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Vážení občané,
v tomto krásně zbarveném období roku se Vám po delší odmlce dostává do rukou Pozlovský 
občasník. K jeho vydávání přistupujeme na základě podnětů řady občanů, kteří např. nemohou 
přijímat signál kabelové televize nebo jim pouze aktuální informace na infokanále nevyhovují. 
Chceme Vás informovat o naší práci, záměrech i problémech, které provázejí uskutečňování 
volebního programu současného zastupitelstva, které v listopadu bude mít za sebou polovinu 
funkčního období.
Počátek volebního období byl poznamenán zásadní změnou - reformou veřejné správy. V novém 
uspořádání byly zrušeny okresní úřady a řada jejich kompetencí byla přenesena „blíž k občanům“ 
na úřady s rozšířenou působností, řada na krajské úřady. Fungování obcí „pod okresem“ jsem jako 
starostka nepoznala. Bylo pro mě dost překvapující, že z nově ustanovených institucí nebyli nově 
zvolení starostové instruováni alespoň o jednotlivých okruzích jejich základních povinností. Ještě 
větší bylo moje překvapení, když k různým žádostem bylo požadováno stanovisko příslušného 
odboru Městského úřadu v Luhačovic, tak i stanovisko z Krajského úřadu Zlínského kraje. K 
proklamovanému zjednodušení státní správy podle mého názoru nedošlo. Konkrétních příkladů 
zhoršení stavu bych našla celou řadu. Převod pozemku zastavěného komunikací v ulici Nivy řešíme 
bezvýsledně více než rok díky nefunkčnosti institucí, které majetek státu spravují.
Poznatky ze dvouleté činnosti ve vedení obce a hodnocení kolegů starostů působících i v 
předcházejících volebních obdobích mě utvrzují v tom, že systém zavedený reformou veřejné 
správy není dobrý. Proto jsem se připojila k iniciativě „Nezávislí starostové pro kraj“ a společně s 
Evropskými demokraty chceme usilovat zejména o zavedení smysluplné veřejné správy, vyžadovat 
odpovědné plnění povinností od úředníků, jejichž činnost je opodstatněná, na všech úrovních. 
Finanční podpory chceme směřovat do rozvoje zaměstnanosti v regionech. Člověk, který má práci 
za slušnou mzdu, má i šanci na založení rodiny, pořízení bydlení atd. 
Proto si dovoluji pozvat Vás k volbám do krajského zastupitelstva, které proběhnou ve dnech 5. a 
6. listopadu. Zastupitelstvo kraje rozhoduje o spoustě věcí  dotýkajících se života právě jednotlivých 
regionů. Nemít v tomto orgánu své zástupce znamená velmi těžce prosazovat odůvodněné potřeby 
a výše uvedené změny. Neúčastí ve volbách se každý vzdává svého výsadního práva vybrat si 
vyhovující alternativu. A pokud pro Vás přijatelná alternativa v nabídce není, pak nezbývá než 
osobně o naplnění svých představ začít usilovat zapojením se do veřejného života. 

                                                                                                                     Ing. Olga Tkáčová
                                                                                                                                                starostka obce



     Výměnný soubor ministerstva 
kultury se u nás objevil již před třemi 
lety a návštěvníci naší knihovny si na 
něj velmi rychle zvykli. Pro ty, kteří 
ještě neví o co se jedná:  Výměnný 
soubor je cyklus 115 / vždy jiných 
/ knih, které máme v knihovně k 
dispozici na půl roku (od října do 
dubna). Čtenáři si tak mohou přečíst 
nové knihy, aniž bychom zatěžovali 
náš rozpočet. Fond je sestaven ze 
všech druhů literatury, např. z dětské 
– (pohádky, dívčí romány i nové 
výpravné encyklopedie), beletrie 
pro dospělé, vědecko-fantastická 
literatura, naučná a poznávací všeho 
druhu, atd. Takže se můžeme zaručit  
– opravdu každý si to „své čtení“ 
najde.
 Tento soubor je výhodný nejen 
pro obecní pokladnu, ale především 

pro čtenáře, ať ty nové, kteří mají 
zároveň s našimi domácími knihami 
k dispozici novinky, ale vyhovuje to i 
návštěvníkům „starým“, kteří již mají 
naši knihovnu „přečtenou“.
Těch nejvěrnějších jsme se v malé 
anketě zeptali, jestli jsou s touto 
formou půjčování knih spokojeni, co 
jim přináší dobrého, a naopak, co jim 
na ní chybí a co by chtěli zlep-šit.
 Na první otázku odpověděli 
všichni svorně asi takto: 
„S výměnným souborem jsme 
spokojeni a jako hlavní klad vidíme 
množství zapůjčených knih a jejich 
pestrost,co  se týče oborů a odvětví v 
něm obsažených.
 Na otázku o záporech jsme 
obdrželi pouze dvě kritické poznámky 
– přání, aby v souboru bylo více 
dětských knih a požadavek, aby doba 

výpůjčky VS knihy byla delší než dva 
týdny.

Odpovědi na Vaše otázky: 
Obsah souboru není v naší moci 
ovlivnit a doba dvou týdnů na kterou 
VS knihu poskytujeme nám připadá 
úměrná, vzhledem k tomu, že 
chceme, aby se vystřídal co největší 
počet čtenářů.
 Ještě bychom měli 
připomenout, že roční poplatek je 
pro děti, studenty a důchodce 10,- 
Kč,  pro dospělé 30,- Kč a že se na 
Vaši návštěvu (třeba jen informativní) 
velmi těšíme.
 … a ještě jedno upozornění pro 
studenty: povinnou literaturu máme v 
omezeném množství, takže kdo dřív 
příjde …

Něco „málo“ z naší knihovny … Mgr. Jarmila Hájková 

„Na cvièení jsem už stará, v 
mém pøípadì cvièení nemá již  
smysl?!„
 

Pojem stáøí je relativní. Nìkdo 
se považuje za starce již po 
padesátce, jiný se chová jako 
mladík ještì v devadesáti. 
Náš dnešní pohled na stáøí ovlivòuje 
skuteènost, že se za poslední století 
prosloužila  prùmìrná délka života 
èlovìka o ohromujících 30 let.
Podle nejnovìjších statistik se 
padesátky dožívá celých 90% živì 
narozených.
Pøitom ještì v roce 1900 byla 
prùmìrná délka života hodnì pod 
padesátkou, což znaèí, že se tohoto 
vìku dožila jen necelá polovina 
populace. Na to, že budeme žít déle, 
než naši otcové bychom se mìli 
pøipravit,mìli bychom s tím poèítat. 
Pro nepøipraveného je realita vždy 
nepøíjemným pøekvapením. 
Jak stárneme, mìníme se. Obvykle k 
horšímu. Na kùže se objevují vrásky, 
máme menší sílu, snadnìji se 
zadýcháme, pomaleji se zotavujeme z 
únavy. Rádi si posedíme èi poležíme 

Příspěvek STOB klubu ... Marta Vlková

a do pohybu se musíme tak trochu 
nutit násilím. Neznamená to ale, že 
patøíme do “starého železa”. 
Když se podíváme do domovù 
dùchodcù, uvidíme u nìkterých 
jejich obyvatel potíže až utrpení, 
které nejsou nezbytné. Ve vìtšinì 
pøípadù to jsou problémy, které 
nejsou výsledkem procesu stárnutí 
ale nevhodného životního stylu. A 
pak se v mnoha pøípadech vyššího 
vìku dožívají lidé, pro které dar 
delšího života znamená spíše bolest 
a utrpení než radost a potìšení. 
Potíže, které dennì nemilosrdnì trápí 
mnohé seniory, nejsou nevyhnutelné 
a neodstranitelné – jsou to 
chyby, kterým se dá pøedejít.  
Možná si øeknete: “To mám teï 
zaèít cvièit, když jsem necvièila 
ani jako mladá? Teï už to nestojí 
za to!” Je-li Vám 60let, pak ze 
statistických údajù plyne vysoká 
pravdìpodobnost, že na tomto svìtì 
mùžete pobývat ještì dalších 23 
let. To je dost dlouhá doba. Mìlo by 
Vás zajímat, zda tento èas proležíte 
po nemocnicích nebo zda jej naplníte 
procházkami s vnouèaty èi jinou 

pøíjemnou èinností. Kvalita života se 
dá v každé jeho fázi zvýšit.
A prokazatelnì nejsilnìjším 
prostøedkem zvyšování funkèní 
kapacity lidského organismu je pohyb.
Jak tedy  odpovìdìt na úvodní 
otázku?    
Cvièení má smysl v každé fázi života. 
Cvièení je geniální lék bez vedlejších 
úèinkù, který je nedostateènì užíván. 
Pohyb mùže naprosto zásadnì až 
zázraènì zvýšit kvalitu života, a 
pokud máme napøíklad v šedesáti 
letech snadìji žít dalších 20 – 25 
let, není o èem uvažovat. Cvièení 
je klíèem k vysoké kvalitì života 
ve vyšším vìku. Nejvhodnìjším 
typem cvièení pro lidi po padesátce 
je bezesporu posilování. Zpomaluje 
nebo zastavuje proces ztráty svalové 
hmoty, zvyšuje úroveò svalové síly, 
snižuje pravdìpodobnost pádù 
a nebezpeèných zlomenin z nich 
pramenících, je nejlepší prevencí 
obezity, diabetu a vzniku nemocí 
srdce. Cvièení je nejlepší investicí 
do tøetí tøetiny života, jakou mùžete 
v dnešní dobì udìlat.

Proto jsou pro Vás připraveny cvičební lekce:
     1. SENIOR CLASS - s Martou Vlkovou v úterý v 19:00 hodin
     2. JOGA - s Ivou Gargulákovou vždy ve středu v 17:30 hodin



          Předškolní školství má v obci 
Pozlovice dlouhou tradici a pamětníci 
si jistě vzpomenou na počátky na 
obecné škole, pak na Obecním úřadě 
a až v roce 1984 byla zprovozněna 
nynější mateřská škola spolu s 
velkou zahradou. Letos máme 
20.výročí – mateřská škola byla 
uvedena do provozu k 1.9.1984.
Velké vzdušné třídy plné hraček, 
stavebnic, barviček, hudby....jsou 
vždy k 1.září nachystány přijmout 
opět malé předškoláky.
V posledních několika letech se 
investovaly nemalé peníze na 
zlepšení interiérů školy
( údržba chce po letech své) 
a konečně se škola dočkala  i 
modernějšího vybavení zahrady.Byla 
realizována   I. etapa  a věřím, že 
přijde k další výstavbě herních prvků 
a  zároveň  i k ozelenění a zastínění 
prostor na volné hry dětí.
Od června 2003 je zahrada přístupná 
i pro rodiče s dětmi, školní družinu a 
děti z prvního stupně základní školy.
Čeká nás bohužel i boj o peníze na 
další investice – trvalý problém se 
zatékáním střechy, obnova nábytku 
a vybavení dle přísných hygienických 
norem, najít úsporu ve vytápění

 Podzim v mateřské škole ...
( netěsnící okna, špatná izolace 
budovy....).  Obecní zastupitelstvo 
nemá lehkou práci vybrat co je 
nejdůležitější a tam investovat 
tenčící se přísun státních příspěvků. 
Jako ředitelka
naší-vaší mateřinky pevně věřím 
a doufám, že investice do dětí se 
vždy vyplatí.
Do mateřské školy je ve školním 
roce 2004/2005 zapsáno 90 dětí: 
z toho 70 na pravidelnou docházku 
a 20 nepravidelnou (t.j. dítě 
může navštívit mateřskou školu 
maximálně 5x v měsíci v době 
kdy matka potřebuje zajít k lékaři, 
vyřídit si nezbytné záležitosti na 
úřadech....).
Chtěli jsme vyhovět všem rodičům 
a tak bude záležet i na jejich 
vůli a ochotě ke kompromisu. 
Děti budou nastupovat postupně 
během celého roku po dovršení 3 
let věku. Výjimkou jsou pouze děti 
zaměstnaných maminek, mladší 
tří let.
Letos  máme otevřeny 3 třídy, jednu 
z nich jenom na dopoledne.
V rybičkové třídě jsou naší nejmenší 
kamarádi pod vedením paní 
učitelky Blanky Novosádové. Děti v 

odpoledních hodinách chodí spinkat 
do „svojí velké“ třídy, a to jsou:

- třída motýlková kde jsou 
paní učitelky Hanka Fučíková 
a Danka Hetmerová

- třída ptáčková s paní 
učitelkou Jarmilou 
Malaníkovou a Danielou 
Linhartovou.

Letos jsme začali školní rok velmi 
netradičně – 1. 10. byla otevřena 
velká výstava výtvarných prací 
našich dětí v Galerii MDK Elektra 
v Luhačovicích. Všechny děti byly 
vtaženy do přípravného období 
– malování, výroba dárků, příprava 
básniček, písniček...takže někdy ti 
noví i zapomněli na slzičky a stesk 
po rodičích.
Dalo nám to moc práce, odměnou 
nám byla radost těch, kteří se přišli 
podívat v období od 1. – 17.10.2004 
na ta nádherná  „umělecká“  díla 
našich nejmenších.
Při čtení těchto řádek venku doznívá 
„babí“ léto a děti v mateřské škole 
čeká spousta her na zahradě a  
vycházky do nádherně vybarvené 
přírody.
Vám všem taky  přejeme pestrý rok 
plný radosti, úsměvů a pohody.

Dne 1.září začal nový školní rok. 
Škola opět ožila skotačícími 
hlasy našich žáků. Do první třídy 
jsme slavnostně přivítali 13 
žáků /4 děvčata a 9 chlapců/. 
Snad se jim u nás bude líbit. 
Ve škole je celkem zapsáno                 
93 dětí /52chlapců a 41 děvčat/            
v 5 ročnících. Učitelský sbor zůstal 
stejný jako v loňském roce. Při škole 
pracuje ŠD s 43 přihlášenými dětmi 
a školní kuchyně, kde se vaří pro 
žáky naší školy i děti z II. stupně 
Luhačovské školy a pracovníky 
obecního úřadu. Ve školní kuchyni 
v tomto roce došlo ke změně, 
do důchodu odešla paní Helena 
Koudelková, které za její práci patří 
poděkování. Hlavní kuchařkou místo 
ní je teď paní Jana Nakládalová. 
Věřím, že se jí bude v našem 

kolektivu dobře pracovat. Ke škole 
patří samozřejmě personál starající 
se nejen o úklid ve škole, ale i o 
zahrádku a k naší spokojenosti 
zůstává nezměněn. Součástí školy je 
opět i výuka náboženství. V září si opět 
žáci zvykají, že jim opět nastaly školní 
povinnosti. Rozjíždějí se kroužky a 
děti se zapojují do různých aktivit v 
obci a DDM a ZUŠ v Luhačovicích. 
Hned druhý týden zorganizovala naše 
škola pro děti návštěvu divadelního 
představení v  Uherském Hradišti, 
dětem se představení velmi líbilo.
Ještě máme v plánu návštěvu 
výchovného koncertu v domě 
umění, exkurze a soutěže.
Rodiče se opět dohodli, že spolu s 
učiteli budou na jaře a na podzim 
dělat sběr starého papíru, tak 
doufám, že při této sběrné akci 

budou občané k dětem vstřícní. V 
loňském roce na jaře nasbíraly děti 
rekordní množství 11 tun. Chystá 
se také slavnostní rozsvěcování 
vánočního stromu a školní ples. 
O termínech budou občané 
včas informování na infokanále.
Ještě bych se ráda zmínila, že po 
delší době se opět zapojili do školní 
aktivity rodiče při vedení kroužků. 
Byl zahájen atletický kroužek, 
který vede pan Mudrák Stanislav 
a pan Bětík Miroslav. Chtěla bych 
jim tímto poděkovat a věřím, že 
se najdou další nadšenci, kteří
se budou chtít dětem věnovat. Na 
závěr přeji všem dětem po celý školní 
rok hodně úspěchů, adosti a svým 
spolupracovníkům hodně zdraví a 
pohody.

 Nový školní rok v základní škole Oldřiška Filipovičová, ředitelka ZŠ

Daniela Linhartová, ředitelka MŠ

Mateřská škola           tel.: 577 132 000      e-mail: mspozlovice@volny.cz
Základní škola        tel.: 577 132 014      e-mail: zspozlovice@zlinedu.cz



Na čem se pracuje ...
Centrum obce
Centrum každé obce je její vizitkou. 
Z urbanistického hlediska má být 
centrum místem, kde jsou občanům 
dostupné nejrůznější služby, místem, 
kde je možné se setkat a v klidu 
pobesedovat i bouřlivě proklamovat 
své názory v oficiálních i neoficiálních 
diskuzích. 
Naše obec je specifická tím, že 
náves není zcela jednoznačně 
vymezena. Pro úpravy byl v loňském 
roce vymezen prostor po demolici 
staré hospody po faru včetně 
parku vedle hasičské zbrojnice. 
Hlavními cíli při zpracování projektu 
úprav byly tři základní požadavky: 
První  - zachovat místa k parkování, 
druhý - prostor doplnit maximálním 
množstvím zeleně, třetí - zpomalit 
dopravu v centru obce. Do jaké míry 
se nám těchto cílů podaří dosáhnout, 
prokáže samotná realizace. Úprava 
centra je prioritou současného 
zastupitelstva obce. V průběhu dvou 
let byly provedeny nezbytné kroky 
k provedení, od vykoupení staré 
hospody, vypořádání majetkoprávních 
vztahů k pozemkům, vypracování 
projektové dokumentace a obstarání 
stavebního povolení. Zbývá zajištění 
financování a realizace.
V červenci t.r. byla podána žádost 
o dotaci ve výši 117 tis. euro z 
programu PHARE 2003 - II. část. 
Přestože hodnotitelská komise 
zasedla již 21.9., výsledky bohužel 
nejsou známy a Ministerstvo pro 

místní rozvoj prozatím nepovolilo 
zveřejnění výsledků. Nezbývá nám 
než věřit, že žádost bude úspěšná 
a na jaře budeme moci přistoupit k 
realizaci.

Internet po kabelové televizi
Internet… Pro mnohé občany nic 
neříkající pojem, pro ty, kteří si zvykli 
s ním pracovat, nepostradatelný 
pomocník. Ti, kteří tomuto vynálezu v 
nedávné minulosti prorokovali velkou 
budoucnost, měli pravdu. Možnosti 
dalšího rozvoje řady oblastí jsou v 
mnoha případech spojeny právě s 
dostupností internetu. Proto bylo 
rozhodnuto o zpracování projektu 
na zobousměrnění sítě kabelové 
televize s cílem nepřetržitého 
připojení k internetu za podstatně 
lepších podmínek.
V současné době probíhá 
přepracování žádosti o dotace na 
realizaci úprav sítě. Náklady jsou 
vyčísleny na 770 tis. Kč, z toho 
dotace je možná až do výše 90 % 
celkových nákladů. Realizace je 
opět závislá na úspěchu žádosti 
o financování z programu S-ROP. 
Výsledky budeme znát v průběhu 
února příštího roku a neprodleně Vás 
budeme o stavu informovat.

Víceúčelové hřiště v MŠ
Další připravovanou stavební akcí je 
víceúčelové hřiště. Asfaltová plocha 
u MŠ po provedení nezbytného 
spádování a odvodnění bude pokryta 

umělým trávníkem, oplocena a 
osvětlena. Vybavena bude pro 
malou kopanou, volejbal, basketbal 
a tenis. Pro příští rok je schváleno 
financování ve výši 500 000,- Kč z 
rozpočtu Zlínského kraje, o 1.170 
tis. Kč žádáme MŠMT ČR. Celkové 
náklady byly vyčísleny na 3.300 
tis. Kč. V současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatele stavby 
a věříme, že v rámci konkurence se 
podaří dosáhnout snížení nákladů. 

Chodníky…
V těchto dnech probíhají dokončovací 
práce na projektové dokumentaci 
„Chodníky podél ul. Hlavní“. Velmi 
komplikované je zejména řešení 
kabelizace nízkého napětí a veřejného 
osvětlení, prostor mezi chodníkem a 
soukromými pozemky je v některých 
úsecích velmi malý. Také výškové 
řešení vjezdů je pro projektanta 
nemalým oříškem. Chodníky budou 
navrženy tak, aby v budoucnu 
nemuselo docházet k betonování 
nájezdů. Rozpočet nám ukáže, 
jak rychle budeme moci zařazovat 
jednotlivé úseky k realizaci. Víme, že 
už dnes je pozdě, o bezpečné chůzi 
se v některých místech nedá hovořit. 
V listopadu bude provedena přeložka 
povrchu chodníku v ul. Václavíkova 
od začátku katastru po Nivu.

Provozní doba sběrného dvora:

Středa: 15:00 – 18:00 hod.

Sobota:        8:00 – 12:00 hod.
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Úřední hodiny obecního úřadu:

 Pondělí     7:00 - 12:00    13:00 - 15:00 hod.
 Středa      7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
 Pátek        7:00 - 11:30 hod.

Vážení občané,
zastupitelé a členové spolků, 
přivítáme vaše příspěvky do občas-
níku a vaše náměty, co se na strán-
kách tohoto periodika budete chtít 
dovědět.

Občasník bude vycházet čtvrtletně.

Veřejný internet:

Pondělí     16:30 - 18:30 hod.
Úterý        16:00 - 18:00 hod.
Středa      17:00 - 19:00 hod.

Místní knihovna:

Pondělí     16:30 - 18:30 hod.

Harmonogram svozu popelnic   
na 4. čtvrtletí roku 2004

Svoz PET láhví je vždy poslední 
svozovou středu v měsíci.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

5. 1. 2005

Ing. Olga Tkáčová

Gabriela Ulrichová


