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Vážení spoluobčané,
s Vaším svolením bych rád svůj úvodník začal 
poděkováním. Poděkováním všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podílejí na občanském, 
společenském či kulturním dění v Pozlovicích. 
Je to náročná práce, časově i fyzicky. Ve většině 
případů je vykonávaná dobrovolnickou formou  
a posléze podrobena mnohdy tvrdému hodnocení. 
Věřím, že tuto činnost je dobré a nutné dělat, 
abychom se mohli vzájemně potkávat, pobavit, 
vyměňovat si názory, či jen tak 
přátelsky pohovořit. Každý z nás 
má možnost se zapojit do dění a 
jsem velmi rád, když vidím, kolik  
z místních (a mnohdy i přespolních) 
přijde podpořit naše sportovce, ženy, 
hasiče, myslivce, děti a další, kteří se 
starají o život v městysi.
 Velmi bych si přál, aby 
se podpora těmto lidem udržela 
minimálně na stávající úrovni a tím nemyslím 
jen podporu finanční. Já, jakožto předseda 
školské rady, jsem velmi vděčný úřadu městyse 
za možnost využívání místního kulturního sálu, 
vybavení a energií při pořádání školního plesu, 
sportovního vyžití dětí či představení ke Dni 
matek. Úzká součinnost vedení městyse, spolků 
a organizací je totiž naprosto nezbytnou součástí 
k zajištění bohatého a příjemného vyžití. Přál 
bych si, aby počet aktivně se zapojujících občanů 
rostl, aby tíha hlavní odpovědnosti každoročně 
nepadala na stále stejný okruh lidí, což vidím 
jako největší slabinu.
 Žijeme v době stále rostoucí byrokracie, 
která nám, dle mého názoru, čím dál více 
komplikuje běžný život a nepřináší nic 
užitečného ani pozitivního. Nařízení střídají 
nová nařízení a téměř každé čtyři roky (bez)
vládního období se výrazně mění legislativa. 
Politici se hádají, obstruují a když už přijdou  
s nějakým dobře myšleným zákonem, mnohdy se 
jen kvůli stranické příslušnosti tento návrh smete 
ze stolu, protože je přece opoziční. Přitom by se 
stačilo chovat zodpovědně a komunikovat spolu 
navzájem a nehádat se o prkotinách. Nenechme 

se však otrávit.
 Doufám, že za již téměř uplynulé volební 
období se nám zastupitelům dařilo komunikovat  
a zlepšovat úroveň života v Pozlovicích. Zda jsme 
obstáli ostatně již brzy budete moci zhodnotit Vy 
v letošních podzimních komunálních volbách. 
 Zastávat funkci zastupitele za minulé 
čtyři roky bylo pro mne velmi cennou životní 
zkušeností, která mi ukázala také druhou stranu 
mince komunální politiky. V dnešní džungli 

nejrůznějších zákonů, nařízeních, 
různých metodik či právních pohledů 
je pro mnohé velmi těžké se orientovat. 
Tyto právní  komplikace pak mohou 
způsobit zvýšenou finanční  i časovou 
zátěž připravovaných investic. Velkým 
přínosem pro mne ale byla možnost 
jiného úhlu pohledu na některé 
projednávané záležitosti. Jsem rád za 
jiné názory a argumenty, které mne  

v několika případech přiměly přehodnotit názory 
vlastní.
 Když procházím Pozlovicemi a také 
jinými obcemi, nemohu se ubránit srovnávání. 
Některé věci bych osobně rád viděl i v Pozlovicích. 
Věřím, že časem budou, například zastřešené 
výletiště, či více prostoru v centru městyse  
u fary. V mnoha dalších ohledech ale okolní obce 
převyšujeme. Ano, je to také blízkostí lázeňského 
areálu a z toho plynoucích finančních prostředků 
na investice a údržbu. Můžeme ale mít sebelépe 
vybavenou obec, nicméně nám to bude k ničemu, 
pokud v ní nebudou žít lidé, kteří mají zájem pro 
druhé zajistit společenský a kulturní život.
 Zajímejme se proto o naše okolí, o vlastní 
příspěvek k tomu, aby se nám tu všem žilo ještě 
lépe. Pokud máte nějaký nápad, kterým by se 
dalo cokoliv zlepšit, nebojte se přijít na jednání 
zastupitelstva či kontaktovat svého zastupitele.
 Přeji Vám všem v nadcházejícím letním 
prázdninovém období hodně zdraví, spokojenosti, 
pozitivní energie a radosti ze života. Těm, kteří 
odcestují za odpočinkem, chci popřát šťastný 
návrat domů.
 Váš zastupitel Pavel Žmolík
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Investiční akce                                        Ing. Olga Tkáčová
Vážení spoluobčané,

V posledních dvou vydáních občasníku jsme Vás 
informovali o připravovaných akcích na r. 2018. Co se za 
poslední půlrok podařilo a co nás v tom následujícím čeká? 

Výměna povrchu víceúčelového hřiště u MŠ
Výměna povrchu hřiště byla dokončena v květnu před 
zahájením sportovní sezóny sportovních oddílů. Nový 
umělý povrch „PLAY COMFORT“ umožňuje multifunkční 
využití, má nižší nároky na údržbu. Náklady v celkové 
výši 625.449 Kč byly ve výši 437.814 Kč hrazeny  
z dotace poskytnuté MMR ČR, ve výši 187.635 Kč z našeho 
rozpočtu.  

Rekonstrukce MK K Přehradě
Se spol. E-ON byl dořešen koncept umístění nové 
trafostanice a nového vedení NN v ul. K Přehradě a současně 
jsme byli úspěšní s naší žádostí o dotaci ve výši 1 mil. Kč  
z PRV MMR ČR. Souběžně s touto akcí proběhne kabelizací 
NN v ul. Podhradská. Zahájení stavby plánujeme na  
9. 7. 2018 při úplné uzavírce části ul. K Přehradě, ukončení 
prací předpokládáme k 15. 11. 2018. O objízdných trasách 
Vás budeme informovat. Před zahájením stavby provede 
Moravská vodárenská rekonstrukci vodovodu a budou 
provedeny opravy dešťové kanalizace. 

Úprava křižovatky u hřiště
Výsledek naší žádosti o dotaci budeme znát po zasedání 
výboru SFDI začátkem července t. r., v případě schválení 
společně se zhotovitelem zpracujeme harmonogram prací. 

Stavební úpravy ZŠ Pozlovice pro inovaci výuky
Na tuto akci plánovanou na prázdniny se nám nepodařilo 
dopracovat výběr dodavatele (podle pravidel IROP bylo 
nutné zpracovat úpravy struktury rozpočtu) a současně byla 
podstatně krácena možnost financování projektu z dotace 
MAS Luhačovské Zálesí. Proto projekt připravujeme 
k realizaci na příští rok, s největší pravděpodobností  

s využitím vlastních prostředků. 
Parkoviště u MŠ, obnova a doplnění hracích prvků  

v zahradě MŠ 
U této akce se podařilo získat podporu z PRV ZK ve výši 367 
tis. Kč, a tak budeme moci projekt parkoviště zpracovaný 
už v r. 2009 realizovat. Stěžejní část prací plánujeme na 
dobu provozní přestávky v MŠ. 

RD - Sociální byty Pozlovice
Pracujeme na výběru dodavatele a žádosti o dotaci z IROP, 
v případě schválení dotace plánujeme zahájení prací na 
04/2019, realizaci po dobu 18 měsíců. 

Dopravní automobil
V rámci výběrového řízení byly podány pouze 2 nabídky  
a nabídková cena spol. Kobit, spol. s r. o. ve výši 1.567.918 
Kč bohužel výrazně přesáhla předpokládanou hodnotu 
ve výši 1.200.000 Kč. Podle kupní smlouvy je dodávka 
sjednána na 30. září 2018.  

VO Pozlovice – přehrada – pozlovská strana
Po letní rekreační sezóně, od 15. 9. 2018, plánujeme 
realizaci nového veřejného osvětlení podél komunikace 
na pozlovském břehu přehrady – od WC u hráze po WC 
v zátoce. Tato část s 20 ks nových svítidel naváže na  
v loňském roce realizovanou část od WC u hráze po Penzion 
U Hráze. 

Studie ul. Řetechovská a Obytné zóny Nivy I. a Nivy II.
V rámci veřejného projednání bylo zohledněno maximum 
možných připomínek od občanů, např. ul. Nivy II. je oproti 
původnímu návrhu navržena jako neprůjezdná, navrženo 
je 21 parkovacích míst. Nebylo vyhověno požadavku na 
rezidentní parkování, parkoviště navrhujeme jako veřejné. 
V ul. Nivy I. je úprava navržena tak, aby nezasahovala do 
předzahrádek jednotlivých domů. V ul. Řetechovská se nám 
podařilo vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům pod 
plánovaným chodníkem. Studie byly dokončeny a budou 
podkladem pro zpracování projektů pro stavební povolení.
 Kromě uvedeného je to celá řada projektů v různé 
fázi rozpracovanosti. Bohužel se i my potýkáme s důsledky 
aktuální situace na trhu – nedostatkem kapacit projektantů 
a stavebních firem. Současně jsme nuceni pracovat  
s neustálými změnami legislativy, pravidel pro dotace. 
Věřím, že se nám i přes uvedené komplikace podaří 
dopracovat maximum z našich plánů. 
 Přeji Vám dovolenou podle Vašich snů, ať už jsou 
to adrenalinové zážitky ve společnosti rodiny a přátel nebo 
ničím nerušený klid!
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Události v průběhu II. čtvrtletí 2018 ve zkratce                                                 Ing. Bronislava Coufalíková

 Na pořízení dopravního automobilu pro JSDH 
byly schváleny technické specifikace a GŘ HZS byla 
odeslána žádost o registraci akce. Proběhl výběr zhotovitele, 
Nejvýhodnější nabídku předložila společnost KOBIT  
s. r. o., cena 1.567.918 Kč vč. DPH. Dodávku automobilu 
předpokládáme do 30. 9. 2018.
	 S Povodím Moravy s. p. a dalšími vlastníky pozemků 
v trase 2. etapy veřejného osvětlení na pravém břehu 
Luhačovické přehrady jsme jednali o smlouvách na uložení 
kabelů a osvětlovacích bodů.
	 Zaměstnanci úřadu absolvovali školení k problematice 
ochrany osobních údajů (GDPR), školení řidičů a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 19. 4. 2018 jsme se zúčastnili akce 
„Vesnice roku – Oranžová stuha – aneb putování za projekty 
Programu rozvoje venkova“.
	 U studií stavebních úprav ul. Nivy I. a Nivy II. na 
obytné zóny dne 3. 4. 2018 proběhlo veřejné projednání  
s občany. Výsledky projednání byly odeslány předkladatelům  
a uveřejněny na www.pozlovice.cz. S projektantem 
dořešujeme zapracování do projektové dokumentace.
	V lokalitě Křapodola zaměstnanci SmP provedli opravu 
schodů spojovacího chodníku Hubert – přehrada. Probíhalo 
zametání chodníků, odvoz posypu a úklid veřejných 
prostranství. Děkujeme všem občanům za spolupráci. 
Průběžně prováděli sečení a údržbu zeleně v katastru. 
Připravili hrací plochu fotbalového hřiště na jarní sezónu.
	 Na přehradě byly dokončeny nátěry lodiček  
a zprovozněna půjčovna lodiček a šlapadel. Provoz byl 
zahájen 15. 4. 2018. Byly obnoveny informační cedule 
kolem přehrady, na zastávce a na parkovišti nad přehradou. 
Připravovali jsme koupaliště Duha před sezónou. Poprvé  
v letošním roce bylo koupaliště otevřeno 29. 5. 2018.
	 Proběhl výběr zhotovitele výměny povrchu 
víceúčelového hřiště u MŠ Pozlovice. Nejvýhodnější nabídku 
předložila společnost JM Demicarr s. r. o., cena – 625.449 
Kč vč. DPH. 2. 5. 2018 proběhlo předání staveniště, hřiště 
pak bylo uzavřeno do 15. 5. 2018. Akce byla realizována za 
příspěvku prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR. 
Celkový rozpočet: 625.449 Kč, dotace MMR ČR: 437.814 
Kč, vlastní zdroje městyse Pozlovice: 187.635 Kč. Na MMR 
ČR jsme následně odeslali závěrečné vyhodnocení akce.
	 Se slovenskou obcí Oravská Polhora jsme jednali  
o možnostech přeshraniční spolupráce. V rámci této 
spolupráce byla podána žádost o dotaci na umístění 12 ks 
panelů v Jurkovičově aleji o životě a díle Dušana Jurkoviče.
		 Intenzivně jsme pracovali na zadávacích 
dokumentacích pro výběr dodavatele „ZŠ Pozlovice – stavební 
úpravy pro inovaci výuky“ a „RD – sociální byty Pozlovice“. 
Práce komplikují požadavky pravidel poskytovatelů dotací 
na strukturu rozpočtů a dále podmínky programu IROP, kdy 
stávající učebny nemůžeme modernizovat na odborné učebny 
přírodovědy a jazyků. Investici budeme nuceni přesunout na 
prázdniny 2019.
	 Dne 4. 4. 2018 proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ 
Pozlovice. Zápisu se zúčastnilo 26 dětí.
	 Dne 6. 4. 2018 ČT1 JM odvysílala reportáž  

o JSDH Pozlovice, reportáž je dostupná v iVysílání ČT.
	 Na hřbitově bylo odbornou firmou WEBER EU s.r.o. 
provedeno čištění a impregnace dlažby.
	 Firma Ing. Luďka Čaníka vyspravila v lokalitě 
nad hotelem Vega účelovou komunikaci k chatové oblasti  
a zhotovila zde odvodňovací žlaby. Dále opravila odvodňovací 
kanál a část komunikace pod autokempinkem, chodníky  
v ul. Podhradská a Antonína Václavíka a místní komunikaci 
Koryta a Antonína Václavíka (před hotelem Pohoda).
	 Jáchym Hanák (bývalý žák ZŠ Pozlovice) se stal 
vítězem kategorie nejúspěšnější Sportovec Zlínského kraje, 
jednotlivec do 18 let. Srdečně blahopřejeme.
		 Ve dnech 20. 4. 2018 a 27. 4. 2018 byla na území 
městyse provedena deratizace.
	 FAKT spol. s r. o. Pozlovice provedla opravu fasády 
věže hasičské zbrojnice v Pozlovicích.
		 Dne	 23. 4. 2018 proběhl v ZŠ Pozlovice sběr. 
Sesbíráno bylo 8.740 kg starého papíru. 27. 4. 2018 žáci ZŠ 
Pozlovice ve spolupráci s MS KOMONEC provedli jarní úklid 
přírody kolem Pozlovic. 17. 5. 2018 si připravili vystoupení 
ke Dni matek.
		 Dne 1. 5. 2018 byla na Provodově slavnostně 
zahájena letošní sezóna projektu „Otevřené brány“ ve 
Zlínském kraji. V kostele sv. Martina v Pozlovicích jsou 
bezplatné prohlídky s průvodcem každou sobotu, neděli  
a o státních svátcích od 13:00 – 17:00 hodin.
		 Ve dnech 2. – 4. 5. 2018 byl proveden audit 
hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2017. Při přezkoumání 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
	 Zlínským krajem bylo schváleno poskytnutí dotace 
ve výši 629 tis. Kč na parkoviště u MŠ, výměnu a doplnění 
hracích prvků v zahradě MŠ. Realizaci plánujeme v období 
provozní přestávky MŠ o prázdninách.
		 Připravujeme rekonstrukci místní komunikace  
K Přehradě, na kterou jsme získali dotaci 1 mil. Kč z MMR 
ČR. Jednali jsme o koordinaci s investicemi spol. E.ON 
(kabelizace NN) a VaK Zlín (výměna vodovodu). Jako první 
bude realizována ve dnech 9. – 24. 7. 2018 bezvýkopová 
oprava vodovodu v uličce mezi ul. Podhradská a K Přehradě. 
Předpokládaný termín samotné rekonstrukce od 1. 8. 2018. 
V průběhu června t. r. bude svoláno jednání s vlastníky 
přilehlých nemovitostí. Na MMR jsme odeslali doklady pro 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
		 Zlínským krajem bylo zamítnuto poskytnutí dotace 
ve výši 1 mil. Kč na provedení opravy místní komunikace 
Ludkovická. Se spol. SÚS Zlínska, s. r. o. jednáme o rozsahu 
nezbytných oprav.
		 Na projekt „Stezka zdraví u Luhačovické přehrady“ 
byla provedena kontrola po ukončení doby udržitelnosti 
projektu. Nebyly zjištěny nesrovnalosti.
		 V lokalitě Křapodola jednáme s vlastníky rekreačních 
objektů o uspořádání majetkoprávních vztahů a připravované 
úpravě komunikace.
		 U projektu „Pozlovice – obnova a vytvoření míst 
pasivního odpočinku“ jsme předložili poskytovateli dotace 
SZIF potřebné dokumenty k poskytnutí dotace.
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Kabelová televize                                                                                                   Ing. Dušan Richter
  V uplynulém období došlo v kabelové televizi  
v Pozlovicích k několika změnám. K 31.  3.  2018 bylo  
ukončeno vysílání dvojprogramu ČT D/Art ve stávajícím 
pozemním multiplexu MUX3 (ze strany České televize), 
nyní je šířen ve veřejnoprávním MUX1 s ostatním 
programy ČT. Aby bylo možné zařadit 
všechny programy ČT do veřejnoprávního 
multiplexu, došlo k částečnému snížení 
rychlosti a rozsahu doplňkových služeb, 
jako je elektronický programový průvodce 
či teletext, a také k dílčímu snížení 
obrazové kvality programů. Od 1. 5. 
2018 byly navýšeny měsíční poplatky 
(ze strany televizních společností): 
	za televizní programy společností Nova 
a Prima z nynějších 5 Kč na 7 Kč,  
	u programu Eurosport z nynějších 15,50 
Kč na 25,50 Kč.
Z důvodu zachování výše měsíčního 
poplatku bylo rozhodnuto o vyřazení 
programu Eurosport z programové nabídky 
kabelové tekevize Pozlovice.
  Další změny nás budou čekat 
v následujícím období s přechodem na 
DVB-T2 vysílání. Česká televize se 
rozhodla zpomalit přechod na nový digitální standard, 
všech šest kanálů (v SD kvalitě) bude až do listopadu 2019 
dostupných v normě DVB-T. Uživatelé tak budou mít 
více času na pořízení nových televizorů či set-top boxů. 

Po listopadu 2019 pak už bude přechodová síť DVB-T2 
jedinou digitální platformou, kde bude pozemní vysílání ČT 
na celém území státu k dispozici. Vysílání HD programů ČT 
(DVB-T) v regionální síti 7 bude pravděpodobně ukončeno 
k 30. 6. 2019. Ve vysokém rozlišení a s plnohodnotnou 

nabídkou dodatečných služeb diváci tedy 
po tomto datu najdou kompletní program 
ČT pouze v přechodové síti DVB-T2.
  Na nový standard DVB-T2 se 
celé Česko musí podle rozhodnutí vlády, 
evropských orgánů a mezinárodních dohod 
kompletně přesunout v červnu 2020. 
Vysílání DVB-T totiž uvolní frekvenční 
pásmo 700 megahertzů datovým sítím 
pro novou generaci vysokorychlostního 
mobilního internetu.
  Co z toho plyne? Pokud budete 
chtít sledovat programy ČT v HD rozlišení, 
budete si muset v průběhu roku 2019 pořídit 
televizor či set-top box s DVB-T2 tunerem, 
který nesmí postrádat kodek HEVC, někdy 
také označován jako H.265 (kompresní 
standard, v němž se bude v České republice 
vysílat). Kompatibilitu zařízení si můžete 
ověřit  na webu www.dvbt2overeno.

cz. V roce 2020 pak již budou všechny programy šířeny  
v DVB-T2. Definitivní konec stávajícího způsobu 
digitálního televizního vysílání je v ČR naplánovaný na  
1. února 2021.  

Enviromentální vyúčtování                                                                                                               Asekol a. s.
 Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali  
k recyklaci 4.857 kilogramů starých spotřebičů.
 Snaha obyvatel obce recyklovat staré  
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech 
třídění a recyklace elektrozařízení. Díky 
environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
 Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce  
v loňském roce vyřadili 4.857 kilogramů elektra. Tím, že 
jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 50,95 
MWh elektřiny, 2.500,97 litrů ropy, 244,94 m3 vody  
a 2,44 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 11,15 tun CO2 ekv., a produkci 

nebezpečných odpadů o 51,70 tun.
 Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 

ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 

tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
 V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné 
sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16.000 
sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky 
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně 
velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny  
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít 
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na  
www.cervenekontejnery.cz.

http://www.dvbt2overeno.cz
http://www.dvbt2overeno.cz
http:// www.sberne-dvory.cz
http://www.cervenekontejnery.cz.
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Strategie sportu 2018 - 2026                                                                                     Ing. Stanislav Jurák
 Podle novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu musí všechny české obce zpracovat „Plán rozvoje 
sportu“ platný pro své území. Plány rozvoje sportu  musejí 
být v souladu se státní politikou v oblasti sportu zpracovány 
do 1. července letošního roku.
 V Pozlovicích jsme při jeho zpracování vycházeli ze 
schváleného dokumentu „Strategický plán rozvoje městyse 
Pozlovice na období 2016 - 
2026“. 
 Hlavním  cílem 
vypracování  strategie 
rozvoje sportu v obci je 
zajistit systematickou 
podporu a efektivní 
rozdělení finanční podpory 
sportu z veřejných 
prostředků, stanovit  priority 
v jednotlivých oblastech 
sportu a opatření k zajištění 
lepší dostupnosti sportovních zařízení občanům.
 Je nutné porozumět současné situaci v oblasti 
sportovní infrastruktury a sportovních zařízeních  
v majetku obce, škol, spolků či soukromých subjektů, 
které jsou dostupné široké veřejnosti, vyhodnotit zájmy  

a aktivity místních sportovních klubů a sportů, vyřešit také 
problematiku převodu majetku a optimálního systému 
vlastnictví a  následně jeho provozování. 
 Plán rozvoje sportu bude vycházet z  důkladné 
analýzy současného stavu a také strategie alokace finančních 
prostředků.
 Novelu zákona o podpoře sportu, která zahrnovala 

nařízení pro obce 
vypracovávat vlastní plány 
rozvoje sportu, schválila 
česká vláda již v roce 
2015. Tehdy toto nařízení 
odmítl Senát, nyní ale 
prostřednictvím aktuální 
novely vstoupilo v platnost. 
Na jejím základě všem 
českým obcím  proto vznikla 
povinnost vypracovat plán 
podpory sportu pro své 

území.
 Na návrhu „Plánu rozvoje sportu“ v Pozlovicích 
se podílí i SK Pozlovice. Dokument bude předložen ke 
schválení na nejbližší jednání zastupitelstva městyse 
Pozlovice.

Co oči nevidí, srdce nebolí                                                                                          Ing. Stanislav Jurák
 Známe je všichni. Přísloví. Jako děti jsme se je 
učili od našich rodičů a učitelů. Opakovali jsme je jako 
dětskou říkanku. Teprve s postupem času objevuji další  
a další vrstvy moudra, která ta slova obsahují. „Co oči 
nevidí, srdce nebolí.“ „Sejde z očí, sejde z mysli.“
 Anebo také „Třídíte odpad?“ Že to už není 
přísloví? Ale krásně to na přísloví pasuje. Bolí vás, co se s 
odpadem děje poté, co ho hodíme do popelnice? Myslíte na 
něj potom? Ne, jednoznačně ne. Odpad zmizel a tím je to 
skončeno. Už nás to netrápí.
 Jenže ono by asi mělo. Za rok 2017 vyprodukovala 
Česká  republika 27 miliónů tun odpadu, na jednoho 
obyvatele je to asi 2,5 tuny. Největší podíl na těchto číslech 
mají samozřejmě firmy a společnosti, nikoli 
domácnosti.
 Ale přesto zkuste si  představit,  že celá 
společnost funguje  jako dosud.  Jen... jen ten 
svoz odpadu nefunguje. Nevyvezené popelnice 
se rychle plní, přetékají. Odpadky by se po pár 
týdnech pěkně vrstvily u každého domu, a to už 
vůbec nemluvím o zápachu, který by se obzvlášť 
v létě stal nesnesitelným.
 Jak to, že tohle naši předkové neřešili? Proč neměli 
tuny odpadků jako my? Jednoduše proto, že nepotřebovali 
karton na každý litr mléka, protože jim postačila jedna 
nádoba, kterou používali klidně několik generací. Co si 
kdo „nadrobil“, to si také na svém hospodářství zpracoval.  
A takhle to šlo po tisíce let. Celkem zaběhnutý systém.
 Moderní člověk se však nespokojí s jednou 

nádobou. Moderní člověk má na všechno „jednorázovky“. 
Je to určitě hygienické a pohodlné - použít, vyhodit, koupit 
nové. 
 Přiznám se, že i já chci být „moderní člověk“. 
Poslední dobou nad tímto tématem ale často přemýšlím. 
Vedlo mne k tomu jedno video na PC. Byly to záběry  
z GPGP. Že nevíte co to je? Volným překladem z anglické 
zkratky je to Velká tichomořská odpadková skvrna. Je prý 
velká asi jako Německo, Francie a Španělsko dohromady. 
Mořští živočichové zde žijí uprostřed plastových obalů.
 Byl to pro mne celkem nepěkný zážitek a od té doby 
se mi v hlavě rojí otázky typu „Opravdu si chci koupit 100 
g sýra v tom plastovém obalu?“ „Potřebuji další igelitku?“ 

„Pivo v plastu?“
 Dobu plastovou asi mávnutím kouzelného 
proutku nezměníme, ale můžeme dělat i malé 
věci. Když nad tím maličko zapřemýšlíme, určitě 
každý z nás něco vymyslí. Základem je odpad 
alespoň třídit. To je určitě ta nejmenší věc, kterou 
můžeme udělat všichni. Pro nás, pro Matku Zemi, 
pro naše děti. Nechceme přece, aby jednou žily – 
jako ti živočichové v oceánu – na smetišti. 

 Já sám  teprve objevuji věci, které mohu udělat. 
Třeba používat  skládací látkovou tašku. Nebo si do 
kuchyně dát nádobu na bioodpad a každý večer ho vynést 
do kontejneru. Nebo si koupit sýr krájený, balený v papíru.
Když každý z nás udělá pár malých věcí, možná to bude 
další krok k lepšímu světu pro naše děti. 
 A to za to přece stojí, nebo ne? 
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SDH Pozlovice                                                                                               Tomáš Martinec

  Je to právě 6 měsíců, co jsem zde hodnotil konec 
roku 2017 a je na čase zhodnotit zimní a jarní období tohoto 
roku. Vždyť již od prvních dnů roku 2018, do kterého 
jsme vstoupili tradičním a opět vyprodaným hasičským 
plesem, následovaný fašankovým průvodem obcí ve stylu 
pohádkových postaviček, se opět roztočil kolotoč různých 
kulturních a sportovních akcí. V dubnu jsme spolupracovali 
na natáčení reportáže České televize o stávajícím stavu 
zásahových vozidel hasičských sborů a možnostech jejich 
obnovy. Na přelomu dubna a května následovalo stavění 
máje a účast na hasičské pouti na Maleniskách. Zatím 
poslední společenskou událostí bylo začátkem června 
tradiční kácení máje. Hlavní sportovní událostí letošního 

roku bylo pro náš sbor pořádání 1. kola v požárním sportu, 
tzv. okrskové kolo. V sobotním rozpáleném dni 26. 5. 
naše družstva v konkurenci všech sborů z okolí předvedla 
fantastické výkony. V kategorii mladších žáků jsme získali 
2. místo a v kategoriích starších žáků, žen, mužů a veteránů 
jsme byli nejlepší. Na dalších pohárových závodech jsme 
byli opět hodně vidět. Ze Zádveřic dovezli starší žáci opět 
1. místo a ze soutěže v Želechovicích dovezli starší žáci 
2. místo a mladší žáci 3. místo. Na úspěších nejen letošní 
sezóny všech družstev mladých hasičů má hlavní podíl 
jejich trenér Aleš Bednařík, který jejich výcviku věnuje 
spoustu svého volného času. 

  Na jaře bylo také ukončeno vypracování  
a schválení technických podmínek na pořízení nového 

dopravního automobilu. Tento zásahový vůz na základě 
výběrového řízení bude vyrábět firma KOBIT, od které 
máme již loni dodanou novou CAS. Termín převzetí tohoto 
auta je dán smlouvou do 30. 9. 2018. Pokud jsme již zmínili 
novou cisternu, součástí této dodávky byly též dýchací 

přístroje. Většina členů jednotky proto absolvovala vstupní 
spirometrické vyšetření a následně úspěšně absolvovala  
2 denní výcvik nositelů dýchací techniky. V březnu si pro 
všechny jednotky zlínského okresu v kategorii JPO II a JPO 
III připravili profesionální hasiči ze Zlína celodenní výcvik 
se simulací různých situací, se kterými se může jednotka při 
zásazích setkat. Jednalo se např. o první pomoc, vyproštění 
osoby ze studny, požár domku, hledání pohřešované osoby 
v podzemí zatrubněného potoka v centru Zlína nebo zásah 
v 10. patře zlínského mrakodrapu. Na jednom stanovišti na 
nás dokonce pod dohledem instruktorů Policie ČR čekal 
požár budovy s psychicky narušeným jedincem, držící  
v budově rukojmí se střelnou zbraní. Prozatím posledním 
školením byla cyklická příprava obsluhy motorových pil. 
Samozřejmě se nám nevyhnuly ani ostré zásahy. Ještě  
12. 12. loňského roku jsme byli v čase 5:05 hod. vysláni 
k odstranění spadlého stromu přes cestu po vichřici. Tento 
zásah byl také prvním s novou CAS od zařazení do výjezdu. 
Dalším zásahem byl rozsáhlý požár chaty v Luhačovicích 
dne 30. 1. 2018 v 1:57 hod., který se naštěstí obešel bez 
zranění. První letošní zásah v našem katastru byl vyhlášen 
21. 2. v 19:03 hod., a to požár komínu na Nivách. Do 
Luhačovic jsme byli vysláni 21. 5. v 19:59 hod. k požáru 
podkroví v bytovém domě. Při tomto zásahu bylo nutné 
provést evakuaci zde bydlících osob, většinou starších  
a dokonce jedné imobilní. Prozatím k poslednímu požáru 
jsme byli vysláni po našich hasičských závodech v sobotu 
26. 5. v 23:30 hod., kdy byl nahlášen požár keře u hotelu 
Vyhlídka. Kromě těchto zásahů byla naše technika využita 
i při déle trvajícím suchu na zálivku fotbalového hřiště. 
Zde jsme využili i naši druhou (starou) cisternu, kterou 
náš sbor získal do výpůjčky od obce a nadále ji udržuje  
v provozuschopném stavu. 
  V nejbližší době 24. června čeká na naše mladé 
hasiče ještě místní pohárová soutěž u Hotelu Vega, na kterou 
si naše družstva opět brousí zuby. Čeká je totiž obhajoba 
loňského vítězství. Doufáme, že naše mladé hasiče přijdete 
podpořit. 
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SK Pozlovice ve své první sezóně udržely okresní přebor!                                       Ing. František Stolařík
 Pozlovice poprvé ve své historii postoupily do 
okresního přeboru. Poslední zápas  loňské sezóny ve III.
třídě s Rudimovem  byl  proto přeložen na sobotu 17. 6. 
2017, kdy  odpoledne probíhaly fotbalové turnaje mladších 
žáků a přípravky v rámci akce „Pozlovice v pohybu“, aby 
následně po zápase mužů v 17:30 hod. mohl SK Pozlovice 
převzít vítězný pohár a poděkovat hráčům, funkcionářům, 
sponzorům, podporovatelům a domácím fanouškům za 
celoroční podporu jak na domácím, tak na hřištích soupeřů, 
kde naši fandové vytváří doslova domácí atmosféru. 
 „Mistrovské“ oslavy utichly. Tyto nezapomenutelné 
okamžiky, převzetí poháru a projevy uznání a gratulací  
nám už připomínají jen momentky v našich fotoaparátech 
a mobilních telefonech. Ještě jsme ani plně nestačili 
absorbovat radost z postupového úspěchu a event. si užít 
loňské pohodové slunečné prázdninové a dovolenkové 

lenošení a realita podzimních těžkých zápasů už byla tady. 
Náš celek vzhledem k administrativním požadavkům musel 
provést změnu na trenérském postu. Na pozici trenéra  jsme 
získali pana Františka Machů z Řetechova, poněvadž Mirek 
Galuška neměl pro okresní přebor potřebnou licenci. Žádný 
přípravný zápas na našem „pažitu“ jsme nesehráli, takže 
do úvodního  zápasu jsme šli přímo z tréninkové  přípravy.  
V 1. kole sezóny 2017/2018  jsme přivítali ve svém 
historicky prvním zápase ve Zlínském okresním přeboru 
doma tým z Nedašovy Lhoty, houževnatého soupeře, který 
nám nikdy  nedával nic zadarmo. To se také potvrdilo  
v úvodním zápase, kdy jsme získali pouze  jeden bod za 
penaltovou prohru 4:5 po bezbrankové remíze. Šancí jsme 
přitom měli na dva zápasy. Po debaklu v prvním venkovním 
zápase v Kostelci 1:6, kterému  stačilo využívat našich chyb 
v obraně nebo špatných přihrávek ve středu pole, jsme tak 
po roce (12. kolo – 16. 10. 2016  - Štítná B – Pozlovice 
2:1 ) zase okusili, jak chutná hořkost porážky bez zisku 
bodů. Náladu jsme si spravili prvním domácím vítězstvím,  
když v urputném boji o každý metr hřiště  po obětavém 

výkonu  jsme zdolali SK Zlín v poměru 2:0. Z dalších výher 
jsme se mohli radovat až v 8. kole proti Štípě, kdy jsme 
po bojovném a obětavém výkonu získali všechny tři body 
za těsnou výhru 1:0. Štípa měla několik slibných šancí na 
vyrovnání, zatlačila nás ve druhé půli k naší brance, ale to 
fotbalové štěstíčko se tentokráte přiklonilo na naši stranu. 
A v desátém kole  proti Rokytnici 5:3 se konečně probudili  
i naši kanonýři a soupeř stačil korigoval na přijatelný 
výsledek až v závěru utkání. S Bylnicí jsme na remízu 
určitě měli, ale „díky“ fatálnímu omylu delegovaného 
pomezního rozhodčího, který přehlédnul zapomenutého 
hostujícího obránce v pokutovém území a v 89. min. 
odmával ofsajd našim dvěma útočníkům v gólových 
pozicích, jsme ztratili poslední možnost na vyrovnání.  
Ale nedá se vymlouvat na špatný verdikt, zápas jsme měli 
rozhodnout ve svůj prospěch už v první půli. S  Potečí 

jsme propadli herně i takticky a odevzdali body za prohru 
0:3. Další body v podzimní části už nám souzeny nebyly. 
V závěrečném dohrávaném utkání v Brumově za umělého 
osvětlení s Návojnou jsme na venkovních hřištích nezlomili 
podzimní prokletí a odvezli jsme si debakl 0:5. Nula bodů 
z venkovních hřišť nás tak přikovala na předposledním 
nelichotivém 13. místě, poněvadž pouze deset domácích 
bodů nám naši pozici nevylepšilo. Klidný střed tabulky se 
nám nebezpečně vzdálil. Na SK Zlín jsme  ztráceli 3 body, 
na Nedašovu Lhotu 5 bodů. A právě s těmito soupeři jsme 
se měli utkat hned v úvodních kolech odvetné části na jejich 
hřištích (jarní část začínala 25. 3. 2018). To byly  naše 
utkání pravdy, ve kterých jsme museli  bodovat, abychom 
jsme se „nezabetonovali“ na předposledním místě.  Zezadu 
z posledního místa se na nás tlačila  Rokytnice, na kterou 
jsme měli  k dobru 3 body.
 Po náročné zimní přípravě  mělo družstvo slušně  
natrénováno, takže zbývalo už jenom, aby se trochu toho 
fotbalového štěstíčka, které nám celý podzim chybělo,  
přiklonilo na naši stranu. Základní axiom byl jasný, 
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SK Pozlovice (pokračování ze str. 7)                                                                  Ing. František Stolařík
umístnit se v tom horším případě do 12. místa, protože za 
normálních okolností jsou poslední dvě pozice sestupové. 
Situaci komplikovala skutečnost, že v I. B. třídě - sk. B 
byly na chvostu tabulky čtyři týmy ze Zlínského okresu  
(Březnice, Sehradice, Lípa, Příluky), takže při event.sestupu 
dvou týmů by šly z okresního přeboru poslední tři celky. To 
byla  ale zatím jenom teorie, náš úkol byl jasný - konečně 
dovést body z venkovních hřišť. Střed tabulky byl hodně 
vyrovnaný, takže celé jaro jsme měli na to, abychom pro 
nás nepříznivou situaci zvrátili. Příprava byla  zpestřena 
tradičním halovým turnajem 25. ledna 2018 ve Valašských 
Kloboukách, kde jsme obsadili druhé místo.
 Odvetná jarní část však pomalu začala přepisovat 
zaběhnuté pořádky v tabulce. Po výprasku od Kostelce 0:6 
na umělce v Luhačovicích, kde jsme museli vyhledat azyl 
pro nepřízeň počasí (úvodní kolo s Nedaš. Lhotou bylo 
navíc ze stejného důvodu odloženo), se začaly dít nevídané 
Věci s velkým V. Mytologicky řečeno naše družstvo  jako 
ten bájný pták Fénix  vstalo doslova z popela.  Po vítězství 
družstva na hřišti SK Zlín 5:1 jsme konečně začali hrát svoji 
hru a dokázali si, že můžeme porazit kohokoliv. V Bylnici 
nám to zase nevyšlo (1:4), ale po dvou „anglických“ 
hektických květnových týdnech, které nám nadělily 
neskutečných dvanáct bodů, jsme vyjížděli 2x na soupeřovy 
hřiště (Štípa, Rokytnice), když jsme měli mezi nimi pauzu 
za předehrávaný vítězný zápas  22. kola na domácím hřišti  
s Mladcovou „B“. Po naší dvanáctibodové sérii jsme 
se postupně bodově dotáhli na SK Zlín, který nám stále  
uskakoval  na tři body. Společně jsme se tak s ním dotáhli 
na Návojnou,  na kterou jsme ztráceli jen  jeden bodík - 
tu hostíme v posledním kole na našem hřišti. Až výhra ve 
Štípě nás konečně katapultovala na osmé místo a povinné 
tři body z beznadějně poslední Rokytnice nás definitivně 
zařadily do středu tabulky na neuvěřitelnou čtvrtou pozici. 
Doposud jsme se vždycky na soupeře dotahovali (12. kol 
jsme strávili na předposlední  pozici) a nyní se museli naši 
soupeři dotahovat na nás. Položme si však otázku, co to je 
střed tabulky, když mezi třináctým  a čtvrtým  týmem byl 
rozdíl pouhopouhých 5. bodů? Ani pamětníci neregistrují 
takovou obrovskou vyrovnanost letošní  soutěže, kdy dvě 
kola před koncem neměl zaručenu účast ani čtvrtý tým 
tabulky, a to budou sestupovat tři týmy.
 Naše  družstvo se neskutečnou sérií osmi vítězství 
v řadě (Mysločovice 4:2, Poteč 3:1, Nedaš. Lhota 2:0, 
Újezd 2:1, Mladcová B 2:1, Štípa 5:0, Rokytnice 2:0  
a Dolní Lhota 3:2 pen.) zařadilo na třetí místo v tabulce 
jarní části se ziskem 26. bodů a celkově bylo na pěkném 
čtvrtém místě s 36 body. Je neskutečné, jak z toho 
podzimního  otloukánka, na kterém si všichni spravovali 
skóre a pro mnohé byl jasným kandidátem na sestup, vyrostl 
sebevědomý, dravý, po gólech hladový a za vítězstvím 
se deroucí „Victory team“. Velkým přínosem pro náš tým 
je to, že na pažit už pravidelně vybíhá i náš hrající trenér 
Franta Machů, bývalý bylnický hráč, kterému se dostalo 
potlesku na otevřené scéně od domácích fandů už při jeho 

prvním zápase v Bylnici.  Je svým svěřencům příkladem 
v bojovnosti a v přístupu k utkání. Postup do I. B třídy si 
už tři kola před koncem zajistily Luhačovice „B“, které se 
s námi rozloučily  v minulém  kole doslova sestřelením  
z luhačovického trávnatého hřiště v poměru  9:2, když 
druhý poločas jsme absolutně nezvládli 7:0.  Až po 
předposledním  kole se pro náš tým paradoxně po tomto 
výprasku příznivě vykrystalizovala sestupová matematika 
a tým si s ohledem na výsledky zápasů ostatních týmů 
pojistil jedenáctou nesestupovou  příčku a nacházel se 
aktuálně na deváté pozici s 36 body.  Nyní, když čtete tento 
příspěvek, už víte, jak naše snažení v závěrečném domácím 
duelu s Návojnou  dopadlo. Samozřejmě bude naší snahou 
docílit co nejlepšího výsledku, abychom svým celkovým 
umístěním vyšperkovali tu naši skvěle rozehranou 
odvetnou část a svoji pozici ještě vylepšili. Naše družstvo 
prokázalo svoji morální i fyzickou sílu a učinilo nevídaný 
obrat, který jen trošku kalí zápas v Luhačovicích, ale co 
dělat proti soupeři, který nastoupí v nejsilnější  sestavě? Pro 
naše diváky a sponzory, kterým všem tímto děkujeme za 
podporu, dokázali naši hráči dotáhnout to společné enormní  
snažení  do konečného cíle a tím bylo udržení okresního 
přeboru v Pozlovicích i pro příští sezónu. Při obrovské 
vyrovnanosti letošního ročníku se o sestupujících rozhodne 
až v posledním kole. Jen pro informaci uvádím, že příštími 
našimi novými soupeři budou z I. B třídy sestupující Lípa  
a  Sehradice (na 99,9 %) a ze třetích tříd postupující 
Slušovice B a Slopné.
 Věříme, že v příštím občasníku Vám přineseme 
samé pozitivní zprávy včetně vyhodnocení úspěšné sezóny, 
představení nových posil a informace o přípravě na nový 
ročník Zlínského okresního přeboru 2018/2019. 

Za podporu děkuje SK Pozlovice - fotbalový oddíl.
 konečná tabulka - okresní přebor - 2017/2018

   z v vp r p skore  body

1. Luhačovice B 26 21 2 2 1 137:29 69

2. Kostelec 26 17 3 1 5 92:31 58

3. Štípa 26 9 6 2 9 51:56 41

4. Návojná 26 9 4 5 8 66:50 40

5. Mysločovice A 26 10 2 4 10 55:53 38

6. Mladcová B 26 10 3 2 11 57:60 38

7. Bylnice 26 9 5 1 11 63:67 38

8. Újezd 26 12 1 0 13 57:78 38

9. POZLOVICE 26 11 1 2 12 50:71 37

10. Poteč 26 10 1 4 11 44:46 36

11. Nedašova Lhota 26 10 2 2 12 56:82 36

12. Dolní Lhota 26 11 0 2 13 66:78 35

13. SK Zlín 26 10 0 1 15 56:73 31

14. Rokytnice 26 2 1 3 20 23:99 11
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Ohlédnutí folklorního souboru Leluja za školním rokem 2017/2018                                 Eva Janíková
 Minulé léto bylo pro Leluju ve znamení mnoha 
mezinárodních festivalů i vystoupení v Senátu parlamentu 
ČR.
 Po zahájení školního roku jsme opět začali 
pravidelně nacvičovat ve všech 4 složkách souboru a nově 
jsme vytvořili pravidelné nácviky dětské muzičky, jejíž 
primášem je Jan Vráblík.
 V září 2017 Leluja reprezentovala region na 
Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti, v sobotu slavnostním krojovaným průvodem  
a v neděli v programu „Nezaplétajte mňa, maměnko, 
natuho“, který se věnoval tradičním lidovým účesům  
a úpravám hlavy žen a dívek. Září bylo pro Leluju mimo jiné 
ve znamení organizace Mezinárodního festivalu dětských 
folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích  
a Pozlovicích, který soubor poprvé spoluorganizoval. 
Kromě organizace, programové náplně, moderací a inspicí 
se Leluja také prezentovala v komponovaných programech 
v pátek 15. 9. v Pozlovicích a v neděli 17. 9. v Luhačovicích. 
Hlavní pořadatel festivalu, Kulturní Luhačovice, z. s., byl 
s výkony členů souboru natolik spokojen, že požádal o 
participaci na festivale i v dalších letech. Velké poděkování 
patří našim moderátorským hvězdám, Šimonu Košárkovi a 
Elišce Stolaříkové. Letos se festival koná v termínu 14. - 
16. 9. 2018. Páteční zahájení festivalu bude opět probíhat  
v centru Pozlovic.
 Již tradičními zimními vystoupeními souboru jsou 
Rozsvěcování vánočního stromu na Řetechově, Koncert 
dětem Nadace Korunka či Benefiční koncert pro Charitu 
Luhačovice, kterých se Leluja účastnila i v tomto školním 

roce.
 V lednu pak soubor uspořádal 6. folklorní ples se 
starou sestavou cimbálové muziky Rozmarýn z Újezdce u 
Luhačovic. Tradičními jarními zvyky se Leluja rozloučila 
se zimou (vynášení Mařeny) a přinesla jaro (chození  
s létečkem). Leluja se dále prezentovala na zahájení 
sezóny „Otevřených bran“ na Malenisku, na Vernisáži 
výstavy kreseb Josefa Poláška „Lidé a krajina“ ve Zlíně  
a v Luhačovicích, na slavnosti Těla a Krve Páně  
v Pozlovicích, na krojové pouti na Zelené hoře ve Žďáru 
nad Sázavou či na Otevírání pramenů v Luhačovicích. 
V červnu soubor pořádá 4. bienále folklorního festivalu 
Hore Provodovem (16. - 17. 6. 2018) a účastní se krojové 
přehlídky ke 100. výročí muzea luhačovského Zálesí.
 V létě bude Leluja vystupovat na celé řadě 
festivalů: Vizovické trnkobraní, Dožínky Zlínského kraje, 
MFF Frenštátské slavnosti, MFF Brno a zahraniční zájezd 
do Budapešti. Čeká nás také profilový program ve skanzenu 
ve Strážnici s názvem Dožínky. V příštím školním roce si 
Vás dovolíme pozvat nejen na MFDFS Písní a tancem, 
jehož zahájení bude v pátek 14. 9. 2018 v Pozlovicích, ale 
také na 10. výročí souboru Leluja, které oslavíme 24. 11. 
2018 na Provodově.
 Sledujte naše webové stránky www.leluja.cz či FB 
stránky @fsleluja.
 Děkujeme všem členům Leluje i jejich rodičům 
za poctivou docházku na nácviky a prezentaci souboru  
a těšíme se na další spolupráci, úspěšná vystoupení a obnovu 
tradic, která dělají radost nejen divákům, ale i interpretům.

http://www.leluja.cz
https://www.facebook.com/fsleluja/
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 V sobotu 30. června vysvětí v olomoucké katedrále 
arcibiskup Mons. Jan Graubner tři nové kněze. Mezi 
nimi také sedmadvacetiletého Jiřího Šůstka z Luhačovic, 
který v současné době vykonává jáhenskou službu na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. O den později 
pak novokněz odslouží svou primiční mši svatou ve své 
domovské farnosti, v kostele sv. Martina v Pozlovicích.
 Jirko, čím jsi chtěl být jako malý chlapec? 
Zvěrolékařem, i když třeba před psy spíš utíkám. Ale 
dodnes rád jezdím do ZOO a nadšeně běhám od výběhu  
k výběhu. Kněžství určitě nebylo mým snem, nehrál jsem si 
v dětství na pana faráře, jak to občas malí kluci 
dělají. Jsem z početné rodiny, vždy jsem si proto 
spíše představoval budoucnost s šikovnou ženou 
a spoustou dětí.
 Kdy jsi pocítil touhu stát se knězem? 
Na rozdíl od většiny mých spolužáků jsem se  
v deváté třídě nedostal na školu do Zlína. Druhé 
kolo vypsali právě na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži (AG), kam jsem sice původně 
nechtěl kvůli internátu, ale nakonec jsem zde 
strávil krásné čtyři roky – plus jeden letos během 
jáhenské služby. AG utvářelo můj duchovní život, a i když 
se už tehdy nějaké myšlenky na kněžství objevovaly, vždy 
jsem za ně „pěkně“ poděkoval a odsunul je do pozadí. 
Neměl jsem důvod se jimi zabývat, měl jsem věřící slečnu 
a o své budoucnosti i poměrně jasnou představu. Pak jsme 
ale náš vztah vzájemně ukončili a po nějaké době a spoustě 
rozhovorů se školním spirituálem i jinými se mi potvrdilo, 
že toto povolání skutečně mám.
 Jaké byly reakce okolí, když jsi oznámil, že chceš 
nastoupit do olomouckého kněžského semináře? 
Překvapení, velké překvapení. V Církvi se modlíme za nová 
kněžská a řeholní povolání, ale většina rodičů tiše dodává: 
„jen ať to není náš syn, naše dcera.“ Mamka se bála, jestli 
jsem se skutečně rozhodl sám a nikdo mě nepřinutil a zda si 
uvědomuji všechny těžkosti s tím spojené, což je přirozené, 
protože každý rodič přece chce, aby jeho dítě bylo šťastné.  
I kamarádi to zpočátku přijímali s rozpaky, ale na nedostatek 
podpory od rodiny, přátel i farnosti po celou dobu studia 
si opravdu nemůžu stěžovat, právě naopak. Za to jsem jim 
všem velmi vděčný.
 Kdo tvé rozhodnutí nejvíc ovlivnil? Kdo byl tvojí 
oporou během studia? Když jsem si vše rekapituloval, 
zjistil jsem, že první byli nejspíš naši ministranti  
s vedoucím Tomem Semelou. Velký podíl měli také všichni 
mladí kaplani, kteří se u nás ve farnosti pravidelně střídali, 
a pan farář Hubert Wojcik. Především to ale byl můj první 
duchovní doprovázející P. Pavel Stuška, školní kaplan na 
AG, a všichni jáhni, z nichž zářila radost z toho, že jsou na 
místě, na němž mají být, a jsou šťastní. V semináři se pak 
stal mou duchovní oporou P. Jan Szkandera, který také bude 
kazatelem na primici.
 Loni v červnu jsi byl vysvěcen na jáhna, máš už za 
sebou rok v roli duchovního. Jaké jsou ty krásy a těžkosti, 

které se často zmiňují? Život je samozřejmě jiný než  
v semináři, už nám není jen dáváno, ale i my nyní musíme 
předávat dál to, co jsme získali. Tady na AG je ale spousta 
mladých lidí, kteří žijí svůj duchovní život naplno, to je 
jedna z krás a povzbuzení pro mou službu. Z těžkostí bych 
zmínil udržení si věrnosti v těch malých každodennostech, 
například v předepsaných modlitbách, a samozřejmě plodné 
využívání času. Aby den nebyl jen o mně, abych nešel sám, 
ale spolu s druhými, a jako jejich průvodce směrem k Bohu. 
Protože můžu vést, jen když jsem veden, a zapalovat, jen 
když sám hořím.

 Jsou novokněží, kteří strávili šest let  
v semináři se stejně smýšlejícími lidmi, dobře 
připravení do praxe ve „velkém světě“? Vím, 
říká se, že žijeme ve skleníku. Ale skleník chrání 
rostlinu před vším, co může poškodit kořeny  
a plody dřív, než jsou zralé. Později samozřejmě 
přijde vlastní život, kdy už se musí postarat sama 
o sebe. Myslím však, že je to stejné i s absolventy 
jiných fakult, ať jsou to lékaři, učitelé, právníci – 
vždy jsou po škole hozeni do vody a podle toho, 
jak pečlivě se během studia připravovali, jsou 

schopni v ní plavat. I my se musíme učit převádět teorii do 
praxe, kvůli tomu začínáme jako kaplani pod zkušenějšími 
kněžími a také ještě máme pět let po svěcení povinná 
formační setkání, kdy se jednou za měsíc potkáváme, máme 
přednášky a vyměňujeme si názory mezi sebou i se staršími 
duchovními. Nezůstáváme na to sami.
 V  církvi  se řeší otázka, že by se celibát stal  dobrovolným.  
Jaký je tvůj názor na něj? Je zajímavé i vtipné, že nejvíc 
celibát řeší lidé, kteří nežijí zasvěceným životem. Dokonce 
ani ne tak věřící, jako nevěřící, kteří o Církvi ví jen to, že 
je její hlavou papež a tvoří ji (mimo jiné) kněží a řeholníci. 
Kněz věnuje celý svůj život službě pro druhé, podobně jako 
vědci či vojáci nebo jako dříve učitelé a lékaři. Osobně 
celibát vnímám jako dar pro tuto službu. Je to samozřejmě 
spojeno s obětí, ale i s milostmi a potřebnými dary od 
Boha. Sám vím, že bych nedokázal být dobrým knězem  
a zároveň vzorným manželem a otcem. I kdyby se stal 
celibát dobrovolným, zůstal bych při něm (nehledě na to, 
že jsem tento slib již svobodně dal, takže se nedá změnit). 
Touha je lidská, ale sám vidím, že je to dobře vymyšlené. 
Kněz je taky jen člověk, musí odpočívat, mít čas si i něco 
nastudovat, a kdybych se měl naplno věnovat ženě i farnosti, 
trpěly by obě.
 Jak přijímáš novou autoritu, kterou kněžské 
povolání přináší? Na AG je přeci jen spousta profesorů, 
kteří si tě pamatují jako studenta, a teď jsi na jejich úrovni, 
dokonce i trochu výš, protože je máš duchovně vést? 
Poučovat, povzbuzovat a radit těm, kteří mě kdysi učili, je 
zvláštní, ať už jsou věřící, či nevěřící. Naštěstí jsem nebyl 
zlobivým studentem a díky tomu, že je znám, vím, za kým 
můžu zajít, koho, jak a čím oslovit. Ve sboru je ale také 
několik nových tváří, ke kterým si musím hledat cestu. 
Vím, že na dalším působišti ode mne lidé už budou očekávat 
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víc než od obyčejného mladíka či studenta. Mám z toho 
respekt, ale minimálně pět let ještě budu pod někým starším 
a zkušenějším, než budu moct skládat farářské zkoušky  
a stát se farářem se stálou farností. Plná váha zodpovědnosti 
tak na mě nepadne hned. Doma, pro přátele a ve farnosti ale 
zůstanu stále Jirkou a Colinsem, ani bych nechtěl, aby tomu 
bylo jinak.
 Po svatbě obvykle novomanželé potřebují výbavu do 
domácnosti. Co potřebuje mladý kněz, který musí se vším, co 
má, odjet do farnosti, do níž ho otec biskup pošle? Prvních 
pět let se působiště několikrát změní, proto je dobré toho 
nemít tolik. Fary jsou obvykle vybavené, takže nepotřebuju 
pračku, vysavač ani jiné spotřebiče. Asi by se mi hodil míč 
a kopačky, abych se mohl také věnovat tomu, co mě baví – 
to potřebuju k životu 
:) Každý kněz by také 
měl mít automobil 
a mohl se tak rychle 
dostat k potřebným 
– ne všude se totiž 
dá dojet kamkoliv 
na kole jako tady 
na Hané. Proto teď 
šetřím, vím, že auto 
bude nezbytné. 

Nejvíc ale potřebuji modlitby a podporu.
 Při svěcení slibuješ poslušnost svému biskupovi. 
Představ si ale, že si budoucí farnost můžeš vybrat. Jak by 
vypadala? Mám rád hory, takže někde na vesnici v podhůří 
Jeseníků či na Valašsku. Ale jak se říká, kde jsou lidé, tam 
je dobře. Konkrétní představu raději nemám.
 Mohl bys na závěr vysvětlit, co znamená primice? 
Jde o první mši svatou novokněze v jeho domovské farnosti. 
Je to takové vyslání do světa z rodného domu. V kostele sv. 
Martina v Pozlovicích jsem navíc přijal všechny svátosti 
– křest, biřmování, byl jsem zde u první zpovědi i svatého 
přijímaní. Jsem tam doma, je pro mě silné slavit první mši  
s těmi, které znám celý život. Pro každou farnost je to veliká 
radost, když z ní vzejde nový kněz. Budu proto mši slavit 

za všechny své blízké 
a drahé, rodinu, 
přátele, dobrodince  
i jako poděkování, 
neboť vím, že 
mé povolání je 
vymodlené. Všechny 
srdečně zvu, je to 
oslava nás všech. 

Pověsti, zvyky, pranostiky                                                                                           Ing. Stanislav Jurák
 Svatojánská noc - 21. června - slunovrat 
 Všechny zvyky a rituály spojené s tímto svátkem 
vycházejí z přesvědčení lidí, že ve chvíli slunovratu 
Slunce ztrácí moc nad magickými a zlými silami země. 
Tyto síly pak řídí vše, co ze země vyrůstá a co je v ní 
ukryto. Vzhledem k tomu, že Slunce tento den na obloze 
kulminuje, snažili se mu lidé pomoci – dodat sílu a moc. 
Hlavně bývalo zvykem zapalovat ohně, které 
Slunci sílu a moc doplní. Většina zvyků 
kolem pálených ohňů nebyla moc odlišná 
od praktik při pálení ohňů o Filipojakubské 
noci. Následná noc byla považována za 
magickou. Ožívaly temné síly střežící 
poklady, rojili se čerti, čarodějnice, bludičky 
a divoženky. Byliny nabývaly zázračných 
vlastností a účinnosti. Lidová magie byla 
velmi populární, rozšířená a praktikovaná. 
Pohanská oslava slunovratu byla natolik 
silná, že odolala i církevním snahám o její 
likvidaci. Církev proto přišla se Svatojánskou 
nocí. Název je odvozen od světce Jana Křtitele, který se  
v tomto období narodil.

Jan Křtitel (24. červen) 
 Byl zhruba o půl roku starší Ježíše. Ve třiceti letech 
odešel do pouště, kde žil jako poustevník. Po nějaké době se 
přemístil k řece Jordánu, kde začal kázat o možnosti očistit 
se křtem od hříchů a též o příchodu mesiáše - vykupitele. 
Jím vykonávaná činnost - křest mu dala i přídomek 

Křtitel. Mezi těmi, které pokřtil, byl i sám Ježíš. Od této 
chvíle, jak tvrdí Bible, působil v jeho jménu. Jan Křtitel 
si získával stále širší oblibu a začal být pro stávající režim 
nepohodlným. Navíc si dovolil kritizovat mravy samotného 
vládce Galileje Herolda Antipy. Troufalost jej stála život. 
Za svého ochránce si jej zvolili tkalci, krejčí, kožešníci, 
barvíři, tanečníci, zpěváci a též někteří další řemeslníci. 

Zvyky
  Dům se na svátek Jana Křtitele nesměl 
zametat – vymetlo by se štěstí.
 Aby krávy dobře a hojně dojily, hospodář 
tento den přes ně házel oves. 
  Kolem ohně: Doprostřed hranice 
se umísťoval strom a na něm věnce – 
ohořelé věnce byly pak zavěšovány  
v domech, měly být zárukou prosperity. 
Přeskakování ohňů přinášelo pevné zdraví. 
Pohled do ohně přes věneček z černobýlu 
chránil před bolestmi hlavy a očí. Hochem 
zachycený věneček děvčetem hozený přes 

plameny znamenal, že ti dva k sobě patří. 
Něco pranostik

	Na svatého Jana:  otvírá se k létu brána  jahody do 
džbána  není noc žádná. 
	Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez 
modlení. 
	Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný 
rok. 
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Významná životní jubilea – III. čtvrtletí 2018
Anna Žmolíková 70 let
Vlastimil Tomášek 70 let
Miroslav Remeš 70 let
Marian Zahradníček 70 let
Marie Janíková 70 let
Jaromír Roubalík 70 let
Jaroslav Lukeš 75 let
Marie Kubáčková 75 let
Václav Piše 75 let
Dušan Židek 81 let
František Kolařík 82 let
Jaroslava Kolářová 84 let
Růžena Martincová 84 let
Marie Černochová 85 let
Bedřiška Matulíková 85 let
Marie Vlčková 89 let
Ludmila Bednaříková 90 let
Josef Jurák 92 let
Ludmila Kolářová 95 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Anna Košařová
Tom Táborský
Ena Hrádková
Ella Novosádová
Tomáš Coufalík

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Jana Belhová 78 let
Marie Bobková 79 let
Jaroslav Hanus 88 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  24. června   
  Pěší pouť na Provodov (Maleniska) 
○  24. června 
  Soutěž mladých hasičů u hotelu Vega 
●  1. července 
  Primiční mše svatá - Jiří Šůstek 
○  29. července 
  Svatoanenská pouť 
●  1. září 
  Dolnolhotský triatlon na přehradě 
○  14. září 
  Hudební podvečer v rámci MFDFS 
  Písní a tancem 

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     
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 V letošním roce si připomínáme 
100 let od vzniku Československa. Při této 
příležitosti chystáme výstavu prací místních 
amatérských umělců (malíři, sochaři apod.) 
s názvem POZLOVICKÝ ART. Obracíme 
se na Vás, pokud máte nějaká díla a chcete 
je zveřejnit, dodejte nám je do 30. 6. 2018 
na úřad městyse. Děkujeme za spolupráci. 
Anežka Hrabinová     
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