
Chodníky jsou neustále aktuálním tématem.
Rekonstrukce v ulici Hlavní a Leoše Janáčka

je hlavní investiční akcí, 
která nás čeká v letošním roce.

Budování chodníku na ulici Hlavní v 70. letech
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Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Oprava chodníku

Vážení občané,
internet, mobil, televize a další 
vymoženosti nám v dnešní době 
umožňují bleskově se spojit s kýmkoliv 
na naší planetě. Přesto se podle zpráv 
psychologů lidé stále více izolují. 
Ubývá příležitostí setkání člověka  
s člověkem, vzájemných pohledů 
do očí, blízkostí srdce a upřímných 
stisků ruky. S dobrou myšlenkou přišli 
nedávno ve Francii. Ustanovili 30. 
květen jako svátek setkávání - svátek 
sousedů. 
 Pravdou je, 30. květen již 
máme letos za sebou, ale máme před 
sebou celé léto s vlahými večery, 

grilováním na zahradách a dalšími 
příležitostmi k vytváření vzájemně 
dobrých sousedských vztahů! Pro 
mnohé z Vás je tato výzva zcela 
zbytečná, dobré soužití se sousedy je 
každodenní samozřejmostí a věřte, že 
je to pro Vás i velkým darem v životě.
 Bohužel i v naší obci jsme 
často svědky velmi neutěšených 
sousedských vztahů. Důvody? 
Mnohdy řádově centimetry pozemku 
na společné hranici, neohleduplné 
počínání při nejrůznějších činnostech 
a z toho pak vyplývající obtěžování 
hlukem, pachem atd... Z neudržovaných 
pozemků se k sousedům šíří plevele a 

sousedova snaha udržet svou zahradu 
čistou a vzhlednou je pak zbytečná. 
Patříte-li do této kategorie sousedů, pak 
bude asi obtížné trávit společně volný 
čas. Řešení mnoha sousedských sporů 
patří k časové náročné, nejobsáhlejší  
a nejobtížnější agendě, kterou jsme na 
úřadě nuceni řešit. Bohužel dobrá vůle 
se nedá nařídit žádným rozhodnutím. 
Zkusme se všichni zamyslet nad tím, 
jak svého souseda potěšit tím, že ho 
nadále nebudeme obtěžovat! I to bude 
dobrým skutkem hodným oslavy.
Přeji Vám krásné léto plné hezkých 
sousedských zážitků!

 V jarních měsících proběhl 
konkurz na ředitele Základní školy 
v Pozlovicích. Paní Mgr. Oldřiška 
Filipovičová, které tuto funkci zastávala 
od r. 1990, požádala o uvolnění z funkce 
a úkolem zřizovatele bylo vybrat 
ředitele nového. Celý postup výběru 
je upraven zákonem, podle něhož rada 
obce postupovala. Byla jmenována 
konkurzní komise a zveřejněny 
informace o konkurzu s cílem získat 
co největší množství uchazečů. 
Překvapením pro nás byl celkem nízký 

zájem o tuto funkci - přihlásili se 3 
uchazeči - Mgr. Jarmila Hájková, Mgr. 
Renata Řásná a p. Jaroslav Hořák. 
Naštěstí jsme se nedostali do situace 
jako Obec Provodov, která ani do 
opakovaně vyhlašovaného konkurzu 
neobdržela žádnou přihlášku.   
 Uchazeči byli nejdříve 
podrobeni psychologickému testu 
s cílem zjistit jejich manažerské 
schopnosti a osobnostní vlastnosti, 
vlohy pro týmovou práci a komunikaci. 
Výsledek - 1. Mgr. J. Hájková, 2.-3. - 

Mgr. R. Řásná a J. Hořák. Pohovorem 
byly zjištěny zejména znalosti 
zákonů v oblasti školství a představa 
jednotlivých uchazečů o způsobu 
vedení školy. Dále konkurzní komise 
vyhodnotila vhodnost kandidátů  
z hlediska jejich odborné kvalifikace
(nevyhověla Mgr. J. Hájková, 
absolventka oboru vychovatelství)  
a v závěru vypracovala pro zřizovatele 
návrh pořadí uchazečů. Výsledek byl 
velmi těsný - viz. tabulka

Ing. Olga Tkáčová

 Stav chodníku podél ul. Hlavní 
a L. Janáčka je dlouhodobě předmětem 
oprávněné kritiky. Proto již od r. 2004 
připravujeme tuto rozsáhlou investici 
k realizaci. Po vypracování projektové 
dokumentace byly vypořádány 
majetkoprávní vztahy k pozemkům 
zastavěným chodníkem, což bylo 
základním předpokladem pro vydání 
stavebného povolení a následně pro 
žádosti o dotace. Projekt řeší opravu 
celého úseku od začátku obce po 
úpravu provedenou v centru v loňském 
roce - celkem 1 533 m. V celé trase je 
řešena i kabelizace NN a nové VO, v 
úseku pod Hvězdou je v délce 267 m 
navržena úprava nefunkční dešťové 
kanalizace. 
 Tato stavba se dotýká zejména 
všech vlastníků nemovitostí podél 
upravovaného úseku. Doposud jsme 
jednali pouze s těmi z Vás, u kterých 
je přeložka hlavního kabelu NN 
vedena v předzahrádkách. Po podpisu 
smlouvy o přeložce NN budou firmou
vybranou spol. E-ON zahájeny práce 

na realizační projektové dokumentaci, 
ve které budou řešeny detaily připojení 
všech nemovitostí v upravované 
trase. Dovoluji si Vás proto požádat 
o maximální součinnost a pochopení 
v průběhu všech prací, které budou 
následovat. 
 Náklady na celou stavbu jsou 
vyčísleny ve výši 12 161 184 Kč, 
dodavatelem bude firma STRABAG.
V 1. čtvrtletí jsme vypracovali 2 
žádosti o dotace (Státní fond dopravní 
infrastruktury o příspěvek ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího 
zpřístupňování osobám 
s omezenou schopností 
pohybu a orientace ve výši  
4 734 tis. Kč na obj. chodník 
a Zlínský kraj byl požádán 
o příspěvek z Programu 
obnovy venkova o 483 tis. 
Kč na obj. rekonstrukce VO). 
O dalším spolufinancování
jednáme se společností  
E-ON a Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje. Celou akci 

bude možné zahájit na základě výsledků 
těchto jednání i závěrů hodnotitelských 
komisí pro přidělení dotací.
 Naší snahou je odstranit bariéry 
na chodnících, betonové stožáry  
a dráty nahradit moderním veřejným 
osvětlením a vyřešit dlouhodobé 
problémy s odváděním dešťových vod. 
Harmonogram prací budeme nuceni 
přizpůsobovat možnostem financování.
O dalším průběhu příprav Vás budeme 
průběžně informovat na infokanálu.

Konkurz na ředitele ZŠ Ing. Olga Tkáčová
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Konkurz na ředitele ZŠ Pozlovice, pokračování ze str. 2

 Škola pro 
mne nebyla jen 
zaměstnáním, ale 
velkým koníčkem, 
kde jsem si 
mohla uskutečnit 
mnoho hezkých 
snů a že nebyly 

špatné, dokazují dobré výsledky školy a 
radost dětí. Vždy jsem se držela hesla, že  
k jejich splnění je potřeba i dobrých 
pedagogů a obětavých zaměstnanců.
 Dnes odcházím po 27 letech 
působení v pozlovské škole a po 
17 letech ředitelování do důchodu. 
Neopouštím ji ve smutku, ale věřím, 
že ještě dlouhá léta se bude škole 
dařit. Těší mě, že naše škola byla 
mezi prvními, která se po roce 1990 
přeměnila ve školu moderní a funkční. 
Doufám, že na léta mého působení 
děti, které jsem učila, budou rády 
vzpomínat, tak jako já na ně i na celé 
Pozlovice.

 Do budoucna přeji škole, 
všem jejím zaměstnancům, dětem, 
rodičům i obci, ať se jim daří. Dětem 
přeji, aby ve škole vždy našly radost ze 
vzdělání, pohodu z práce a rády si na 
ni vzpomínaly, protože zde vedly první 
krůčky k jejich vzdělávání.

Mgr. Oldřiška Filipovičová
 

Představujeme nového ředitele ZŠ
Pan J. Hořák se 
narodil v r. 1959, 
je absolventem 
o b o r u 
učitelství pro  
1. stupeň ZŠ 
p e d a g o g i c k é 
f a k u l t y 
UJEP. Žije 

ve Slavičíně, je ženatý, 2 děti.  
V praxi působil na Základních 
školách zejména na Valašsku, 6 
let vykonával funkci ředitele ZŠ v 
Dolní Lhotě, věnoval se  organizaci 

volného času dětí a mládeže.   
 Děkujeme paní ředitelce Mgr.
Oldřišce Filipovičové za dlouholetou 
práci ve funkci ředitelky ZŠ Pozlovice. 
V dalším životě přejeme pevné zdraví, 
dostatek elánu k činnostem, které jí 
dnešní nová životní situace umožní a 
určitě přivítáme spolupráci zejména  
v oblasti předávání národopisných 
tradic našim dětem. 
 Panu řediteli Jaroslavu 
Hořákovi přejeme hodně úspěchů  
v nové roli.
 Na závěr si půjčím slova 
moudrých: Škola - to není budova  
a materiální vybavení. Dobrou školu 
dělají zejména lidé, kteří jsou pro svou 
práci nadšení, žijí jí a dokáží vytvořit 
tu jedinečnou atmosféru radostné 
práce pro všechny. Věřím, že i naše 
škola bude nadále dobře vnímanou 
institucí v obci i kraji, kam budou naše 
děti, pedagogové i ostatní veřejnost 
rádi chodit.

Uchazeč 1. místo 2. místo Započitatelné body pořadí

Mgr.   
R. Řásná 4x

4x, z toho 3 x členové  
komise, (odborníci na školství 

a předseda komise) 
1 x poradní hlas - nepočítá se 

10 
(4 x 1. + 3 x 2. = 10) 1.

J. Hořák
4 x, z toho 3 x členové  

komise (odborníci na školství  
a předseda komise)  

1 x poradní hlas - nepočítá se 
4 x 11 

(3 x 1. + 4 x 2. = 11) 2.

 R a d a 
obce při výběru 
ředitele dala větší 
váhu hlasům   
z řad odborníků na 
školství a ředitelem 
školy byl na dobu 
4 let jmenován pan 
Jaroslav Hořák. 

MS Komonec Marie Juráková, členka MS Komonec

MS Komonec přeje všem hezkou dovolenou a dětem krásné 
prázdniny plné sluníčka.

 Červen je již tradičně po mnoho let měsícem 
myslivosti a přírody. Je měsícem zrodů milionů nových 
životů. V přírodě je měsícem mláďat. Snad k nejkrásnějším 
patří srnčata, která každoročně přicházejí v naší honitbě na 
svět. Kdo měl tu možnost pozorovat srnu, která s láskou 
a starostlivostí provází své drobečky, jistě uzná, že je to 
kouzelné a malý zázrak.
Proto ji pomozte chránit při 
senoseči. V červnu každoročně 
pořádáme i s Červeným 
křížem pro naši Základní školu  
v Pozlovicích den dětí na střelnici. 
Učí se znát přírodu, soutěží, pak 
si opečou buřty, na konec se 
rozdají ceny a spokojeně se vrací 
domů. 
 Připomenu našim dětem 
na prázdniny, jak se dá žít podle 
přírody. Jsou to moudrá slova 
jednoho mnicha.
 Proud tekoucí vody jsou mé 

myšlenky, které musím zastavovat, aby se nedostaly do 
bludných potůčků.
 Dva sokoli, to jsou mé oči, které musím hlídat, aby se 
jim nezalíbilo něco, co by mohlo škodit mé duši.
 Dva zajíci, to jsou mé nohy, které musím brzdit, aby se 
nevydaly na špatnou cestu.
 Dva krahujci, to jsou mé ruce. Musím je neustále cvičit, 
aby konaly dobro mně i mým kamarádům.
 Drak, to je můj jazyk. Musím ho neustále držet na uzdě, 

abych neřekl nic nepřístojného a 
nehovořil zbytečně.
 Lev to je mé srdce. Musím 
s ním ustavičně bojovat, aby se 
nenaplnilo pýchou a sobectvím, 
ale aby v něm neustále přebýval 
a působil Boží Duch.
 Jsou to krásná slova, 
podle kterých se dá žít. 
Pokud chce mít člověk radost  
v srdci, musí se snažit udělat 
druhého šťastným. Je to pro něj 
nejkrásnější zážitek, pocit štěstí  
a radost.
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100 let světového skautingu, 40 let skautingu v Pozlovicích

 Sto let od svého zrodu se skauting rozvíjí a roste. 
Rozšířil se do pěti kontinentů. Překročil hranice států, kultur, 
jazyků, náboženství. Žije i v zemích, odkud se ho totalita 
snažila všemi silami vykořenit. Celých sto let měl velkou 
vůli k životu. A má ji dodnes. Na každém dobrém oddíle je 
vidět, že skauting neskomírá. 
Má cenu dnes jako tehdy. 
Stejně jako neztratily za sto let 
cenu jeho hodnoty – lidství, 
lidská vzájemnost, pokora 
před tím, co nás přesahuje.
           Před čtyřiceti lety založil 
bratr František Matulík - Blesk 
v obci Pozlovice  Hlídku 
přírody při časopisu ABC,  
která se rychle rozrostla na 
více jak 20 členů. Tuto hlídku 
vedl již v junáckém duchu  
a v roce 1968 ji přihlásil do 

nově obnovené organizace Junák. Za celou dobu trvání  bylo  
v Pozlovicích registrováno 415 členů. 
          Oslava 40 let skautingu v Pozlovicích se uskuteční  
v sobotu 22. 9. 2007 začátek ve   14:00 hod. na výletišti 
v areálu TJ Sokol Pozlovice. Za nepříznivého počasí 

ve víceúčelovém sále v budově 
OÚ Pozlovice. Srdečně zveme 
všechny bývalé i součastné členy.  
Svou závaznou účast potvrďte do 
2. 9. 2007 na emailovou adresu 
junakpozlovice@seznam.cz nebo 
SMS na tel. 603791406, 774 023 215, 
605 547 206.
  
 Nevíme, kam Vás všechny vítr 
zavál, tak Vás prosíme o předání 
této informace i ostatním členům,  
o kterých víte. 

Oddíl starších  Pozlovice

Vážení občané,
rada i zastupitelstvo obce jsou 
velmi často postaveni před nelehká 
rozhodnutí. Nejinak tomu bylo i v 
případě letní zahrádky s přístřeškem 
vedle sochy Sv. Jana Nepomuckého 
v centru obce. Zahrádky jsou 
vyhledávaným místem pro řadu turistů 
i Vás, občanů Pozlovic, jsou zpestřením 
nabídky služeb. Není tak daleko doba, 
kdy jsme přijížděli ze zahraničí a našim 
sousedům záviděli, že si mohou v 
centrech historických měst dopřát kávu 

a občerstvení pod širým nebem. Rada 
obce i stavební komise jsou si vědomi 
toho, že těsné sousedství se sochou není 
ideálním prostorem pro letní zahradní 
restauraci, ale bohužel kompromisní 
řešení jsme nenalezli.   
 Žádosti spol. FAKT spol.  
s r.o. jsme proto vyhověli s tím, že se 
jedná o stavbu dočasnou po dobu čtyř 
měsíců. Byly stanoveny podmínky pro 
úpravu přístřešku, aby co nejméně na 
sebe upoutával pozornost. Zamítnutím 
žádosti bychom uchránili hezký pohled 

na zákoutí s nemovitými kulturními 
památkami, ale nebylo by nutné zrušit 
jedno pracovní místo obsluhujícího 
personálu? Podnikání vnímáme 
nejen jako snahu vytvářet zisk, ale  
i příležitost k zaměstnání. Chceme, aby 
centrum obce bylo živým prostorem. 
Proto rada obce po doporučení 
stavební komise s umístěním zahrádky 
mezi sochu sv. Jana Nepomuckého 
a pizzerii souhlasila. Vaše názory na 
letní posezení „U Jána“ přivítáme a při 
dalším rozhodování rádi zohledníme!

Ing. Olga TkáčováReakce k článku Líbí se vám?

Líbí se vám? Ing. Eva Kristová

 Líbí se vám poslední  „vylepšení“ pohledu na naši 
kulturní památku – sochu Sv. Jana Nepomuckého a zároveň 
nepěkný pohled na udržovanou, jedinou pozlovskou sýpku? 
Nechtěla jsem věřit svým očím, když jsem nedávno poprvé 
uviděla umělohmotnou, jedovatě zelenou markýzu, téměř 
nalepenou na zábradlí sochy. Barokní socha, 
vůbec každá socha, potřebuje svůj prostor a 
tato  ho neměla nadbytek, i když neexistovala 
letní zahrádka. Volba názvu pizzerie U Jána a 
teď dokonce stejný název pro letní zahrádku 
byl chytrý tah a předpokládala jsem, v případě 
pizzerie, že si majitelé budou vážit tak vzácného 
sousedství. Začala jsem pochybovat už loni při 
otevření ještě nezastřešené letní zahrádky – proč, 
když  je uvnitř pizzerie většinou dost volných 
míst?  Zelená markýza včetně letní zahrádky je 
škaredou skvrnou na krásně upraveném centru 
vesnice a obojí by nemělo být v tak těsné 
blízkosti nedávno opravené sochy.
 Informovala jsem se u pracovnice 
Krajského úřadu památkové péče i u pracovnice Odboru 
životního prostředí na Městském úřadě v Luhačovicích. 
Socha nemá ochranné pásmo a je tedy na zastupitelstvu obce, 

co povolí a co ne. Na obecním úřadě jsem se dozvěděla, že 
markýzu povolili a že ten výsledek je asi vůči soše Sv. Jana 
necitlivý. Zatím jsem neměla výhrady k činnosti zastupitelstva, 
je za ním kus práce – hřiště, pěkně upravené centrum obce, 
vyčištění prostoru okolo Božích muk a postavení altánku, 

v y b a v e n í 
v e s n i c e 
u k a z a t e l i , 
m a p a m i . 
P o v o l e n í , 
které se týká 
letní zahrádky 
a markýzy se 
mně hrubě 
nelíbí a pokud 
se najdou 
občané se 
s t e j n ý m 
názorem, měli 
by využít 

dostatečného počtu úředních hodin obeního úřadu a svůj 
názor by měli příslušnému pracovníkovi sdělit.
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Školní kuchyň MŠ

 Chceme Vám tímto přiblížit 
práci a možnosti školní kuchyně při 
Mateřské škole v Pozlovicích.
 V současné době se o mlsné 
jazýčky a někdy i hladová bříška našich 
dětí starají 3 pracovnice.
 Přes den připravujeme ranní 
snídani, ovocnou svačinku, oběd a 
odpolední svačinku. Pitný režim je 
samozřejmostí pro děti během celého 
dne. Oběd připravujeme nejen pro naše 
malé školkáčky, ale i pro pozlovické 
žáky, kteří navštěvují 2. stupeň 
Základní školy v Luhačovicích a 
pozlovické důchodce, kteří si odnášejí 
oběd v jídlonosičích.
 Snažíme se, aby děti byly 
spokojené nejen s činnostmi, které 
jim umožňují paní učitelky, ale aby si  
s odstupem času vzpomněly i na to, 
jak jim paní kuchařky připravovaly 
to, či ono. Jsou jídla, která mají děti 
rády, např. moučná jídla, milánské 
špagety, vůbec mleté maso a rodiče 

divte se, poslední dobou je to i rybí 
filé – pangasius. Mezi méně oblíbená
patří jídla luštěninová, játra, vařené 
hovězí maso. S pomocí různých 
návodů a předpisů hledáme takové 

recepty, které odpovídají doporučením 
racionální stravy a zároveň, aby obědy 
děti lákaly.
 Vloni na podzim proběhla ve 
školce akce „Dýňový den“, kdy jsme 
celý den připravovaly pokrmy z dýní. 
Akce se setkala s velkým ohlasem. 

Vyšla i naše Dýňová kuchařka, kterou 
máme v plánu každoročně rozšiřovat o 
další netradiční recepty. 
 Poslední mimopracovní akcí 
byl Den matek, kdy jsme připravily 
maminkám, babičkám, ale i tatínkům 
a dědečkům ochutnávku pomazánek, 
které děti konzumují na svačinky. 
Velký úspěch měla pomazánka 
mrkvová s medem, na kterou Vám 
dáváme recept:
½ másla, 1 menší mrkev, 2 lžíce 
medu. Mrkev nastrouháme na jemném 
struhadle a rozšleháme s máslem a 
medem. Jednoduché a velice dobré. 
Zkuste si ji udělat.
 Jinak je naším zájmem 
vařit pro co nejvíce malých 
dětiček, žáků i babiček a dědečků  
v důchodě. Přijďte se do školky 
podívat, poinformovat, budeme se na 
Vás těšit.

Alena Kubáčková, vedoucí ŠJ MŠ Pozlovice

Náprava řeči Hana Fučíková, učitelka MŠ Pozlovice
 V naší MŠ v Pozlovicích 
pracuje již od roku 1991 kroužek na 
nápravu řeči. Za ty roky jím prošla 
spousta dětí a já mám velkou rodost 
ze všech dětí, které byly úspěšné a 
odcházely do 1. třídy ZŠ se správnou 
výslovností všech hlásek.
 Základním předpokladem pro 
zdravý vývoj řeči je sluch, intelekt a 
podnětné prostředí. Podnětné prostředí 
– to je téma na tlustopis. Logopedické 
potíže mohou vaše dítě úplně vyčlenit 
z kolektivu. Ostatní děti bývají 
nemilosrdné a mohou se tak dlouho 
posmívat, až se váš syn nebo dcera 
začne za svou řeč stydět.
 Proč některé děti mluví 
správně a jiné mají potíže? Příčin je 
řada – může to být špatná motorika 
jazyka, přesněji ochablá špička. Často 
vyniká dlouhodobým používáním 
dudlíku, ale také se může zdědit. 

Rozhoduje také špatný řečový vzor 
rodičů – mluví na děti příliš rychle 
a nevýrazně vyslovují. Odchylky v 
řeči ale mohou vzniknout také tím, 
že rodiče s dětmi příliš nemluví. 
Různé dětské zkomoleniny považují 
dokonce za roztomilé a žvatlavě je 
po dítěti opakují. Ukáže-li dítě, že  …
tam  je „tocicta”, rozhodně to po něm 
neopravujeme, ale přesvědčíme, že …
to je opravdu moc pěkná kočička. Dítě 
tak ,,dostává do ucha“ správný vjem 
slova.
 Jak pomáhat dětem rozvíjet 
řeč?
 podporovat dítě ve vyjadřování 
(nebrzdit jeho touho po vyjádření 
omezováním ,, buď potichu“) 
 číst s ním pohádky, prohlížet 
obrázkové kníhy, popisovat obrázky, 
situace
 nedávat najevo netrpělivost  

u dětských  sdělení, naopak naslouchat 
jim a zajímat se o ně
 vést děti ke sdělování citů  
a prožitků a být dětem vzorem klidnou 
a přehlednou mluvou.
 Bohatá, správná a suverénní 
řeč je příčinou, že dítě je častěji 
hodnoceno jako nadané a inteligentní, 
než je tomu u dětí s nevýraznou chudou 
nebo málo obratnou řečí. Pro ostatní 
děti je přitažlivé především takové dítě, 
které se bohatě, přehledně a správně 
vyjadřuje. Vidíme to u nás v MŠ 
každý den, jak jsou tyto děti oblíbené 
v různých dětských skupinách a hrách, 
zatímco nedostatek obratnosti v řeči 
ztěžuje vytváření bližších přátelství.
 Přeji všem rodičům velkou 
trpělivost s dětmi a všem dětem, aby 
se jim při nápravě řeči dařilo a byly 
úspěšné.

 Dýňová slavnost Blanka Novosadová, učitelka MŠ

 Když skončilo léto a začal 
nový školní rok, přemýšleli jsme, jak 
bychom ještě rozzářili naši školičku, 
do které se pomalu vkrádal pochmurný 
podzimní čas. A nápad – přišel! Stačila 
malá exkurse kolem místních zahrádek. 
Byly tam – malé i velké, tlusté i 
podlouhlé, zelené, žluté až skoro zlaté 
– DÝNĚ.
 Následovaly přípravy, které 

zaměstnaly nejen zaměstnance MŠ, 
kteří chystali program, výzdobu, 
recepty i s pohoštěním, ale i rodiče  
s dětmi. Ti se postarali o takové 
množství dýní všech druhů, barev a 
velikostí, že jsme něco takového vídali 
jen na stránkách časopisů.
 A pak to jednoho podzimního 
odpoledne vypuklo! Ze zahrady MŠ 
se ozýval výskot dětí, které se během 

dne v MŠ na večerní slávu posilňovaly 
pokrmy speciálně připravenými 
z dýní. A sílu a výdrž tedy měly! 
Až do večerních hodin soutěžily  
v takových disciplínách jako je: slalom 
mezi dýněmi, běh s dýní, převážení 
dýní na kolečkách o závod atd. Když 
se zešeřilo, rozsvítily se první dýně 
- lampy, které osvětlovaly zvláštní 
křižovatku, po které jezdily vlaky  
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Jarmila Malaníková, učitelka MŠAngličtinka v mateřské škole

 pokračování ze str. 5

 „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi 
člověkem“ říká se už od pradávna. I 
naši malí předškoláčci už nakoukli 
do tajů cizího jazyka. V letošním 
školním roce  jsme začali  s kroužkem 
angličtiny. Děti se seznamují s cizím 
jazykem nenásilnou hravou formou 
pomocí didaktických a pohybových 
her, zpěvem písní, vykreslováním 
obrázků, které anglicky pojmenovávají, 
rády mezi sebou soutěží, která skupina 
uhádne více slovíček dle obrázků, 
dáváme si hádanky, hledáme různé 
předměty, hrajeme anglické pexeso 
apod. Děti se také učí vnímat anglicky 
mluvené slovo.
 Scházíme se jedenkrát týdně 
v odpoledních hodinách po dobu 30 
– 40 minut. Děti jsou po celodenním 

pobytu v mateřské škole už často 
unavené a také je to velmi krátká doba 
na procvičení a upevnění  nových 
poznatků. Rozhodli jsme se proto, že 
naší angličtince dáme větší prostor a 
začneme s její výukou u předškolních 
dětí v dopoledních hodinách v MŠ.
 A proč se učit angličtinu už 
v předškolním věku? Možná jste se už 
setkali s rodinami, kde děti vyrůstají 
v dvojjazyčném prostředí. Další 
jazyk je pro ně stejně přirozený jako 
mateřský, protože se s ním setkávají 
pravidelně a v běžných životních 
situacích. Je to věk, kdy si dětí osvojují 
některé návyky mnohem snadněji než 
ve věku pozdějším.
 Většina našich dětí ovšem 
takovou možnost nemá. Rodiče, kteří 

chtějí podchytit zájem a schopnosti 
dětí už dříve než jdou do školy, mají 
možnost se buď s dětmi věnovat 
angličtině doma sami, sehnat si 
zkušeného soukromého lektora, anebo 
přihlásit dítě na předškolní angličtinu 
v MŠ nebo v jazykovém kroužku. V 
žádném případě by však nemělo jít 
v tomto věku o „učení“ jako ve škole. 
Je důležité u dětí probudit zájem o 
jazyk a spojit ho s aktivní zábavou a 
hrou.
 Věřím, že se nám bude naše 
nová aktivita v MŠ dařit a těším se 
na ni. Dále bych si moc přála, aby 
tato naše snaha měla  pokračování 
a podařilo se nám navázat v dalších 
letech spolupráci se ZŠ.

Blanka Novosadová, učitelka MŠ

z dětí řízené paní učitelkou. Byla to 
krása, ale přesto velké finále teprve 
přišlo! Byla to soutěž o nejkrásnější 
(nejstrašidelnější, nejmenší a největší) 
vyřezávanou dýni. Ty si doma děti s 
rodiči vlastnoručně vyrobily a přinesly 
k nám na zahradu. Bylo to překvapení 
pro nás pro všechny, tolik nápadů, jak 
vyzdobit dýni, jsme opravdu nečekali.
Bohužel rozsvícením těchto strašidelně 
krásných výrobků to všechno skončilo.

My jsme se jen mohli radovat, že tyto 
skvosty zdobily okolí naší MŠ do 
prvních zimních dní.
 A cože se to vlastně dělo 
tam u nás v MŠ Pozlovice? Byla to 
1. DÝŇOVÁ SLAVNOST. Pevně 
věříme, že nebyla poslední, a proto 
připomínáme v těchto jarních měsících 
všem, kteří se znovu chtějí pobavit  i na 
podzim – SAĎTE, SAĎTE, SAĎTE!!! 
Co? No přece DÝNĚ!

Nadace
Děti – Kultura – Sport 
poskytla v letošním 
roce grant Mateřské 
škole Pozlovice na 
vybavení školní zahrady 
lanovkou, výše grantu 
bude oznámena  při 
slavnostním předání 
v neděli 24. 6. 2007 
v Uherském Hradišti.

 Ve dnech 4. - 5. 8. 2007 se zástupci obce 
a spolků zúčastní Letních slavností v našem 
družebním městě Rajecké Teplice. V rámci 
této akce vystoupí Dívčí saxafonový orchestr 
z Luhačovic  a naše mažoretky. I tato akce, stejně jako 
Slet čarodějnic, je spolufinancována Evropskou unií 
z fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bíle 
Karpaty v rámci projektů ,,Místní spolkové slavnosti 
- specifický cíl turistů a lázeňských hostů”

 7. 9. 2007 od 16.30 
hod. vystoupí v altánu ve středu 
obce dětské folklorní soubory 
v rámci XV. Mezinárodního 
folklorního festivalu „Písní 
a tancem“. Občerstvení pro 
vás zajistí Český svaz žen 
Pozlovice.
 Nadace Di – Kultura 
– Sport poskytla grant TJ Sokol 
Pozlovice ve výši 10 tis. Kč na 
dry pro fotbalový oddíl žáků.

 V září vyjde kniha 
o životě významného občana 
naší obce JUDr. Jana Haluzy. 
Slavnostní křest se uskuteční 
v sobotu 8. 9. 2007 odpoledne 
v rámci Mezinárodního 
folklorního festivalu dětských 
souborů Písní a tancem.
 Přípravy na vydání 
publikace o Pozlovicích 
pokračuje tříděním a vybíráním 
fotografií.
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ČSŽ7. Slet čarodějnic

Občanské sdružení Tradice Bílých KarpatPodpora regionálních výrobků a služeb

 Krajina Bílých Karpat na 
pomezí Moravy a Slovenska na první 
pohled pohladí po duši. Soužití zdejších 
lidí s přírodou je jedním z příkladů 
dochované harmonie přírodního a 
kulturního dědictví, což dosvědčuje 
vyhlášení Bílých Karpat Biosférickou 
rezervací UNESCO.
 Uvědomujeme si tyto hodnoty 
a chceme prostřednictvím ochranné 
známky Tradice Bílých Karpat® 
pomáhat udržovat a rozvíjet pestrost 
tohoto zděděného bohatství. 
 Regionální ochranná známka 
Tradice Bílých Karpat® je určena 
všem producentům, zemědělcům, 
řemeslníkům, firmám   a jejich 
výrobkům i službám. Pomůže při 
zviditelňování výrobků i fi r e m , 
současně bude posilovat 
k o n k u r e n c e s c h o p n o s t 
výrobků a služeb a 
jejich uplatnění na trhu. 
Podporou výrobců přispěje 
k hospodářskému oživení 
zdejšího kraje a napomůže 
obnově regionálního trhu. 
Pro zákazníky se stane 
zárukou kvality, kterou 
musí každý produkt 
chráněný touto známkou, 
dosahovat. V neposlední 
řadě vytváří ochranná 
známka Tradice Bílých 
Karpat® pocit sounáležitosti lidí 
žijících v Bílých Karpatech a deklaruje 
jejich příznivý vztah k tomuto kraji.
 Garantem systému udělování 

ochranné známky je Občanské 
sdružení Tradice Bílých Karpat. 
Žádosti o udělení známky Tradice 
Bílých Karpat® posuzuje Komise pro 
udělování ochranné známky složená 
ze zástupců producentů, samosprávy 
a státní správy, pracovníků z oblasti 
ochrany přírody a profesních sdružení. 
 Výrobky, služby či produkty 
musí splnit kritéria, jež jsou zaměřena 
především na kvalitu, tradici výroby v 
regionu, místní původ užitých surovin 
a šetrnost k životnímu prostředí. Za 
stejných podmínek může získat právo 
na užívání ochranné známky výrobce 
či poskytovatel služeb pro veškerou 
svoji profesní činnost. V tomto případě 
je jedním ze základních kritérií fyzická 
přítomnost výrobny (provozovny) 

v regionu.
 Osvědčení o udělení 
ochranné známky 
Tradice Bílých Karpat® 
má platnost dva roky. Po 
jejich uplynutí je možné 
jeho platnost potvrdit 
formou zjednodušeného 
certifikačního řízení, 
které zkoumá, zda jsou 
požadovaná kritéria 
výrobcem plněna stejně, 
jako po celou dobu od jejich 
prvního prověřování.
Dosavadní praxe u nás i 

v zahraničí jednoznačně potvrzuje, 
že systém regionálních ochranných 
známek přináší užitek, a proto se 
s nimi budeme setkávat stále častěji. 

Již nyní existují výrobky s ochrannými 
známkami na Šumavě či v Krkonoších. 
V sousedních Beskydech jsou první 
výrobky označovány ochrannou 
známkou Vyrobeno v BESKYDECH® 
a na slovenské straně Bílých Karpat 
vznikla sesterská značka Tradície 
Bielych Karpát.
 Ochranná známka Tradice 
Bílých Karpat® je tedy výzvou pro 
místní výrobce a poskytovatele služeb, 
kterým přináší nový způsob propagace 
a zviditelnění jejich produktů služeb.

Veškeré informace je možné získat
u nositele projektu, kterým je 

Občanské sdružení
 Tradice Bílých Karpat,

Hostětín 4, 687 71 Bojkovice,
 tel.: 572 641 040, tbk@ecn.cz , 

www.tradicebk.cz.

 Projekt regionální ochranné 
známky Tradice Bílých Karpat® 
získal finanční podporu ze 
zahraničních zdrojů. Tento projekt 
je spolufinancován Evropskou unií. 
K jeho  realizaci bylo využito prostředků 
Fondu mikroprojektů spravovaného 
Regionem Bílé Karpaty. Současně 
je podpořen ze zdrojů Rozvojového 
programu Spojených národů – Fondu 
životního prostředí (UNDP-GEF) 
prostřednictvím Nadace Partnerství a 
FOA – nadačního fondu pro ekologické 
zemědělství.

Veškeré informace je možné získat
u nositele projektu, kterým je 

Občanské sdružení
 Tradice Bílých Karpat,

Hostětín 4, 687 71 Bojkovice,
 tel.: 572 641 040, tbk@ecn.cz , 

www.tradicebk.cz.

My vás tady vítáme, už v tom zase 
lítáme, od rána do noci, už nám není 

pomoci. . .
Tento  úryvek čarodějnické  písničky, 
jejíž autorkou  je Martina Matulíková, 
se již posedmé nesl Pozlovicemi při 
oslavách Filipojakubské noci. Na 
náměstíčku u hudebního altánu se slétly 
nejen čarodějnice z Pozlovic, ale i jejich 
kamarádky z celé České republiky a ze 
zahraničí. Typovali jsme, že čarodějky 
z našeho družebního města Rajecké 
Teplice jsou z největší dálky, ale že 
přiletí čarodějka až z Pensylvánie, to 
nás všechny překvapilo. Účastnice 
ozdravného pobytu na hotelu Pohoda 
oživily program čarobikem a přeletěly 
Pozlovice svým pětimetrovým 
dopravním prostředkem „KOSTI - 

QUATRO“. Některé čarodějky byly 
opravdu odporné a neměly problém 
uspět v soutěži o nejoriginálnější oko. 
Pohonných hmot jsme měly dostatek, 
a tak přelet obcí se zastávkou u Aničky 

proběhl bez nesnází. Komu došlo palivo, 
tak mohl natankovat u Hájků na Nivách. 

Na výletišti TJ Sokol, všechny čekala 
HUDBA  - TANEC - PITÍ - ŽVANEC. 
Soutěžilo se, vyhodnocovalo, 
prodávalo, rozdávalo a hezké na tom 
bylo to, že se bavily celé Pozlovice.
Všichni organizátoři jsou úžasný tým 
a není to pro ně lehké, když ostatní 
se baví a oni musí poskytnout služby, 
pro pobavení všech. Všem patří velké 
poděkování od těch nejstarších u vstupu, 
až po ty nejmladší, co vystupují nebo 
sbírají použité kelímky. Poděkování 
patří i obci, Pavlu Matulíkovi, Ivě 
Dědkové, Zdenku Kalusovi, Oskarovi, 
prostě všem, všem, všem......
Věříme, že sluníčko nás nezklame 
a při příštím 8. sletu nás
 všechny opět zahřeje. 
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SDH Pozlovice Tomáš Martinec, velitel SDH

 Máme za sebou druhé čtvrtletí 
roku 2007 a vedení sboru  se rozhodlo 
v tomto období pro výraznou pomoc 
svým mladším členům. Vyslyšeli 
jsme jejich prosbu o nákup přenosné 
požární stříkačky v úpravě pro požární 
sport. Vzhledem k velké finanční
náročnosti bylo nutné nejdříve nějaké 
prostředky získat. To se podařilo v 
rámci „železné soboty“, ze které bylo 
získáno bezmála 50% potřebné částky, 
zbytek dofinancoval sbor z vlastních
zdrojů. Teď se družstvo zúčastňuje 
závodů v celém okrese, zapojených do 
tzv. Zlínské ligy. Sportovní zápolení 
hasičů viděli občané i v Pozlovicích, 
kdy se v sobotu 9.června na fotbalové 
hřiště sjelo všech 9 sborů 13. okrsku a 
začalo soupeření v disciplínách požární 
útok, štafeta družstev a jednotlivci. 
Umístění našich družstev - v kategorii 
starší žáci 3. místo, ženy 1. místo, muži 

„B“ 3. místo a muži „A“ 4. místo.  
V jednotlivcích skončila Jitka Pokorná 
na 2. místě za ženy, v mužích jsme 
obsadili 5. - 7. a 9. místo. Celý den 
byl zakončený taneční zábavou se 
skupinou Scarlet Rose.
 V květnu jsme se zúčastnili již 
13. hasičské pouti na Maleniskách, kde 
v průvodu vlajkonošů byl vidět i náš 
prapor. Poprvé ve zrekonstruovaném 
centru obce proběhlo tradiční stavění a 
kácení máje, letos v duchu cestování. 
Další velkou ztrátu přinesly poslední 
květnové dny, kdy zvon oznámil 
úmrtí bývalého velitele pozlovského 
sboru a poté velitele celého 13. okrsku 
p. Josefa Krajči. Zesnulého na jeho 
poslední cestě doprovodili zástupci 
všech okolních sborů. 
 Suché, horké a větrné jaro 
zaměstnalo jednotku 2. 4. před 
polednem, kdy se v obci Podhradí 

vymklo vypalování trávy kontrole 
a požár zasažené plochy byl s jednotkou 
HZS Luhačovice uhašen. Strojníci 
a velitelé jednotky SDH se v dubnu 
také zúčastnili pravidelné cyklické 
odborné přípravy. Poslední výjezd 
se uskutečnil 13.6., kdy byl v pravé 
poledne vyhlášen poplach v obci Horní 
Lhota, a to požár budovy. Naštěstí se 
jednalo o planý poplach a jednotka se 
mohla vrátit zpět na základnu.
 Rádi bychom poděkovali všem 
občanům, kteří nachystali před svoje 
domy železný šrot a dopomohli tak  
k pořízení techniky pro mládež. Nejen 
naši mladší členové, ale i spousta 
družstev z okolí se představí 1.7. na 
fotbalovém hřišti v soutěži „O pohár 
starosty obce“. Přijďte si zpříjemnit 
první prázdninovou neděli a povzbudit 
naše zástupce.

Výsledky okrskové hasičské soutěže - Pozlovice 9.  června 2007

pořadí družstvo štafeta útok pořadí družstvo štafeta útok
mladší žáci mladší žákyně

1. Podhradí 47.0 25.45 1. Biskupice 49,5 25.45
starši žáci starší žákyně

1. Podhradí A 37.0 21.75 1. Ludkovice 40.5 24.46
2. Ludkovice 36.5 23.46 2. Biskupice 37.0 30.33
3. Pozlovice 42.0 24.09 dorostenkyně
4. Podhradí B 43.0 46.84

1. Biskupice 1m 34.0s 39,60
5. Polichno diskvalifikace

dorostenci ženy
1. Luhačovice 1m 21,5s 31.46 1. Pozlovice 1m 24.5s 28.72
2. Polichno diskvalifikace 2. Biskupice 1m 31s 36.16

muži 3. Luhačovice 1m 27s 44.67
1. Řetechov 1m 11s 28.32 jednotlivci ženy

2. Podhradí B 1m 14s 28.06 1. Kříčková Lucie Luhačovice 27.0

3. Pozlovice B 1m 14.5s 29.40 2. Pokorná Jitka Pozlovice 27.0
4. Pozlovice A 1m 15s 33.64 jednotlivci muži

5. Podhradí A 1m 17.5s 31.97 1. Šůstek Ladislav Luhačovice 21.5

6. Biskupice B 1m 13s 40,03 2. Jahoda Jiří Řetechov 23.0
7. Ludkovice B 1m 20s 35.30 3. Máčala Michal Řetechov 23.0
8. Pradliska 1m 16s 39.56 4. Štěpánů Pavel Pradliska 24.0
9. Luhačovice A 1m 11s 45.35 5. Pinkava František Pozlovice 25.0
10. Biskupice A 1m 14s 46.87 6. Martinec Tomáš Pozlovice 25.5
11. Kladná Žilín 1m 25s 53.06 7. Kolařík Jan Pozlovice 26.0

12. Polichno diskvalifikace 8. Krajíček Luhačovice 30.5
13. Luhačovice B diskvalifikace 9. Sedlář Václav Pozlovice 35.0
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Soutěž

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Pozlovice a Obec Pozlovice
vyhlašují

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU
A NEJHEZČÍ VÝZDOBU BALKONŮ A OKEN
U RODINNÝCH DOMŮ V OBCI POZLOVICE

V ROCE 2007

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Pozlovice ve spolupráci s Obcí Pozlovice
vyhlašují veřejnou soutěž  o nejhezčí výzdobu předzahrádky a nejhezčí květinovou výzdobu balkonů a oken
u rodinných domů v obci Pozlovice  v roce 2007 v rámci zkrášlení obce při zlepšování životního prostředí

pro všechny občany i návštěvníky obce Pozlovice.

I.
Podmínky účasti v soutěži:

 1. Vlastníci nebo nájemníci rodinných domů se k účasti v soutěži nepřihlašují.
 2. Hodnotící komise bude pochůzkou hodnotit samostatně dvě kategorie výzdoby:
 - předzahrádky rodinných domků větší než 10 m²
 - balkony větší než 2 m nebo min. 2 okna o celkové délce 2 m
 3. Hodnocení bude v termínu: k datu 26. 7. 2007 – sv. Anna
 4. Vyhlášení výsledků hodnocení bude publikováno na infokanále
 5. Do soutěže budou zahrnuty pouze rodinné domky a předzahrádky v souvisle zastavěném území obce,    
 jejichž předzahrádky, balkony a okna jsou dobře viditelné z veřejného prostranství.

II.
Hodnotící kritéria:

 
 1. Předzahrádky: 2. Balkony a okna rodinných domů:
 - Okrasné a ovocné stromy, jejich tvar a údržba - Květinová výzdoba a její ošetřování
  - Okrasné a ovocné keře, jejich tvar a údržba - Bodová stupnice: 5 bodů za nejlepší předzahrádku    
  - Květinová výsadba, její údržba    nebo nejhezčí balkon nebo okna.    
  - Trávníky, jejich ošetřování
 - Celkový dojem osázení a ošetřování

III.
Odměny za nejhezčí předzahrádky a balkony:

 Budou předány hodnotné nepeněžní odměny pro první 3 místa v každé kategorii.

 V Pozlovicích dne 1. 6. 2007

ČZS ZO Pozlovice

Emil Malaník
předseda ZO ČZS

Karel Hetmer
hospodář ZO ČZS

Ing. Olga Tkáčová
starostka obce

Červen
Červen studený – sedlák krčí rameny.

Netřeba v červnu o déšť prositi, 
přijde, jak začnem kositi.

Červen-li více suchý než mokrý 
panuje, dobrým vínem naše sudy 

naplňuje.
Medardova kápě čtyřicet dní kape. 

(8. června)
Když prší na Jana Křtitele, prší pak 

čtyři neděle. (24. června)

Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.

Slunce peče – déšť poteče.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Svatá Markyta hodila srp do žita. 
(13. července)

Na Máří Magdalénu očekávej jistý 
déšť. (22. července)

Jak teplý svatý Jakub, tak studené 
Vánoce. (25. července)

Srpen
Co srpen nedovaří, to už září 

nedosmaží.
Když je v srpnu ráno hojně rosy, mají 

z toho radost vosy.
Mlhy na lukách, potocích a řekách 

v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 

(24. srpna)

Pranostiky
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Bc. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Sňatky 
 

Jana Kubáčková a Martin Sloboda                    Hlavní 132 
Gabriela Ulrichová a Miroslav Polomík              Hlavní 40

 
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. 

 
Významná životní jubilea – I. čtvrtletí 2007 

    
Jiří Martinec Nivy 224 70 let 
František Šimoník Leoše Janáčka 124 70 let 
Josef Jurák A. Václavíka 234 81 let 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 81 let 
Ludmila Kolářová Hlavní 54 84 let 
Jarmila Hrubošová Za Potokem 237 85 let 
Aloisie Matulíková Hlavní 94 86 let 
František Matulík Pod Větrníkem 98 86 let 
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 86 let 
Miroslav Talaš Za Potokem 7 87 let 
Františka Tomášková Nivy I. 252 87 let 
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 88 let 
Františka Kubáčková Pod Větrníkem 60 92 let 
JUDr. Jan Haluza A.Václavíka 232 93 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 93 let

            Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové „občánky“ 
 

Philip David Cícha  Nivy II. 271 
Daniel Kolář                   Leoše Janáčka 131 
Kristýna Pijáková                 Ludkovická 112 
Vanessa Jordánová                   Hlavní 362 
Alexej Bednařík                   Nivy 219 
Ondřej Kubáček                   Hlavní 183 
Filip Podloucký                   Hlavní 303 

 
Rodičům srdečně blahopřejeme. 

 
Naše řady opustili 

 
Libuše Janíčková A. Václavíka 140 88 let 
Lubomír Čmelák Hlavní 62 70 let 
Anežka Talašová Za Potokem 7       82 let 
Josef Krajča Pod Větrníkem 30 66 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
 

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 
sdělte to prosím na Obecní úřad Pozlovice 

tel: 577 131 002. 

Vydal Obecní úřad Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel., fax: 577 131 002   e-mail: obec@pozlovice.cz    www.pozlovice.cz       Číslo registrace: MK ČRE 16101 

Vážení občané, zastupitelé a členové spolků,         
přivítáme Vaše příspěvky do občasníku a Vaše náměty k tomu, co se chcete na stránkách tohoto periodika dozvědět. 
Občasník vychází v první jarní, letní, podzimní a zimní den. Uzávěrka vždy 14 dnů před vydáním. 

Pozlovský občasník II/07

●  1. července 
  hasičská soutěž pro mládež  
  “O pohár starostky obce” 
○  29. července 
  pouť ke sv. Anně, v centru obce   
   zahraje Provodovská šestka 
●  8. - 9. září 
  60. podzimní rybářské závody  
  “O putovní pohár  města Luhačovice“ 
○  15. září 
  Dětské rybářské závody 
●  22. září 
  Oslava 40 let skautingu v Pozlovicích 

 V sobotu 2. června 2007 se  
v Pozlovicích konal IV. sjezd spolužáků Střední 
školy v Luhačovicích, kteří v září 1948 usedli do 
školních lavic a které v červnu 1952 opouštěli.  
V letošním roce převážná většina z nich oslavuje 
70 let života. V luxusním pavilonu v parku 
přítomné jubilanty rodem z Biskupic, Dolní 
Lhoty, Horní Lhoty, Kladné-Žilín, Ludkovic, 
Luhačovic, Podhradí, Pozlovic, Řetechova  
a  Sehradic  uvítala   starostka  obce  Pozlovice  

Ing. Olga Tkáčová. Po fotografování u sochy Sv. Jana Nepomuckého pokračovalo 
úspěšné jednání sjezdu v Pizzerii u Jána k plné spokojenosti všech 36 účastníků.

Kulturní akce Emil MalaníkSetkání v Pozlovicích


