
V úterý 13. května 2008 převzala starostka obce Ing. Olga Tkáčová z rukou předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka a místopředsedkyně 

Miroslavy Němcové listinu o znovuudělení titulu městys Pozlovicím, který nám před 
250. lety udělila císařovna Marie Terezie. 

V sobotu 14. června 2008 proběhly oslavy této významné události.  
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Ing. Olga TkáčováÚvodní slovo starostky

Nový chodník

 Při psaní úvodního článku do 
občasníku vždycky přemýšlím 
nad tématem, kterým Vás 
mohu oslovit, které je právě 
aktuální. Dnes to pro mě není 
problém - hlavní událostí 
uplynulého čtvrtletí je 
rozhodnutí předsedy 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České 
republiky ze dne 23. 4. 
2008 o stanovení Obce   
Pozlovice městysem. 
Problémem je pro mě však 
již samotné oslovení Vás 
(nás), občanů či měšťanů, jak 
stojí v listině císařovny Marie 
Terezie! Když dovolíte, budu Vás 
nadále oslovovat občané, tolik se toho 

v našem každodenním životě nemění. 
Nadále nás čeká úsilí o co možná 

nejlepší podmínky pro život v 
místě, které jsme si vybrali 

pro život svých rodin. 
Navázali jsme na to, co 
se našim předkům před 
250. lety podařilo a co 
mělo zejména vliv na 
hospodářský rozvoj 
Pozlovic. I když s 
rozvojem průmyslu právo 
konat trhy přiznané Marií 

Terezií v r. 1758 ztrácelo 
na významu, bylo zařazení 

mezi městysi obrazem kvalitní 
občanské vybavenosti místa, 

jeho kulturní a společenské úrovně. 
Převod samosprávy pod národní 

výbory v r. 1954 pak na dlouhou dobu 
zrušil tradiční názvy. Novela zákona 
o obcích z r. 2006 nám umožnila návrat 
k tradicím. 
 Tak tedy - vážení občané,
dostává se Vám do rukou historicky 
první občasník vydaný Úřadem 
městyse Pozlovice. Právě před týdnem 
proběhly oslavy, ze kterých Vám 
přinášíme obrazovou reportáž. Práce 
na zajištění zdárného průběhu oslav 
nám neumožnila zpracovat občasník v 
obvyklém rozsahu. Foto však vypoví 
mnohdy více než slova. 
 
 Přeji Městysi Pozlovice 
a jeho občanům další rozkvět ve všech 
oblastech života!

 Na první pohled velmi 
jednoduchá záležitost - zrekonstruovat 
1,5 km chodníků se díky naší 
snaze současně vyřešit problém 
kabelizace nízkého napětí, nového 
veřejného osvětlení a rekonstrukce 
kanalizace v délce cca 300 m stala 
dosti komplikovaným dílem, které 
si vyžádalo nemalé úsilí. Pokud 
se podíváte na fotografie ze srpna 
loňského roku, vidíte mnohde zborcené 
chodníky z litých asfaltů lemované 
mohutnými betonovými stožáry s 
veřejným osvětlením různých druhů. 
Projet kočárkem některými úseky 
nebylo vůbec jednoduché. Stav po 
necelém roce, kdy zmizely dráty a celá 
trasa chodníků ze zámkové dlažby 
bez bariér je lemována jednotným 
veřejným osvětlením určitě nikoho 
nenechá na pochybách, že je to již 
úprava hodná městyse.

 To, že jsme byli schopni 
realizovat dílo v celém rozsahu, bylo 
výsledkem dlouhodobé přípravy od 
projektové dokumentace (2004), 
přes vypořádání majetkoprávních 
vztahů k pozemkům (2005), obstarání 
nemalého množství povolení a zejména 
finančních prostředků. Nejvýrazněji 
realizaci celého díla napomohlo získání 
prostředků ve výši 4,7 mil. Kč ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, 
2,3 mil. Kč z rozpočtu Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, 0,6 mil. 
z rozpočtu Zlínského kraje, částku 
2,4 mil. Kč na obnovu nízkého napětí 
uvolnila společnost E-ON. Zapojit tyto 
instituce do financování v jednom čase 
bylo základním předpokladem pro 
to, abychom byli schopni realizovat 
stavbu bez zadlužení obce. Tento cíl 
se nám podařilo naplnit a přestože 
mnozí z Vás byli po delší čas stavbou 

omezováni, dnes můžeme říci stálo to 
za to. Z rozpočtu městyse bylo na tuto 
akci dosud čerpáno 3,8 mil. Kč. 
 Stavba byla provázena i 
technickými problémy zejména z 
důvodu nedostatečných informací o 
stávajících podzemních vedeních. Za 
pochodu jsme museli řešit náročné 
detaily a mnohdy jsme museli 
hledat kompromisní řešení.  
 Děkuji všem, kteří se na 
realizaci díla podíleli, zejména 
zaměstnancům hlavního dodavatele 
- společnosti Strabag a.s. a hlavního 
subdodavatele NN a VO - spol. 
MOEL s. r. o., všem financujícím 
institucím, technických dozorům za 
práci odvedenou na tomto díle. Děkuji 
i Vám, kteří jste projevili toleranci při 
realizaci díla a nezbývá mně než popřát 
všem chodcům na tomto chodníku 
šťastnou cestu!

Ing. Olga Tkáčová
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Ing. Bronislava CoufalíkováZe starých kronik – stalo se před 80 lety

 V minulém občasníku jsem 
uvedla události z r. 1928 zaměřené 
na zemědělství. Nyní jsem vybrala 
další zajímavosti týkající se tentokrát 
výstavby rodinných domů v 
Pozlovicích a drobných živnostníků, 
tak jak je zaznamenal František Vank 
– kronikář a řídící učitel.  
 Vilu č. 115, kterou postavil farář P. 
Špička a která byla vlastnictvím místní 
Reiffeisenky, koupil strážmistr Josef
Šnoblt za 75.000,- Kč.
 Někteří zájemci koupili na farských 
pozemcích podle silnice (nyní ul. Leoše 
Janáčka – lokalita u Hvězdy) stavební 
plochy průměrně za 6 Kč za 1 m². Pod 
silnicí Čeněk Čermák, který hned 
se stavbou vilky započal, František 

Mikulčík a František Chupík, učitel; nad 
silnicí zahradník Pánek z Luhačovic, 
František Gergela a František Mlček, 
jižně od vilky Šnobltovy krejčí Alois 
Žmolík.
 Na podzim začali se stavbou nových 
domků Rudolf Martinec, řezbář v 
Pozlovicích na louce Štěpáníkově – 
koupil 1 m² za 15 Kč, Josef Mikulčík na 
pozemku svého otce a Čeněk Čermák 
na farském pozemku. Antonín Divoký, 
obchodník s vejci, mléčnými výrobky 
a zeleninou prodal svůj domek č. 91 
Františku Prokešovi - dělníkovi za 
15.000,- Kč a sám je teď v nájmu v nové 
vilce u Aloise Matulíka č. 105.
 Alois Malaník č. 38 rozšířil 
svůj stolařský závod, protože měl 

hodně zákazníků. Dodával stavební  
i nábytkové práce hlavně do Luhačovic, 
kde jeho firma požívá velmi dobré
pověsti. Přistavil novou dílnu v zahradě 
nákladem 50.000,- Kč. V jeho závodě 
pracuje 15 dělníků.
 Dosavadnímu nájemci Slámečkova 
hostince (nyní hostinec U Krajčů) 
vypršela nájemní doba. Při hostinci 
je zavedeno i řeznictví. Pan Slámečka 
zvýšil nájem z 5.000,- Kč na 8.000,- 
Kč. Dosavadní nájemce František 
Máčala upustil od nájmu a hostinec a 
řeznictví za žádaných 8.000,- Kč ročně 
převzal Augustin Žákovský, řezník v 
Luhačovicích. Pan Máčala nastoupil na 
jeho místo v Luhačovicích.

Obrazová reportáž z oslav 250. výročí udělení titulu městys Pozlovicím - 14. června 2008

svěcení chodníkupozvaní hosté

mažoretky ze ZŠ hry pro děti ve farské zahradě

Marie Terezie s družinou skupina hist. šermu Memento Mori
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

 
Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2008 

    
Jan Haluza A.Václavíka 232 94 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 94 let 
Františka Hrbáčková Ludkovická 148 89 let 
Miroslav Talaš Za Potokem 7 88 let 
Františka Tomášková Nivy I. 252 88 let 
Aloisie Matulíková Hlavní 94 87 let 
František Matulík Pod Větrníkem 98 87 let 
Marta Bětíková Pod Větrníkem 29 87 let 
Jarmila Hrubošová Za Potokem 237 86 let 
Ludmila Kolářová Hlavní 54 85 let 
Josef Jurák A. Václavíka 234 82 let 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 82 let 
Josef Ščuglík Nivy 265 80 let 
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 80 let 
Marie Černochová Pod Větrníkem 32 75 let 
Božena Bernátková Na Drahách 175 75 let 
Bedřiška Matulíková Podhradská 305 75 let 
Marie Bobková Leoše Janáčka 200 70 let 
Magdalena Matulíková  Nivy 216 70 let 

 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

 
Sňatky

Pavlína Bětíková a Vladimír Dubec        Leoše Janáčka 201
Hana Berentešová a Leoš Gergela       Řetechovská 312 a 308

 
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. 

 
Vítáme mezi námi nové „občánky“ 

Sabina Michálková                             Podhradská 89 
Štěpánka Hrabinová                        Řetechovská  304
Eliška Trávnická                                   Nivy I. 257 

 
Rodičům srdečně blahopřejeme. 

Naše řady opustili 
Josef Blahoš Za Potokem 8 89 let 
Františka Kubáčková Pod Větrníkem 60 92 let 
Emil Malaník Nivy I. 259       71 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
 

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 
sdělte to prosím na Úřad městyse Pozlovice 

tel: 577 131 002, e-mail: mestys@pozlovice.cz 

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel., fax: 577 131 002   e-mail: mestys@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. 

●  28. června 
  Den Luhačovické přehrady 
○  29. června 
  Soutěž mladých hasičů “O pohár  
  starostky městyse” - travnatá plocha 
  za MŠ  
●  26. července 
  Zábava TJ Sokol Pozlovice  
○  27. července 
  Pouť ke sv. Anně 

Kulturní akce SRPEN 
 

V srpnu když půlnoční vítr věje,  
bez deště slunečko hřeje. 

Srpnový déšť - jako ženský pláč. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Když srpen z počátku hřeje,  
ledový vítr v zimě dlouho věje. 

Na svatého Vavřince slunečnost,  
vína hojnost. (10. 8.) 

Vavřinec ukazuje,  
jaký podzim nastupuje. 

Přinese-li déšť svatá Helena,  
bývá otava dlouho zelená. (18. 8.) 

Jaké počasí o svatém Bartoloměji, 
takové bude i celý podzim. (24. 8.)

ZÁŘÍ
 

Září - máj podzimu. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Na Panny Marie narození  
vlaštovek shromáždění. (12. 9.) 

Jaké počasí zařídí Matouš,  
takové trvá čtyři neděle. (21. 9.) 

Přijde Václav, 
kamna připrav. (28. 9.) 

Svatý Václav víno chrání,  
po něm bude vinobraní. 

 
Noc-li chladná před Michalem,  
tuhá zima přijde cvalem. (29. 9.)

 
 
 
 
 
 

Pranostiky 
 

ČERVENEC 
 

Když prší na svatého Prokopa,  
promokne každá kopa.( 4. 7.)

 
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána,  

tolik už ostane. (8. 7.)
 

Zapláče-li Markyta,  
bude dešťů dosyta. (13. 7.) 

Pěkný den před svatým Jakubem  
slibuje pěkné žně. (25. 7.)


