
Vážení občané,
 léto je nenávratně za námi a my můžeme 
hodnotit jeho průběh. Bylo hezké? Bylo škaredé? 
Určitě bylo pro převážnou část z Vás časem 
odpočinku, relaxace a věřím, že jste načerpali 
síly do další práce. Přestože koupání v přehradě 
opět nebylo kvůli přemnoženým sinicím možné, 
rekreační a lázeňská zařízení na našem území 
navštívila řada hostů. Mnohým z nich možnost 
koupání v přehradě chyběla, ale ocenili jiné přednosti 
rekreace v Pozlovicích - jak o tom svědčí dopis od 
p. Strakové z Nymburka. Se skupinou svých přátel 
oceňuje čisté, upravené prostředí Pozlovic, klid, 
dobré služby, ochotné lidi. Velice mě tento dopis na 
závěr sezóny potěšil a je 
pochvalou Vám všem, 
kteří okolí svých domů 
udržujete upravené, 
vyzdobené květinami a 
kolemjdoucího dokážete 
obdarovat pozdravem 
a úsměvem. Poslední 
prázdninový víkend jsem 
strávila na cyklostezce 
podél Dunaje a z vlastní 
zkušenosti mohu říci, 
že vstřícný přístup a 
milé zacházení je v Rakousku samozřejmostí. Nic 
nás nestojí a určitě i Vás potěší, pokud spokojený 
návštěvník bude šířit o Pozlovicích dobré 
reference. 
 K oblasti přehrady dovolte pár slov. 
Zaokruhování komunikace kolem přehrady 
vybudované Povodím Moravy, s. p. podle 
dokumentace pořízené Městysem Pozlovice 
koncem června zlepšilo podmínky pro využití 
tohoto místa zejména pro in-line bruslení, cyklisty, 
nordic walking i turisty. Aby každý návštěvník 
na tomto okruhu měl dobrý pocit, je potřeba větší 
ohleduplnosti a vzájemné tolerance. Okruh není 

rychlostní dráhou a je potřeba dbát na něm o 
bezpečnost svou i ostatních uživatelů. Čistota vody 
v přehradě je dlouhodobým problémem, na jehož 
řešení intenzivně pracují zejména starostové z obcí 
nad přehradou ve spolupráci se Zlínským krajem 
a Povodím Moravy, s. p. Pro odkanalizování obcí 
je vypracována projektová dokumentace i žádost 
o financování z Operačního programu životní 
prostředí. Pokud bude žádost o financování projektu 
odkanalizování celé aglomerace úspěšná, můžeme 
ve velmi krátkém čase očekávat zlepšení situace. 
Kromě odkanalizování jsou Povodím Moravy s. p. 
připravovány dva projekty: první řeší vyčištění dna 
přehrady, jehož realizace je navrhována po ukončení 

přítoku splaškových vod 
do přehrady, druhý 
pak revitalizaci 
Luhačovického potoka - 
úpravy ústí do přehrady 
tak, aby nedocházelo 
ke splachům zeminy 
a rostlin do nádrže. 
Prozatím se nenašel 
investor, který by 
podle návrhu na využití 
Luhačovické přehrady 
realizoval další 

investice (lanové centrum, plážový volejbal, stezku 
zdraví atd.). Pro stavbu Koupaliště u Luhačovické 
přehrady je vypracována dokumentace pro stavební 
povolení, žádost o financování je v současné době 
projednávána. V harmonogramu prací je zahájení 
navrženo na září 2009, dokončení na červen 2010.
 V průběhu podzimu nás kromě obvyklé 
práce čekají volby do krajského zastupitelstva. 
Zahájení volební kampaně jste určitě již zaznamenali. 
Dovoluji si Vás, voliče, k těmto volbám pozvat ve 
dnech 17. a 18. října a popřát Vám dobrou volbu 
zástupců, kteří budou Vaše zájmy hájit v krajském 
zastupitelstvu. 
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Chodník na Hlavní ulici Ing. Olga Tkáčová

 V minulém čísle Pozlovského občasníku jsem Vás 
seznámila s průběhem rekonstrukce 1,5 km chodníků na 
ulicích Leoše Janáčka a Hlavní. Nyní Vám předkládám 
celkovou rekapitulaci financování této rozsáhlé stavby v
letech 2007 - 2008.

 Celkově lze říci, že cca 70 % finančních prostředků
bylo investováno z cizích zdrojů. Realizaci tohoto díla 
hodnotním jako dobrou investici pro zlepšení podmínek 
pro chodce, i když si koordinace subjektů sdružujících 
prostředky (ŘSZK, SFDI, ZK, E-ON, obec) a subjektů 
podílejících se na realizaci (společnosti Strabag, MOEL, RM 

GAS) vyžádala nemalé úsilí. Cíle formulované při zahájení 
této investice byly celkově naplněny, tj. odstranit betonové 
stožáry, realizovat nové VO, vyřešit problém s kanalizací v 
ul. Leoše Janáčka a vyspravit chodníky.
 Časový harmonogram bohužel nebyl dodržen, 

velkou komplikací bránící 
dokončení díla byl stav 
vozovky v úseku od čp. 
144 (bývalé Veselíkovo) po 
Děvín, kdy po dohodě s 
ŘSZK musela být posílena 
konstrukce vozovky. 
Taky jednání o realizaci 
velkoplošných vysprávek byla 
vázána na rozhodnutí ŘSZK o 
rozdělení částky ve výši 7 mil. 
Kč na opravy komunikací v 
celém Zlínském okrese. Z 

této částky bylo na území Pozlovic investováno 1,5 mil. Kč.
  
 Ještě jednou děkuji všem, kteří se na realizaci díla 
podíleli, za spolupráci a vstřícnost, jež vedly ke zdárnému 
dokončení díla.

Zdroje financování Částka v tis. Kč % podíl

Obec (Městys) Pozlovice 4.504 30,93

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 4.680 32,14

Zlínský kraj (ZK) 670 4,60

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) 2.300 15,80

E-ON 2.408 16,53

Celkem 14.562 100,00

Václav SedlářOdpady 

Vážení spoluobčané,
 vzhledem k ukončení skládky v Korytech řešíme přechodně 
ukládání stavební suti v areálu farmy Zálesí a.s. v bývalém silážním 
žlabu  (za dolním kravínem směrem na Ludkovice). Po jeho 
vyklizení a úpravách budete o způsobu ukládání suti informováni 
prostřednictvím infokanálu. Do té doby bude probíhat ukládání 
stavební suti beze změn.  Tuto  suť  bychom chtěli zhruba jedenkrát za 
rok podrtit a pak nabídnout jako recyklovaný podkladový stavební 
materiál. Dále jsme zadali ke zpracování „Studii kompostování a 
drcení bioodpadu“ současně s pořízením příslušných technologií 
a patřičného zázemí ve sběrném a hospodářském dvoře městyse 
Pozlovice. Výstavba by mohla být zahájena už v příštím roce. 
 Kvůli častým dotazům ohledně nejasností v třídění 
plastového odpadu do žlutých pytlů upřesňuji informace zveřejněné 
v jarním vydání Pozlovského občasníku.
 Kromě  PET lahví můžete do pytlů vkládat  také fólie  
z polyetylénu a polypropylénu (PE a PP), duté obaly pouze 
potravinářské a drogistické (např. od kečupu, jedlých olejů, 
šamponů, aviváží, plastových  tub apod.). Obaly po vyprázdnění 
vypláchněte a zmáčkněte. Nejsou to však všechny druhy plastů 
uvedené v symbolech na žlutém pytli. Ostatní plasty z kapacitních 
a ekonomických důvodů TS Zlín s. r. o. netřídí a do žlutých pytlů je 
nevkládejte. Kelímky od jogurtů (6 druhů materiálu), vaničky od 
másla, sádla, Ramy apod. budou zatím patřit do popelnice a větší 
plastové výrobky (židle, boby apod.) pak do velkoobjemového 
odpadu ve sběrném dvoře. Do pytlů rozhodně nepatří plasty 
znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, 
linolea a jiné výrobky z PVC.                                                           

Seznam plastových obalů s jejich označením 
podle druhů s tím, které plasty do žlutých pytlů 
VHAZOVAT a které NEVHAZOVAT: 



Ing. Bronislava CoufalíkováPřipojování staveb k místní komunikaci

 Připojování staveb (např. 
novostaveb nebo i stávajících 
rodinných domů) k místní komunikaci, 
umístění inženýrských sítí v silničním 
pozemku, zřizování vyhrazeného 
parkování, zřizování a provoz stánků, 
pořádání sportovních, kulturních a 
podobných akcí - to vše je upraveno 
zákonem o pozemních komunikacích. 
Povolování těchto úkonů na místních 
komunikacích v Pozlovicích zajišťuje 
místně příslušný silniční správní úřad, 
tj. Úřad městyse Pozlovice.
 Připojování stavby postavené 
na vlastním pozemku k místní 
komunikaci je jednodušší z pohledu 
vyřízení. V případě, že se mezi místní 
komunikací a vlastním pozemkem 
nachází ještě jiný pozemek, např. ve 

vlastnictví městyse, uzavírá městys 
se žadatelem smlouvu o výpůjčce 
potřebné části pozemku. Obdobně 
musí mít žadatel ošetřeno právo k 
pozemku jiného vlastníka. Samotné 
rozhodnutí o připojení k místní 
komunikaci vydává úřad městyse po 
předchozím souhlasném stanovisku 
Dopravního inspektorátu Policie ČR a 
vlastníka místní komunikace.
 Umístění inž. sítí v silničním 
pozemku se řeší rozhodnutím o uložení 
inženýrských sítí do tělesa místní 
komunikace. Tímto rozhodnutím se 
žadateli povoluje uložení sítí nikoliv 
samotná realizace. Žadatel má mimo 
jiné za povinnost uložit tyto sítě do 
chrániček z důvodu jejich ochrany. 
Uložení inženýrských sítí do pozemků 

ve vlastnictví městyse je zpoplatněno 
poplatkem za omezení užívání pozemků 
ve vlastnictví městyse. Jedná se o částku 
ve výši 150,- Kč/bm inženýrských sítí. 
Práce spojené s uložením inženýrských 
sítí se mohou realizovat až po vydání 
rozhodnutí o prováděcích pracech. 
Ukládka se provádí protlakem nebo 
překopem místní komunikace. 
Záleží na technických možnostech 
konkrétního případu. Pokud při těchto 
pracech dojde k ovlivnění silničního 
provozu, je potřeba předložit souhlas 
Dopravního inspektorátu Policie 
ČR a stanovisko Městského úřadu 
Luhačovice, odboru dopravy.
 Bližší informace získáte na 
úřadu městyse, kde Vám ráda poradím.
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 Vzhledem k tomu, že v 
roce 2008 byla dokončena obnova 
katastrálního operátu – digitalizace 
v katastrálním území č. 726885 
Pozlovice, dochází dle ustanovení § 3 
odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, k zásadní změně v určení 
osoby poplatníka daně z pozemků.
 Vlastníkům pozemků vzniká na 
zdaňovací období roku 2009 povinnost 
přiznat daň za pozemky, které byly 

dříve evidovány zjednodušeným 
způsobem (na listu vlastnictví nebyl u 
parcely uveden druh pozemku).
 Nově budou přiznávat 
digitalizované pozemky všichni 
vlastníci pozemků, bez ohledu na jejich 
případný pronájem.
 Vlastník, respektive společný 
zástupce spoluvlastníků těchto 
pozemků, je povinen podat do 31. 
ledna roku 2009 na Finančním úřadě 
v Luhačovicích daňové nebo dílčí 

daňové přiznání. Při vyplňování údajů 
v daňovém přiznání je třeba postupovat 
podle tiskopisu „Pokyny k vyplnění 
přiznání k dani z nemovitostí“ a pro 
správný výpočet daně z nemovitostí 
použít údaje z aktuálního výpisu z 
katastru nemovitostí.
 Nepřesáhne-li roční daň z 
nemovitostí částku 5.000,- Kč, je pro 
všechny poplatníky splatná najednou, 
a to do 31. května zdaňovacího období, 
tj. 31. května 2009.

Ing. Stanislav JurákZelený pažit

 Zelený pažit – vyjadřuje krásným českým názvem 
trávník v jeho nejlepší podobě jako hustý příjemný koberec 
se stále sytou barvou. Jeho funkce sice 
může být jiná na privátní zahradě, v 
parku nebo na fotbalovém hřišti, ale 
výjimečnost tohoto specifického pří-
rodního společenství zůstává stále 
znatelná. 
 I u nás v městysi jsme si vě-
domi důležitosti přírodních ploch a 
v neposlední řadě ploch, které jsou využívány především ke 
sportovní činnosti. Proto byla do dlouhodobého programu 
činnosti TJ Sokol Pozlovice zahrnuta náročná akce „regene-
race plochy fotbalového hřiště“ v areálu TJ. K její realizaci 
došlo letos po 32. letech od zprovoznění travnaté plochy v 
letech 1976 – 78.
  A jak to vše probíhalo? Nejprve bylo nutné připravit 
podrobný program vlastní regenerace, zajistit potřebné ma-
teriálové a strojní vybavení, odpovědnou firmu a hlavně fi-
nanční krytí. Akce byla zahájena 19. června 2008 postřikem 
na zničení plevelů, dále byl trávník důkladně pročesán (ver-
tikulace), provzdušněn (aerifikace), došlo k zadrnování čás-
ti nevyhovující plochy o výměře cca 120 m2. Nejdůležitějším 
úkolem bylo rozprostřít na plochu cca 6500 m2 křemičitý 

písek frakce 2 – 4 mm v celkovém množství 160 t. Provést 
smykování (urovnání), přísev nové trávy a pak již jen zavla-

žování a sečení. Akce byla dokončena 
21. června 2008. Běžný vstup na plo-
chu byl umožněn 22. srpna 2008.
 A kdo se na akci podílel? Hlavním 
garantem akce byla TJ Sokol Pozlovi-
ce ve spolupráci s Městysem Pozlovi-
ce. Za odborné provedení prací od-
povídala zahradnická firma Mikoláš z

Prostějova. Základní posečení obstarala firma Agrocentrum
Vizovice.
 A co nás to stálo? Náklady na celou akci činily téměř 
150 000 Kč. Podílely se na nich:
 Nadace Děti – kultura – sport Uherské Hradiště       54%
 Městys Pozlovice                    20%
 TJ Sokol Pozlovice     14%
 oceněná práce členů a příznivců TJ   12%
 Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli 
na průběhu celé akce. Věříme, že regenerovaná plocha bude 
v dalším období sloužit k bezpečnému a radostnému spor-
tování všech generací jak organizovaných tak neorganizo-
vaných sportovců. Určitě přispěje i k potřebné reprezentaci 
městyse prostřednictvím referencí návštěvníků.

Ing. Jana Kadlčíková, FÚ LuhačoviceInformace pro poplatníky daně z nemovitostí 
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Mateřská škola dvoutřídní
 Tak jako počasí dokáže 
zaskočit prudkou změnou k horšímu a 
my vzpomínáme na doby tepla, léta a 
prázdnin, tak i v životě mateřské školy 
přišlo k velkým změnám, i když trošku 
očekávaným...
 Minulý školní rok naši 
mateřskou školu navštěvovalo 64 dětí, z 
toho 33 předškoláků. Do školních lavic 
nakonec zasedlo 29 prvňáčků. Byly to 
děti šikovné, zvídavé, hravé – na školu 
se velmi těšily.
 Tak Vám naši milí prvňáčci 
přejeme, ať dokážete rozvíjet svůj talent 
a nadšení, ať se Vám ve škole líbí a když 
se Vám občas bude stýskat po školičce, 
vždy u nás máte dveře otevřené...
 K zápisu k docházce na školní 
rok 2008/2009 přišlo jenom 7 nových 
dětí, protože nastupují 
slabé ročníky, kdy se např. v 
Pozlovicích narodilo v r. 2003   
- 7 dětí, v r. 2004 - 11 dětí a v 
r. 2005 - 5 dětí a na Podhradí 
v posledních dvou letech ani 
jedno dítě.
 Od září je mateřská 
škola dvoutřídní. K 1. 9. 2008 
je zapsáno 45 dětí, tj. nejméně 
za posledních 20 let ( z toho 
dvě integrované a 4 mladší 
tří let). Financování škol 
je nastaveno státem tak, že 
přicházejí finanční prostředky
na počet dětí. A věřte, není 
to žádná sláva, protože reálná mzda v 
posledních dvou letech klesá...
 Z těchto důvodů jsme 
se rozloučily s kolegyní Blankou 
Novosádovou, která přešla učit do  
mateřské školy v Bojkovicích. Ke konci 
prázdnin naše řady opustila i paní 
uklizečka Iveta Valášková. Bohužel 
změny se nevyhnou ani školní jídelně. 
A tak buď najdeme dalších 10 strávníků 
z řad veřejnosti nebo se budeme loučit 
s další pracovnicí.
 Tohle všechno nesmí narušit 
tvořivou, pohodovou a téměř rodinnou 
atmosféru ve školce. Prosím, držte nám 
palce!
 Děti jsou ve školce vedeny 
podle vlastního vzdělávacího 
programu: Barevný svět očima dětí, 
který jsme vytvořili ve spolupráci s 
rodiči, obcí i veřejností a vychází z 
podmínek a specifik školy.
 Hlavním pedagogickým 
úkolem tohoto školního roku za aktivní 

spolupráce s rodiči je:
• rozvíjet řečové aktivity dětí
• obohacovat slovní zásobu
• rozvíjet svět fantazie a tvořivosti při 
dramatizaci
 Připravujeme akce, které 
již mají tradici a máme radost, že 
se dokážou bavit nejen děti, ale i 
dospěláci. Těší nás vždy, když vidíme 
milé tváře babiček a dědečků z Domova 
pro seniory Luhačovice.
 V tomto roce škola obdržela, 
na základě vypracovaného projektu, 
grant od nadace „Děti-sport-kultura“ 
na zahradní slavnosti. Letos proběhla 
5. letní slavnost.
 Koncem října v závislosti na 
počasí proběhne 3. ročník Dýňové 
slavnosti. Dýním se letos dařilo, tak se 
velmi těšíme na velkou účast a kreativitu 

v tvorbě... Jste všichni srdečně vítáni a 
jestli máte nějaký nový recept ( máme 
vlastní Dýňovou kuchařku), nebo jiný 
nápad – sem s ním!
(Buď osobně nebo posílejte na 
e-mail školy: mspozlovice@volny.cz). 
DĚKUJEME.
 V plánu máme Zimní zahradní 
slavnost – poslední dva roky však nebyl 
sníh. Dočkáme se letos?
 Čekají nás tyto oblíbené akce:
•  Mikulášská nadílka – ve spolupráci 
se základní školou
• rozsvícení Vánočního stromu
• vánoční pečení a radování
• karneval
• besídky ke Dni matek
• soutěživý Den dětí
• Letní zahradní slavnost s loučením 
s předškoláky a táborákem
• výstava výtvarných prací
 Dále chceme pokračovat formou 
pracovních dílniček v setkávání se ve 
školce:

• výroba „podzimáčků“ z přírodnin 
(kůra, listí, mech, makovice, jeřabiny, 
kaštany...)
• jak si správně čistit zuby – setkání s 
dentální hygienistkou
• jak vykostit kuře rychle a bezpečně
• výroba netradičních kraslic
• kytičkování - suché vazby, živá 
kvítka
 Každý další nápad rády 
přivítáme a předem děkujeme.
 Jsem velmi ráda a děkuji 
zřizovateli mateřské školy – Městysu 
Pozlovice za zájem zlepšovat prostředí 
celé mateřské školy a i dnes za 
nelehkých ekonomických podmínek, 
které všichni cítíme, se podílí na obnově 
školy nemalou finanční částkou. Pevně
věřím, že se podaří zrealizovat projekt 
„ Zateplení mateřské školy“ a projekt 

„Ozelenění a revitalizace 
zahrady mateřské školy“.
 Děkuji rodičům a 
příznivcům naší školy za 
všechny sponzorské dary, 
které jste nám poskytli buď 
ve formě hraček, cukrovinek, 
dárků, finanční částkou nebo
konkrétní pomocí. Jmenovitě 
děkuji Zálesí a. s., Pekařství 
u Vintrů, Pekařský Dvůr 
Luhačovice, výrobna oplatek 
Pozlovice, Tomáš Krajči - 
výroba brambůrků, cukrárna 
Anička, Fakt s. r. o., pan 
Hanák a mnoha dalším...

 Do tohoto školního roku 
přeji pohodu, klid, radost z dětí, 
zdraví a tvořivou atmosféru všem  
zaměstnancům,  rodičům, přátelům a 
sponzorům školy.

Daniela Linhartová, ředitelka MŠ 

Angličtinka v mateřské škole
 V minulém školním roce jsme 
poprvé v mateřské  škole začali s vý-
ukou angličtiny předškolních dětí i v 
průběhu celodenních činností. Nebyla 
to v pravém slova smyslu „výuka“ jako 
ve škole, protože děti neumí číst a psát, 
ale snažila jsem se je zaujmout  zábav-
nou formou pohybových a kruhových 
her, zpěvem písní, soutěžemi, stolní-
mi hrami jako pexeso a domino apod. 
Znalosti jsme propojovali s výtvarnými 
projevy a vykreslováním tématických 
obrázků v našich pracovních sešitech. 
Také při cvičení se děti naučily reago-
vat na pokyny udávané v angličtině. 
Veškeré aktivity spojené s vnímáním 

Mateřská škola Pozlovice



Ing. Karel MlčekMS Komonec

 Začátek září je obdobím, kdy školákům skončily 
prázdniny a končí i doba letních dovolených. Ačkoliv 
si stále můžeme užívat teplé slunečné počasí, přece 
jenom se dny neúprosně zkracují jako první známka 
nastupujícího podzimu. Pro myslivce je nejvyšší čas 
na kontrolu a případně opravu mysliveckých zařízení. 
Pomalu se začíná i s přikrmováním zvěře. Bažantí hejna 
se začínají rozpadat, obilí z polí je sklizeno, a tak je 
vhodné jim doplnit jídelníček v zásypech.  
 V posledních letech se postupně stává tradicí, 
že naše sdružení pořádá koncem prázdnin cvičné 
brokové střelby na asfaltové terče. Letos tato akce 
připadla na neděli 24. srpna. Střelby jsou pořádány 
jako příležitost k procvičení a zdokonalení střeleckých 
schopností či prověření mušky a klidné ruky myslivců 
i příznivců střeleckého sportu. Letos jsme měli tu čest 
přivítat 28 účastníků. Střílel se tzv. lovecký trojboj, 
který se skládá ze tří disciplín: baterie, lovecké kolo 
a vysoká věž. Pro zpestření se dělalo vyhodnocení a 
nejlepší střelci byli oceněni. Možná díky tomu, nebo 
snad povzbuzeni a inspirováni úspěchem českých 

střelců v Pekingu  se všichni snažili a zejména souboj 
o přední příčky byl velice vyrovnaný. Pro návštěvníky 
bylo připraveno občerstvení včetně zvěřinových specialit  
a také tombola, v níž bylo sele divočáka hlavní cenou. 
Navzdory nepříznivým předpovědím nám počasí přálo, byl 
pěkný srpnový den. 
 Děkujeme všem střelcům a návštěvníkům za účast 
a také všem, kdo se podíleli na přípravě a zajištění hladkého 
průběhu střeleb. Velké díky patří také našim sponzorům.

MŠ Pozlovice, pokračování ze str. 4

angličtiny jsem se snažila skloubit s té-
matickými okruhy v rámci přípravy na 
školu.
 Samozřejmě, že každé dítě je 
jiné a bylo potřeba respektovat jeho 
vlastní možnosti a chuť spolupracovat. 
Čemu všemu se děti dokázaly naučit 
a jak si umějí v angličtince hrát, před-
vedly na konci roku  svým rodičům  
v ukázkové hodině.
 Naše angličtina je takovým 
odrazovým můstkem k dalšímu studiu 
jazyka. Moc bych přivítala další spolu-
práci a návaznost se základní školou.

Jarmila Malaníková, učitelka MŠ

Vady řeči u dětí
 Vad řečí u dětí výrazně přibý-
vá. Ani v loňském školním roce to ne-
bylo lepší. Na nápravu řeči docházelo 
20 dětí ve věku 4 – 8 let. A to bych měla 

správně připočítat i děti, které jsem po 
domluvě s rodiči odeslala na nápravu 
výslovnosti ke klinickému logopedovi 
do Zlína.
          Podle odborníků tuto situaci zavi-
nily počítače, televize, ale i rodiče, kteří 
si s dětmi málo povídají. Negativní vliv 
má také rychlé životní tempo, neko-
nečný hluk na ulicích, hudební kulisa 
v obchodech.
          Pro správný vývoj řeči - u jinak 
zdravého dítěte – je kromě „obyčejné-
ho“ povídání užitečné, aby se děti uči-
ly nazpaměť říkadla a pořád dokola je 
opakovaly. Dobré je vybízet děti, aby 
nahlas popisovaly obrázky v knihách 
nebo třeba fotky z dovolené apod. Děti 
totiž stále častěji bojují i s vyjadřová-
ním myšlenek. Přitom zvládnout jed-
noduché souvětí by měly s nástupem 
do první třídy.

           Je hodně znát, když si rodiče 
informaci o vadách řeči svého dítěte 
vezmou k srdci. Začnou chodit na ná-
pravu řeči a tam, kde je snaha, se mno-
hým dětem již brzy výslovnost výrazně 
upraví. 
           Proto přeji všem dětem, aby 
právě jejich maminka byla ta, která 
bude mít hodně trpělivosti a pomůže 
jim překonat tuto možná první životní 
překážku.   
 Dobrá výslovnost dítěte ve věku 
zhruba 4,5 roku:  
 dítě umí poměrně přesně 
sykavky    
  „L“ umí samostatně, ale nepoužívá 
je v řeči
 „R“ a „Ř“ neumí a nahrazuje je jinou 
hláskou.

Hana Fučíková, učitelka MŠ

Pozlovský občasník  III/08 strana 5

 
 

ŘÍJEN
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.

Neopadá-li v říjnu listí ze stromů,  
bude tuhá zima.

V říjnu mnoho dešťů, 
v prosinci mnoho větrů.

Je-li říjen hodně zelený, bude leden 
velmi studený.

LISTOPAD

Když krtek v listopadu ryje,  
budou na vánoce létat komáři.

Když začátkem listopadu sněží,  
pak mívá sníh výšku věží. 

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, 
metelice za metelicí se honí.

Mrzne-li na Kateřinu,  
na Barboru prší.

PROSINEC

Když v prosinci mrzne a sněží,  
úrodný rok nato běží. 

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, 
znamenají zimu mírnou.

Jaké zimy v prosinci, 
taková tepla v červnu.

Padne-li první sníh na mokrou zem, 
bude slabá úroda.

Pranostiky



 
Tomáš MarinecSDH Pozlovice

 Opět, tentokrát po půl roce 
přichází doba bilancování uplynulého 
období. Teplé jarní a letní měsíce 
přispívají k snad největší aktivitě členů 
SDH. Začátek března byl ve znamení 
tradiční železné soboty, při které naši 
členové posbírali po celé obci plný 
kontejner šrotu. Dopravní automobil 
Mazda byl připraven a odvezen k 
provedení nového laku, se kterým se 
pochlubil počátkem května.
 V centru obce se uskutečnilo 
3. 5. tradiční stavění máje, které 
nastartovalo řadu kulturních akcí 
SDH. Členové sboru si po delší 
odmlce opět naplánovali návštěvu 
hasičského veletrhu PYROS v Brně, 
kde se seznámili s novou technikou a 
vybavením, které jsou využívány v rámci 
celého IZS (integrovaný záchranný 
systém). V poslední květnový den 
se za účasti velkého počtu občanů a 
návštěvníků obce uskutečnilo kácení 
máje, které mělo pro letošní rok nádech 
cirkusového prostředí a nepřímo 
navazovalo na fašankový průvod. 
Za dva týdny se opět centrum obce 
zaplnilo lidmi, když úřad městyse ve 
spolupráci s ostatními složkami včetně 
SDH připravil oslavy „250. výročí 
udělení titulu městys Pozlovicím“. 
Zatím poslední kulturní akcí byla 
červencová zábava se skupinou Street 
69, kterou bohužel po dvou hodinách 
přerušila průtrž mračen.
 Naše soutěžní týmy se 
rozhodně nenudily. Celé toto období 
bylo naplněno velkým počtem soutěží. 
Hlavní soupeření s naší největší účastí 

se uskutečnilo 24. 5. v Biskupicích 
při okrskové soutěži. Z celkem šesti 
týmů SDH Pozlovice obsadilo 1. místo 
družstvo mladších žáků – přípravky, 2. 
místa vybojovaly týmy starších žáků, 
žen a mužů „A“, 3. místo si odvezlo 
družstvo mladších žáků, družstvo muži 
„B“ soutěž nedokončilo. Z okresního 
kola, do kterého postoupily pouze ženy, 
jsme si odvezli 9. místo.  V poslední 
červnovou neděli 29. 6. se na travnaté 
ploše za mateřskou školkou uskutečnil 
další ročník dětské pohárové soutěže „O 
pohár starostky městyse Pozlovice“, na 
níž vybojovali naši nejmladší soutěžící z 
přípravky 2. místo, mladší žáci 5. místo 
a starší žáci 3. místo. Družstvo mužů 
se zúčastňovalo různých memoriálů a 
závodů ZLPS (Zlínská liga v požárním 
sportu), kde jsou ve velké konkurenci 
těsně před koncem celé soutěže na 24. 
místě tabulky ZLPS. Mladší a starší 
žáci se zase zúčastnili nočních závodů 
v Loučce (2x 15. místo, přípravka 17. 
místo) a Záhorovicích (6. a 5. místo) 
a navzdory i třeba horších umístění 
jsou pro ně tyto soutěže přínosné 
k získávání dalších zkušeností při 
nezapomenutelné atmosféře.
 Velitelé a strojníci zásahové 
jednotky (JSDH) absolvovali zjara 
pravidelnou cyklickou přípravu  ve 
Vizovicích a ostatní členové byli 
proškolováni na naší hasičské zbrojnici. 
Akceschopnost jednotky prověřila tři 
taktická cvičení svolaná HZS. Všechna 
se uskutečnila v dopoledních hodinách, 
kdy je většina členů v práci. První 
proběhlo ve čtvrtek 22. 5. v 11:49, kdy 

vyjela JSDH na hasičskou zbrojnici v 
Luhačovicích, kde byl proveden nácvik 
záchrany osob a zvířat z výšky. Druhé 
se uskutečnilo 25. 6. v 9:45, ohlášené 
jako požár kotelny v budově domova 
důchodců v Pražské čtvrti a třetí hned 
následující den 26. 6. v 9:40 v areálu 
autocampingu, kde proběhla zkouška 
dálkové dopravy vody z přehrady k 
požáru chaty. Všechna cvičení potvrdila 
schopnost zásahu v jakoukoliv denní 
dobu. Další dva výjezdy v tomto 
období už byly vyhlášeny jako „ostré“ 
a oba měly pro členy zajímavý začátek. 
Když se ozvala v sobotu 3. 5. v 16:34 
siréna, mnoho lidí ze zcela zaplněného 
centra obce při stavění máje si myslelo, 
že výjezd jednotky je pouze součástí 
programu, ale členové již věděli, že 
se jedná o požár ubytovny v Pražské 
čtvrti s pravděpodobně 2 osobami 
uvnitř místnosti. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že došlo k zadýmení prostor 
budovy od jídla na zapnutém vařiči 
a bez přítomnosti osob. K dalšímu 
poplachu vyzvala siréna členy opět v 
sobotu, tentokrát 12. 7. ve 21:47, kdy se 
všichni urychleně přesunuli z prostoru 
fotbalového hřiště, kde probíhala 
již zmiňovaná červencová zábava 
pořádaná SDH, na hasičskou zbrojnici, 
k výjezdu k požáru travního porostu v 
Luhačovicích. Ještě před výjezdem však 
byla jednotka operačním střediskem 
HZS odvolána z důvodu planého 
poplachu. I když se v průběhu celého 
období prostřídaly různé extrémní 
meteorologické jevy, jako přívalové 
deště, větrné smrště nebo období 

sucha, nemusela jednotka 
k těmto stavům vyjíždět a 
zůstala pouze v pohotovosti.
 V nejbližší době čekají 
na členy sboru spíše akce k 
odreagování a uvolnění. Pro 
sportovní vyžití převážně 
mužské části je připraven 
paintball a motokáry, pro 
ženskou část zase pobyt v solné 
jeskyni a cryosauně. Hlavní 
událost čeká nejen členy, ale 
i ostatní občany v sobotu  
27. 9. v podobě celodenního 
zájezdu po severní Moravě, 
při kterém navštívíme muzea 
Tatry v Kopřivnici a HZS 
Moravskoslezského kraje v 
Ostravě a proběhne prohlídka 
profesionální stanice v Ostravě 
– Zábřehu.
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Ing. Bronislava CoufalíkováZe starých kronik – stalo se před 80 lety

 Dnes uvádím další zajímavosti z 
roku 1928 týkající se kostela a rodu 
Serenyiů, tak jak je zaznamenal 
František Vank – kronikář a řídící 
učitel:
 Protože farní kostel byl hodně 
sešlý, usnesl se kostelní výbor, jehož 
předsedou je p. Blahoš z Řetechova, 
provést důkladnou opravu. Práce se 
zadala staviteli Díblíkovi z Luhačovic. 
Rozpočet činil 30.000,- Kč. Při opravě 
schodů ke kostelnímu vchodu se přišlo 
na starý náhrobek Mikuláše Sedláře 
z r. 1740. Při dřívější opravě kostela 
použili zedníci povalený náhrobek s 
jinými kameny pro schody. Zachovalý 
vytesaný ozdobný kříž s nápisem 
svědčí o dovednosti kameníka, který 
jej před skoro 200 lety vypracoval. Zda 
úmyslně či náhodou položili zedníci 

náhrobek za schod nápisem dolů, se 
už nedovíme. Náhrobek nyní stojí 
při kostelní zdi vlevo od vchodu do 
kostela. Nápis zní: Já Mikuláš Sedlář zde 
odpočívám. Mé duši pomoc pro Boha 
žádám – věku svého měl 67 let. Usnul 
v Pánu Léta Páně 1740 dne 19. října. 
 Rod Serenyiů, majitelé panství 
luhačovského a na Lomnici, mívali ve 
svém patronátním kostele v Pozlovicích 
svou rodinnou hrobku. Naposled zde 
byla pochována choť letos zemřelého 
Otty Serenyiho, bývalého zemského 
hejtmana moravského. Pocházela z 
rodiny Berchtolda z Buchlova. Zemřela 
před 40 lety v mladém věku 24 let. V 
závěti si její muž přál, aby odpočívala 
s ním ve společné hrobce v Lomnici, 
a tak byly její ostatky 27. července ze 
zdejší hrobky převezeny.

 V srpnu  byl při opravě rodinného domu č. 66  
(pí Marcely Grácové) nalezen pískovcový náhrobní kámen  
s nápisy na přední i zadní straně. Sloužil tam mnoho 
let jako podložka sloupku podpírajícího hospodářskou 
část stavení. Pomník byl neporušený, při vyjímání ze 
země se odtrhla jen malá část levého spodního rohu.   
 Vladimír Grác a Josef Hanák z kamene opatrně setřeli 
hrubý nános a prach a následně jsme pořídili fotografickou
dokumentaci. Podle archeologických zásad jsme nic nečistili 
kartáčem ani hrubými pomůckami. Nepokoušeli jsme se ani 
o rekonstrukci nápisů. Tuto práci má vykonávat zkušený 
odborník – archeolog.
  Přikládáme fotokopii náhrobního kamene.  
Na přední části nese nápis:

„Zde odpočiva Ant. 
Valerian.

Usn. w Panu rok 1841  
14 čerw.

Vek. w SS
Odpočinutj večne 
deg gemu Pane.“ 

 Nápis na zadní 
straně je neúplný a těžce 
čitelný. Jeho poslední část 
je asi datum obsahující 
číslice málo čitelné 1(?)S3. 
Nápis je psán pravopisem 
obvyklým v polovině 19. 
století. Písaři nepsali, 
kameníci netesali čárky 
nad samohláskami, háček 
u „č“ je již vytesán, ve 
slově „věčné“ však není. 
Zaměňovalo se i psaní hlásek „v“ a „w“, protože „v“ někdy 
tesali místo hlásky „u“. Souhláska „j“ označovala dlouhé „í“ 
(odpočinutj – odpočinutí), hláska „g“ se četla jako „j“ (deg 

– dej, gemu – jemu nebo gegj – její). Není jasné, zda symboly 
„SS“ na pomníku jsou číslice (55, 88 či jiné) nebo zkratky 
písmen, jimiž se dříve také psaly číslice (arabské i římské).
 Dovolí-li to manželé Grácovi, bylo by velmi vhodné, 
aby pomník předka jejich rodiny byl po zaznamenání úplné 
dokumentace a archeologickém prozkoumání umístěn na 
důstojném místě, patrně v blízkosti již nalezených kamenů na 
hřbitově. Měli jsme na něm řadu významných kamenických 
památek, které byly nahrazeny pěknými moderními 
pomníky. Zmizely, i když mohly být někde uchovány a 
svědčit o opravdovém řemeslném umění pozlovických 
kameníků.

PhDr. Josef Kolařík, CSc.Náhrobní kámen

Kalendář akcí

ŘÍJEN
●  Sběr starého papíru v základní škole 
○  Dýňová slavnost v mateřské škole 
●  Volby do krajských zastupitelstev - 17. a 18. 10. 

LISTOPAD
●  Martinské hody - 16. 11. 
○  Šachový turnaj 
●  Posezení s důchodci

 
PROSINEC

●  Rozsvícení vánočního stromu - 5. 12. 
 
 Blahopřejeme Oskaru Bartošovi  

k udělení ocenění  
Zlínským krajem  

za dlouhodobou a kvalitní práci 
dobrovolných pracovníků  

v oblasti volnočasových aktivit 
 dětí a mládeže.  





strana 8 Pozlovský občasník III/08

Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2008
    
Františka Kanioková Pozlovice 74 95 let
František Bětík Hlavní 91 94 let
Marie Nejezchlebová Pozlovice 113 88 let
Josef Guryča L. Janáčka 236 87 let
Anděla Mikulcová Hlavní 55 86 let
František Černoch Pod Větrníkem 32 86 let
Jiřinka Běhalová L. Janáčka 120 85 let
Věra Haluzová A. Václavíka 232 84 let
Věra Grimesová A. Václavíka 140 82 let
František Máčala K Přehradě 146 82 let
Emilie Máčalová K Přehradě 146 81 let
Miroslav Coufalík Koryta 231 81 let
Aloise Bernátková L. Janáčka 123 80 let
Vlasta Mačáková L. Janáčka 235 80 let
Jarmila Hanousková Ludkovická 245 75 let
Mojmír Hanák Hlavní 83 70 let
Josef Kokeš Nivy I. 251 70 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Barbora Pospíšilová a Daniel Remeš           A. Václavíka 383 
Lucie Pacáková a Luděk Heinz                        Nivy II. 275
Irena Ondrová a Petr Hledík                        L. Janáčka 235
Markéta Juráková a Tomáš Pučalík             L. Janáčka 299
Iveta Malíková a František Zábojník           L. Janáčka 129

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

Vítáme mezi námi nové „občánky“
Tereza Kubáčková                                 Nivy II. 269 
Adam Majzlík                                             Podhradská 118
Eliška Kolářová                                                     Nivy 207

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Karel Belha Nivy 229 70 let
Libor Kubáček Hlavní 132 46 let
Alois Gergela L. Janáčka 197       65 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.

Ing. Bronislava CoufalíkováTV NOE - televize dobrých zpráv

 V nabídce naší kabelové televize je i TV NOE. Jaký 
je její profil a jak funguje?
 Hlavním zaměřením TV NOE je šíření pozitivních 
hodnot jako jsou: všeobecná snášenlivost mezi lidmi a 
rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. Televize NOE 
je apolitická, je pomocníkem a prostředníkem pro všechny, 
kteří potřebují odpočinek, radu, pomoc či ochranu.
 Profil vysílání NOE lze charakterizovat jako televizi s 
etickým rozměrem určenou pro celou rodinu. Svými pořady 
nabízí divákům duchovní hloubku a zdravý životní styl s 
cílevědomým omezením zobrazování násilí. 
Nezanedbate lný p r o s t o r 
dostávají neziskové o r g a n i z a c e 
a také orgány samospráv a 
státní správy. Usiluje o celkový 
kulturní a estetický zážitek pro 
diváka. Nemalou p o z o r n o s t 
věnuje tématům souvisejícím 
se vzděláváním. Vysílání je tedy výrazně odlišné od vysílání 
jiných stanic.
 Základním způsobem života TV NOE je její 
neziskový charakter. Provozovatel televize se tak vědomě 
zříká získávání prostředků z prodeje reklamního času.
 Pestrobarevná nabídka pořadů TV NOE se neustále 
rozšiřuje. Mezi nové pořady určené především pro teenagery, 

které se vysílají od září, patří:
 Lifestylový magazín pro holky s odvážným a možná 
provokativním názvem „V posteli“ - rady, tipy, nápady, 
móda, reportáže a rozhovory se zajímavými osobnostmi a 
spousta dobré muziky.
 Do světa plného dobrodružství, sportu, motorů a muziky 
můžete naskočit díky magazínu „GOODwillBOY“ - pro 
všechny hochy a kluky jsou připravena nová, zajímavá a 
zábavná témata a nebude chybět ani soutěž!
 Křesťanská hitparáda „NOEPARÁDA“ nabídne kvalitní 
videoklipy z křesťanské produkce, kterým můžete posílat 
své hlasy a soutěžit o zajímavé ceny.

Přeji Vám příjemné chvíle prožité s TV Noe.

cílevědomým omezením zobrazování násilí. 

Přednáška o telefonování přes internet

V pondělí 6. října 2008 se uskuteční v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Pozlovice přednáška na téma telefonování 
přes internet (VoIP).  Je určena 
všem, kteří se chtějí více dozvědět 
o výhodách a možnostech internetového 
volání. Přednáší Ing. J. Pilčík ze společnosti 
Avonet, začátek v 16.00 hod. 


