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Vážení občané,
při psaní posledního úvodníku jsem netušila, jak rychlý 
spád bude mít vývoj v nejvyšších patrech naší politiky. 
Dnes máme vládu v demisi, v plném běhu volební 
kampaň a termín mimořádných voleb do Parlamentu 
České republiky je za dveřmi. Proto si budeme muset o 
jednom z podzimních víkendů, konkrétně 25. - 26. října 
- najít čas a nejpozději ve volební místnosti na Úřadě 
městyse Pozlovice se rozhodnout, komu dát důvěru a 
moc, jinak řečeno zvolit způsob vedení naší republiky 
na další 4 roky. Z četných rozhovorů s mnohými z Vás 
vnímám velikou skepsi, bezmoc, ztrátu víry ve změny 
k lepšímu. Současně se však setkávám s poznáním 
těch, kteří vycestovali do světa, měli možnost poznat 
životy lidí v různých zemích a kontinentech. Jejich 
hodnocení? Je dvojí. „V této zemi se většině žije velice 
dobře,“ říkají ti, co poznali indické slumy. Jako velmi 
neutěšené hodnotí poměry v našem státě ti, kteří poznali 
země dobře spravované, kde poctivá práce a morálka 
je základem celé společnosti. Je právem každého z Vás 
zvolit své poslance a podílet se tak na rozhodnutí o 
směrování věcí veřejných. Proto nerezignujme a volme 
každý podle svého svědomí. V poslední době jsem 
několikrát narazila na heslo „K rozkvětu zla stačí, aby 
schopní nedělali nic“. 
 Za rok v tomto čase budeme před komunálními 
volbami. Zastupitelstvo má za sebou tři roky práce 
a pomalu se budeme chystat ke skládání účtů Vám, 
občanům. Rok 2013 je zároveň posledním rokem 
sedmiletého plánovacího období Evropské unie (2007 
– 2013) a rokem příprav na období 2014 – 2021. 
Řadový občan sledující média je dnes přesvědčen, že 
Evropská unie nám nabízí obrovské množství peněz na 
cokoliv, stačí si o ně říci! Kdo se však s problematikou 
Evropských fondů setkal blíže, může vyprávět příběhy o 
velmi složitých procedurách, množství administrativy a 
těžce pochopitelných pravidlech. Pozlovice dlouhodobě 
zaujímají jednu z předních příček ve výši dotací 
získaných na občana a přes veškerá rizika je nutné dále 
tyto zdroje pro zlepšení podmínek pro náš život využívat. 
Na co konkrétně budou peníze z fondů i našeho rozpočtu 
použity, budeme muset podle nejnovějších informací 
popsat ve strategickém plánu rozvoje území, který bude 
podmínkou pro získávání financí z EU na rozsáhlejší 
projekty v období od r. 2014. Jedním z podkladů 

pro zpracování strategického plánu jsou dotazníky a 
ankety, prostřednictvím kterých budeme zjišťovat Váš 
názor na nejrůznější oblasti. Výsledkem této společné 
práce bude dokument, ve kterém musí být zohledněna 
celá řada věcí. Nově budeme muset naše plány řešit 
ve spolupráci s dalšími obcemi z okolí. Každá obec 
nemůže mít školu, sportovní halu, koupaliště, odpadové 
centrum. Už dnes narážíme na velký problém s tím, 
že potřebujeme realizovat projekty jako rekonstrukci 
sociálního zařízení ve škole, na kterou však nikdo 
peníze neposkytne jednoduše proto, že počty dětí v naší 
škole klesají a nejsme schopni prokázat efektivní využití 
těchto prostředků. Čeká nás nelehký úkol a věřím, že 
se nám společnými silami podaří v posledním roce 
volebního období realizovat projekty jako úpravy centra 
II., ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje 
okružní křižovatku pod Petrůvkou, možná i Jurkovičovu 
alej. Velkým otazníkem je kabelová televize a datová 
síť, která v návaznosti na mediální trh vyžaduje neustálé 
úpravy hlavní přijímací stanice, změny v nastavení 
přijímačů a s tím související nemalé investice. 
 Ze chmurných podzimních úvah se však ještě 
ohlédněme za létem. Po dlouhých letech se k čisté vodě 
v přehradě vrátili návštěvníci. Kapacity koupaliště i 
přístaviště byly plně využity, okruh kolem přehrady si 
pochvalovali nejvíce bruslaři, na cvičebních strojích a 
průlezce se vystřídaly všechny generace. Výjimečné léto 
nás naplňuje optimismem, že při příznivých klimatických 
podmínkách jsme vyhledávaným cílem pro rekreaci a 
vynaložené investice nebyly marné. Cestovní ruch je 
složité odvětví podnikání, neobejde se bez spolupráce v 
území působící veřejné správy, podnikatelů a specialistů 
vykonávajících obrovské množství práce pod názvem 
destinační management. Děkuji všem, kteří se na 
úspěšném návratu turistů a jejich spokojenosti v území 
podíleli. Ze zkušeností z minulých let víme, že už dnes 
musíme zahájit přípravy na další sezónu. Třeba tím, 
že sebereme bohatou úrodu švestek a dalšího ovoce a 
na degustaci produktů z našeho kraje přilákáme část 
návštěvníků. Vaše produkty můžete prezentovat i v 
rámci projektu „Trnková stezka“ realizovaného obecně 
prospěšnou společností Luhačovské Zálesí.

Přeji Vám všem krásný podzim.
Ing.Olga Tkáčová, starostka 
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Ing. Olga Tkáčová
Podhradská ulice

Po letech slibů se nám v letošní roce podařilo provést 
komplexní úpravy v ulici Podhradská. Stavba byla 
rozdělena na 2 samostatné části – sanace sesuvu a 
chodník včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení 
a kabelizace NN. Členění stavby a náklady na její 
pořízení a zdroje financování jsou patrné z této tabulky.   

Prozatím není ze strany SFŽP odsouhlasena poslední 
fakturace zohledňující vícepráce a méněpráce. Ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nás čeká 
závěrečné vyhodnocení akce. Tato stavba byla poslední 
etapou výstavby chodníku podél celého úseku silnice 
III/4922, navazovala na úpravy centra provedené v r. 2006, 
chodníku v ul. Hlavní a Leoše Janáčka v r. 2007. Všem 
uživatelům přejeme bezpečnou cestu touto částí Pozlovic! 

Pozlovice - úpravy centra II.
Pro stavební úpravy veřejného prostranství okolo základní 
školy, bezejmenné uličky mezi školou a pekárnou oplatků 
až po most na začátku ulice Ludkovická se nám velmi těžce 
hledal název. Parkoviště u školy či úřadu? To je pouze část 
upravovaného prostoru. Současně jsme se museli vypořádat 
s problémem, že z regionálního operačního programu jsou 
prostředky poskytovány na úpravy centrálních náměstí 
či návsí. Z úvah a konzultací nad tímto projektem pak 
vyplynulo, že se jedná skutečně o takové druhé centrum 
Pozlovic a název projektu byl na světě. 12 parkovacích 
míst u školy, 6 parkovacích míst u pekárny, úprava plochy 
po zbouraném domu čp. 58 s novými prvky pro trávení 
volného času dětí (průlezky a lezecká stěna), lavičky, zeleň, 

nové veřejné osvětlení, kabelizace NN a nové komunikace 
s důrazem na dobré odvodnění, zpevnění plochy u požární 
nádrže, nasvětlení přechodu pro chodce a zkrácení jeho 
délky na 6,5 m jako jedno z opatření ke zvýšení bezpečnosti 
- to je výčet obsahové náplně projektu, jehož rozpočet podle 
aktuálních ceníků byl stanoven na 5.206 tis. Kč bez DPH. 
Konečnou cenu budeme znát po výběru zhotovitele koncem 
listopadu t. r. Realizaci plánujeme na II. – III. čtvrtletí 2014 
s využitím dotace poskytnuté z ROP SM ve výši 3.154 tis. 
Kč.

Zimy a invazních rostlin se bát nemusíme!
Zimní údržba komunikací je nejdůležitější náplní práce 
Služeb městyse Polovice s.r.o. v období od listopadu do 
března až dubna. Bez spolehlivé techniky je zajištění 
této služby velice obtížné. Proto byl schválen prodej 
starého traktoru (obálkovou metodou za 245 tis. Kč + 
DPH) a pořízen nový za kupní cenu 793 tis. Kč + DPH. 
Postupně tak obměňujeme techniku i pro komplexní úpravy 
veřejných prostranství a likvidaci odpadů. Ve spolupráci s 
Mikroregionem Luhačovské Zálesí bylo pořízeno užitkové 
vozidlo – Piaggio, se kterým bude prováděna i likvidace 
invazních rostlin na území části obcí mikroregionu 
Luhačovské Zálesí. 

ulice Podhradská náklady [Kč] %

sesuv

SO 101-silnice 1 148 868 32,9

SO 102-ter. úpravy 655 680 18,7

SO 201- stěna 1 691 158 48,4

sesuv celkem 3 495 706 100,0

chodník 

SO 101-silnice 846 833 29,4

SO 102-chodník 636 855 22,1

SO 301-kanalizace 1 115 823 38,7

SO 402-VO 281 760 9,8

chodník celkem 2 881 271 100,0
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EkolampNefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

 Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky 
nepatří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
 Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám 
po letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit 
pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již 
zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního 
odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze 
skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i 
kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté 
rtuti, která by při špatném zacházení a 
vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí.

Kam s ní? 
 Nejjednodušší je vzít starou 
zářivku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. Další možností, jak 
správně naložit s nefunkční zářivkou je 
její odevzdání ve sběrném dvoře nebo 
v přízemí ÚM Pozlovice. Obsluha 
sběrného dvora ji od Vás zdarma 
převezme a uloží ji do speciální sběrné 
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr 
zářivek pro Městys Pozlovice zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který 
nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím  

se rozpočtu městyse ušetří část prostředků určených pro 
nakládání s komunálním odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí?
 Ze sběrných dvorů a dalších sběrných 
míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do 
specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro 
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a 
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v 
kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované 
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či 

plotové dílce a přečištěná rtuť je 
znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo v 
některých případech i pro výrobu 
nových zářivek. Opětovně je tak 
možné pro další výrobu použít až 
95 % materiálu, ze kterého byla 
zářivka vyrobena.
 P r o s t ř e d n i c t v í m 
EKOLAMPu se ročně recyklují 
miliony zářivek a výbojek. Stále 
ale velké množství zářivek končí 
v koši. Právě Vy můžete pomoci 
tuto situaci změnit.
 Více se o problematice 
nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Ing. Stanislav JurákSběr textilu, obuvi a hraček v Pozlovicích celoročně

 Městys Pozlovice zahájil od 3. 9. 2013 ve spolupráci 
se společností Wtorpol sběr použitého textilu, obuvi a 
hraček. Kontejner je uzamčený a lze do něho vhazovat pouze 
věci pomocí mechanického podavače u vhozového otvoru. 
Je umístěn  na volné ploše před vjezdem do odpadového 
centra v ulici Ludkovická. Je přístupný neomezeně.

 Do kontejneru patří:
• čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil,
   záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky)
• spárované boty (svázané)
• hračky plastové, elektronické, plyšové

Do kontejneru nepatří:
• znečištěný či mokrý textil
• matrace a molitan
• koberce
• tašky
• netextilní materiály
• komunální odpad
• elektrospotřebiče
 
 Prosíme občany, aby textil, který vkládají do 
sběrných kontejnerů byl čistý a zabalený v igelitových 
pytlích/taškách. Myslete, prosím, na to, že s tímto textilem 
je dále ručně manipulováno.
 Cílem je sesbírané věci z části použít podle potřeb 
v tuzemsku pro humanitární účely, poté ve třetích zemích 
a zbytek předat k recyklaci, z výtěžků lze financovat 
životaschopnost nového systému, dát práci nezaměstnaným. 
Věříme, že se systém sběru podaří vybudovat. Městysi 
pomůžete snížit náklady na netříděný odpad, protože 
mnoho občanů použitý textil stále vhazuje do popelnic či 
kontejnerů.

Děkujeme všem občanům Pozlovic  za spolupráci!

KVÍZ (také pro zamyšlení)

A. Kolik  tun  odpadu si myslíte, že se sesbíralo v období od 
1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 (cca 90 dní)  v odpadovém centru 
Pozlovice?

B. Kolik kg odpadu vyprodukoval v období 1.4. - 30.6. 
2013  evidovaný  občan Pozlovic za 1 den? (Pozlovice mají 
cca 1 200 obyvatel) 

1. Směsný komunální 
odpad (popelnice, 
kontejnery)

a 10,4

b 20,4

b 30,4

2. Plasty

a 0,5

b 1,5

c 2,5

3. Sklo

a 2,38

b 4,38

c 6,38 

4. Kompozitní odpady

a 0,66

b 0,76

c 0,86

( nápověda 1. + 2. + 3. + 4. = 40,04 t )

a) 0,37          b)  0,57          c)   0,77

 Své odpovědi zašlete na e-mail: mestys@pozlovice.
cz do 31. 10. 2013. Vyhodnocení nejpřesnějších       odpovědí 
bude uveřejněno v zimním vydání občasníku. Nejpřesnější 
odpovědi budou ohodnoceny věcnou odměnou.
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Zpráva ze školních jídelen Alena Kubáčková, vedoucí školních jídelen

 Prázdniny se přehouply jako voda a máme opět září, 
kdy nám všem zainteresovaným do školního stravování – 
paní kuchařkám, dětem i žákům, začíná opět více práce a 
starostí, ale i radostí z vděčných strávníků. Ve vládě máme 
pěkný zmatek, takže nás nepřekvapili žádnými novými 
předpisy a nařízeními, kterými se musíme řídit. Jen od 1. 1. 
2012 byla novelizována vyhláška o školním stravování, kde 
byly zvýšeny finanční limity na nákup potravin ve všech 
stravovaných kategoriích.
 Tímto úvodem se dostávám k nepopulární věci Vás 
informovat, že jsme nuceni od 1. 9. 2013 zvýšit platbu za 
stravování jak dětí v mateřské škole, žáků v základní škole, 
tak i všech dospělých strávníků, mezi něž patří i maminky 
na mateřské dovolené i naši starší občané. Ceny všeho, 
nejen potravin, jdou stále nahoru a musí se to promítnout i 
ve společném stravování.

 
 
 

A aby změn nebylo málo, tak ještě máme v jednání možnost 
i bezhotovostního placení stravy. Během měsíce října t. r. 
všichni obdrží dotazník, který po vyplnění  a v případě 
zájmu o bezhotovostní placení potvrzený svojí bankou co 
nejdříve rodiče i strávníci vrátí do školní jídelny. Věřím, že 
nejpozději od 1. 1. 2014 bude systém zaveden a vyjdeme 
vstříc rodičům, kteří se o tento způsob platby zajímají.
 Pevně věřím, že všichni pochopíte nutnost tohoto 
kroku a nezkazí Vám to chuť k jídlu v našich školních 
jídelnách.

ceník obědů v jídelně MŠ

děti ve věku do 6 let
platba na den 31,- Kč

platba na dopoledne 25,- Kč

děti ve věku nad 7 let
platba na den 34,- Kč

platba na dopoledne 28,- Kč

Částka zahrnuje i položku na pitný režim,  
který je přes celý den dětem k dispozici.

ceník obědů v jídelně ZŠ

žáci 1.- 4. třídy 1 oběd 22,- Kč

žáci 4. třídy starší 10 let
a žáci 5. – 9. třídy

1 oběd 24,- Kč

cizí strávníci v jídelně MŠ i ZŠ

důchodci 1 oběd 45,- Kč

maminky na MD 1 oběd 55,- Kč

Školní aktivity ve školním roce 2013/2014 v ZŠ Pozlovice pedagogický sbor ZŠ Pozlovice

 Prázdniny jsou již minulostí a děti se opět usadily 
do lavic. Naším cílem však nejsou jen klasické způsoby 
výuky.
 Nově se základní škola zapojila do celostátního 
projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Jedná se 
o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České 
republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 
se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení.
 Dalším programem, kde se aktivně účastníme, 
je mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 
zemích světa. V České republice jej koordinuje Sdružení 
TEREZA se sídlem v Praze, samotnou výuku na školách 
realizují přímo pedagogové podle připravených metodik. 
Program s názvem „Les ve škole“ usiluje o to, aby děti:
• měly rády přírodu a místo, kde bydlí
• rozuměly životnímu prostředí
• dělaly něco pro udržitelný rozvoj
 V neposlední řadě se škola zařadila do programu 
eTwinning – komunita škol v Evropě. Jedná se o 
aktivitu iniciovanou Evropskou komisí a ministerstvy 
školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní 
spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií. Žáci využívají v praxi své 
znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají 
se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci. 
Dlouhodobě běží:
 Madio – jedná se o dlouhodobý program zaměřený 
na primární prevenci rizikového chování mezi dětmi 

a mládeží na základních školách. Mezi hlavní témata 
programu patří posilování pozitivního sociálního klimatu a 
budování pozitivních mezilidských vztahů ve školní třídě, 
zdravého žebříčku hodnot a také problematika návykových 
látek. Cílem celého programu je vést žáky ke zdravému 
životnímu stylu.
 Výše uvedené dlouhodobé programy jsou i letos 
doplněny širokou škálou akcí kulturního, společenského 
a sportovního zaměření, které budeme v průběhu školního 
roku společně s dětmi všech tříd realizovat. Naší snahou 
bude také prohloubení spolupráce s mateřskou školou v 
Pozlovicích a se ZŠ v Luhačovicích.
 Všem našim žákům přejeme na prahu nového 
školního roku úspěšný start a Vám všem ostatním přejeme 
mnoho krásných chvil při účasti na některém z vystoupení 
Vašich dětí.
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Mateřská škola Pozlovice Daniela Linhartová – ředitelka MŠ
 Naší mateřskou školou opět zvoní dětské hlásky, 
nese se smích, šum a tvořivý duch.
 Nejmenší, úplně nové dětičky, mají oči plné 
otázek, očekávání, ale občas i slziček. Chce to trošku času, 
trpělivosti a taky bude veselo.
 Mateřská škola Pozlovice je trojtřídní  mateřská 
škola s celodenním provozem od 6.00 do 16.00 hodin 
(pondělí – pátek).
 Pro školní rok  2012 /2013 bylo zapsáno k docházce 
67 dětí.
 Mateřská škola pracovala podle vlastního ŠVP 
„Barevný svět očima dětí“ již třetím rokem a rozšířila je i o 
ekologické projekty „Země – já  tady chci žít“.
 Během minulého školního roku proběhly 
všechny naplánované akce: Dýňová slavnost, Mikulášské 
nadělování, vánoční tvořivé dílničky pro děti a rodiče, 
divadelní a kouzelnická představení, karneval, besídka ke 
Dni dětí, jarní tvořivé dílničky, tvořivé setkávání s klienty 
Domova pro seniory v Luhačovicích, plnění úkolů z 
projektu ekologického (návštěva sběrného dvora), pomoc 
při úklidu zahrady (hrabání, sbírání plodů, uvědomování si, 
že odpadky patří do sběrného koše, třídí se…).
 V závěru nám počasí nadělilo modrou oblohu, 
teploty až velmi nadstandardní a hurá mohla začít Letní 
zahradní slavnost spojená s loučením se školáky, s opékáním 
špekáčků a se soutěživými hrami.
 Děkujeme všem sponzorům, pomocníkům při 
spoluorganizování všech těchto aktivit. Každá pomocná 
ruka, i finanční nebo materiální pomoc, je velmi, velmi 
vítána. Odměnou jsou rozzářené dětské oči a šťastný smích. 
A to stojí za to!
 Ve školním roce 2013 /2014 je zapsáno k docházce 
68 dětí do třech tříd.
 Přeji všem úspěšný školní rok, hodně zdraví, 
trpělivosti, pohody a těším se na setkávání.

Kdy začít dítě seznamovat s cizím jazykem? Jarmila Malaníková, učitelka  MŠ
 Setkáváme se s dvěma protichůdnými názory. 
Někdo tvrdí, že předškoláci mají na cizí jazyk čas, neměli 
bychom je tím zatěžovat, jiný namítá, že právě předškolní 
období je tím ideálním časem pro seznámení s cizím 
jazykem. Vyskytují se také argumenty, že i když se dítě 
ve školce seznamuje s angličtinou, tak skoro všechno 
zapomene, než se ji začne učit ve škole. Nemá tedy smysl 
spíše počkat, až dítě „bude mít rozum“?   
 Většina pedagogů jazykových škol se shoduje v 
tom, že začít se má co nejdříve. Správné učení se cizímu 
jazyku v předškolním věku má probíhat hravou formou a 
má děti zaujmout a bavit.
 A o to se snažíme také u nás v pozlovské mateřské 
škole. Hry děti často tak pohltí, že vůbec nevnímají, že 
mluvíme anglicky. Naše angličtinka je takovým doplňkem 
tematických celků daných dle našeho rámcového 
vzdělávacího programu. K výuce využíváme hodně 
obrázky, hračky, písně, dětské výtvarné práce a ze všeho 
nejvíce děti baví různé pohybové hry a soutěže. Mám 

velkou radost, když vidím rozzářená očka a vím, že to 
děti baví. V polovině června naši školku navštívila ČŠI a 
paní inspektorka se k nám na angličtinku přišla podívat. 
Vyjádřila se velmi pochvalně jak o způsobu výuky, tak o 
znalostech a výslovnosti našich dětí. Také rodičům chtěly 
děti ukázat, co se za celý rok naučily. Tak jsme je v červnu 
na jedno odpoledne pozvali a trošku se jim předvedli. 
Snažila jsem se rodičům ukázat, jak děti dokážou reagovat 
na mluvené slovo učitelky v angličtině, jak se dovede každý 
sám vyjádřit slovně či jednoduchou větou, jak umí reagovat 
na anglické pokyny při cvičení, jaké hrajeme pohybové 
a didaktické hry. Rodiče také obdivovali, kolik děti umí 
anglických písní, jak umí počítat, znát barvy apod.
 Všechno to, co jsme se během roku naučili, děti 
do sebe vstřebávaly nenásilně formou hry a zábavy. Budu 
moc ráda, když tento nepatrný odrazový můstek přispěje k 
rozvoji pro jejich další studium anglického jazyka. Přivítala 
bych i spolupráci se základní školou, kde by děti navázaly 
alespoň formou nepovinného předmětu.

Milý rodiče a přátelé školy a smyslu pro legraci…

Už v jarních měsících jsme avizovali náš pokus oživit zahradu 
mateřské školy v podzimním čase akcí, která bude veselá, 

rozverná, poučná, trošku strašidelná, ale i sladká…
Hlavně přinese radost dětem, rodičům, prarodičům, přátelům  

a kamarádům co mají rádi veselo…

Sladké strašení  2013 – rozverné dýně!!

Prosím vybírejte, kupujte různé druhy dýní, velikostí, tvarů a 
zabarvení, které v říjnu, dle počasí společně nazdobíme a na 

zahradě naší mateřské školy uspořádáme soutěže.

Prosíme, pro zpestření přineste i výrobky:

 které se dají sníst ( kompoty, koláče, páje,  
omáčky, buchty, pomazánky...)

 které použijeme na výzdobu mateřské školy
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Křesťanské mateřské centrum Svatá Anna Pozlovice Bc. Milada Sedlářová, ředitelka
 Křesťanské mateřské centrum svatá Anna založilo 
občanské sdružení Poselství života, které se po celou svoji 
existenci věnuje dětem i rodičům. Toto sdružení pořádá 
nejrůznější sportovní akce, tábory pro děti, maminky 
s dětmi, návštěvy dětských domovů, apod. Mateřské 
centrum, které bylo slavnostně otevřeno v sobotu 7. září t. 
r., se nachází v rodinném domě manželů Sedlářových čp. 
363 v prvním patře. Centrum zde má k dispozici 
pro poskytování svých služeb šatnu, 2 herní 
místnosti, kuchyňku a sociální zařízení. Venku 
na zahradě mohou děti využívat travnatou 
plochu s chatkou, houpačku a pískoviště.
 Co mateřské centrum nabízí?
 Hlídání dětí ve věku 0 – 11 let u Vás doma 
nebo v centru v čase 6 – 18 hodin (možná je 
domluva s rodiči do pozdějších hodin)
 Speciální služby - podáme Vám pomocnou 
ruku a pomůže s dětmi, které potřebují 
speciální přístup: poruchy učení, hyperaktivita, 
nepohyblivé - upoutané na lůžku nebo na 
vozíčku, mentálně postižené nebo vážně 
nemocné
Naše pomoc může být jednorázová nebo pravidelná.

 Dále nabízíme: pobyt v centru maminkám na MD, 
nejrůznější výlety, víkendové aktivity děti a rodiče, výuka 
cizího jazyka, výuka plavání, doprovod dětí do kroužků, 
vyzvednutí ze školky či školy, doučování - 1. a 2. stupně ZŠ 
(matematika, čeština, angličtina), hlídání dětí 1. až 5. třída 
(1. stupeň) po školní docházce do 18.00 hodin, popřípadě 

dle potřeb rodičů
 Semináře pro rodiče: Probíhají jednou 
za měsíc, termín a název bude vždy dopředu 
upřesněn.
 Pomoc rodinám v nouzi
 Naší snahou je, aby mohly naše služby 
využívat všechny rodiny. Proto je pro rodiny, 
které nemají finanční prostředky na nabízené 
služby, sestaven individuální plán platby 
nebo je možné využívat služby mateřského 
centra zdarma. Děti vychováváme podle Dona 
Bosca, J. A. Komenského a podle metody dr. 
Montessori.
 Více informací naleznete na webových 
stránkách občanského sdružení Poselství 

života www.poselstvizivota.cz nebo přímo na stránkách 
křesťanského mateřského centra www.kmcsvataanna.cz. 

SDH Pozlovice Tomáš Martinec
 Po delší odmlce půl roku opět začínám psát 
příspěvek o činnosti hasičů a už jen podle stručných 
poznámek zjišťuji, jak jsme na přírodu krátcí. Velké vedro, 
prudký vítr a vydatný déšť jsou stavy, na které musíme 
být ze strany hasičů a techniky kdykoliv připraveni. Ale 
o tom později při výčtu výjezdů. Činnost hasičů nejen v 
obci se dotýká i kulturních a společenských akcí. První z 
nich v tomto období bylo v sobotu 27. 4. vztyčení tradiční 
májky v prostoru parku před hasičskou zbrojnicí. Následně 
v neděli 5. 5. to byla účast na hasičské pouti v Provodově 
– Maleniskách. Poté ve čtvrtek 30. 5. spolu se sousedními 
sbory z farnosti jsme se zúčastnili mše a průvodu Božího Těla 
včetně jeho zabezpečení přes obec. Tento celý akcemi nabitý 
měsíc byl ukončen kácením májky. Nelze ještě opomenout 
každoroční předpouťovou zábavu v areálu hřiště. A tyto akce 
byly v červnu vystřídány několika sportovními kláními. Z 
okrskové soutěže konané v Ludkovicích odjížděla naše 
družstva spokojená. Dvě 2. místa – mladší žáci a ženy a dvě 
4. místa – starší žáci a muži. Družstva žáků se navíc ještě 
představila na dalších soutěžích – v Loučce a na nočních 
závodech v Záhorovicích. Bohužel jsme skončili vždy až 
v druhé polovině výsledkových listin. Přesto patří velký 
dík Aleši Bednaříkovi, Leoši Gergelovi a ostatním rodičům 
za práci s našimi nejmenšími a dětem přejeme hodně 
trpělivosti a úspěchů v dalších kláních. Na konci srpna byl 
náš sbor opět požádán o spolupráci při pořadatelské službě 
na Barum rally a námi spravované úseky se i přes velkou 
návštěvnost podařilo udržet jako bezproblémové.
 Pokud se vrátíme k výše uvedeným výkyvům 
počasí, k odstraňování těchto událostí je vždy povolávána 
výjezdová jednotka a v tomto popisovaném období to bylo 
hned sedmkrát. První z těchto výjezdů byl vyhlášen 22. 4. 
v 19:31 hod. k požáru lesa v Oboře. Naštěstí po příjezdu 
bylo zjištěno jen nenahlášené pálení větví. A pálení větví 
stálo za dalším výjezdem, vyhlášeným 27. 4. v 10:00 hod, 
kdy se vlivem větru rozšířil oheň do lesa u přehrady a na 
jeho likvidaci byly nasazeny celkem 4 cisterny a cca 20 
hasičů. Policie ČR požádala přes operační středisko HZS o 

spolupráci při pátrání po pohřešované osobě v obci Polichno. 
Poprvé jsme vyjížděli 27. 6. v 16:02 hod. a poté ještě další den 
ve 12:42 hod., pátrání bylo bohužel bezúspěšně. V červenci 
bylo na základě sucha vyhlášeno hejtmanem Zlínského 
kraje období nepříznivých klimatických podmínek a i když 
jsme díky suchu nevyjížděli k žádnému požáru, byla naše 
technika hojně využívána pro zalévání zeleně na celém 
území obce. Druhým extrémem prázdnin byla 4. 8. bouřka 
doprovázená prudkým větrem, která způsobila vyhlášení 
poplachu v 21:54 hod. k spadlému stromu na elektrické 
vedení v Luhačovicích a následně k spadlé lípě u bývalého 
minimarketu. A aby toho nebylo málo, za necelý týden – 
10. 8. v 7:48 hod. jsme vyjížděli k odstranění splaveného 
bahna z vozovky následkem nočního přívalového deště. 

Zmíněným sedmým zásahem vyhlášeným 14. 8. v 19:45 
hod. naší jednotce byl požár sauny v rodinném domě v 
Horní Lhotě.
 Malou odměnou za veškerou práci, kterou členové 
sboru odvádí, byl jednodenní výlet. Při letošním hasičském 
zájezdu jsme nejprve navštívili westernové městečko v 
Boskovicích, a po přesunu do obce Čechy pod Kosířem 
jsem absolvovali prohlídku dvou muzeí. Nejprve se nás 
ujal zakladatel unikátního muzea kočárů k ukázce sbírky 
čítající na 70 kusů. Po přesunu do sousední budovy jsme 
si ještě prohlédli hasičské muzeum historické techniky. Za 
naplánování a organizaci celého zájezdu patří dík Viktoru 
Martincovi, místostarostovi sboru.
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Ing. Bronislava CoufalíkováP. Rudolf Vašíček, TJ – čestný občan Pozlovic

 V letošním roce si připomínáme 100 let od narození 
a 20 let od úmrtí čestného občana Pozlovic P. Rudolfa 
Vašíčka, TJ. Tento kněz se významným způsobem zapsal 
do našich životů během svého působení v Pozlovicích v 80. 
a 90. letech minulého století.
 Ráda bych Vám připomněla jeho životní osudy.  
P. Rudolf Vašíček, TJ se narodil 31. 10. 1913 v Boskovicích. 
Vysvěcen na kněze byl v r. 1937, v r. 1939 vstoupil do 
Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Ačkoliv se chtěl stát 
misionářem v Číně, vyhověl přání svého 
biskupa a zůstal v republice. Po doplnění 
řádového vzdělání a formace byl činný v 
duchovní správě na Svatém Hostýně (1945 
– 1947) a pak byl farářem od poloviny 1947 
do ledna 1950 na Velehradě. Zde měl být 
zatčen StB kvůli tomu, že přečetl pastýřský 
list biskupů, ve kterém byly kritizovány 
proticírkevní zásahy komunistů. Někdo jej 
předem o tomto hrozícím nebezpečí anonymně 
informoval. 28. prosince 1949 přijelo na 
velehradské nádvoří několik aut s příslušníky 
StB. P. Vašíček na další nečekal a jakmile je zahlédl, utekl 
před nimi klášterní zahradou, takže jej na faře nezastihli 
a odjeli s nepořízenou. P. Vašíček se však rozhodl vrátit, 
neboť se necítil ničím vinen a nechtěl opustit své farníky. 
Krátce po jeho návratu na faru se zaplnilo prostranství před 
klášterem desítkami farníků, kteří se dozvěděli o návštěvě 
StB a přišli svého kněze bránit. Na žádost místní stanice 
SNB se snažil P. Vašíček farníky uklidnit, ale napětí vzrostlo 
příjezdem dalších četníků z Uherského Hradiště. Skupina 
mužů z farnosti nakonec P. Vašíčka zvedla na ramena, a 

tak jej přenesli v doprovodu ostatních přes nádvoří do auta. 
Následně jej odvezli do blízké vesnice Tupesy, kde jej 
strážili. P. Vašíček z tohoto úkrytu sám odešel a dobrovolně 
se vydal Veřejné bezpečnosti. Za “organizování vzpoury” 
a čtení pastýřského listu byl Státním soudem v Praze 28. 
července 1950 odsouzen na 4 roky, později na 23 let. Byl 
uvězněn a na svobodu se dostal až po 12 letech a 100 dnech. 
Nebylo mu dovoleno vykonávat kněžskou službu, a tak 
pracoval nejprve jako dělník v Minervě, n. p. Boskovice, 

následně u postižených dětí v ÚSP Borotín. 
Od března 1969 do dubna 1972 mohl opět 
působit na Velehradě. V roce 1971 se pustil 
společně s farníky a dalšími dobrovolníky z 
okolí do opravy střechy velehradské baziliky. 
V bezvýchodném období normalizace se jejich 
úsilí stalo pro křesťany symbolem budoucnosti 
církve. Než však byly všechny práce 
dokončeny, byl P. Vašíček z Velehradu odvolán 
a přeložen do Švábenic na Hané (květen 1972 
– srpen 1978), dále do Všeminy u Zlína (září 
1978 – červenec 1980). Odtud přišel v srpnu 

1980 do Luhačovic a Pozlovic, kde působil až do 30. června 
1992. Po „sametové revoluci“ v r. 1989 zahájil přípravné 
práce ke stavbě kostela v Luhačovicích, mnozí z nás si ho 
pamatují, jak běhal po lešení našeho kostela ve svých 74 
letech jako mladík. Na zasloužilý odpočinek odešel na Svatý 
Hostýn. Mnozí z nás ho zde u příležitosti jeho 80. narozenin 
navštívili. Zanedlouho 21. 12.1993 zemřel v nemocnici 
v Kroměříži. Pochován je na hřbitově na Velehradě. 
 Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něj  
v modlitbě.

Anna MališkováOtevřené brány kostela sv. Martina v Pozlovicích

 Městys Pozlovice se společně  
s Římskokatolickou farností Pozlovice letos 
poprvé zapojil do projektu Otevřené brány, 
který je výjimečným počinem Zlínského kraje, 
Arcibiskupství olomouckého, měst, obcí, 
farností regionu, sdružení, Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy a Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci.
 Komentované prohlídky kostela sv. 
Martina probíhaly v době letních prázdnin 
(červenec – srpen) každou neděli a o státních svátcích  
v čase od 13.00 – 17.00 hodin. Během července navštívilo 

kostel sv. Martina 74 návštěvníků, jednalo 
se zejména o lázeňské hosty. V srpnu byla 
návštěvnost o polovinu menší. Přibližně 50 
hostů si kostel prohlédlo samostatně. Při 
prohlídkách návštěvníky nejvíce zaujala 
prohlídka hrobky hrabat Serenyiů. Kostel 
obdivovalo i několik osob zabývajících se 
uměním a historií. Mnoho hostů našeho kostela 
nadchl zrekonstruovaný interiér i exteriér. Bez 
povšimnutí nezůstal i místní hřbitov, který 
někteří zařadili mezi nejudržovanější.

 Pokud jste komentované prohlídky nestihli  
v letošním roce, nevadí, plánujeme je uskutečnit i příští rok.

Atelier IM Luhačovice k letošním Vánocům 2013 
chystá reprezentační publikaci z výběru maleb a grafik 
Františka Peňáze, akademického malíře a grafika, 

jehož významné dílo je rozptýleno mezi sběrateli, 
institucemi a soukromníky.  

Kniha je formátu A5 na křídovém papíru, cena 350 Kč. 
Objednávky přijímá ÚM Pozlovice,  

tel. 577 113 071, mestys@pozlovice.cz

Podle návrhu akademického malíře Františka Peňáze 
z Hřivínova Újezda byl renovován v roce 1966 dle 

liturgických dekretů II. Vatikánského koncilu   
interiér kostela sv. Martina v Pozlovicích.
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Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2013
Slavoj Bárek Hlavní 46 70 let
Marie Vavrysová Podhradská 173 70 let
Božena Hubáčková Za Potokem 96 70 let
Zdenka Žmolíková Za Potokem 19 70 let
Mojmír Hanák Hlavní 83 75 let
Jarmila Mikulášková Pod Větrníkem 31 75 let
Jarmila Hanousková Ludkovická 245 80 let
Drahuše Barvíková Ludkovická 375 81 let
Radomil Václavík V Dražkách 142 82 let
Vlasta Mačáková Leoše Janáčka 235 85 let
Miroslav Coufalík Koryta 231 86 let
Věra Grimesová A. Václavíka 140 87 let
František Máčala K Přehradě 146 87 let
Věra Haluzová A. Václavíka 232 89 let
Anděla Mikulcová Hlavní 55 91 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Sňatky 
Hana Pokorná a Martin Němec                  Ludkovická 376 
Helena Máčalová a Martin Šústek              Na Příkopě 327 
Lenka Pokorná a Tomáš Haluza                Ludkovická 376

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.
 

Vítáme mezi námi nové občánky
Teodor Lukács                  Pod Větrníkem 60 
Zuzana Rajznauerová                            Nivy II. 348 
Laura Zumriková                  Leoše Janáčka 144 
Veronika Adámková                             Nivy I. 254

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
František Bětík Hlavní 92 98 let 
Jindřich Martinec Podhradská 34 84 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
 
 

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice        Vydání povoleno 
tel.: 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. 

●  25. - 26. října 
  Volby do Parlamentu ČR 
○  10. listopadu 
  Svatomartinské hody 
●  15. listopadu 
  Posezení pro seniory 
○  23. listopadu 
  4. Medový den 
●  29. listopadu 
  Rozsvěcování vánočního 
  stromu 
○  4. prosince 
  Vítání občánků 
●  15. prosince 
  Předvánoční koncert  
  v kostele sv. Martina – 
  Boršičanka AK 

Společenské akce

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

SLUŽBA OBČANŮM - sběr železa a bílého elektrozboží
V rámci podzimního úklidu  
v městysi a v našich domovech proběhně  
v úterý 29. října t. r. mimořádný sběr 
železného šrotu a bílého elektrozboží 
(ledničky, mrazničky apod.). Využijte, 
prosím, této nabídky a nepotřebný 
materiál připravte ráno před své 
domy ke komunikaci. V průběhu dne 
budou odvezeny na odpadové centrum  
k likvidaci.    Služby městyse Pozlovice s.r.o.

VÝSLEDKY ANKETY - kabelová televize
Na začátku září byla v obci provedena anketa v souvislosti  
s modernizací kabelové televize. Výsledky ankety jsou 
uvedeny v tabulce. Z celkového počtu 368 připojených 
domácností hlasovalo 184 domácností (50 %). O dalším 
postupu budete včas informováni.
celkem odevzdáno lístků 184 100 %
nová Mini nabídka 38 21 %
nová Základní nabídka 48 26 %
ponechat stávající nabídku 98 53 %


