pozořice. Nechybělo samozřejmě 
občerstvení a dobrá nálada, o kterou se 
postarala Orelská chasa vod Pozořic.
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V sobotu 21. ledna se po dvouleté 
covidové přestávce opět uskutečnil 
Orelský krojovaný ples. K poslechu 
a tanci vyhrávala Sivická kapela. Bylo 
připraveno pivo, dobré víno a jídlo, 
bohatá tombola. Orelská chasa zahájila 
ples menuetem a později ještě pobavila 
dalším tanečním vystoupením.

Maškarní ples se po dvouleté 
pauze opravdu vyvedl! V sobotu 
28. ledna dorazilo na orlovnu přes 
100 dětí. Tancovaly, smály se, hrály hry 
a soutěžily. No prostě paráda. Každý 
vyhrál malý dárek v tombole a kdo 
chtěl, mohl se pustit i do soutěže o dort. 
Připravena byla zábava, občerstvení 
a dokonce i fotokoutek. Už teď se 
těšíme na příští rok!

 M Orel jednota Pozořice

 

Skautské středisko 
Pozořice
Co nového na skautské stezce?

Milí přátelé, v následujících řádcích 
se dozvíte, jak prožily pozořické 
skautské oddíly dobu před Vánocemi 
a po nich.

Po covidových letech se letos 
mohlo opět odehrát slavnostní předání 
Betlémského světla zažehnutého 
v jeskyni Narození v Betlémě národním 
delegacím skautů ve Vídni ve větším 
rozsahu. Zájem z jednotlivých zemí 
byl veliký, a tak pořadatelé museli 
stanovit kvóty pro jednotlivé státy 
a ty pro kraje, okresy a střediska. 
Naše skautské středisko mohlo vyslat 
7 členů a rozhodlo se na tuto čestnou 
výpravu vyslat bratry a sestry z oddílu 
Bukovinka, kteří Betlémské světlo 
pro naše středisko ve Vídni převzali 
a přivezli.

Podle registrace na rok 2023 jsme 
se opět podstatně rozrostli – nově je 
nás 485 v 11 oddílech, o 45 více než 
v loňském roce!

 M Aleš Mikula  
zástupce vedoucího střediska

První prosincovou neděli 
uskutečnila družina Vlaštovek 
výpravu do Olomouce. Kvůli nemoci 
nás nejelo mnoho, tři skautky a dvě 
vedoucí. Rozhodly jsme se tedy vzít 
auto a do Olomouce dojet po vlastní 

ose. Nejprve jsme si prošly nádherné 
vánoční trhy a pak naše kroky vedly 
do kina na pohádku Princezna zakletá 
v čase 2. S bolavým břichem od smíchu 
(a možná i popcornu) jsme vyrazily 
domů. Užily jsme si tak společně první 
neděli adventní. O týden později, 
9.–12. prosince, jsme už ve větším počtu 
přespaly na Jelenici. Zahrály jsme si 
spoustu her, zapotily se u donášení 
a štípání dřeva do chaty a celkově si 
užily společný čas.

 M Barbora Fuksová, 1. dívčí oddíl Pozořice

17. prosince jsme odpoledne 
vyrazily autobusem do Brna. Rozdělily 
jsme se na menší skupinky a mezitím, 
co první skupinka vyrazila do 
Betlémské tramvaje, ostatní šly do 
města na trhy. Tam jsme si na zahřátí 
daly horkou čokoládu a trdelník. 
Postupně jsme se všechny skupinky 
vystřídaly v historické Betlémské 
tramvaji, kde jsme rozdávaly Betlémské 
světlo všem, kdo si pro něj přišli. 
Přestože nebyl sníh, všechny jsme si to 
velice užily.

 M Eliška Poláčková, 1. dívčí oddíl Pozořice

21. prosince se v sivickém 
kulturním domě setkaly nejdříve 
všechny světlušky spolu s vlčaty 
a poté jsme se vystřídali se staršími – 
skautkami a skauty. Zahráli jsme si 
společně několik her, které prověřily 
naše znalosti ostatních a také 
vánočních písniček, rozdělili perníčky, 
které napekly světlušky na schůzkách, 
rozdali malé dárečky a v předvánoční 
atmosféře se rozešli domů.

 M Monika Devetterová, 1. dívčí oddíl Pozořice
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23. prosince se již tradičně 
rozdávalo Betlémské světlo v Sivicích 
u kapličky, v Pozořicích u nákupního 
střediska Hruška a v Kovalovicích 
u kapličky. Betlémské světlo bylo 
možné si odnést i z místního kostela, 
kam se symbolicky přineslo při mši 
o čtvrté neděli adventní v obětním 
průvodu. Nechyběla možnost nechat 
si přivézt Betlémské světlo autem na 
Štědrý den přímo do domácnosti. Jsme 
velmi rádi, že tato naše předvánoční 
služba má tolik příznivců. Díky ní jsme 
byli na Štědrý den všichni propojeni 
světlem z Betléma.

 M Marie Pölzerová 
vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

V sobotu 4. 2. 2023 se uskutečnil 
v kulturním domě v Sivicích skautský 
ples. K tanci a poslechu hrála kapela 
Blueband. Na parketu bylo stále plno, 
podobně jako u baru. V průběhu večera 

měli účastníci možnost zapojit se do 
individuálních i týmových soutěží 
v režii Marka Šmerdy. Zlatým hřebem 
večera byla bohatá tombola s hlavní 
cenou, která všechny velmi pobavila. 
Byl to totiž živý kohout Eda. Zábava 
plynula až do brzkých ranních hodin. 
Už se těšíme na příští ples!

 M Marie Pölzerová 
vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

Dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj poskytl 
v roce 2022 dotaci na realizaci 
projektu OBNOVA MATERIÁLNĚ 
TECHNICKÉ ZÁKLADNY 
SKAUTSKÉHO STŘEDISKA 
POZOŘICE 2022. 
 

 

Z hasičské 
zbrojnice
Společenský ples

V sobotu 7. ledna sbor uspořádal 
společenský ples na Dělňáku. 
K poslechu na něm poprvé u nás 
zahrála kapela K-BAND z Rudice 
u Blanska, která na Blanensku 
pravidelně hraje zejména na hasičských 
plesech. Volba to byla vynikající, 
a proto se na ni budeme těšit i v příštím 
roce. Kromě půlnoční tomboly si 
návštěvníci mohli také zasoutěžit v pub 
kvízu s tématikou týkající se Pozořic 
nebo aktuálního dění.

Některou sobotu v jarních 
měsících proběhne sběr železného 
šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů, 
konkrétní termín bude upřesněn 
i hlášen minimálně s týdenním 
předstihem v rozhlase. Informaci 
také naleznete s předstihem ve svých 
poštovních schránkách.

Okénko mladšího hasiče
Úterý, 8. 11. 2022, 22:59. Chystám 

se jít spát, ráno budu brzy vstávat. 
Přichází smska, říkám si, kdo mi píše 
tak pozdě večer? Než jsem to stihl na 
displeji svého mobilu zjistit, obcí se 
rozezněla siréna. Je to jasné! Spojil jsem 
si, že jednoznačný signál, který svolává 
dobrovolné hasiče v obci, souvisí s již 
zmíněnou zprávou. Neváhám a mířím 
co nejrychleji na hasičskou zbrojnici, 
odkud vyjíždíme k požáru střechy 
rodinného domu v Kovalovicích. Až 
po cestě zjišťuji, že se jedná o dům 
mého nejlepšího kamaráda. Můj strach 
o jeho zdraví a jeho rodinu je velký, 
protože dokud nejste na místě, tak si 
nedokážete představit rozsah požáru 
a škod. Adrenalin se mi uvolňuje do 
krevního řečiště a my se řítíme nocí. 
V tu chvíli si uvědomuji, že jsem vděčný 
za možnost pomáhat. Všechno nakonec 
dobře dopadlo a nikomu se nic vážného 
nestalo. Tohle ovšem nebyl můj první 
výjezd, nicméně to byl doposud můj 
nejsilnější zážitek.
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Můj příběh u hasičů začal asi před 
3 lety, kdy mě oslovil jeden ze členů, 
jestli nemám zájem se k nim přidat. 
Neváhal jsem. Tehdy, jakožto nejmladší 
v jejich partě, která fungovala dlouho 
před mým nástupem, jsem se cítil 
skvěle. Všichni členové mě mezi sebe 
přijali jako svého kamaráda a já se tak 
mohl stát součásti týmu, kde všichni 
táhnou za jeden provaz a spoléhají 
se jeden na druhého (jak jsem si 
časem uvědomil, to je u zásahu při 
mimořádné události nejdůležitější). 
Čekala mě ale dlouhá cesta. Jelikož 
jsem byl „hasičinou“ nepolíbený, musel 
jsem se naučit spoustu základních 

znalostí a dovedností. Mezi ně patří 
například bezpečnostní opatření, 
záchranné techniky, hasicí techniky, 
nutnost dále se zdokonalit v chemii 
a zvládnout komunikační dovednosti 
při používání radiostanice, abych mohl 
účinně zasahovat při hašení požárů 
a záchranných akcích. Absolvoval 
jsem různá školení, jako například 
pravidelné cvičení s SDH Pozořice 
a nebo kurz nositele dýchací techniky 
ve výcvikovém zařízení v Tišnově. 
Poslední školení pro nás připravili 
kluci z HZS Pozořice, kdy jsem si 
zkusil vyprošťování zraněných osob 
z havarovaného vozidla. Dále mě letos 
čeká kurz velitele družstva a kurz 
základů zdravotnických znalostí.

Být členem sboru dobrovolných 
hasičů je skvělé nejen proto, že máte 
možnost pomáhat lidem v obci i mimo 
ni, ale také se můžete naučit mnoho 
nových dovedností a rozvíjet své 
znalosti. Chlapi ze sboru mě naučili 
spoustu nových věcí, ať už se to týkalo 
právě výjezdové jednotky nebo třeba 
oprav na historickém vozidle Chevrolet 
či při rekonstrukci naší hasičské 
zbrojnice. Tyto zkušenosti určitě využiji 
v osobním i profesním životě. Členství 
v týmu mi také umožnilo navázat nová 
přátelství. V konečném důsledku být 
u sboru dobrovolných hasičů pomáhá 
rozvíjet moje charakterové vlastnosti 
a poskytuje mi pocit smysluplné 
pomoci lidem v mém okolí. Nikdy 
totiž nevíte, kdy vy sami budete hasiče 
potřebovat.

 M Za SDH Pozořice kronikář & hasič JSDH
 

Dětský lesní klub 
Stromík
Jaro na pozořické hájence

Chcete, aby si vaše děti užily přírodu 
plnými doušky společně se svými 
vrstevníky? I v probouzející se jarní 
přírodě je toho spousta k vidění a my 
vám to rádi na hájence ukážeme při 
našich aktivitách pro školy i veřejnost.

Za sebou máme masopustní rej, 
který jsme i letos pořádali ve spolupráci 
s pozořickými spolky a městysem 
Pozořice. Všichni jsme si to moc užili, 
děkujeme účastníkům i spolkům!

Hájenka v předjaří otevře své brány 
také kamarádům z mateřských škol 
a 1. stupně ZŠ, kteří k nám přijedou 
na oblíbené výukové programy 
v ekocentru Jezerka. Budeme zkoumat, 
co se děje na zemi, pod zemí i nad zemí, 
a používat k tomu všechny smysly. 
Paní učitelky si mohou vybrat z pestré 
nabídky témat podle jejich vlastního 
vzdělávacího programu.

V předjaří se neprobouzí jen 
příroda, ale i naše plánování na léto 

a příští školní rok. Léto na hájence 
bude plné dobrodružství na tradičních 
příměstských táborech pro děti 
předškolní i školní do 10 let. Naši 
táborníci se promění v detektivy, víly 
nebo indiány a pozořický les bude 
džunglí či prérií! Letos nabízíme 
5 termínů rozprostřených během 
celých prázdnin, od 24. července bude 
oblíbený dvojtábor pro malé a velké.

Nový školní rok začíná až v září, ale 
už na začátku května budou probíhat 
zápisy. Pokud zvažujete pro své dítko 
Lesní mateřskou školu Stromík nebo 
Lesní klub Jezerka, moc rádi vás 
přivítáme na některé z našich akcí. Ve 
stádiu plánování jsou i další aktivity, 
sledujte nás na facebooku a žádná 
pozvánka vám neunikne. Podrobné 
informace a přihlášky na naše aktivity 
najdete na webu spolku Kavyl – 
www. lesnikavyl. cz. Chcete-li přihlásit 
děti do LMŠ Stromík, podívejte se na 
web školky www. stromik.cz.

Přejeme krásné jarní dny a těšíme se 
na viděnou na našich akcích!

 M Klára Krchňavá 
Spolek Kavyl
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Ostatky
Vdolky, popelky a průvod 
v maskách. 
Ostatky, jak mají být.

Letošní ostatky v Pozořicích byly 
pro mě trochu speciální. Sám jsem 
se průvodu zúčastnil spolu se svou 
rodinou, protože v něm tradičně chodí 
děti z místní lesní školky a letos šel i náš 
syn. Díky moc všem organizátorům, 
kteří dokázali ostatkový průvod 
připravit. Těch spolků, které se do 
toho zapojily, kapela z místních lidí, 
harmoniky a lidovky. To už se jen tak 
nevidí. A co mě osobně nadchlo nejvíc, 
byly masky účastníků průvodu. Ty byly 
opravdu fantastické, například Popelky 
ve všech čtyřech podobách. A ty 
vdolky! Od toho víkendu mám na ně 
velkou chuť a plánuji si je udělat doma. 
Bohužel po ostatcích jsem začal držet 
půst od sladkého a budu muset počkat 
až do Velikonoc.

Klobouk dolů za to, jak se podařilo 
spojit tradiční akci s výbornou 
organizací a skvělou zábavou. Mám 
radost, že se u nás pořád najdou lidé, 
kteří umí tyto tradice uchovat a předat 
dál. Ještě jednou velké díky všem 
organizátorům a těším se na další 
podobné akce.

 M Jan Grolich

28 29
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florbalové dovednosti. Konečným 
vítězem vánočního turnaje se po 
dramatickém finále, které rozhodly 
až samostatné nájezdy, stal tým 
s názvem KANCI. Celý turnaj se 
nesl v perfektní atmosféře, kterou 
vytvořily nejen soupeřící týmy, ale také 
početné žákovské publikum. Velké 
poděkování patří všem žákům, kteří 
se turnaje účastnili, a podíleli se tak na 
pokračování této tradiční soutěže na 
naší škole.

 M Mgr. Jan Budín

Kroužek robotiky
Od října 2022 je pro žáky 3. až 

5. ročníku otevřen kroužek robotiky. 
Jeho cílem je ukázat a přiblížit dětem 

ZŠ Pozořice
Vánoční florbalový turnaj na 
ZŠ Pozořice

V předvánočním čase se 
v prostorách tělocvičny ZŠ odehrál již 
tradiční florbalový turnaj žákovských 
týmů složených z dětí 5. až 9. ročníku. 
O turnaj byl mezi žáky velký zájem 
a v lítém sportovním boji se utkalo 
osm družstev, která poměřila své 

svět umělé inteligence, jež může být 
pro nás lidi užitečná, pokud s ní 
budeme umět správně pracovat. Na 
kroužku jsme se dosud seznámili 
s programovatelnou stavebnicí Lego 
We Do. Stavěli jsme různé roboty, které 
jsme následně rozblikali a rozhýbali. 
Pomocí některých vytvořených robotů 
jsme dokázali např. změřit délku školní 
chodby. Jiní nám přiblížili svět čidel 
a senzorů. V současné době začínáme 
pracovat s ozoboty a těšíme se na to, co 
vše s nimi dokážeme.

 M Mgr. Vojtěch Skrbek

Výtvarné aktivity na naší škole
Výuka dějin umění na základní 

škole probíhá v návaznosti na učivo 
dějepisu ve výtvarné výchově. Žáci 
šestých ročníků si ušijí japonskou 
knižní vazbou vlastní „ARTový“ sešit, 
pro který vytvoří mramorováním 
olejovými barvami originální přebal. 
Postupně doplňují krátké zápisy 
nebo kresby. Slouží jim až do deváté 
třídy. V rámci vlastní tvorby pak 
dochází k fixaci učiva. Mimo to 
vznikají i celoškolní projekty, v nichž 
propojujeme učivo více předmětů. Jako 
připomínka Dne válečných veteránů 
rozkvetly 11. listopadu na zábradlí 
venkovního schodiště školy vlčí máky. 
Zalaminované ručně malované květy 
žáci doplnili texty, básněmi a úvahami 
z hodin slohu. Po 17. listopadu přibyly 
na chodbě školy nové asambláže ze 
stovek klíčů. V prosinci jsme se alespoň 
na krátkou chvíli dočkali venkovní 
instalace iglú z kyblíků od ve škole 
spotřebovaného mléka. V návaznosti na 

učivo informačních technologií si žáci 
šestých tříd vyřezávali dle příslušných 
fontů písma vlastní iniciály z kartonu.

Našim výtvarníkům a výtvarnicím 
se daří realizovat i spousta „praktických“ 
záležitostí, které jsou součástí školních 
událostí a aktivit. Aktuálně došlo 
k částečnému odhlučnění jídelny díky 
ručně malovaným platům od vajec, 
připravili jsme benátské maskování pro 
školní ples nebo vytvořili valentýnská 
srdíčka pro potěšení. Zájemci o svět 
výtvarna mohou nad rámec výuky 
navštěvovat ve čtvrtek odpoledne 
i výtvarný ateliér, kde se zdokonalujeme 
nejen v technice kresby a malby, ale 
učili jsme se například i vytvářet krátké 
animované filmy.

 M Mgr. Markéta Ondrušková
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Rodičovská skupina
Před pár týdny skončil třetí běh 

rodičovské skupiny na ZŠ a MŠ 
Pozořice. Ty zde probíhají od loňského 
školního roku a jsou zdarma přístupné 
všem rodičům dětí této školy. Na šesti 
setkáních jsou rodičům nabízena 
tato témata: Děti a IT, Děti a emoce, 
Komunikace s dětmi, Čas na sebe vs. 
čas na rodinu a Tabuizovaná témata. 
Náplň jednotlivých setkání vychází 
především z potřeb rodičů, bavíme 
se tedy o tom, co nás všechny trápí, 
např. jak dostat dítě od obrazovky, 
jak se s dětmi domluvit na domácích 
povinnostech, jak s nimi komunikovat 
o tématech, o kterých se nám těžko 
mluví (sex, smrt, nemoc apod.), nebo 
jak zvládat naše i dětské emoce. 
Ve dvou předvánočních skupinách 
a jedné červnové jsme si připomněli, 
jak moc je důležité myslet i na své 
rodičovské potřeby, co se stane, když 

je upozaďujeme a zanedbáváme, 
a účastníci měli možnost vyrobit pro 
své děti originální dárek k Vánocům či 
ukončení školního roku.

Účastníci rodičovských skupin se 
mohou seznámit s principy respektující 
komunikace, uvědomit si, že potíže, 
se kterými se doma potýkají, řeší 
skoro všichni ostatní rodiče, že v tom 
tedy nejsou sami. Také získají tipy na 
odbornou literaturu, užitečné odkazy 
na webové stránky a seznam literatury 
pro děti, která se zabývá právě 
„tabuizovanými tématy“.

Co o minulých setkáních napsali 
někteří účastníci:

„V obecné rovině jsem vnímala 
jako velký přínos zklidnění, přemýšlení 
o tématech; uklidnění, že jsme na tom 
všichni stejně, uvědomění si, co mohu 
udělat jinak. Každé setkání mi přineslo 
novou inspiraci, krůček, co zlepšit.“

„Přínosem pro mě byly zkušenosti 
a otevřenost rodičů sdílet své zkušenosti, 
co bylo použitelné v praxi u dětí. Nabídka 
literatury byla též zajímavá, člověk 
kolikrát neví, po čem přesně sáhnout.“

„Líbilo se mi, že jsme rozebírali své 
osobní problémy, zkušenosti, situace 
se svými dětmi. Nebylo to jen obecné, 
ale pokud se člověk otevřel a řekl svoji 
situaci, tak velice konkrétní.“

„Obohatily mě zkušenosti druhých. 
Přínosem mi bylo společné sdílení. 
Odnáším si dobrý pocit z toho, že nejsem 
hrozná máma.“

 M Za tým lektorek 
Mgr. et Mgr. Tereza Crhová

Exkurze do Osvětimi
První únorový den jsme se vydali 

s devátými třídami na exkurzi 
do Osvětimi, na místo bývalého 
koncentračního a vyhlazovacího 
tábora, fungujícího během druhé 
světové války. Navázali jsme tak 
především na výuku dějepisu, ale 
i na témata probíraná v předmětu 
výchova k občanství. Exkurze byla 
smutnou připomínkou událostí, 
při nichž zemřelo minimálně jeden 
a půl milionu lidí. Polští průvodci 
hovořící česky nás nejprve provedli 
prvním táborem Auschwitz, druhým 
táborem v Birkenau jsme procházeli 
sami a výklad si připravili naši 
pedagogové. Měli jsme možnost 
navštívit i izraelský a maďarský 
pavilon, kde jsme v rámci moderního 
muzejnictví a galeristiky viděli 
videoprojekce nebo zajímavé instalace 

k uctění památky obětí holocaustu. 
Na závěr nás v Birkenau kromě 
větru a mrazu zastihl i prudký déšť. 
Všichni jsme si po takové prohlídce 
uvědomili, jak velké štěstí máme, 
když se můžeme vrátit zpět do svých 
domovů a usnout v bezpečí a teple 
obklopeni svými nejbližšími.

Z reakcí deváťáků:

„Když jsme vešli branou do tábora, 
úplně se mi sevřela hruď a cítila jsem se 
opravdu divně.“

„Viděli jsme ve vitrínách spoustu věcí 
a u některých mi opravdu běhal mráz po 
zádech a měl jsem slzy v očích.“

„Když jsme vešli do tábora, úplně 
mě zamrazilo z toho, jak to tam bylo 
obrovské.“

„Myslím si, že každý by měl alespoň 
jednou za život navštívit Osvětim. 
Takový zážitek se nedá popsat slovy. 
Tohle musí člověk zažít.“

„Byl to opravdu silný zážitek a nikdy 
na tohle nezapomenu.“

„Když jsem viděl, kde spali a v čem 
žili, říkal jsem si, že možná i smrt je 
lepší.“

„Tahle exkurze byla zajímavá 
a poučná, ale myslím si, že mi to jednou 
stačilo.“

„Myslel jsem si, že to tam bude 
vypadat všelijak, ale opravdu jsem 
nečekal, že to bude takové, jaké to bylo.“

 M Mgr. Markéta Ondrušková 
a žáci 9. ročníku

 

Šk
ol

st
ví

Šk
ol

st
ví

32 33



MŠ Pozořice
Besídka

Sedmého prosince se zahrada 
mateřské školy proměnila ve vánoční 
pohádku. Netradičně se právě zde 
konala společná besídka všech tříd naší 
školky. Na zahradě nechyběl stánek 
s drobnými upomínkovými předměty 
nebo stánek s občerstvením, který 
nabízel mimo jiné bramboráčky či 
nealkoholický punč. Co by to ale bylo 
za vánoční atmosféru bez trdelníku? 
Tento sladký pokrm, který již 
neodmyslitelně patří k předvánočnímu 
období, si mohli rodiče s dětmi sami 
připravit na ohni. A panečku, to 
byla dobrota! Vánoční atmosféru 
doplnila spousta světýlek a výzdoba, 
jíž dominoval altán, který se pro tento 
večer proměnil na překrásný betlém.

To nejdůležitější se ale odehrávalo 
jinde – na profesionálním pódiu, které 
si výkony dětí opravdu zasloužily. 
Každá třída vystoupila s připravenými 
písničkami a básničkami, předškoláci 
předvedli tanec sněhuláků, anglická 
třída vystoupení v cizím jazyce 
a nakonec čekalo na rodiče překvapení 
v podobě společných písniček všech dětí 
a pedagogů. Atmosféra byla kouzelná, 
výkony dechberoucí a my se už teď moc 
těšíme na další společnou akci.

Vánoční nadílka
Ani na naši školku Ježíšek 

nezapomněl, a tak se mohly děti 
16. prosince těšit z vánoční atmosféry 

ve třídách, kde zářil stromeček a pod 
ním spousta nových hraček, knížek 
nebo pomůcek na cvičení. Tradičně se 
tento zážitek z nadílky neobešel bez 
předchozího čtení příběhu o Ježíškovi, 
a tak jsme si spolu s dětmi mohli užít 
opravdu kouzelné Vánoce.

Tříkrálová procházka
Vánoce jsou za námi, ale jejich 

kouzlo ještě tak úplně nepominulo. Na 
začátku ledna jsme se společně vydali 
na každoroční procházku na Jezera, 
abychom si mohli prohlédnout slavný 
slámový betlém. Jako každý rok byly 
děti nadšené a my jsme rádi, že máme 
tento skvost zrovna u nás v Pozořicích.

A co se dělo v lednu dál?
V kulturním programu jsme 

pokračovali i nadále – do naší školky 
přijalo pozvání divadlo Musica 
Animae, které nám tentokrát přijelo 
zahrát známou a oblíbenou pohádku 

O Smolíčkovi. Pohádky a divadlo 
máme moc rádi – o to víc, když se 
v něm i zpívá! A tak jsme si odnesli 
krásný kulturní zážitek.

Proběhla další návštěva knihovny 
našich předškoláků, kteří tak mají 
možnost seznámit se jak s prostory 
knihovny, tak i jejím fungováním, 
a hlavně – samotnými knížkami, které 
ukrývají spoustu zajímavých příběhů 
a informací. V lednu také zahájili 
návštěvy edukativně-stimulačních 
skupin na základní škole. Seznamují 
se tedy nejen s knihovnou, ale také 
se školou, kam již zanedlouho budou 
směřovat jejich kroky.

V lednu proběhly první konzultační 
hodiny s rodiči, kde jsme je seznámili 
s diagnostikou, kterou pravidelně 
provádíme, abychom mohli správně 
nastavit výuku ve třídě, a mohli tak 
s dětmi pracovat dle jejich potřeb.

 M Za kolektiv MŠ Klára Nedělová

A co se všechno událo 
v Dětské skupině Na Kopečku?

V prosinci jsme ve školce navštívili 
pana Mikuláše a potom jsme se pomalu 
chystali na Ježíška. S dětmi jsme zpívali 
koledy, zdobili hernu a stromeček. 
A pro rodiče jsme napekli vánoční 
cukroví, kterým jsme provoněli celou 
skupinku. Dobroty jsme předali 
maminkám a tatínkům na vánočním 
setkání, na němž děti ukázaly, co 
všechno se ve skupince za těch pár 
měsíců naučily. Po vystoupení jsme 
ještě všichni společně poseděli a užívali 
si vánoční poklidnou atmosféru. Po 
vánočních prázdninách jsme si konečně 
užili i trochu toho „bílého radování“. 
Děti si s nadšením postavily krásného 
sněhuláka a objevovaly divy zimní 
přírody. Tak doufejme, že to nebylo 
naposledy a že ještě přijde nějaká 
sněhová nadílka.

 M Za kolektiv DS Na Kopečku 
Veronika Beranová
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6. dubna 18 hod. – Zelený čtvrtek 
(mše na památku Večeře Páně)

7. dubna 15 hod. – Velký pátek 
(památka umučení Páně)

8. dubna 21 hod. – Bílá sobota – 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
(velikonoční vigilie)

9. dubna 7:30 hod. a 9 hod. – slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
(Boží hod velikonoční)

Jste srdečně zváni se k nám připojit.

Křížová cesta na Poustce
Také letos si můžete projít křížovou 

cestu na Poustce. Cesta nabízí možnost 
zastavení se uprostřed ticha přírody 
a představuje tradiční křesťanskou 
modlitbu doby postní i těm, kteří ji 
neznají. Křížovou cestu letos připravují 
osmáci a deváťáci v rámci hodin 
náboženství. Máte možnost ji navštívit 
od 12. března do 12. dubna.

Tříkrálová sbírka
Poděkování

V sobotu 7. ledna 2023 se 
v Pozořicích uskutečnil další ročník 
Tříkrálové sbírky. Úředně zapečetěno 
bylo letos rekordních 19 pokladniček, 
do kterých se nám společně podařilo 
vybrat rekordních 142 370 Kč. 
Kdo nestihl darovat a rád by tak 
ještě učinil, může zaslat příspěvek 
pomocí online koledy na stránkách 
www. trikralovakoleda.cz, a to až do 
konce dubna 2023.

Události ve 
farnosti
Velikonoce

Ve společenství farnosti budeme 
prožívat největší křesťanské svátky, 
kterými jsou Velikonoce. Na ně 
se připravujeme od Popeleční 
středy v tzv. postní době, která trvá 
40 dní. Pokud by někdo namítnul, 
že od Popeleční středy do Neděle 
Zmrtvýchvstání je to 46 dní, pak má 
pravdu. Jenže k postním dnům se 
nepočítá 6 nedělí, kdy se půst nedrží.

O všech bohoslužbách 
v pozořickém kostele informujeme 
na našich webových stránkách 
www.farnostpozorice.cz. K těm 
nejdůležitějším patří bohoslužby 
tzv. Svatého týdne a Velikonoc, 
ve kterých si připomínáme 
nejvýznamnější události naší víry ve 
velkou Boží lásku k nám projevenou 
v utrpení, smrti na kříži a vzkříšení 
Ježíše Krista.

Bohoslužby Svatého týdne 
a Velikonoc v pozořickém kostele:
2. dubna 7:30 a 9 hod. – Květná neděle 

(připomínka Ježíšova vjezdu do 
Jeruzaléma)

Děkujeme všem štědrým dárcům 
za jejich příspěvky, úsměvy, vlídná 
slova, občerstvení a stálou důvěru 
v tuto sbírku. Děkujeme všem malým 
i velkým koledníkům, kteří věnovali 
svůj čas a energii, vyšli do ulic 
a rozdávali lidem radost a požehnání. 
Sbírka i letos předčila naše očekávání!

 M Alena Kulíková  
Farní charita Pozořice

vedoucí skupiny ulice výtěžek

Mgr. Marie Belatková Pod kostelem, Na Městečku 13.493 Kč

Adam Beneš Holubická, U školy 8.450 Kč

Mgr. Jitka Benešová Kovalovická 4.446 Kč

Bc. Pavel Buchta Na rybníku, Ulička, Za myslivnou 5.647 Kč

Dominik Coufal Spodní Kopec, V Lomě 5.036 Kč

Bc. Veronika Coufalová Hostěnická 8.975 Kč

Miroslav Hylmar Šumická 6.070 Kč

Cyril Jiráček Úvoz 5.790 Kč

Mgr. Kateřina Klečková Horní Kopec 2.085 Kč

Mgr. Lenka Kosourová Velké Lipky 4.943 Kč

Mgr. Petra Kratěnová Na Městečku, V Zámku, Nad sokolovnou 7.179 Kč

Helena Kratochvílová Malé Lipky 6.950 Kč

Mgr. Klára Krchňavá Na Větřáku, Za Mlýnem 4.330 Kč

Ing. Alena Kulíková Oulehla, Hostěnická, Metoděje Kocourka 18.940 Kč

Jana Mikulová Horní Kopec, Nad Ostrůvkem 5.385 Kč

Vojtěch Řičánek Jezerská 13.990 Kč

Ing. Dagmar Šantavá Nová, Holubická 10.231 Kč

Božena Škrobová Holubická, Pod Poustkou, Lepky 8.040 Kč

Bc. Helena Trunečková Kovalovická 2.390 Kč

V městysi Pozořice bylo celkem vybráno 142.370 Kč
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Oblastní charita 
Rajhrad
díky rekordnímu výtěžku 
z Tříkrálové sbírky zajistí více 
pomoci a péče potřebným

V místě působnosti Oblastní 
charity Rajhrad pomáhá při realizaci 
Tříkrálové sbírky téměř 100 asistentů 
a přes 2400 koledníků – někteří z nich 
již mnoho let. Bez nich by sbírka 
v takovémto rozsahu nemohla existovat.

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 
je rekordní; díky všem, kteří se zapojili 
hotovostním i bezhotovostním darem, 
činí jeho celková výše 6 065 326 Kč 
a stává se tak nejvyšším výtěžkem na 
celorepublikové úrovni.

„Tříkrálová sbírka je naší srdeční 
záležitostí. Spojilo se obrovské 
množství lidí, kteří mají společný 
cíl – podpořit ty, kteří potřebují 
péči a pomoc a kterým je potřeba se 
věnovat. Myslím, že hlavní ingrediencí, 
která hraje v realizaci sbírky zásadní 
roli, je láska. Děkujeme všem, kteří 
hotovostním i bezhotovostním darem 
do sbírky přispěli, a rovněž těm, 
kteří pomohli roznášet požehnání 
do domovů,“ říká Mária Durkáčová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Oblastní charity Rajhrad.

Letošní výtěžek chce Oblastní 
charita Rajhrad využít na:

• pořízení dřevěných polstrovaných 
židlí do Domova se zvláštním 
režimem sv. Luisy,

• výmalbu pokojů klientů Domova se 
zvláštním režimem sv. Luisy,

• vybudování parkoviště pro 
automobily terénních služeb,

• otevírání dveří na lůžkových 
odděleních hospice čtečkou čipů,

• pořízení automobilu pro personál 
Domácí zdravotní péče,

• vybavení zrekonstruovaných prostor 
Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa,

• podporu mobility v terénu pro 
odborné sociální poradenství 
a Charitní záchrannou síť,

• polohovací pomůcky pro přesun 
klientů Charitní pečovatelské služby.

Závěrem dodává ředitel Oblastní 
charity Rajhrad, Mgr. Zdeněk Strašák: 
„Tradiční Tříkrálová sbírka je pro 
Charitu neodmyslitelným přínosem; 
jejím prostřednictvím pomáháme 
především ve svém bezprostředním 
okolí. Pečlivě se zhodnocuje účel 
výtěžku a jeho využití. Jde nám 
především o to, abychom mohli 
transparentně naplnit potřeby pacientů 
a klientů všech našich služeb. Je 
pro mě povzbuzením, když vidím 
solidaritu lidí, ochotu vystoupit 
z bubliny pohodlí. Je to pro mě také 
zpráva, že je péče našich zaměstnanců 
veřejností oceňovaná a přijímaná. Ke 
kvalitě našich služeb přispívají také 
dobrovolníci a dárci. Ať je rok 2023 
rokem, kdy budeme dál společně tvořit 
smysluplné věci a hodnoty. Srdečně 
děkuji a těším se na spolupráci.“

 M Oblastní charita Rajhrad

Narozené děti
Prosinec 2022

Sebastian Šmerda – Kovalovická

Blahopřání 
jubilantům
Prosinec 2022

70 Pavel Pantůček – Velké Lipky
75 Jan Šujan – Hostěnická
86 Sylva Kohoutová – Na Větřáku
87 Alois Boehm – Holubická
88 Miroslav Benda – Velké Lipky
88 Vít Neužil – Hostěnická
89 Miroslav Müller – Velké Lipky
90 Oldřiška Nohelová – Holubická

Leden 2023
70 Jaromír Smílek – Nad Ostrůvkem
70 Jan Adámek – Nová
70 Jiřina Audyová – Šumická
75 Ludmila Staňková – Horní Kopec
80 Jarmila Přichystalová – 
 Na Městečku
80 Oldřich Brzobohatý – Malé Lipky

80 František Zima – Holubická
85 Pavel Sliacky – Šumická
85 Anna Pokladníková – Hostěnická
87 Anežka Buchtová – 
 Nad sokolovnou
88 Jiřina Neužilová – Hostěnická
88 Věra Zrnečková – Na Městečku
90 Otilie Neužilová – Šumická
90 Zdeňka Sedláková – V Zámku
91 Josefa Bílá – Nad sokolovnou
94 Štěpánka Galová – Holubická

Úmrtí
Listopad 2022

Dana Vápeníková – Hostěnická
Prosinec 2022

Jan Nakládal – Velké Lipky
Jindřich Barták – Kovalovická
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Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem štědrým dárcům 

za jejich příspěvky, úsměvy, vlídná 
slova, občerstvení a stálou důvěru 
v tuto sbírku. Děkujeme všem malým 
i velkým koledníkům, kteří věnovali 
svůj čas a energii, vyšli do ulic 
a rozdávali lidem radost a požehnání. 
Sbírka i letos předčila naše očekávání!

 M Alena Kulíková, Farní charita Pozořice
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Nové webové 
stránky obce 
a mobilní aplikace

V únoru byly spuštěny nové webové 
stránky městyse. Graficky navazují na 
již představenou vizuální identitu obce. 
Cílem bylo vytvořit čistou grafickou 
podobu za použití především bílé 
a červené barvy, spojené se znakem. 
Současně došlo k lepší navigaci v často 
hledaných tématech za použití rychlých 
odkazů v sekci Potřebuji zařídit. 
Doufáme, že tato změna usnadní 
občanům přehlednější hledání na 
webových stránkách městyse.

Druhou novinkou je možnost 
stažení mobilní aplikace do vašeho 
telefonu. Důležité zprávy vás s aplikací 
zastihnou kdykoliv a kdekoliv. 
Dostanete pouze ty zprávy, které 
vás budou zajímat. Je to opravdu 
jednoduché! Stačí si do telefonu 
nainstalovat mobilní aplikaci 
ÚřadvMobilu/Hlášenírozhlasu.cz. 
Aplikace představuje nejjednodušší 
cestu, jak se dostat k informacím 
z našeho městyse. Při registraci 
si sami zvolíte, který typ zpráv 
chcete dostávat. Kromě zpráv 
o plánovaných odstávkách vody či 

elektřiny, kulturních akcích apod., 
budete varování před nebezpečím 
v případě krizových situací. Budete 
se moci zapojit do zlepšení situace 
v našem městysi zasláním podnětů 
a závad. Registrace do služby Hlášení 
rozhlasu je zcela zdarma. Neplatíte 
žádné aktivační a ani jiné poplatky. 
Při samotné registraci doporučujeme 
uvést kromě svého emailu i telefonní 
číslo. V krizových situacích jsou 

• Krizové hlášení – při krizových 
situacích zajisté oceníte to, že 
dostanete neprodleně zprávy, které 
vás budou ve správný moment 
informovat, ať jste kdekoliv 
(povodňové nebezpečí, varování před 
výkyvy počasí, krizové řízení).

• Informace o úřadě – chytrá nástěnka 
vám prozradí veškeré údaje, otevírací 
dobu úřadu, kontaktní spojení 
(telefon, email, www stránku) 
a adresu aj.

• Hlášení podnětů a závad – pokud se 
do služby řádně zaregistrujete, můžete 
navíc pomáhat vylepšit své okolí 
prostřednictvím nahlášení podnětů 
a závad.

totiž informace rozesílány všemi 
informačními kanály. Včasné 
informování o dění v našem městysi 
vám zajistí, že už vám nikdy nic 
neunikne.

Co se dozvíte v mobilní aplikaci 
městyse
• Informace z úřadu – získávejte 

upozornění na odstávku vody, 
uzavírky silnic, výpadky 
elektřiny, plynu, změny úředních 
hodin, upozornění na termíny 
a povinnosti apod.

• Kulturní a sportovní akce – dostávejte 
pozvánky na kulturní akce, sportovní 
události v našem městysi i okolí.

Téma Té
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Je to opravdu snadné! Do služby 
Hlášenírozhlasu.cz se můžete 
zaregistrovat prostřednictvím:

• přihlášení přes internetové stránky 
www.pozorice.cz/user.registration

• osobně nebo odevzdáním 
registračního ústřižku z letáčku na 
úřadě městyse

• nainstalování mobilní aplikace 
Hlášenírozhlasu.cz do svého chytrého 
telefonu – ZDARMA na Google Play 
nebo registrací do mobilní aplikace

Registrace do mobilní aplikace
Pokud ještě nemáte vytvořen 

uživatelský účet, zaregistrujte se 
pomocí tlačítka „Registrovat“. Vyplňte 
registrační formulář a dále pokračujte 
aktivací účtu. Na zadaný e-mail vám 
bude doručen ověřovací číselný kód, 
tento zadáte v aplikaci do příslušného 
políčka a dáte „Ověřit“. Dále pak 
pokračujte přihlášením a nastavením 
účtu a odběru informací. 

Přihlášení do mobilní aplikace
Pokud již jste zaregistrováni a znáte 

své přihlašovací údaje (e-mail nebo 
telefon), zadejte je a klikněte na modré 
tlačítko „Přihlásit se“. Poté zadejte heslo 
a potvrďte je.

Výběr obce a nastavení aplikace
Po přihlášení do aplikace si 

vyhledáte název obce či města, 
které chcete sledovat. Kliknete na 
nalezenou obec/město (tím potvrdíte 
svůj výběr) a následně potvrdíte 
souhlas se Všeobecnými obchodními 

podmínkami a se Zpracováním 
osobních údajů, případně vyplníte svou 
adresu či pozici a dáte „Potvrdit“. Poté 
kliknete na „Zobrazit vybrané“. Nyní 
již máte nastavenou obec/město, ve 
které sledujete hlášení rozhlasu.

 M Veronika Muselíková

 M děti Muselíkovy

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

Zábava

6 3 5 7
9 1 2

7 8 5
3 9 2

2 1
2 5

6 8 4 3
7

Sudoku

Snadné

Doplňte chybějící čísla

5 4
3 5 1

2 3
7

8
3 1 4 6 5
1 9 4 7

4 5
8 9 2

Sudoku

Středně obtížné

Doplňte chybějící čísla
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Objevte cestu k vlastnímu podnikání! Na kurzu,
kterým prošlo přes 6000 podnikavých lidí, můžete
nastartovat svůj projekt i vy! Vedle práce, rodiny

nebo studia.

Registruj se ZDARMA na

webu podniknito.czKurz je ZDARMA. Nutná

registrace na podniknito.cz

Michaela Rájová
 Lektorka kurzu

Majitelka salonu Svatební ráj

každé úterý od 4. 4.

 5 lekcí, 17:30 - 20:00

 Radnice Slavkov u Brna, Palackého nám. 65

Kalendář

Aktuální informace 
najdete na: 

www.pozorice.cz

Březen 2023
so 25. 3. Country bál 

s Experimentem 72, 
Dělnický dům Pozořice 
19:00

út 28. 3. Cestovatelská přednáška, 
radnice Pozořice

pá 31. 3. Jarní výtvarná dílnička, 
radnice Pozořice, 18:00

pá 31. 3. Zebra, divadlo Kroměříž, 
Dělnický dům Pozořice

Duben 2023
so 1. 4. Velikonoční jarmark 

a dílničky, orlovna 
Pozořice, 14.00

so 1. 4. Ukliďme Česko 
pá 7. 4. Křížová cesta rodin na 

Poustce, Pozořice, 10:00
pá 14. 4. Od Silvestra do Silvestra, 

divadlo Amadis, 
Dělnický dům Pozořice

st 26. 4. Hospodaření s půdou 
na Pozořicku, radnice 
Pozořice, 17:30

Po
zv

án
ky Výtvarná 

dílnička
Zveme vás na jarní výtvarnou 

dílničku v pátek 31. 3. od 18:00. 
Vyrobíme si věnec na dveře, dekoraci 
na velikonoční stůl a osázíme jarní 
truhlík. Vstupné 200 Kč. V ceně je 
základní materiál na výrobky. S sebou 
vezměte zahradnické nůžky, libovolné 
přírodniny, mech, využijete určitě  
i tavnou pistoli.

Prosíme o přihlášení 
na webu městyse 
nebo na tomto odkaze:

Po
zv

án
ky
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      Máte doma oblečení, které již nenosíte? 
Věci, které vám zabírají jen místo? 
         Máme pro ně využití … 

 

Pátek 14. 4. od 16 do 18 hod. 
Sobota 15. 4. od 10 do 12 hod. 
 

 

Dům č. p. 250 (u Orlovny) 

! VĚCI PROSÍM PŘINESTE ČISTÉ A ZABALENÉ NEJLÉPE DO PYTLE A PROSÍM, POUZE 
TAKOVÉ, KTERÉ JE ZDE UVEDENÉ A STÁLE JE PLNĚ FUNKČNÍ A NADÁLE VYUŽITELNÉ! 
 
 
Vaším darem do sbírky podpoříte činnost Diakonie Broumov. Více informací na 
www.diakoniebroumov.org/sbirkova-cinnost/ 
 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!                  Kontaktní telefon:   723 990 864, 728 849 249 

MĚSTYS POZOŘICE A FARNÍ CHARITA POZOŘICE VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ 

 Veškeré oblečení a obuv (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky 
 Přikrývky, polštáře, deky 
 Kabelky, batohy 
 Knihy 
 Hračky, kojenecké potřeby – NE kočárky, kola! 
 Menší elektrospotřebiče – NE televize, lednice, počítače! 
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ZUŠ
Letošními Vánocemi se 

promuzicírovali žáci ZUŠ Pozořice. 
Uspořádali koncert pro rodiče, pro 
seniory v Domě s pečovatelskou 
službou, Tříkrálový koncert v kostele. 
Není divu, že tak zdatné partě 
muzikantů dělala předskokanku 
i Leona Machálková na předvánočním 
koncertu SDH v sokolovně :)
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Začátek roku to byl náročný. Prezidentské volby 
vybičovaly národ k horečnaté aktivitě, k rozdělení 
na dva téměř nesmiřitelné tábory hájící své pozice do 
posledního dechu. Přinesl také nejvyšší volební účast. 
Nakonec byl jeden kandidát vybrán, mohl by se stát 
prezidentem náš všech a zmírnit rozdělení společnosti 
důrazem na to, co nás spojuje, nikoliv na to, co nás dělí.

Rok 2023 bude podle čínského horoskopu rokem 
vodního Zajíce. Oproti tomu předešlému se ponese 
v optimističtějším duchu. Po hektickém a energickém 
období nás čeká klidnější čas ke zhodnocení našich 
životních cílů. Příchod roku Zajíce je předzvěstí 
jemnosti a vyrovnanosti. Je to střízlivý a tak trochu 
líný rok, kdy si můžeme konečně odpočinout, o všem 
v klidu přemýšlet a přijímat bez obav výzvy, které 
život přinese.

Přeji nám tedy snad již klidný rok po těch letech 
nejistých, neklidných až rozbouřených.

 M Veronika Muselíková

Pozořický zpravodaj 1/2023


