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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu letošní letní sezóny, většina z nás s 
přáním krásných slunečných dnů a letní pohody. Kromě 
sluníčka však voláme i po vodě, která doplní přehradu 
na normální stav. Co si přát více – slunce nebo déšť? 
Ideální by bylo pravidelné střídání dnů slunečných a 
dnů, kdy nám voda přiměřeně zavlaží zahrady, pročistí 
vzduch a něco zůstane i v přehradě. Toto jsou však věci, 
které ani nejpomazanější hlavy neovlivní, a tak pojďme 
k úvahám, co můžeme na průběhu léta ovlivnit sami, 
abychom po sezóně mohli říci, že byla úspěšná. 
 Máme za sebou oslavy 725. výročí první 
zmínky o Pozlovicích a 100 let od zahájení stavby 
přehrady. Tyto oslavy jsme spojili se slavnostním 
zahájením sezóny na Luhačovické přehradě  
a předáním některých dokončených investic k užívání 
široké veřejnosti. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří 
se aktivně zapojili do organizování těchto oslav a 
přispěli tak k vytvoření jedinečné atmosféry tohoto 
dne. Oslav se mimo řady významných hostů zúčastnila 
i delegace z našeho partnerského města Rajecké 
Teplice a nejen oni vyslovili obdiv nad tím, kolik 
našich občanů je ochotno ve volném čase, bez nároku 
na odměnu, přiložit ruku k dílu. V krojích se zapojit 
do slavnostního průvodu, uspořádat výstavu o historii 
a současnosti Pozlovic, vypomoci profesionálům  
z Domu dětí a mládeže v Luhačovicích a Cykloservisu 
Bifu v organizování soutěží. Kromě bohatého programu 
na přehradě současně probíhaly dětské hasičské závody, 
hrál se fotbal. Při letmém pohledu si řeknete jedna 
neděle v Pozlovicích. Ale kolik úsilí jejímu naplnění 
lidé věnovali, si uvědomí zpravidla jen Ti, kteří mají s 
organizováním podobných akcí zkušenosti. Nejen při 
hodnocení této akce jsme dospěli k závěru, že jedině 
aktivní přístup všech subjektů působících v území nám 
může pomoci přilákat návštěvníky. Pokud chceme být 

konkurenceschopným regionem Luhačovicko či nově 
součástí Resortu Luhačovice, musíme i návštěvníkům 
nabídnout zajímavý program. Zájmové spolky či 
sdružení jsou pro nás důležitým partnerem a musíme 
se naučit spolupráci „všech se všemi“ – veřejná správa, 
podnikatelé i neziskové organizace. Zahájení letošní 
sezóny bylo první vlaštovkou a ještě jednou všem za 
spolupráci děkuji.  
 Kromě zábavy je však nezbytné zajistit  
v území celou řadu služeb. Pro nás to znamená hlavně 
úklid a údržbu veřejných prostranství, provozování 
sezónních zařízení. Doposud jsme tento nárůst práce 
řešili vytvořením pracovních míst v rámci veřejně 
prospěšných prací ve spolupráci s úřadem práce.  
V letošním roce však došlo ke změně pravidel  
a přestože bylo evidováno na našem území k 23.  5.  
29 uchazečů o zaměstnání, na naše výzvy se neozval 
nikdo. Cestovní ruch a lázeňství jsou odvětví v našem 
regionu silně ovlivněné sezónností. Prozatím situace 
na trhu práce a politika zaměstnanosti nevedou  
k tomu, že bychom byli schopni kvalitně s přiměřenými 
náklady řadu služeb zajistit. Cestovní ruch je bohužel 
odvětvím, kde služby zpravidla nelze poskytovat  
v rámci pravidelné osmihodinové pevné pracovní doby, 
s volnými víkendy. I v historii platilo a stále platí, 
že v sezóně je nutno vydělat na zimu a hlavně všem, 
kdo si v nepřeberné nabídce pro trávení volného času 
vyberou náš region, poskytnout dobré služby. Proto 
se každý svým dílem snažme přispět k upravenosti a 
čistotě prostředí, k vytvoření dobré atmosféry např.  
i tím, že nebudeme nervózně předjíždět návštěvníka 
orientujícího se při příjezdu do Pozlovic či nebude nám 
vadit vláček ploužící se Pozlovicemi. 
 Přeji Vám všem hezké léto a šťastný návrat  
z prázdninových cest! 

Ing. Olga Tkáčová, starostka

XVIII. ROČNÍK LÉTO 2012
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Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady Ing. Stanislav Jurák

Ing. Stanislav JurákPřístaviště na Luhačovické přehradě

 V červnu tohoto roku byla dokončena další investice 
spolufinancovaná z programu ROP Střední Morava. Skládá 
se ze dvou částí, jednou z nich je odstavná plocha nad 
přehradou a druhou Stezka zdraví kolem přehrady.
 Odstavná plocha u hlavní silnice II/492 Luhačovice 
– Zlín (přes Dolní Lhotu) umožní bezpečné parkování 
osobních automobilů při návštěvě nejen revitalizované 
přehrady a přilehlých zařízení.

 Volně přístupná Stezka zdraví se nachází u 
komunikace podél levostranného břehu přehrady, tzn. na 
pozlovické straně.
 Je vybavena deseti venkovními posilovacími stroji, 

a to  šlapadlem, mini lyžováním, protahovacím zařízením, 
posilovačem nohou, masážním strojem, šlapadlem – brusle, 
twisterem, posilovačem rukou, otáčecím kolem, strojem na 
protahování zad a nohou. Všechny posilovací stroje jsou 
dimenzovány do 140 kg nosnosti – tudíž jsou určeny pro 
všechny věkové a váhové kategorie.
 Co posilují? Posilují a rozvíjí svaly horních a 
dolních končetin, hrudníku, zad, břicha, bederní oblasti, 
pánve, slouží k masírování zádových a břišních svalů, k 
protažení celého těla. Jednoduché cvičení tak příznivě  
působí na cévní a oběhovou soustavu, pomáhá zvýšit 
kapacitu plic, rozvíjí aerobní schopnosti, rovnováhu a 
koordinaci. Cvičení na strojích je vhodné i k rehabilitačním 
účelům, slouží k celkovému posílení organismu.
 V rámci Stezky zdraví je v zátoce vybudována 
herní sestava určená pro děti ve věku 3 – 12 let. Zde je 
nutný dohled a dozor dospělých.

 Celý projekt byl zrealizován v hodnotě díla 5.571 
tis. Kč, z toho dotace činila 85 % ze způsobilých výdajů, 
tj. 3.999 tis. Kč. 
 Přijďte na přehradu a využijte Stezku zdraví pro 
své zdraví.

 Součástí revitalizace přehrady je také další investice 
„Přístaviště na Luhačovické přehradě“ spolufinancovaná 
Evropskou unií. Velmi oblíbená atrakce pro všechny 
generace má  na přehradě dlouholetou  tradici.
 Přístaviště tvoří ocelová konstrukce o hmotnosti 
cca 11,2 t,  základní půdorys 31 x 17 m umožňuje kotvení 
45 plavidel.
 Po provedeném technickém posouzení stavu 
příhradové konstrukce bylo rozhodnuto o její generální 
opravě. Opravu provedla specializovaná firma – staré 
nátěry a rez  byly odstraněny otryskáním jemným pískem, 
očistěný povrch jednotlivých ocelových profilů byl opatřen 
kvalitním speciálním antikorozním nátěrem, dřevěné 
podlahové díly nahrazeny pororošty, dutiny plováků 
vyplněny  nenasákavou PUR pěnou. 
 Akce byla zahájena demontáží a převozem 
jednotlivých dílů do dílen dodavatele prací v březnu 2012, 
zpětná montáž se předpokládá ihned po nastoupání vodní 
hladiny do potřebné úrovně.
 Lodní park byl několikrát obnoven, v současné 

době se řeší otázka renovace stávajících loděk a šlapadel či 
pořízení nového lodního vybavení.  Areál přístaviště bude 
dovybaven dřevěným vstupním provozním objektem.
 

Revitalizace přístaviště na Luhačovické přehradě byla 
realizována v hodnotě díla  715.727,- Kč, z toho dotace 
činila 85 %.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií,  
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty.

FOND 
MIKROPROJEKTŮ
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 V jarních měsících provedli myslivci ve spolupráci 
se základní školou sběr odpadů v krajině. Stejně jako v 
uplynulých letech i letos sběr odpadu kolem přehrady 
provedli Junáci. Rozšířilo se tak území,  které bylo 
vyčištěno. Ideální by bylo, pokud by každý občan odpad 
odložil v odpadovém centru, do popelnice či koše a nebylo 
by nutné každoročně tyto akce opakovat. Necháme se 
překvapit, nakolik se situace zlepší a v přírodě budeme 
sbírat pouze hřiby a další dary. Všem, kteří se na úklidu 
podíleli, děkuji! 
 Kromě odpadů naši přírodu trápí i invazní rostliny, 
zejména křídlatka. Její likvidace je velmi náročná, a proto 
jsme využili možnost systematického řešení, najednou 
v celém území mikroregionu Luhačovské Zálesí. K této 
myšlence nás přivedli kolegové z Rajecké doliny, kteří nám 
navrhli spolupráci na projektu ochrany biodoverzity krajiny 
a společně jsme podali žádost do Operačního programu 
přeshraniční spolupráce SR - ČR. V rámci tohoto projektu 
máme pořídit multikáry a další techniku, se kterou bude 
možné pravidelné čištění přírody jak od odpadu, tak od 
nežádoucích rostlin provádět na obou stranách hranice. 

 V loňském roce byla při těžení sedimentů kromě 
komunikací kolem přehrady nejvíce poškozena přístupová 
komunikace do lokality Lipska. Po rozsáhlých jednáních o 
uvedení komunikace do původního stavu jsme přistoupili 
k provedení nové komunikace s živičným povrchem, ne 
pouze z recyklátu. Část nákladů byla hrazena z příspěvků 
firem, které komunikaci poškodily. Po letech se tak naši 
spoluobčané z lokality Lipska dočkali slíbené kvalitní 
cesty. 

 V těchto dnech ve spolupráci s projektantem a 
projektovým manažerem prověřujeme možnosti podání 
žádosti o dotaci na úpravy prostoru v okolí školy, úřadu 
až po mateřskou školu. Úřadem regionální rady SM byla 
vyhlášena jedna z posledních výzev k předkládání žádostí 
o dotace na úpravy veřejných prostranství. Naplnění všech 
podmínek je hodně komplikované, počet konkurenčních 
žádostí velký, objem financí omezený. Přesto je naší snahou 
v zimě uvolněný a provizorně upravený prostor po stavbě 
domku čp. 58 v centru Pozlovic co nejdříve zkultivovat.

 Územní plán Pozlovice je prověřován Krajským 
soudem v Brně. Přestože jsem očekávali, že začátkem 
března t. r. schválený územní plán bude na další období 
důležitým dokumentem po rozvoj území a po letech 
práce bude možné zahájit další kroky přípravy zejména 
v lokalitách určených pro bydlení, situace je dnes opět 
nejistá. U Krajského soudu v Brně byla podána žaloba 
na určení neplatnosti územního plánu v celém rozsahu. S 
jakým výsledkem bude toto řízení ukončeno, je velmi těžké 
předjímat. Podle zákona musí soud rozhodnout do 90 dnů 
od podání žaloby. Tato lhůta uplyne v polovině srpna t. r., o 
výsledku Vás budeme informovat.  

Komunikace Lipska

Parkoviště u úřadu a další veřejná prostranství

Územní plán 

Ing. Olga TkáčováPéče o naši krajinu
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Jaroslav BalážTJ Sokol Pozlovice

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o průběhu 4. ročníku 
sportovní akce „Pozlovice v pohybu“, která se uskutečnila 
ve dvou termínech. V pátek 25. 5. 2012 od 17 hod. na 
kuželně Radostova Luhačovice uspořádal oddíl kuželek 
turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů z jednotlivých oddílů 

TJ. Vítěz tohoto turnaje převzal putovní pohár, všechny 
týmy pěkné věcné ceny a občerstvení. Chci poděkovat 
organizátorkám tohoto turnaje za neopakovatelné zážitky a 
hladký průběh turnaje.
 Další soutěže a turnaje se konaly v pátek 1. 6. 
2012, kde ZŠ Pozlovice i přes nepřízeň počasí uspořádala v 
tělocvičně pro všechny žáky a žákyně naší školy Sportovní 
den.
 V sobotu 2. 6. 2012 se uskutečnil turnaj fotbalistů 
na fotbalovém hřišti za účasti čtyř týmů. Na víceúčelovém 
hřišti probíhal turnaj volejbalového oddílu, kterého se 
zúčastnilo šest týmů, vítěz po osmé převzal putovní pohár. 
V dopoledních hodinách si v tělocvičně zacvičil oddíl 
žen, a to za účasti lektorky cvičení Katky Galasové. V 
odpoledních hodinách proběhl zápas oddílu stolního tenisu 
mezi TJ Sokol Pozlovice a TJ Hřivínův Újezd – Kaňovice. 
 Všem zúčastněným sportovcům, organizátorům a 
divákům bych chtěl poděkovat, že věnovali svůj drahocenný 

čas a ukázali svým spoluobčanům, kteří nemají chuť 
nebo odvahu se zapojit mezi naše oddíly v TJ, že sport je 
masivní a velice prospěšná aktivita, jak pro utužení dobrých 
sousedských a mezilidských vztahů, tak i jako pomoc pro své 
tělo odolávat dnešním, mnohdy těžkým životním situacím. 

Zdraví je to jediné, které bychom neměli v žádném případě 
šidit a v naší TJ Sokol Pozlovice je mnoho příležitosti si 
to přinejmenším vyzkoušet. Budete vítáni v našich řadách. 
Poděkování patří také sponzorům a organizacím, kteří tuto 
akci jakýmkoli způsobem podpořili, děkujeme Zlínskému 
kraji, Lesům ČR s. p., městysi Pozlovice a dalším.

Sportu zdar!

Ing. Bronislava CoufalíkováDětské hřiště v areálu TJ Sokol Pozlovice 
 Ve spolupráci s TJ Sokol Pozlovice realizuje 
městys Pozlovice projekt „Dětské hřiště v areálu TJ 
Sokol Pozlovice“, jehož cílem je zrekonstruování 
stávajících hracích prvků pro děti, které jsou v havarijním 
a nevyhovujícím stavu. Vytvoření kompaktního dětského 
hřiště pro děti a mládež, které bude působit jako sociálně-
preventivní produkt, bude v souladu s bezpečnostními 
standardy a bude poskytovat vhodné a bezpečné prostředí 
pro děti, které si zde budou hrát.
 K naplnění tohoto cíle napomohli děti z MŠ 
Pozlovice a žáci ze ZŠ Pozlovice, kteří pod vedením 
svých učitelů namalovali nebo vyrobili papírové koláže 
představující návrh nového dětského hřiště dle vlastních 
představ.

 Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo tento 
náš záměr a na rekonstrukci a dovybavení dětského hřiště 
nám byla schválena dotace ve výši 296 tis. Kč. Celkové 
rozpočtové náklady činí 423 tis. Kč. Realizace je plánována 
na období letních prázdnin t. r.

vizualizace hracích prvků
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Mgr. Marta  BílováVýukové programy pro žáky ZŠ

 Žáci 5. třídy pod vedením tř. učitelky zpracovali 
tematické práce, jejichž úkolem bylo bližší poznání 
partnerských míst Pozlovice a Rajecké Teplice. Úkolem bylo 
určit místo, kde se teoreticky setkají vody z Luhačovické 
přehrady a jezera v Rajeckých Teplicích, jaké jsou možnosti 
tras mezi oběma místy, jak pro automobilovou dopravu, 
tak pro cyklisty nebo pro pěší turisty. Tematické práce žáci 
tvořili ve skupinách. Nejlepší práce budou zaslány do školy 
v Rajeckých Teplicích, odkud nám zase zašlou práce jejich 
žáků o Pozlovicích.

Ukázka práce Aleše Bětíka a Samuela Otlíka:
Je konec srpna, píše se rok 2012. Všechny Československé 
skautské svazy mají sraz u hranice Česka se Slovenskem 
ve městě Trenčín. Ve středu 28. 8. se všichni skauti 
sjíždějí ve velkém Trenčínském táboře. Večer se všichni 
sešli u velkého ohně. Kluci se potkali hned u ohně, kde si 
náhodně sedli vedle sebe. Začali si povídat, seznámili se a 
pak šli společně spát do stanu. Na druhý den se potkali na 
orientačním závodě, kde spolu vyhráli první místo.
 Strávili spolu celý týdenní tábor, a tak se stalo 
přátelství na celý život. Když autobus odjížděl, rozloučili 
se a řekli si, že se někdy navštíví. Když jsem přijel domů, 
začal jsem přemlouvat rodiče, že chci jet na výlet do 
Rajeckých Teplic. Trvalo dlouho, než jsem je přemluvil, ale 
nakonec se mě je podařilo přemluvit a za měsíc jsme jeli 
do Rajeckých Teplic. Když jsme dojeli, ubytovali jsme se v 
ulici, kde bydlí kamarád. Na druhý den jsme šli na adresu, 
kterou mi můj kamarád Tom dal. Zazvonili jsme na dům. 
Pozdravili jsme se a Tomáš nás pozval dál. Byli jsme u něj 
do večera.
 Ráno jsme se šli podívat na významné památky 
města, jako jsou: Neogotický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, zřícenina kostelíku v obci Stránské, jedinečný 
pohyblivý Betlehem atd. „Takové krásy“, řekl jsem si. Ale 
teď to nejdůležitější: lázně! Došli jsme tam a všichni lidé 
si užívali luxusu. Napili jsme se s Tomášem minerálních 
pramenů a potom Tomáš rozhodl, že půjdeme už domů. 
Když jsme se vrátili k němu domů, byl už večer. Tomášova 
maminka mi nabídla večeři. S Tomášem jsme dojedli 
a nachystali jsme se na spaní. Ráno mi maminka řekla, 
že pojedeme domů. Moc jsem nadšený nebyl, ale když 

maminka jinak nedala, museli jsme vyjet. Rozloučil jsem 
se s Tomášem.
 Doma jsem dostal výborný nápad. Tomášovi jsem 
napsal, že si oba vyrobíme dřevěnou loďku a až mu zavolám 
a dám mu vědět, pustíme své loďky do řeky ve svém městě 
a má tetička, která bydlí ve městě Komárno (kde se mají 
tyto loďky setkat) by měla lodičky vyzvednout a dá nám 
vědět. Další den jsem loďku dodělal a zavolal Tomášovi, 
který už měl loďku také hotovou. Každý přišel ke své řece 
a dal loďku do vody. První ji tam vložil Tomáš.
 Dal ji do řeky Rajčanky. Poté veplula do řeky Váh a 
poté z řeky Váh do Dunaje ke Komárnu. A skoro ve stejnou 
dobu, ale na jiném místě jsem vypustil svou loďku já. Pustil 
jsem ji do potůčku jménem Šťávnice. Poté loďka veplula ze 
Šťávnice do Olšavy. Potom veplula do Moravy a z Moravy 
veplula do Dunaje také k městu Komárno. A jako zázrakem 
se tyto dvě loďky setkaly na stejném místě. A poslední 
krok byl, že má teta Alžběta, která už je na ně čekala, je 
vytáhla z vody ven a schovala si je na památku, aby na nás 
vzpomínala. A jak to dopadlo se mnou a s Tomášem? Byli 
jsme navždy kamarádi a doufám, že nám to vydrží až do 
dospělosti, až budeme mít své rodiny a své děti.

Ukázka práce Jiřího Mališky, Vojtěcha Máčaly  
a Viléma Šůstka:

Setkání s přáteli z Rajeckých Teplic po vodních tocích
Pozlovský potok se vlévá do Šťávnice. Šťávnice protéká 
kolem obce Slopné, dále obcemi Sehradice a Dolní Lhota, 
pak se vlévá do naší Luhačovické přehrady, z ní teče do 
nedalekých Luhačovic. Dále protéká blízko Biskupic 
a Polichnem a těsně před Újezdcem se vlévá do Olšavy. 
Olšava protéká Uherským Brodem, Kunovicemi. Olšava se 
vlévá do Moravy. Morava se vlévá do Dunaje. Řeka teče až 
na Slovensko do Komárna.
Rajčanka, která teče přes Rajecké Teplice, se vlévá do Váhu 
a Váh se vlévá u Komárna do Dunaje, takže zde se naše 
řeky setkají.
Takže kdybychom chtěli cestovat po vodě, i když to nejde, 
setkali bychom se s přáteli ze Slovenska u města Komárna.

FOND 
MIKROPROJEKTŮ
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Tomáš MartinecSDH Pozlovice

 Hodně suché a aktivitami nabité jaro mají za sebou 
místní hasiči. Letos jsme pro stavění máje zvolili lokalitu 
fotbalového hřiště. Toto místo bylo vybráno proto, že na 
stejný termín 2.6., jaký vycházel na kácení máje, byla TJ 
Sokol naplánována akce „Pozlovice v pohybu“ a tudíž 
jsme se snažili tyto akce sloučit. Po ukončení sportovních 
aktivit byl program kácení máje zahájen ukázkou tuningově 
upraveného vozidla. Poté v programu pokračovala hudební 
skupina Clera, kterou doplnila po setmění umělecká skupina 
Nos Omnis se svojí ohnivou show. Kromě tohoto kulturního 
vyžití se hasiči zúčastnili první květnovou neděli tradiční 
hasičské pouti na Maleniskách. S tímto měsícem byla 
spojena i naše účast na okrskových hasičských závodech v 
Biskupcích. Výsledky našich družstev byly: muži 4. místo, 
ženy 3. místo a mladší žáci 5. místo. Znovu po 3 letech 
jsme byli úřadem městyse požádáni o obnovu vodorovného 
značení na parkovišti u hráze, které by mělo opět na několik 
let udržet parkovací systém dané plochy. Další akcí sboru 
na jaře byla pořadatelská služba při cyklistických závodech, 
konaných částečně i na našem území. V neděli 17. června 
ve velmi horkém odpoledni proběhla již 11. soutěž mladých 
hasičů „O pohár starostky městyse Pozlovice“, které se 
zúčastnilo celkem 16 družstev z okresu Zlín. V kategorii 
mladších žáků si 1. místo vybojovalo družstvo z Provodova, 
v kategorii starších žáků obhájilo loňské vítězství družstvo 
ze Štítné nad Vláří. Naši žáci obsadili konečné 7. místo.
 Jednotka SDH byla taktéž v plném nasazení. 
Výčet výjezdů začíná 19. března v čase 18:33 hod. k 
požáru komínu v ulici Nivy III. Následuje výjezd 2. dubna 
v 9:39 hod. k požáru v budově rehabilitačního pavilonu, 
vzniklý při rekonstrukčních pracích, o dva dny později 
4.4. v 10:35 hod. k požáru budovy a evakuaci osob SOŠ 
Luhačovice, který se po příjezdu ukázal jako prověřovací 
cvičení se zaměřením na součinnost hasičských jednotek, 
dobrovolných, profesionálních a Policie ČR včetně 
dojezdových časů. I na velikonoční pondělí 9.4. v 18:40 
hod. prokázala jednotka svoji pohotovost při výjezdu k 
hořícím balíkům sena na Nivách. Časově nejnáročnější 
zásah na nás čekal v Horní Lhotě, kam jsme byli vysláni 18. 
5. v 17:43 hod. k požáru seníku. Nejdříve jsme do nočních 
hodin ve spolupráci s dalšími 5 jednotkami prováděli 
lokalizaci požáru a bránili rozšíření požáru na sousední 
haly výroby laminátových van. Po krátkém odpočinku 
jsme se na místo zásahu vrátili, abychom provedli střídání 
jednotky, která hlídala místo zásahu přes noc. Ovšem nejen 
se zásahy je spojena jednotka, ale je samozřejmě nutné se 
věnovat také výcviku členů. Spolu s dalšími 4 jednotkami 
jsme absolvovali 12. května výcvik v Osvětimanech, 
zaměřený na vyprošťování osob ze závalů. K dispozici jsme 
měli technický kontejner HZS Zlínského kraje a cvičili 
jsme v sutinách bývalého statku s rozbrušovací pilou, 
vzduchovými zvedacími vaky, hydraulickými nástroji a 

zajišťovacími vzpěrami. Poslední poplach byl vyhlášen 
18.5. v 9:30 hod. jako prověřovací cvičení k simulovanému 
požáru stolařské dílny v Luhačovicích. Mezi ostrými 
zásahy jsme připravili ve spolupráci s ředitelkou mateřské 
školy hasičské dopoledne pro děti. Na cvičišti za MŠ byl 
zapálen oheň, což bylo znamení pro učitelky pro provedení 
evakuace celé školky včetně odpojení všech energií a 
přesun všech osob na shromaždiště za zahradu. Následně 
přijela naše jednotka, provedla ukázku hašení ohně a tuto 
možnost dostaly i přítomné děti MŠ, ke kterým se přidala i 
5. třída ZŠ. Měli možnost se i svést hasičskou cisternou, a 
všichni členové byli ochotni odpovídat na veškeré otázky, 
vznesené jak učiteli, tak i samotnými dětmi. 
 V období prázdnin připravujeme na sobotu 21.7. 
na výletišti u fotbalového hřiště „Červencovou noc“ se 
skupinou Ex offo. Budeme rádi, pokud nás i při této akci 
poctíte vaší přítomností. 

 
 
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají 
nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým 
přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to 
denně dokazují.
 Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje 
včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění 
záchranných pracích při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech.
 Je zde nutno připomenout, že dost často dochází k 
záměně pojmů „Sbor dobrovolných hasičů“ s „jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů obce“.
 V prvním případě se jedná o organizační článek 
občanského sdružení Sdruženi hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s 
obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečení činnosti 
jednotek SDH obcí. Je to tedy běžné občanské sdružení na 
úrovni např. myslivců, včelařů a podobně.
 Kdežto jednotky SDH obcí podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje 
obec. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem 
plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných 
mimořádných událostí jsou často povolávány operačními 
a informačními středisky Hasičských záchranných sborů 
krajů.
 Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a 
vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany.
 Způsob spolupráce asi nejlépe dokumentuje 
zařazení do zmíněného plošného pokrytí. Rovněž spolupráce 
s Hasičskými záchrannými sbory krajů je na dobré úrovni.
Např. část pravidelné odborné přípravy členů jednotek 
SDH obcí kategorie JPO II a JPO III probíhá ve spolupráci 
s Hasičskými záchrannými sbory krajů na stanicích 
Hasičských záchranných sborů krajů.
 S výše zmíněným občanským sdružením nemají 
jednotky nic společného, ani právně, ani fyzicky. Často 
jsou však členové jednotek vychováni a vedeni k hasičině 
občanským sdružením SDH např. v mládežnických a 
dorosteneckých soutěžních kolektivech.
 O vztazích mezi dobrovolnými a profesionálními 
hasiči kolují více či méně zasvěcené informace o rivalitě, 
přehlížení a podceňování dobrovolných hasičů. Ve 
skutečnosti jsou tyto vztahy podobné, jako vztahy mezi 
jinými lidmi, kteří jsou nuceni spolupracovat. Až na 
výjimky probíhá tato spolupráce bez problémů a je hasičům 
vyšším cílem.                                   Zdroj www.pozary.cz

Kdo je kdo?
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Martin Mališka, ProvodovFolklorní soubor Leluja

 Folklorní soubor Leluja byl založen na podzim 
roku 2008 a jeho snahou je seznámit děti i  veřejnost s 
lidovou kulturou luhačovického Zálesí. Repertoár se skládá 
z místních zvyklostí, tanců, písní či tradičních dětských 
her. Děti vystupují na domácích i zahraničních festivalech, 
kromě toho se soubor podílí také na rekonstrukcích lidových 
zvyků a obřadů v regionu, jakými jsou například vynášení 
Mařeny či chození s létečkem.
 Dnes má Leluja více než padesát členů, skládá se 
z dívek a chlapců ve věku od tří do sedmnácti let z obcí 
Provodov, Řetechov, Pozlovice a Luhačovice, a její součástí 
je rovněž cimbálová muzika. Zkoušky probíhají dvě hodiny 
týdně na Provodově a na Řetechově.

 Soubor v červnu 2012 pořádal folklorní festival 
Hore Provodovem, kterého se zúčastnily, kromě domácích, 
soubory z Čejče, Buchlovic a Vizovic.
 V srpnu 2012 budou děti ze souboru Leluja 
reprezentovat region luhačovského Zálesí na dětském 
folklorním festivalu horného Liptova „Pod Skalkou“ v 
Liptovském Mikuláši na Slovensku.
 Děti z Leluje mezi sebou rády přivítají 
nové členy. Po letních prázninách bude soubor opět 
nacvičovat ve staré škole na Řetechově a ve škole 
na Provodově. Pro více informací můžete psát na  
leluja@provodov.cz.

Ing. Karel MlčekMS Komonec
 Členové mysliveckého sdružení Komonec  
pořádají každoročně pro žáky Základní školy v Pozlovicích 
v průběhu měsíce června dětský den - zábavné dopoledne 
na střelnici vyplněné soutěžemi včetně opékání špekáčků. 
 Letos jsme se pokusili tuto akci inovovat a 
uspořádali jsme ve spolupráci s Městysem Pozlovice 
a základní školou jarní úklid přírody s názvem „Čisté 
Pozlovice“. Během procházky v přírodě bylo cílem úklidit 
odpadky, které do přírody nepatří. Žáci se rozdělili do 
skupin, které  za  doprovodu a pomoci pedagogického 
pracovníka a člena mysliveckého sdružení procházely 
naplánovanou trasu. Trasy byly zvoleny různě náročné s 
ohledem na věk a počet dětí ve třídě.Tento úklid po zimě 
byl původně naplánován 4. 4. 2012, ale kvůli špatnému 
počasí se uskutečnil v náhradním termínu 20. 4. 2012. 
 Odpadky byly v plastových pytlích odkládány 
na sběrná místa a na závěr najednou odvezeny. Množství  
sesbíraných odpadků bylo až znepokojující, a to se nám 
určitě nepodařilo vyčistit veškeré okolí Pozlovic. Po 
splnění takto záslužného úkolu bylo pro žáky připraveno 
ukončení - pro 1., 2. a 3. třídu na střelnici MS, pro 4. a 
5. třídu u altánku v Záchrastí pod hotelem Vega. Během 

tohoto ukončení se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky a 
poznávání zvěře, součástí bylo také opékání špekáčků. 
Nejlepší byli odměněni sladkou odměnou.  
 Na závěr nezbývá než doufat ve společensko-
výchovný přínos této akce,  kdy bylo vidět to, že není úplně 
jednoduché odstranit z přírody lehce zahozené odpadky. 
Snad se i někteří dospělí chytli za nos, že po nich přírodu 
uklízí děti.
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Ing. Bronislava CoufalíkováSpolečenská kronika

Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2012

Marie Vojáčková Leoše Janáčka 196 81 let 
Zora Knopová Leoše Janáčka 121 82 let 
Jindřich Martinec Podhradská 34 83 let 
Václav Šmehlík Leoše Janáčka 129 83 let 
Marie Vlčková Leoše Janáčka 298 83 let 
Ludmila Bednaříková Za Potokem 2 84 let 
JUDr. Marcela Gottwaldová Nivy I. 266 85 let 
Josef Jurák A. Václavíka 234 86 let 
Albína Ryšková A. Václavíka 141 86 let 
Ludmila Kolářová Hlavní 54 89 let 
Jarmila Hrubošová Za Potokem 237 90 let 
Miroslav Talaš Za Potokem 7 92 let 
Františka Hrbáčková             Ludkovická 148 93 let 
Marie Mikulcová Hlavní 62 98 let 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
 

Vítáme mezi námi nové občánky 
 

Ema Sláčalová                             Nivy I. 256 
Vanesa Žmolíková                          Za Potokem 8 
Adam Šumšal                                           Řetechovská 436 
Jan Dolinay                         Pozlovice 371 
Kristýna Valíčková                                Hlavní 61 
Karolína Šabová                        Za Potokem 84 
Lubor Kročil                    A. Václavíka 341 

Rodičům srdečně blahopřejeme 

Sňatky
Denisa Záhumenská a Radoslav Zumrik              L. Janáčka 144 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem

Naše řady opustili
 

Giovanni Scaiola Pozlovice 92 64 let 
Jana Krajčová Nivy I. 257 62 let 
Zdenka Sotolářová Leoše Janáčka 291 81 let 

 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel, fax: 577 113 071   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. 

●  21. července 
  Předpouťová zábava 
○  29. července 
  Pouť ke sv. Anně 
●  14. - 16. září 
  Dětský folklórní festival  
  Písní a tancem  
  v Luhačovicích
○  14. září 
  Hudební podvečer v rámci 
  Dětského folklórního 
  festivalu v centru Pozlovic 
●  16. září 
  Ukončení zóny na  
  Luhačovické přehradě –  
  soutěžní odpoledne pro 
  rodiny s DDM Luhačovice

Společenské akce

Pokud nemáte zájem o zveřejnění  ve společenské kronice, 
sdělte to prosím na ÚM Pozlovice, tel: 577 113 071. 

PODĚKOVÁNÍ 
18.11.2011 ráno se mi stala  
u hotelu Regia nehoda na 

kole. Poděkování patří  
p. Marku Otlíkovi, který mi 

poskytl první pomoc. 
Čellárová Božena

Ing. Renata SękováOddíl ženy TJ Sokol Pozlovice

 I když se může zdát, že s blížícím se létem pohybové aktivity pro ženy ubírají 
na obrátkách, opak je pravdou.
 Pravidelná cvičení v tělocvičně na velkých míčích a  tanec Zumba doplňujeme 
i jinou formou pohybu. Slunečné počasí nás přímo vybízí ven, a proto chůze s holemi, 
čili nordic walking nebo jízda na kole je to, co nás láká. Při chůzi pod kontrolou tepové 
frekvence se nejen spalují tuky rychleji, ale navíc zapojíme svaly celého těla a báječně 
se protáhneme. Pokud máme chuť posilovat, naplánujeme trasu k novým cvičebním 
strojům u přehrady. Přidejte se k nám, i když nejste členkami oddílu.
 Vyjížďky na kole po 
okolí už nestačily, a proto 
jsme poslední květnovou 
sobotu podnikly jednodenní 
cyklistický výlet  podél Baťova 
kanálu. Více informací na  
www.pozlovice.cz v sekci TJ 
Sokol Pozlovice.
 A co připravujeme?  
Na druhou polovinu září 
dvoudenní cyklo výlet, podle 
dohody účastníků Lednicko-
Valtický areál nebo vinařské 
stezky. Jste všichni srdečně 
zváni.


