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 Změna je život..... nebo taky ne?
Jak bývá pro úvodník obvyklé, vyjadřujeme se  
v něm k tomu, co se nám v Pozlovicích povedlo, co 
nás naopak trápí a čeho bychom chtěli v budoucnu 
dosáhnout.  Já ale budu trochu netradiční, protože se 
v naší společnosti začíná projevovat zvláštní fenomén 
a tím je jakási virtuální nespokojenost.
 Ekonomice se daří jako nikdy předtím, 
nezaměstnanost není prakticky žádná, mzdy 
rostou výrazným tempem, česká koruna posiluje  
a v zahraničním měřítku se stáváme 
bohatšími, místním rozpočtům je  
z centrálního přerozdělováno více peněz 
na opravy a investice, nová technika  
a komunikace urychluje život a stihneme 
toho výrazně více než dříve, máme svět 
otevřený k cestování a ještě k tomu si 
můžeme pořídit výrazně levnější letenky 
do dříve nevídaných destinací, školy jsou 
vybavovány interaktivními pomůckami, 
opravujeme silnice, zlevnil benzín, ... a tak bych 
mohl pokračovat. Je málo věcí, na které bychom si ve 
srovnání s minulostí mohli stěžovat, ale přesto jsme 
nespokojeni a chceme změny. Pokud vše funguje bez 
větších problémů a nedochází k třenicím, není to pro 
dnešního voliče zajímavá podívaná. Snaha o změnu 
je pak živnou půdou pro nová seskupení, která aniž 
by něco v minulosti dokázala, zaměří svůj program 
na témata, která zaujmou voliče. Proč? Protože 
jsou založena na falešných zprávách, neověřených 
předpokladech nebo soukromých zájmech zahalených 
pod roušku vznešených cílů jako ochrana přírody 
nebo zájem veřejnosti. Na občana se valí neúměrné 
množství informací, ve kterých je těžké se orientovat 
a rozlišovat, zda-li jsou věrohodné. Na tomto základě 
se pak každý z nás rozhoduje v demokratických 
volbách. Co když ale nezvítězí náš kandidát nebo 
strana? Pak jsme nespokojeni a začínáme s revoltou, 
demonstrujeme, děláme obstrukce, zdržujeme 
a celkově nechceme spolupracovat a přijímat 
kompromisy. Hold nerespektujeme výsledky 
demokratické volby. Tolik k mému pohledu na 
poslední vývoj v naší zemi završený nedávným 
kabaretem prezidentské volby. 
 Až dosud jsem si národní politiku s tou 
místní nikdy nespojoval, obzvláště díky zkušenosti, 
že i u nás v Pozlovicích očividně voliči nerozhodují  

v komunálních volbách podle stranické příslušnosti, 
ale podle jednotlivých kandidátů. Výsledkem toho je 
také skutečnost, že naši zvolení zástupci nerozhodují 
na základě „stranické“ vůle, ale na základě konzultace 
s občany, vlastního „zdravého rozumu“ a s péčí 
řádného hospodáře, což znamená, že byť z jednoho 
uskupení, zastupitel zastává svůj názor bez ohledu na 
ostatní. A to je podstatné, aby tento přístup byl alespoň 
na místní úrovni zachován i nadále. V poslední 
době ale začínám vnímat, že se některé manýry 

vysoké politiky přenášejí i k nám. Jsme 
relativně bohatá obec s dobře fungující 
samosprávou, turistickým ruchem 
přispívajícím do rozpočtu a širokými 
možnostmi vyžití. Přesto mezi námi 
cítím nespokojenost, vytrácí se vzájemná 
úcta, soudržnost, komunikace, pokora 
a přestávají být respektována některá 
dřívější rozhodnutí učiněná demokraticky 
zvolenými zástupci občanů. Nechtěl bych 

se dožít toho, že jakákoliv rozhodnutí zastupitelstva 
budou revidována v každém novém volebním období  
a pokud se nám nebude chtít tak dlouho čekat, tak  
i v jeho průběhu formou peticí, demonstrací, vzájemným 
osočováním. Pokud chceme změnu, rozhodněme  
o ní každý podle vlastního uvážení a využijme k tomu 
nadcházející období. Zanedlouho se přiblíží nová 
volební kampaň, kdy budeme bilancovat a hledat 
témata, která zajímají většinu z nás. Nastává období 
přemýšlení, co bychom chtěli v Pozlovicích zlepšit, 
vybudovat, opravit, co bychom chtěli zažít a jak si 
představujeme naši budoucnost. Spoustu podobných 
otázek si bude klást každý z nás, podstatné však je, 
zda-li jsme také ochotni pro to něco obětovat.
 Přeji nám na závěr, abychom výzvy 
budoucnosti přijímali se všemi klady i zápory 
uvážlivě, abychom dokázali rozlišovat mezi pravdou 
a lží, abychom se radovali i z obyčejných věcí  
a z prostředí, které nás obklopuje. Buďme k sobě 
vstřícní a ohleduplní, snažme se vyhovět druhému, 
setkávejme se, diskutujme, hledejme kompromisy, 
zahoďme předsudky a špatnou náladu, neměňme 
věci, které fungují. Dokonalosti ve všem se určitě 
nikdy nedočkáme, jsme pořád jenom lidi, ale máme 
spoustu možností si život vzájemně zpříjemnit. Veselé 
a požehnané Velikonoce Vám přeje Váš zastupitel

Bohumil Vráblík
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Co plánujeme?                                        Ing. Olga Tkáčová

Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední půlrok volebního období 
2014 – 2018. Průběžně pracujeme na přípravě cca 25 akcí  
a současně v rámci činnosti úřadu musíme zvládat nové 
požadavky na elektronizaci agend, ochranu osobních údajů 
a stále složitější procesy při administraci projektů. Při své 
cestě z úřadu si téměř denně kladu otázku, co jsem udělala 
pro rozvoj obce, pro Vás, občany? Mnohdy je to hromada 
papírů, o jejichž smysluplnosti pochybuji.
 U většiny investičních akcí připravovaných na 
letošní rok máme stále řadu otazníků a o jejich zahájení se 
budeme rozhodovat podle aktuální situace.
 U akce Rekonstrukce MK K Přehradě není dořešen 
souběh s akcí spol. E.On ve vazbě na umístění nové 
trafostanice pro lokalitu BI 10. Velmi těžce hledáme místo, 
které vyhovuje požadavku investora a současně je zde 
předpoklad pro majetkoprávní vypořádání. Na MMR ČR 
jsme na tuto akci podali žádost o dotaci z Programu rozvoje 
venkova ve výši 1 mil. Kč.

 Akci Úprava křižovatky u hřiště a autobusové 
zastávky dolní konec jsme schopni zahájit za předpokladu, 
že bude schválena dotace ze SFDI, výsledek očekáváme 
začátkem července t. r.
 Na prázdniny chystáme Stavební úpravy ZŠ 
Pozlovice pro inovaci výuky – zřízení přírodovědné učebny, 
obnovu učebny informatiky a částečné vybavení učebny 
jazyků. S tím vším je spojena výměna dožité elektroinstalace. 
Samostatnou částí je návrh na zateplení severní fasády 
a výměna střechy školy. I na tuto investici jsme žádali  
o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Luhačovské Zálesí. 
U mateřské školy máme v plánu zrealizovat parkoviště  
a obnovu hracích prvků v zahradě MŠ (požádali jsme 
Zlínský kraj o dotaci ve výši 637 tis. Kč) a dále výměnu 
povrchu víceúčelového hřiště (máme schválenou dotaci  
z MMR PRV ve výši 520 tis. Kč).

Prohlídky mostů
V jarním období proběhnou technické prohlídky  
7 mostů, a to u fotbalového hřiště, Ludkovická, za pekárnou 
oplatků, u školy, u Faktu, Řetechovská a u areálu LuhaPark 
na „Jamě“.

Sociální byty 3x 2+1 ul. Řetechovská
V současné době pracujeme na žádosti o dotaci a zadávací 
dokumentaci pro výběr zhotovitele. Akci připravujeme na 
r. 2019 a případní zájemci o sociální bydlení se mohou 
průběžně hlásit na úřad městyse.

Dopravní automobil
Po úspěšném získání dotace na cisternovou stříkačku 
v r. 2017 jsme i letos uspěli s žádostí o dotaci z MV ČR 
– GŘ HZS na dopravní automobil pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů. Předpokládaná cena 1,2 mil. Kč – 
dotace 450 tis. Kč z MV ČR, 300 tis. Kč od Zlínského kraje.
 O aktuálním stavu jednotlivých investic Vás 
budeme průběžně informovat obvyklými cestami.

 Narůstající intenzita automobilové dopravy 
s sebou přináší potřebu výstavby chodníků, prvků ke 
zpomalení dopravy a rozšíření ploch pro parkování. 
Proto jsme přistoupili ke zpracování studií, které mají  
v jednotlivých ulicích (Řetechovská – Nivy I. – Nivy II.) 
navrhnout optimální řešení – v souladu se současnými 
trendy a doporučeními odborníků na dopravu. Bohužel 
se pohybujeme ve velmi stísněné zástavbě, v kopcovitém 
terénu a nalezení vhodného řešení je pro projektanta 
nelehkým úkolem. Na ul. Řetechovská je ve studii navržen 
nový chodník, podařilo se nám dohodnout výkupy pozemků 
a můžeme zahájit práce na dokumentaci pro stavební 
povolení. V ul. Nivy I. a Nivy II. byly na základě připomínek 
občanů zpracovány další varianty řešení obytných zón  
a v nejbližší době proběhne jejich projednání s veřejností.

 Nový chodník v ul. Antonína Václavíka a ul. 
Ludkovická? V loňském roce jsme po dokončení komplexní 
pozemkové úpravy zahájili výkupy pozemků. Bohužel ne 
všichni vlastníci prozatím akceptovali náš návrh na koupi 
pozemků, přestože jsme kupní cenu sjednanou v budoucích 
smlouvách z r. 2003 z 50 Kč/m2 navýšili na 70 Kč/m2. 
S vlastníky jednáme dál a naší snahou je takto vytvořit 
podmínky pro výstavbu chodníků tam, kde po nich nejvíce 
voláte. V ul. Antonína Václavíka je z celkové výměry 3.323 
m2 od 29 vlastníků vykoupeno 1.401 m2 od 16 vlastníků, 
zbývá vypořádat 1.922 m2 od 13 vlastníků, v ul. Ludkovická  
z celkové výměry 1.780 m2 od 18 vlastníků je vykoupeno 
219 m2 od 5 vlastníků, zbývá vypořádat 1.561 m2 od 13 
vlastníků.

Projekty stavebních úprav ulic
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Události v průběhu I. čtvrtletí 2018 ve zkratce                                                          Ing. Bronislava Coufalíková

 Statistika obyvatel městyse Pozlovice za rok 
2017: stav obyvatel k 1. 1. 2017: 1.252 občanů, narození: 
13 občánků, úmrtí: 12 občanů, přistěhování: 45 občanů, 
odstěhování: 31 občanů, stav obyvatel k 31. 12. 2017: 1.267 
občanů.
 Odpověď hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka 
na petici „NE VVN 110 kV a trafostanici 110/22 kV  
v Luhačovském Zálesí“ je uveřejněna na www.pozlovice.
cz. Městys Pozlovice společně se Zlínským krajem usiluje 
o co nejšetrnější způsob realizace stavby v našem území.
 Členové okrskové volební komise se zúčastnili 
školení pro prezidentské volby. Volební místnost byla ve 
školní jídelně Základní školy Pozlovice. V 1. kole přišlo  
k volbám 711 voličů, tj. 71,31 % ze všech zapsaných 
voličů, nejvíce hlasů v Pozlovicích získal Ing. Miloš Zeman 
- celkem 233, tj. 32,81 % z odevzdaných hlasů. Ve 2. kole 
přišlo k volbám 781 voličů, tj. 76,64 %, nejvíce hlasů  
v Pozlovicích získal prof. Ing. Jiří Drahoš - celkem 407, tj. 
52,44 % z odevzdaných hlasů.
 Členové JSDH Pozlovice se zúčastnili ve 
Valašských Kloboukách a Zlíně cvičení „nositelů dýchací 
techniky“. 31. 1. 2018 přednášela Ing. Eva Úlehlová  
v multifunkčním centru v rámci projektu „Požární ochrana 
očima dětí“ pro žáky školní družiny na téma „Vodní zdroje 
pro hašení požárů“.
 6. 1. 2018 se na Luhačovicku konala Tříkrálová 
sbírka. Celkem bylo vybráno 354.315,- Kč, z toho  
v Pozlovicích 49.433,- Kč. Dárcům děkujeme za vlídné 
přijetí koledníků a jejich štědrost.
 10. 1. 2018 zástupci městyse navštívili místa 
posledního odpočinku P. Rudolfa Vašíčka na Velehradě  
a manželů Haluzových v Moravském Písku.
 Ve dnech 11. a 12. 1. 2018 proběhla kontrola 
procesu pořízení CAS (hasičské vozidlo pro JSDH). Podle 
závěru zprávy Generálního ředitelství HZS nebyly shledány 
nedostatky.
 Ve Zlínském deníku vydaném 12. 1. 2018 byla 
v rubrice „Jak jsme žili v Československu“ uveřejněna 
celostránková prezentace Pozlovic.
 Seznam.cz spustil 12. 1. 2018 svoje vlastní televizní 
vysílání, vysílání je dostupné v datové síti Pozlovice  
v multiplexu 3 (25. kanál, 506 Mhz), více informací na 
www.seznam.cz.
 Na opravu části fasády hasičské zbrojnice 
poškozené při krupobití 22. 7. 2017 jsme vyzvali místní 
podnikatele, aby předložili své nabídky k realizaci této 
zakázky. Opravu provede firma FAKT, spol. s r. o.
 Pro pojišťovnu bylo dokončeno vyčíslení škody 
způsobené v říjnu 2017 prasklým vodovodním potrubím  
v budově úřadu. Škoda se vyšplhala na 47 tis. Kč.
 Na investice realizované z dotací v minulých 
letech: 1. Centrum II., 2. Jurkovičova alej, 3. Úpravy 
veřejné zeleně, 4. Revitalizace alejí, 5. Stabilizace svahu 
ul. Podhradská a 6. Odpadové centrum Pozlovice – jsme 
zpracovali monitorovací zprávy.
 Na Státní fond dopravní infrastruktury jsme 
podali žádost o dotaci na úpravu autobusových zastávek 

„Pozlovice – dolní konec a křižovatky u hřiště“. Na Zlínský 
kraj jsme předložili žádost o dotaci ve výši 637 tis. Kč na 
akci „Pozlovice – úprava veřejného prostranství u MŠ“.

 16. 1. 2018 se na úřadu městyse konala schůzka  
s podnikateli v cestovním ruchu. 18. 1. 2018 jsme se 
zúčastnili veletrhu cestovního ruchu RegionTour 2018 
v Brně a 27. 2. 2018 v Lidečku 9. výroční konference 
cestovního ruchu Východní Moravy.
 15. 2. – 15. 3. 2018 byl na ul. Hlavní mezi RD čp. 
183 – 223 prováděn inženýrsko-geologický průzkum pro 
akci „Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv“.
 Zaměstnanci služeb připravovali materiál pro 
opravu dřevěných konstrukcí na dětském hřišti u mateřské 
školy, prováděli zimní údržbu veřejných prostranství  
a sanaci sesuvu na spojovacím chodníku vedoucího od hotelu 
Pohoda k penzionu U Hráze. Chystali prostory víceúčelového 
sálu na akci „14. Košt slivovice a 12. ochutnávka medu  
z Luhačovského Zálesí“.
 V ul. Na Drahách proběhla pokládka kabelu NN 
pro přípojky rodinných domů v lokalitě BI 11, v rámci které 
byla připoložena chránička pro inženýrské sítě městyse 
Pozlovice.

 Řešili jsme následky vandalismu na autobusové 
zastávce nad přehradou.
 Vydražili jsme pozemky vedle plánované skládky 
zeminy v ul. Řetechovská.
 Postupně uzavíráme kupní příp. směnné smlouvy 
na majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi 
v ul. Řetechovská a Ludkovická.
 Na Koupališti Duha a v dalších objektech v majetku 
městyse Pozlovice byly provedeny revize zabezpečovacích 
zařízení.
 Provedli jsme inventarizaci majetku městyse 
Pozlovice a Služeb městyse Pozlovice s. r. o., zpracovali 
jsme statistické výkazy o kulturní činnosti za rok 2017 a na 
úseku odpadového hospodářství za rok 2017.
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Místní poplatky                                                                                                                      Anežka Hrabinová
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů musí být občany Pozlovic zaplacen do 
31. března 2018.  Tento poplatek upravuje Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2015.
 Sazba poplatku je 400,- Kč na poplatníka  
a kalendářní rok. V rámci této částky jsou zahrnuty  
4 žetony, další si občané v případě individuální potřeby 
mohou dokupovat za standardní cenu 40,- Kč/žeton. 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 6 let  
a starší 70 let. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav 
k 1. 1. každého kalendářního roku.

 Do 31. března 2018 je splatný poplatek ze psů, který 
upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních 
poplatcích. Platbu můžete uskutečnit přes SIPO, hotově na 
pokladně poštovny, případně převodem na účet Městyse 
Pozlovice - podklady jsou uvedeny v následující tabulce:

 Další informace získáte na tel. 577 113 077 nebo 
hrabinova@pozlovice.cz.

číslo účtu: 11222661/0100
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 558

specifický symbol:
odpady: 1340

pes: 1341

Statistika některých činností úřadu městyse                                                                Ing. Bronislava Coufalíková

 Datovou schránku městys Pozlovice využívá od 
listopadu 2009. Za tu dobu jsme jejím prostřednictvím 
přijali 3.717 zpráv a odeslali 1.899 zpráv, což je celkem 
5.616 různých podání. Legalizaci podpisu a vidimaci listin 
na úřadě v Pozlovicích provádíme od r. 1999. Dle statistik 
vedených od roku 2008 jsme do konce roku 2017 provedli 
celkem 3.406 úkonů spojených s ověřováním podpisů nebo 
listin.

 Výpisy z CzechPointu vydáváme od r. 2010. Do 
konce roku 2017 jsme za tu dobu zpracovali celkem 578 
různých výpisů, z toho největší zájem je o výpisy z katastru 
nemovitostí.

rok
DATOVÉ ZPRÁVY Ověřování 

podpisů  
a listindodané odeslané celkem

2014 512 245 757 319
2015 508 264 772 430
2016 615 311 926 299
2017 678 364 1.042 344

celkem 2.313 1.184 3.497 1.392

VÝPISY CZECHPOINT

rok rejstřík 
trestů

výpis  
z KN

bodový 
systém

obchod. 
rejstřík

živnost. 
rejstřík

celkem 
v roce

2014 11 45 0 8 0 64
2015 33 78 5 0 1 117
2016 39 71 2 9 1 122
2017 19 90 1 7 1 118

celkem 102 284 8 24 3 421

Soustředění žáků oddílu kopané SK Pozlovice z. s.                                                           Ing. Vladimír Hrabina
 Fotbaloví žáci vyrazili v termínu 9. – 11. 3. 2018 
na soustředění do rekreačního střediska Revika do Vizovic. 
Na tento víkend měli kluci připravený pestrý program.  
V pátek po příjezdu a ubytování absolvovali tři tréninkové 
jednotky. Dopoledne jsme využili místní asfaltové hřiště 
pro zdokonalení míčových dovedností. Po obědě a krátkém 
odpočinku jsme zase dbali na fyzickou a běžeckou zdatnost 
a zaměřili jsme se na vytrvalost a dynamiku. Po večeři 
jsme využili možnost pronájmu tělocvičny v místní škole, 
kde jsme si zahráli mezi sebou fotbal. V sobotu po snídani 
jsme se přesunuli na víceúčelové hřiště ke škole do Vizovic  
k odehrání přátelské utkání s Dolní Lhotou s konečným 
výsledkem 6:6. Sobotní odpoledne patřilo zase míčovým 
hrám a dynamickým cvičením. Nedělní dopoledne jsme si 
mezi sebou zahráli fotbal. Celé soustředění jsme zakončili 
nedělním obědem. 
 Bohatý program, který jsme za celý víkend 
absolvovali, považujeme za kus dobře odvedené práce. 
Pevně věříme, že tento společně strávený čas pomohl 
vytvořit dobrou partu, která bude táhnout, nejen po zbytek 
této sezóny, za jeden provaz. Poděkování patří všem 

hráčům za účast, jejich rodičům za podporu, SK Pozlovice 
za financování a všem trenérům a realizačnímu týmu za 
připravený program a perfektní organizaci soustředění. 

SK Pozlovice nabízí k pronájmu sportbar  
„U Zlaté kopačky” v areálu fotbalového hřiště, 
možnost i sezónního víkendového pronájmu, 

bližší informace na tel. 603 512 114.
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Prořezávka dřevin                                                                    Ing. Stanislav Jurák

 Městys Pozlovice  zdvořile žádá majitele keřů 
a stromů, které svou korunou zasahují do veřejných 
komunikací v katastru městyse, aby provedli jejich ořezání 
tak, aby nebránily ve výhledu, v průchodu chodcům, v letní 
údržbě veřejné zeleně či průjezdu vyšších a širších vozů 
(svozové vozy odpadků, vozidla záchranného systému 
apod.).
 Pokud prořezávku z jakýchkoli důvodů neprovede 
majitel, je městys jako správce místních komunikací  
oprávněn tak učinit v nezbytném rozsahu sám.
 Jako pomoc  k likvidaci ořezaných větví  je občany 
možno po dohodě se SmP s. r. o. Pozlovice (kontakt tel. 731 
011 227) využít dostupné příslušné techniky. 

Třídit odpad se vyplatí                                                                    Ing. Stanislav Jurák

 Třídění odpadu je téma, které se dnes skloňuje ve 
všech pádech. Je nutné připomenout, že od roku 2024 bude 
zakázáno skládkování odpadu. To znamená, že veškerý 
odpad se bude muset třídit a poté recyklovat nebo se bude 
odpad spalovat. Z této skutečnosti je zřejmé, že odpad  
v budoucnu bude nepopulárně nákladnější.

Bilance odpadového hospodářství  
v městysi Pozlovice za rok 2017

 Za rok 2017 na území městyse bylo vyprodukováno 
149,6 t komunálního odpadu, 117,7 t objemného odpadu. 
Na odpadovém centru v ul. Ludkovická se podařilo vytřídit: 

 V roce 2017 nově vznikla městysi povinnost 
umožnit občanům uložit na odpadovém centru bioodpad, 
kterého bylo vyprodukováno cca 72 t. Dalších cca  54 t 
bioodpadu uložili občané do pronajatých kompostérů. Dále 
bylo sesbíráno 8,2 t elektrozařízení (vysloužilé domácí 
spotřebiče - ledničky, pračky, televizory atd.), které bylo 
předáno k ekologické likvidaci příslušným kolektivním 
systémům.
 Pro sběr textilu je využíván samoobslužný  
sběrný kontejner umístěný před hlavní vstupní branou do 
odpadového centra.
 Základní výše poplatku v městysi  Pozlovice 
i v roce 2018 zůstává stejná jako vloni, tj. 400,- Kč/občan.
 Vedení odpadového centra děkuje všem občanům 
za nezbytné dodržování evidence a systému třídění, 
ukládání odpadu  podle provozního řádu a dbání pokynů 
správce dvora.    

množství vytříděného odpadu [t]

papír kov sklo plast tetrapack

17,3 12,8 22,4 9,9 1,5

Ukliďme Pozlovice                                                                    Ing. Stanislav Jurák

 Na měsíc duben městys Pozlovice vyhlašuje  
u příležitosti Dne Země (22. duben) dobrovolnou úklidovou 
akci: „V Pozlovicích krásnější“. Již po osmé se městys, 
Junáci, ZŠ a MS Komonec touto akcí připojují rovněž  
k celorepublikovému projektu: „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“, který je vyhlášen na 7. dubna 2018.
 V Pozlovicích zahájí tuto akci podle počasí Junáci 
již 16. března, od 19. března bude prováděn prvotní úklid 
komunikací a chodníků, o dalších termínech budeme dále 
informovat.  Obracíme se na všechny občany, spolky, další 

pozlovské organizace a veřejnost se žádostí o spolupráci. 
Jako každoročně jde o jarní úklid veřejně přístupných míst 
v našem městysi a jeho okolí. Zapojit se mohou všichni, 
kterým není lhostejné prostředí, kde žijí. 
 Přihlásit se můžete prostřednictvím SmP s. r. o. 
Pozlovice (jurak@pozlovice.cz),  které Vám zajistí nezbytné 
pomůcky k úklidu a po vzájemné dohodě zprostředkuje také 
odvoz a zajistí likvidaci sesbíraného odpadu.
 Předem děkujeme za Vaši součinnost.
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Březen v zrcadle pranostik                                                                   Ing. Stanislav Jurák
 Březen je měsíc, jehož název je odvozen od naší 
velice rozšířené dřeviny břízy bradavičnaté, která právě 
v tomto období pučí. Vždy to byl měsíc, ve kterém byl 
vyhlížen příchod jara. V některých teplejších oblastech, 
jako moravské úvaly, Polabí, Poohří, nebo dolní Povltaví je 
toto období začátkem jarních polních prací. K tomu hovoří 
některé pranostiky:
 „Třináctého týdnu v roce, zem se zahřeje a sedlák zaseje.“
 „V březnu skřivánek pobízí, sej sedláčku, sej sedláčku!“ 
„V kožichu sej jařinu, v košili oziminu.“
 Začátek března spadá ještě do takzvaného 
Matějského jara, které začalo již v únoru. Toto teplejší 
období bývá ke konci první  březnové dekády narušováno 
vpády vzduchových  hmot ze severu, nebo prouděním 
studeného kontinentálního vzduchu. Díky tomu v tomto 
období přicházejí poslední celistvější záchvěvy chladného 
až mrazivého charakteru. Tomuto období se říká Řehořská 
(březnová) zima a dochází k němu na našem území  
s pravděpodobností 65 - 70 %.
 „Pokyne-li Řehoř hlavou, obešle nás zimou 
bílou.“
 „O svatém Řehoři mrazy vše umoří.“
 Jsou  však i pranostiky, které jakoby 
Řehořskou zimu ignorují, například: „Na 
svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába 
hubu otevře, vlaštovička zašveholí nahoře a 
šelma sedlák každý, kdo neoře.“ Ke svatému 
Řehoři se nám dochovaly i rovnodennostní 
pranostiky jako: „Na svatého Řehoře, den s 
nocí v jedné míře.“
 Naši předci udávali rovnodennost 
na 12. 3., my ji ale máme 21. 3. Tento rozdíl je způsoben 
tím, že dříve se používal Juliánský kalendář, pro který byl 
rok (doba oběhu Země kolem Slunce) dlouhý 365,25 dne. 
Ve skutečnosti je o 11 minut a 12 sekund kratší. Díky této 
nepřesnosti se Juliánský  kalendář za 4 století předešel  
o cca 3 dny. Tato nepřesnost byla napravena v roce 1582 
takzvanou Gregoriánskou kalendářní reformou, a to 
přechodem na kalendář nový a 10 dnů, které k tomuto datu 
přebývaly, byly prostě škrtnuty a vymazány. Toto způsobilo 

mnoho komplikací, protože mnohé pranostiky přestaly 
platit.
 Mariánské jaro přichází ke konci druhé březnové 
dekády s pravděpodobností 70 - 80 %. Název je odvozen 
od svátku Zvěstování Panny Marie (25. března): „Až 
teprve pod ochranou Panny Marie každá lučina ožije.“ 
nebo „Panna Marie na slunci, někdy jen na srdci, zahřívá 
vlaštovku.“ Je to období, kdy se jaro začíná probouzet,  
i když aprílové počasí a příchod malých a velkých ledových 
mužů v dubnu mu to neusnadňuje. 
 Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam 
budem, máj – vyženem kozy v háj. Březen bez vody - 
duben bez trávy. Březen mokrý - rolník smutný. Březen 
suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím naplní. 
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. Březnové 
slunce má krátké ruce a dlouhý kabát. Březnové slunce od 
nohou studí. Březnového prachu za dukát lot. Březnového 
slunka je pořídku. Březnový hrom – pozdní hlad. Dlouho-

li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný 
rok bývá. Hříbě, štěně a dítě březnové 
dobré bývá. Hřmí-li v březnu, sněží 
v máji. Hřmí-li v březnu, tak také  
v červnu. Jestli březen kožich stáhl, duben 
rád by po něm sáhl. Kam se v březnu první 
bouřka honí, všechny ostatní jdou za ní. 
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. 
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude 
ještě mrazů po Velikonocích. Mokrý březen 
od rolníků nenáviděn. Na déšť březnový 
nenásleduje požehnání boží. Nezapomeň 
nikdy na to, březnový prach že je zlato! 

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. 
Suchý březen a máj mokrý, dělají rok dobrý. V březnu vítr, 
v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. V březnu prach co 
zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. V zelené-li roucho 
březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče. Zima často 
ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne. 
Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, 
divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.

Košt slivovice a ochutnávka medu                                                                                                       

 14. košt slivovice a 12. ochutnávka medu se 
uskutečnila ve dnech 2. – 3. 3. 2018. Tři pětičlenné 
hodnotitelské komise degustovaly celkem 45 vzorků 
slivovice a osmičlenná komise 25 vzorků medu, tentokrát  
v jedné kategorii. Slavnostní vyhlášení proběhlo tradičně 
jako v předcházejících ročnících v sobotu od 15.00 hod. 
ve víceúčelovém sále Úřadu městyse Pozlovice. Za 14. 
ročníků koštu slivovice bylo odevzdáno celkem 790 vzorků 
slivovice, což je 395 litrů, za 12. ročníků ochutnávky medu 
bylo ochutnáno 262 vzorků medu.
 Výsledky 14. koštu slivovice:
 1. Ing. Lubomír Bernátek, Pozlovice
 2. František Blahoš, Pradlisko
 3. Pavel Žmolík, Ludkovice
 Výsledky 12. ochutnávky medu:
 1. Ing. Vojtěch Slovák, Pradlisko
 2. Stanislav Bednařík, Pozlovice
 3. Lubomír Krahulík, Pradlisko
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Primice                                                                                                                                               Farní rada
 Pozlovice se v letošním roce chystají na velmi 
významnou událost, a to primici našeho farníka Jiřího 
Šůstka, který bude 30. června 2018 v katedrále sv. Václava 
v Olomouci vysvěcen na kněze. Co je to vlastně „primice“ 
a jaký je její význam v životě novokněze? Primice je první 
mše svatá, kterou novokněz samostatně slouží ve 
své farnosti. I když má po boku několik dalších 
kněží, přece jen je to on, kdo stojí v čele a vede tuto 
liturgii. A tato slavnost se v kostele sv. Martina v 
Pozlovicích bude konat v neděli 1. července 2018 v 
14.30 hod.
 V naší farnosti se tato velká událost konala 
naposledy v červenci 1989, kdy byl vysvěcen na 
kněze náš rodák P. Mgr. Martin Mališka. V prosinci 1993 
sloužil v kostele sv. Martina primiční mši svatou P. Mgr. 
František Vavruša ze sousední obce Podhradí, která rovněž 
patří do naší farnosti.
 Přípravy na primice již započaly. Jádro 
organizačního týmu tvoří pan farář P. Hubert Wojcik spolu 
s farní radou a samozřejmě nejbližší rodina v čele s rodiči.

 Organizační tým bude připravovat prostranství 
v centru městyse včetně úklidu, stavby a dovozu laviček, 
stanů, květinové i jiné výzdoby. Bude se podílet na 
liturgii, tj. kněží, ministranti, družičky, krojovaní, zpěváci  
a lektoři. A pak jsou to všichni, kteří budou chystat a nabízet 

občerstvení, hasiči, kteří budou zabezpečovat 
dopravu a mnozí další.
 Protože očekáváme velké množství návštěvníků i ze 
širokého okolí, budou pro ně u kostela připraveny 
venkovní obrazovky, parkovací místa, stany, lavice 
a pohoštění. A tak zajištění slavnosti bude spojeno 
s nemalými finančními výdaji.
 Srdečně jsou samozřejmě zváni všichni farníci. 

Prosíme farníky (účastníky) primice, aby novoknězi 
nekupovali žádné věcné dary, ale pokud chtějí přispět na 
důstojnou oslavu primice a případně poskytnout novoknězi 
osobní dar, bude v kostele umístěna pokladnička za tímto 
účelem. Z těchto darů bude novokněz financovat nutné 
vybavení pro svou kněžskou službu. Děkujeme za Vaši 
štědrost.

Blahopřání významnému rodákovi                                                                       
 Dne 1. dubna 2018 oslaví významné životní 
jubileum náš rodák P. ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, 
OSA.
 Dětství prožil v Pozlovicích. V roce 
1977 odmaturoval na Střední průmyslové škole 
stavební ve Zlíně, v letech 1977 - 1982 studoval 
na Stavební fakultě Vysokého učení technického 
v Brně. Do roku 1989 pracoval jako stavební 
inženýr v Ostravě. Protože teologii nemohl 
studovat oficiálně na tehdejší teologické fakultě, 
studoval ji neveřejně. Jeho profesory byli  
dr. Zvěřina, dr. Mádr nebo dr. Tobola.
 Na kněze byl tajně vysvěcen 3. října 1988  
v Djakovu v bývalé Jugoslávii. V lednu 1990 začal působit 
v kněžské službě ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm  

a Hutisko - Solanec. Vstoupil do řeholního řádu augustiniánů 
a 21. 4. 1992 přijal na Starém Brně věčné řádové sliby. 

V letech 1994 - 1996 studoval na Papežské 
univerzitě Gregoriáně. Od září 1995 působil ve 
farnosti Staré Brno. 6. června 1997 byl v Římě 
jmenován 11. Starobrněnským opatem.
 Je členem Správní rady Veterinární  
a farmaceutické univerzity v Brně, Správní rady 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně  
a Správní rady Vysokého učení technického  
v Brně.
 Milý Otče Evžene, přejeme Vám jménem 
Vaší rodné obce pevné zdraví, hojnost darů 

Ducha svatého a soulad s Vaším osobním heslem „Ať ve 
Vašem srdci vládne Kristův pokoj.“

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU V KOSTELE SV. MARTINA V POZLOVICÍCH

29.3. ZELENÝ ČTVRTEK
Památka Večeře Páně 18.00

30.3. VELKÝ PÁTEK 
Památka umučení Páně

15.00 křížová cesta

18.00 Velkopáteční obřady

31.3. BÍLÁ SOBOTA
9.00 - 18.00 adorace u Božího hrobu
9.30 - 10.00 adorace pro děti

20.00 Velikonoční vigilie

1.4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Slavnost Zmrtvýchstání Páně

8.00

10.00

2.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
8.00

10.00

Půl hodiny před začátkem mše svaté je příležitost ke svátosti smíření.  
V Luhačovicích je na první pátek od 15:00 do 17:30  

možnost soukromé adorace a sv. zpovědi. 
Ve dnech, na které připadá liturgický svátek mohou nastat změny!

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

18:15 6:30
zám. kaple

18:15 17:00 18:15 8:00
zám. kaple

8:30
10:15
18.15

17:00
19:30
Řetechov

Ludkovice
18:15

17:00
Kl. Žilín

19:30
Biskupice

18:00
s nedělní 
platností

8:00
10:00
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Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2018
Marcela Roubalíková 70 let
Josef Jurák 70 let
Oldřich Ryška 70 let
Jan Hetmer 75 let
Alois Vávra 80 let
Marie Mikulčíková 81 let
Květoslava Procházková 82 let
Ludmila Hájková 82 let
Viliam Dolinay 82 let
Marie Mlčková 83 let
Dobromila Macurová 84 let
Stanislava Malaníková 84 let
Jindřiška Václavíková 84 let
Marie Sedlářová 85 let
Jana Valášková 85 let
Alois Kolář 85 let
Antonie Mikulčíková 85 let
Anna Ščuglíková 86 let
Elena Krčméryová 86 let

Karel Šulák 87 let
Vlasta Martincová 87 let
Ing. František Bednařík 88 let
Oldřich Matulík 88 let
Marie Miklová 89 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Markéta Bulíčková

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Jarmila Bartončíková 75 let
Jaroslav Bednařík 57 let
Jiřina Gofroňová 90 let
František Hrbáček 73 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  24. března   
  Divadelní představení ZÁSKOK

○  28. dubna 
  Stavění máje

●  29. dubna 
  Dětské cyklozávody na přehradě 

○  30. dubna 
  18. slet čarodějnic 
●  1. května 
  Otevřené brány - zahájení sezóny 
○  17. května 
  Den matek - besídka dětí ZŠ 
●  25. května 
  Noc kostelů 
○  26. května 
  Zájezd do Podhájské 
●  1. - 3. června 
  Pozlovice v pohybu

○  2. června 
  Kácení máje

●  24. června 
  Pěší pouť na Provodov

Společenské akce

Pokud nemáte zájem o zveřejnění   
ve společenské kronice, sdělte to, prosím,  

na ÚM Pozlovice, tel: 577 113 071, mestys@pozlovice.cz.

Společenská kronika                                                                                                  Ing. Bronislava Coufalíková     

Vydal Úřad městyse Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice 
tel.: 577 113 071   e-mail: mestys@pozlovice.cz    www.pozlovice.cz  

Vydání povoleno
Číslo registrace: MK ČRE 16101

ŽÁCI okresní přebor, sk. B ( Ž )
MUŽI okresní přebor ( A )

KOLO DATUM ZAČÁTEK ODJEZD 

14 25.3. A Nedašova Lhota - POZLOVICE 15:00 13:30
15 1.4. A POZLOVICE - Kostelec 15:30 ---

1 8.4. Ž POZLOVICE - Jasenná 10:00 ---
16 8.4. A SK Zlín - POZLOVICE 15:30 14:00

12 15.4. Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:30 9:15
17 15.4. A Bylnice - POZLOVICE 16:00 14:30

13 22.4. Ž POZLOVICE - Nevšová 10:00 ---
18 22.4. A POZLOVICE - Mysločovice "A" 16:00 ---

14 29.4. Ž POZLOVICE - Nedašov 10:00 ---
19 29.4. A Poteč - POZLOVICE 16:30 15:00

15 6.5. Ž Vizovice - POZLOVICE 10:15 9:15
20 6.5. A POZLOVICE - Újezd 16:30 ---

16 13.5. Ž Jasenná POZLOVICE 14:30 13:30
21 13.5. A Štípa - POZLOVICE 16:30 15:00

17 20.5. Ž POZLOVICE - Nedašova Lhota 10:00 ---
22 20.5. A POZLOVICE - Mladcová "B" 16:30 ---

18 27.5. Ž Nevšová - POZLOVICE 13:00 12:00
23 27.5. A Rokytnice - POZLOVICE 15:30 14:00

19 3.6. Ž Nedašov - POZLOVICE 10:00 8:45
24 3.6. A POZLOVICE - Dolní Lhota 17:00 ---

20 10.6. Ž POZLOVICE - Vizovice 10:00 ---
25 So 9.6. A Luhačovice "B" - POZLOVICE 13:30 12:15

11 17.6. Ž POZLOVICE - Jasenná 10:00 ---
26 17.6. A POZLOVICE - Návojná 17:00 ---

Příznivci jsou srdečně vítáni !

ROZLOSOVÁNÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ  - jaro 2018

UTKÁNÍ

Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2018

žáci (Ž) - okresní přebor, sk. B                                        muži (A) - okresní přebor

Příznivci jsou srdečně vítáni!

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.


