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Drazí spoluobčané,
přišlo jaro a s ním i první letošní číslo Pozlovského 
občasníku. Příroda se pomalu ale jistě probouzí ze 
zimního spánku, krajina se zelená, stromy začínají 
pučet, květiny kvést, ptáci zpívají, sluníčko začíná hřát, 
den je delší jak noc, takže by se dalo říci, že nastává 
pravá jarní selanka. No, někteří z Vás mě asi v tuto 
chvíli zastaví a poopraví, že spíše nastává čas jarního 
úklidu, venkovních prací, období pylů, 
hmyzu, klíšťat, hluku sekaček a spousty 
jiných nepříjemností. I toto bezesporu 
jaro přináší a každoročně přinášet bude, 
ale přál bych každému z nás, abychom 
se snažili na životě vidět spíše jen to 
pozitivní a nenechali se přemoct negativní 
náladou, která na nás může velmi snadno 
dolehnout.
 Z hlediska církevního kalendáře 
se v současnosti nacházíme v období 
čtyřicetidenního postu, který již za necelý 
měsíc vystřídají velikonoční události. Postní období 
není bezesporu příliš populární, neboť nás vede ke 
střídmosti, usebranosti a sebereflexi. Na druhou stranu 
je pro každého z nás šancí, jak si můžeme uvědomit, 
co je v životě opravdu důležité a co není.
 Možná se nepovažujete za věřící, a tak si 
říkáte, co mně osobně může půst dát? V této souvislosti 
mě napadá vzpomínka z mého bývalého zaměstnání. 
Jednoho dne při obědě přišla mezi kolegy řeč na 
to, že bude Popeleční středa, jíž začíná půst. Bavili 
jsme se zběžně o postu, načež jsem „vyhecoval“ své 
„nevěřící“ kolegy k tomu, aby si oni dali nějaké to 
postní předsevzetí. K mému překvapení si vskutku 
předsevzetí dali, přitom se zrovna nedrželi při zemi, 
neboť se rozhodli, že po celé postní období nebudou 
jíst masité pokrmy a požívat alkohol. A věřte tomu, 
nebo ne, skutečně půst dodrželi, ba nakonec byli ve 
svém postním snažení mnohem lepší nežli já v tom 
svém. Pro zajímavost dodávám, že když jsem jim 
říkal, že postní neděle, slavnost sv. Josefa (19. března) 
a slavnost Zvěstování Páně (25. března) mezi postní 
dny nepatří, tak se mi kolegové smáli a pravili, že 
katolíci si sice stanoví půst, ale pak z něj mají „milion 
výjimek“, takže to žádný pořádný půst už ani není.
 Samozřejmě není nezbytné trhat postní 
rekordy a dávat si přílišná předsevzetí, která se pomalu 
ani nedají splnit, naopak je důležité brát půst vážně 
a rozhodnout se být lepším člověkem, byť ne vždy 
se nám to bude dokonale dařit (přeci jen jsme lidé). 
V rámci postního snažení se nemusíme zaměřovat 

jen na tělesnou stránku, tedy střídmost v jídle a pití, 
ale kupříkladu lze omezit čas strávený sledováním 
televize, na internetu či v práci. Naopak získaný čas 
můžeme věnovat rodině či jinak smysluplně využít, 
například si přečíst nějakou pěknou knihu, jít si 
zasportovat či se pokusit vyjít ze svého pohodlí a 
udělat něco dobrého pro druhé. Můžeme začít také 
tím, že budeme na ulici zdravit druhé lidi, můžeme 

se na ně pousmát, prohodit s nimi pár 
slov, můžeme se ale také pokusit uhasit 
sousedské rozbroje či jinak udělat naše 
společné soužití zas o kousek milejší.
 Postní snažení je sice dřina, ale 
čím více se nadřeme, tím více si také 
budeme vážit sladké odměny, která je na 
konci toho všeho. Pro věřící to může být 
prohloubení víry, pro jiného dobrý pocit 
ze splněného předsevzetí, spokojenost či 
radost ze života. A tak toho, kdo si ještě 
nedal žádné postní předsevzetí, vyzývám, 

zkuste si něco do Velikonoc odříct a půst i přes 
občasná zaškobrtnutí co nejlépe dodržet.
 Městys Pozlovice tvoříme všichni společně. 
Každý z nás je důležitý a nezastupitelný. Proto jsem 
rád, že nenecháváte městys svému osudu, ale sami se 
do veřejného dění zapojujete. Nemyslím teď jenom 
pomoc při různých událostech během roku, ale též 
každodenní titěrnou činnost, kterou zpravidla nikdo 
neocení. Proto děkuji každému z Vás, že když vidíte 
na cestě spadený papírek, tak se pro něj zohnete 
a hodíte ho do koše, že v zimě odhrnujete sníh 
před domem, napomáháte jarnímu úklidu městyse, 
zametáte popadané listí či se jinak realizujete. Máte-li 
nápady na to, jak by se dal život v našem malebném 
městysi vylepšit k lepšímu, nenechávejte si je jen pro 
sebe, ale podělte se o ně se zastupiteli či vedením 
městyse, neboť dobrých nápadů není nikdy dost. 
Jistě i kritika je prospěšná, neboť nám ukazuje, že ne 
všechno funguje ideálně, ale v této souvislosti prosím 
pamatujte na to, co mi v mládí vštěpoval tatínek: 
„Pravda musí být vlídná.“ Pokud tedy někomu něco 
vytýkáme, čiňme tak vlídnými slovy a s láskou  
k druhému.
 Svůj úvodník si dovolím zakončit citátem 
slavného římského právníka Ulpiana, který nám 
vštěpovali během studia římského práva a je aktuální 
i v dnešní době: „Honeste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere (Čestně žít, druhému neškodit  
a dát každému, co jeho jest).“

Váš zastupitel Petr Coufalík
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Investice v roce 2019                                                                              Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta       

Vážení spoluobčané,
letošní sezónu z pohledu investic zahájíme rekonstrukcí 
křižovatky u hřiště, která přinese vybudování autobusových 
zálivů a chodníku po obou stranách vozovky včetně 
adekvátního místa pro přecházení. Rozpočet akce činí 
8.440 tis. Kč, stavba bude realizována s přispěním Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.403 tis. Kč. Touto 
úpravou bude zvýšena bezpečnost a zároveň již nebude 
docházet k nebezpečnému předjíždění autobusů při 
nasedání cestujících. Jelikož se jedná o náročnou stavbu, 
během které bude vybudovaná i dlouhá opěrná zeď, dohodli 
jsme se s prováděcí firmou na omezení dopravy během 
stavby. V následujících čtyřech měsících bude vyloučen 
průjezd osobní dopravy a pro cestu do Luhačovic bude 
nařízena objízdná trasa ulicí Antonína Václavíka. Jelikož 
se jedná o vytíženou komunikaci, chci Vás požádat, abyste 
pro cestu do Luhačovic využívali i ulici Ludkovickou.  
S ohledem na zachování linkové autobusové dopravy jsme 
se dohodli s ČSAD Vsetín i realizační firmou, že bude 
umožněn průjezd autobusů touto stavbou. Nicméně bude 
nutné přesunout zastávku Pozlovice, dolní konec. Zastávka 
se bude nacházet poblíž bytových domů č.p. 310. Průjezd 
k fotbalovému hřišti bude částečně umožněn z ulice Nivy. 
Máme vypracovaný podrobný harmonogram prací, který 
však budeme upravovat v návaznosti na aktuální klimatické 
podmínky, výsledky provizorních zkoušek a řadu dalších 
faktorů. Prostřednictvím infokanálu a webových stránek 
Pozlovice www.pozlovice.cz Vás budeme průběžně 
informovat o průběhu stavby.
 Prosíme Vás o pochopení a toleranci při omezeních, 
které Vám realizace stavby přinese. Věříme, že po čtyřech 
měsících prací Vám bude odměnou na dlouhou dobu hezké 
a bezpečné prostředí v této části městyse.

 Druhou velkou akcí, kterou v letošním roce chceme 
zrealizovat, je dlouho plánovaná oprava základní školy, 
jenž bude probíhat v období letních prázdnin tak, aby byl co 
nejméně omezen provoz a narušena výuka. Během opravy 
bude vyměněna dožitá elektroinstalace, v řadě místností 
budou umístěny nové podhledy a bude provedena nová 
výmalba. S ohledem na snížení spotřeby energií na vytápění 
bude zateplena severní stěna budovy a následně bude celá 
budova opatřena novou fasádní barvou. Součástí opravy je 
i výměna střešní krytiny. Kvůli výstavbě lešení na severní 
straně budovy bude v průběhu letních prázdnin omezen 
průjezd podél školy mezi ulicí Hlavní a Za Potokem. 

Rozpočet této akce je ve výši 3.986 tis. Kč, podali jsme  
i žádost o dotaci ve výši 2.790 tis. Kč. Zda jsme s žádostí 
uspěli, se dovíme v průběhu I. pololetí 2019.
 Další akcí, která se rozběhne v nejbližších měsících, 
je výstavba sociálních bytů, na kterou jsme získali dotaci 
ze strukturálního fondu ERDF v částce 4.579 tis. Kč. Ze 
státního rozpočtu bychom měli získat dalších 269 tis. 
Kč. Celkový rozpočet činí 7.153 tis. Kč. Sociální byty 
budou postaveny na místě rodinného domu čp. 21, který 
se nachází v samotném centru městyse. Bude se jednat  
o tři dvoupokojové byty s kuchyňským koutem o velikosti 
51,9 m2. O podmínkách následného pronájmu Vás budeme 
informovat v průběhu tohoto roku.

 V jarních měsících je k realizaci připravena 
i kabelizace NN v části ulice Pod Větrníkem s tím, že 
souběžně bude položeno nové veřejné osvětlení až k junácké 
chatě. Náklady této investice jsou ve výši 256 tis. Kč.

 Při rekonstrukci části ulice K Přehradě byl zjištěn 
havarijní stav dešťové kanalizace, který si vyžádá lokální 
opravu. Realizace proběhne v nejbližších dnech nákladem 
207 tis. Kč.
 Další investiční akce jsou ve stádiu příprav a jejich 
realizace bude záviset i na získání dotací, jelikož chceme 
řádně hospodařit s obecním rozpočtem. Během zimy se 
nám podařilo připravit žádosti o dotaci na rekonstrukci 
komunikace před kabinami SK Pozlovice včetně úpravy 
dopadových ploch přilehlého dětského hřiště. Další akcí, 
na kterou jsme žádali o finanční výpomoc formou dotací, 
je rekonstrukce místní komunikace Křapodola. Pokud 
budeme u jednotlivých akcí s žádostí úspěšní, je možné 
předpokládat, že realizace by proběhla ještě v letošním 
roce.
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Události v průběhu I. čtvrtletí 2019 ve zkratce                                                   Ing. Bronislava Coufalíková

 Statistika obyvatel městyse Pozlovice za rok 2018: 
stav k 1. 1. 2018: 1267, narození: 11, úmrtí: 9, přistěhování: 
27, odstěhování: 31, stav k 31. 12. 2018: 1265.
 Starosta se zúčastnil valné hromady Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí na hotelu Vyhlídka, setkání řídící 
skupiny komunitního plánování, která řeší sociální služby 
v regionu, semináře k dotacím pro obce z národních  
a krajských programů, sněmu Sdružení lázeňským míst ČR 
v Praze a v Poděbradech a schůzky rady destinace Zlínsko 
a Luhačovicko na hotelu Pohoda.
 Zúčastnili jsme se semináře „Venkov a odpadní 
vody – prakticky“.
 Proběhlo setkání zastupitelů k projektu rekonstrukce 
MK Křapodola a veřejného prostranství před budovou SK 
Pozlovice.
 Proběhlo jednání s pracovníky E.ON a Cetin 
k plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. 
Ludkovická.
 Žáci ZŠ Pozlovice společně se starostou koledovali 
v Penzionu spokojeného stáří.
 20. 12. 2018 se uskutečnila závěrečná prohlídka 
stavby „Rekonstrukce ul. K Přehradě“. 7. 3. 2019 proběhla 
kolaudace stavby „VO Pozlovice, oblast přehrady: hráz – 
zátoka – 2. etapa“.
 Na veřejnou zakázku „Vrty pro zavlažování 
fotbalového hřiště“ byla vybrána firma Ekodrill, s. r. o. 
Zlín. Cena díla: 484 tis. Kč vč. DPH. Tyto vrtné práce 
byly provedeny v únoru 2019. Následně proběhlo jednání  
s projektanty ohledně dalšího postupu zavlažování hřiště.

 S projektanty a architektem jsme prošli plochy 
sportovního areálu ve věci využití obecních ploch pro 
dovybudování sportovního a kulturního areálu. Uskutečnilo 
se pracovní jednání zastupitelů k zadání architektonické 
studie na tento areál.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice 
intenzivně prováděli zimní údržbu a odváželi sníh  
z veřejných prostranství po velké sněhové nadílce. Za leden 
2019 bylo při zimní údržbě spotřebováno cca 8 tun soli, 60 
tun posypové drti a 1950 litrů nafty, což je 4x více materiálu 
než za celou loňskou zimu.
 Zaměstnanci průběžně opravovali drobnou 
techniku, dřevěné prvky na městském mobiliáři, seřídili 
stoly, vymalovali přísálí víceúčelového sálu a vnitřních 

prostor kabin SK Pozlovice, opravili poničený odvodňovací 
žlab směrem k Větrníku na ul. Podhradská, v areálu 
fotbalového hřiště čistili břehy podél potoka. Začala jarní 
údržba zeleně na veřejných prostranstvích a zametání 
chodníků a komunikací. Děkujeme všem občanům za 
pomoc.
 8. 1. 2019 zástupci městyse navštívili místa 
posledního odpočinku P. Rudolfa Vašíčka na Velehradě  
a manželů Haluzových v Moravském Písku.
 17. 1. 2019 jsme se zúčastnili veletrhu cestovního 
ruchu RegionTour Brno.
 Městským úřadem Luhačovice byla zapsána 
územní studie lokality BI 22 Humna.
 1. 2. 2019 proběhla koordinační schůzka všech 
dotčených orgánů k připravované stavbě „Pozlovice – 
autobusové zastávky a stavební úprava silnice III/4922“ – 
křižovatka u hřiště. Předpokládaný termín zahájení prací: 
1. dubna 2019. Bylo provedeno základní vytyčení stavby  
a čištění dotčených ploch od dřevin.
 Proběhla koordinační schůzka se zhotoviteli akce 
kabelizace NN a VO v ul. Pod Větrníkem. Předpokládaný 
termín zahájení: druhá polovina března 2019.
 Zpracovali jsme monitorovací zprávy k investičním 
akcím z minulých let a financovaných z ROP SM – Centrum 
II. a Jurkovičova alej.
 Podali jsme 2 žádosti o dotace na Zlínský kraj 
na rekonstrukci místní komunikace a dopadové plochy  
u fotbalového hřiště.

 Provedli jsme vypořádání dotací poskytnutých  
v r. 2018 se Státním rozpočtem a s rozpočtem Zlínského 
kraje. Zpracovali jsme účetní uzávěrku městyse za rok 
2018, odeslali jsme roční výkazy na MF ČR a otevřeli 
účetní knihy na rok 2019. Dále jsme zpracovali statistiku 
na úseku odpadového hospodářství za rok 2018 a výkaz  
o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2018.
 Proběhla schůzka se zástupci ŘSZK a geologem 
k přípravě projektové dokumentace chodníku a veřejného 
osvětlení „Pozlovice – Podhradí“.
 Podali jsme 2 žádosti o dotace na Ministerstvo pro 
místní rozvoj, a to na místní komunikaci Křapodola a na 
rekonstrukci ZŠ Pozlovice.
 Členové MS Komonec vysadili v lokalitě Sedliska 
3 páry chovných zajíců.
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Místní poplatky                                                  Anežka Hrabinová

 Do konce měsíce března musí být občany 
Pozlovic zaplacen místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek 
upravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015.
 Sazba poplatku pro poplatníka je 400 Kč na 
poplatníka a kalendářní rok. V rámci této částky jsou 
zahrnuty 4 žetony, další se v případě individuální potřeby 
budou dokupovat za standardní cenu 40 Kč/žeton. Od 
poplatku se osvobozují osoby mladší 6 let a starší 70 let. Pro 
určení věku těchto osob je rozhodný stav k 1. 1. každého 
kalendářního roku.
 Zároveň je splatný poplatek ze psů, který upravuje 

obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích. 
 Platbu můžete uskutečnit přes SIPO, hotově na 
pokladně úřadu, případně převodem na účet Městyse Pozlovice  
- podklady jsou uvedeny v následující tabulce:

Případné 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

Výměna evidenční známky pro psa                                                Anežka Hrabinová
 Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční 
známkou, a to i v případě, že má mikročip. Slouží to jednak 
při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, 
že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný. Ztrátu nebo 
odcizení psí známky je nutno oznámit na Úřadu městyse 
Pozlovice do 5ti pracovních dnů.
 Městys Pozlovice od roku 2019 nechal vydat nové 
duralové psí známky. 
 Tímto žádáme stávající majitele psů, aby si novou 
psí známku vyzvedli do konce měsíce dubna v přízemí 
úřadu městyse. Starou plastovou známku prosíme odevzdat 
při převzetí nové.

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

ukázka staré psí známky  
Městyse Pozlovice

současná platná psí známka 
Městyse Pozlovice od 2019

ZO ČSŽ Pozlovice                                                 Marta Vlková
 Cinkne telefon. Přišla zpráva. Kdo mně asi píše? Přišla 
pozvánka na 13. výroční schůzi naší základní organizace (ZO) 
ČSŽ. Tak jsem v duchu zavzpomínala a pomyslela si, že je dobře, 
že všechno pokračuje…
 A jak to vlastně všechno začalo? Ženy zde v Pozlovicích 
byly vždycky aktivní. V dávných dobách s obcí Podhradí byly 
jeden spolek. Taky jsem byla jeho členkou. Politická situace ale 
někdy nahraje tomu, že něco zanikne a něco nového se zase zrodí.
 Náš nynější spolek se začal scházet v roce 1994, a to 
při sportování. Cvičily jsme a formovaly  postavy. Motivovaly 
jsme se pod značkou STOB (Stop obezitě). Ale jen cvičení nám 
nestačilo a zjistily jsme, že pořádání různých akcí a kurzů nám 
není cizí. Sdružovaly jsme se pod značkou TJ Sokol Pozlovice 
a v roce 2001 nás bylo registrovaných 47 členek. Při jedné 
schůzce žen konané v šatně fotbalistů na hřišti jsme se rozhodly, 
že zkusíme uspořádat slet čarodějnic. A tak se stalo. 1. Slet se 

vydařil. Letos budeme chystat již 19. ročník. Ale my čarodějnice, 
jak si říkáme, jsme taky o 19 let starší. Rády mezi sebe přivítáme 
mladší kolegyně, tak se neostýchejte a na sletu se přihlaste  
u stánku s cukrovinkami. Rády vás poznáme. Z nás se postupně 
stávají důchodkyně. Rády si polenošíme, a tak pro letošní rok 
jsme odhlasovaly téma PYŽAMOVÝ ČARODĚJNICKÝ REJ.
 V roce 2006 jsme přešly pod Krajskou organizaci 
ČSŽ Zlín. Rok na to se uskutečnila naše první výroční schůzka  
v cukrárně U Aničky (Tomáškové). Letošní výroční schůze byla 
na hotelu Ogar, popřály jsme členkám, které slavily kulaté výročí 
a zhodnotily jsme rok 2018. Stávající výbor nám nastínil akce 
pro rok 2019. Začínáme již 22. - 23. 3. 2019 Koštem slivovice a 
ochutnávkou medu, pokračujeme 30. dubna naším sletem.Pyžama 
určitě máte doma, tak se přijďte pobavit a setkat se s přáteli.
 Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na vás, vaše 
sousedy, kamarády a všechny děti…

13. výroční schůze - 22. 2. 2019 - Hotel Ogar
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Pouť do Svaté země                                                Ing. Bronislava Coufalíková
 Radostí snad každého křesťana je navštěvovat 
poutní místa, kterých je jen u nás na Moravě mnoho 
– nejbližší Provodov, Svatý Hostýn nebo Velehrad. 
Po roce 1989 velké množství českých poutníků 
navštívilo a stále navštěvuje i ta zahraniční, jako jsou 
Lurdy nebo Fatima, kde si vyprošují Boží požehnání  
v obtížných životních situacích.
 Existuje však země s velkým 
„Z“, a to je Svatá země. A do Svaté země 
jsme se v počtu 53 poutníků pod vedením  
P. Huberta Wojcika vydali v sobotu 
23. února t. r. Někteří putovali poprvé, 
jiní poněkolikáté, mnozí poprvé letěli 
letadlem, takže to bylo dobrodružství od 
samého začátku. Ubytovaní jsme byli  
v Betlémě a v Nazaretě a odtud jsme 
vyjížděli do okolí a poznávali jsme 
místa tak těsně svázaná s životem 
Pana Ježíše a Panny Marie. Každý 
snad má představu o místech, která 
jsou popisována v Bibli, ale realita je 
mnohdy jiná. Například křížovou cestu 
lemují stánky s nejrůznějším zbožím a vůbec by nás ani 
nenapadlo, že tudy před dvěma tisíci lety vlekl na Golgotu 
těžký kříž Pan Ježíš.
 A kde jsme všude byli a co jsme všechno viděli? 
Městečko Ain Karen, kde Panna Maria navštívila svou 
tetu Alžbětu očekávající narození Jana Křtitele; Nazaret – 
místo, kde Panně Marii anděl zvěstoval, že bude matkou 
Božího syna; Betlém – místo narození Pana Ježíše; Betanii 
– Lazarův hrob; Qumrán – místo nálezu nejstarších 

biblických svitků; Masada – pevnost postavená Herodem 
Velikým v 1. století př. n. l., která se během první židovské 
války stala posledním místem odporu židovských povstalců 
proti Římanům; Jeruzalém – místo slavného vjezdu Pana 
Ježíše, večeřadlo, Getsemanskou zahradu a křížovou 
cestu, Zeď nářků, Golgotu, Boží hrob nebo památník obětí  

a hrdinů holokaustu Yad Vashem; Kani 
Galilejskou – místo prvního zázraku, 
kde Pan Ježíš proměnil vodu ve víno 
(5 manželských párů, které s námi 
putovaly, na tomto místě obnovilo svůj 
manželský slib); řeku Jordán – místo 
křtu Pana Ježíše Janem Křtitelem  
a kde jsme i my obnovili svůj křest; 
Genezaretské jezero – místo, kde Pan 
Ježíš kázal; vystoupali jsme na horu 
proměnění Tábor. Vykoupali jsme se  
i v Mrtvém moři, které se nachází 420 
metrů pod hladinou světového oceánu  
a řadí se mezi nejslanější jezera na 
světě. Jeho slanost je 9,4x větší než 
vody oceánu.

 To všechno a ještě mnohem víc jsme stihli projet 
a letmo poznat během týdne v zemi s velkým „Z“. Všichni 
jsme se pak šťastně vrátili 2. března do svých domovů, ale 
ještě dlouho v nás bude doznívat to, co jsme zde načerpali.
 Děkujeme Karlu Adámkovi ml., který i když 
se pouti neúčastnil, vše pečlivě zorganizoval a zařídil  
a P. Hubertu Wojcikovi za jeho starostlivost v průběhu celé 
pouti. A všem chci vzkázat, nebojte se vyjet do této oblasti. 
Je to nepřeberná studnice naší historie.

SDH Pozlovice                                               Tomáš Martinec
 Po prosincové rekapitulaci činnosti sboru  
a jednotky na výroční schůzi a následném klidném prožití 
vánočních svátků začali naši hasiči nový rok naplno. Vždyť 
už v sobotu 19. ledna zcela zaplněný sál místního kulturního 
domu přivítal hudební skupinu Sára a započal tradiční 
hasičský ples. Tento ples byl zpestřen o taneční vystoupení 
se světelnými efekty, připravené našimi členy sboru. Touto 
akcí byla opět zahájena nová sezóna kulturních akcí.  Hned 
za 2 týdny se sešli členové sboru a příznivci hasičů na 
tradiční fašankový průvod obcí, pro letošní rok s tématem 
„Národy všech koutů světa“. 
 Jak už to tak bývá, tak kromě spolkové činnosti 
se musíme věnovat i boji proti nečekaným mimořádným 
událostem. Takovou jsme řešili od začátku roku pouze 
jednu, a to 4. 1. 2019 v 13:34 hodin, kdy nám byl vyhlášen 
poplach k požáru průmyslového objektu v Ludkovicích. 
V tomto případě naštěstí nedošlo k rozšíření ohně. 
Kromě tohoto zásahu jsme se v těchto prvních měsících 
zdokonalovali v hasičských dovednostech. Naši 2 strojníci 
a jeden velitel úspěšně složili zkoušky odbornosti na dalších 
5 let. Pod dohledem odborníků z HZS Zlínského kraje si 
nositelé dýchací techniky vyzkoušeli výcvikový polygon  
s kompletními zátěžemi a limity, které jsou totožné, jako  
u příslušníků HZS – hasičů profesionálů. V tomto srovnání 
všichni zúčastnění obstáli na výbornou. Ovšem nabízela 
se nám ještě možnost výcviku – dům č.p. 21 na ulici 
Řetechovská, určený k demolici. Po dohodě se starostou 
městyse a vedením HZS jsme tento objekt využili pro další 

výcvik. Do budovy byly nejprve nainstalovány 2 figuríny 
a celý dům byl zadýmen umělým kouřem. Následně byl 
vyhlášen v pátek 22. 2. 2019 v 17:37 hodin poplach pro naši 
jednotku. Cílem tohoto cvičení byla zkouška akceschopnosti, 
rychlost zásahu s vyproštěním osob (figurín), včetně použití 
správných postupů s využitím ochranných prostředků. 
Tento objekt ještě využili i příslušníci HZS pro výcvik  

a praktickou ukázku hašení vysokotlakým systémem CCS 
Cobra. Pro tuto ukázku musel být interiér domu cíleně 
zapálen a po rozhoření byl požár touto speciální technikou 
uhašen. Celou tuto akci s velkým zaujetím z bezpečné 
vzdálenosti pozorovaly děti z mateřské a základní školy.
 V následujícím jarním období je opět plánované 
stavění a kácení máje, účast na okrskové soutěži a několika 
pohárových soutěžích.
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Rozlosování okresní soutěže v kopané - jaro 2019

 přípravka (P)  - okresní soutěž                                    dorost (D)  - okresní přebor 

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

Příznivci jsou srdečně vítáni!        
KOLO DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK ODJEZD 

15 24.3. A Mysločovice A - POZLOVICE 15:00 13:30
16 31.3. A POZLOVICE - Sehradice 15:00 ---

11 7.4. Ž Nedašov - POZLOVICE 10:00 8:30
11 7.4. D POZLOVICE - Ludkovice 12:30 ---

17 So 6.4. A Mladcová B - POZLOVICE 15:30 14:00
10 Čt 11.4. P POZLOVICE - Brumov 17:00 ---
12 14.4. Ž POZLOVICE - Nedašova Lhota 10:00 ---
12 14.4. D Nedašov - POZLOVICE 10:00 8:30

18 14.4. A POZLOVICE - Újezd 15:30 ---
11 Čt 18.4. P Rokytnice - POZLOVICE 17:00 15:45
13 21.4. Ž POZLOVICE - Vizovice 10:00 ---
13 21.4. D POZLOVICE - Jasenná 13:00 ---

19 21.4. A Bylnice - POZLOVICE 16:00 14:30
12 Čt 25.4. P POZLOVICE - Horní Lhota 17:00 ---
14 28.4. Ž volno --- ---
14 28.4. D Kostelec - POZLOVICE 10:00 8:30

20 28.4. A Poteč - POZLOVICE 16:00 14:30
13 Pá 3.5. P Újezd - POZLOVICE 16:30 15:15
15 So 4.5. Ž Vlachovice - POZLOVICE 9:30 8:15
15 So 4.5. D Březnice - POZLOVICE 14:00 12:30

21 5.5. A POZLOVICE - Kostelec 16:30 ---
14 Čt 9.5. P POZLOVICE - Vlachovice 17:00 ---
16 12.5. Ž POZLOVICE - Zlín FC 10:00 ---
16 12.5. D POZLOVICE - Malenovice 13:30 ---

22 12.5. A Slopné - POZLOVICE 16:30 15:00
15 Čt 16.5. P POZLOVICE - Šanov 17:00 ---
17 So 18.5. Ž Dolní Lhota - POZLOVICE 14:00 13:00
17 19.5. D POZLOVICE - Jaroslavice 14:00 ---

23 19.5. A POZLOVICE - Nedašova Lhota 17:00 ---
16 Po 20.5. P Luhačovice - POZLOVICE 17:00 16:00
18 26.5. Ž POZLOVICE - Nedašov 10:00 ---
18 26.5. D Ludkovice - POZLOVICE 10:00 9:00

24 26.5. A Slušovice B - POZLOVICE 10:15 8:45
17 Čt 30.5. P POZLOVICE - Nevšová 17:00 ---
19 2.6. Ž Nedašova Lhota - POZLOVICE 10:30 9:00
19 2.6. D POZLOVICE - Nedašov 14:00 ---

25 2.6. A POZLOVICE - Jasenná 17:00 ---
18 Po 3.6. P Valašské Klobouky - POZLOVICE 16:00 14:45
20 9.6. Ž Vizovice - POZLOVICE 10:30 9:15
20 9.6. D Jasenná - POZLOVICE 14:30 13:00

26 9.6. A Štípa - POZLOVICE 17:00 15:30
21 16.6. Ž volno --- ---
21 16.6. D POZLOVICE - Kostelec 14:00 ---

14 16.6. A POZLOVICE - Návojná 17:00 ---
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Vzpomínka na prof. PhDr. Antonína Václavíka              PhDr. Irena Voštová   &   Ing. Arch. Miloš Bařinka

 Kořeny lidového umění a moudrosti byly věčnou 
inspirací zakladatele vědeckého národopisu PhDr. 
Antonína Václavíka (1891 – 1959), univerzitního profesora  
v Bratislavě a v Brně, známého a celosvětově uznávaného 
vědce v oblasti lidové kultury Slovanů, jejíž projevy 
umísťoval do úzkých souvislostí s výročními obyčeji  
a rodinným cyklem života Slovanů. Geneze těchto jevů 
je také podstatou Václavíkových osobních poznatků 
podložených dlouholetým terénním výzkumem, který 
konal v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku  
a konzultoval je s odborníky na slovanskou problematiku.
 Pozlovický rodák se dílem LUHAČOVSKÉ 
ZÁLESÍ habilitoval k působení na univerzitě a zároveň 
tímto dílem nastavil vysokou úroveň pro svá další vědecká 
bádání.
 Jeho píle byla neuvěřitelná. Nikdy nepodlehl 
kompilování. Všechno, co napsal, je ověřitelný originál. 
Chodil mezi vesnické lidi, hovořil s nimi, uměl položit své 
otázky tak, aby získal hodnotné informace. Dokázal pak 
tento různorodý materiál vyhodnotit, poznatkům dát řád, 
smysl a jasnou výpovědní hodnotu. Národopisné znalosti 
A. Václavíka byly na sklonku jeho života nepředstavitelně 
rozsáhlé. Škoda, že se nemohl v době 
politického napětí věnovat naplno vědecké 
tvorbě, že jeho okolí nebylo tak moudré, aby 
šetřilo jeho čas, aby mohl napsat všechno, 
co věděl, škoda, že ho nutili navštěvovat 
nesmyslná školení a zasedání, jimiž padesátá 
léta tolik oplývala. A přitom jedinými jeho 
nástroji byla tužka a papír a malý psací 
stroj, který obsluhovala jeho žena Lucie  
a tisíce stránek opisovala. Žádné diktafony, 
computery. Jen vlastní hlava a znalosti  
a touha po poznání.
 Také jeho pedagogická práce 
byla velmi intenzivní. Založil katedru 
národopisu v Bratislavě, také stál u zrodu 
slovenských muzeí, stejnou činnost 
vykonával v Brně, kde také napsal svá hlavní 
vědecká díla, a to VÝROČNÍ OBYČEJE 
A LIDOVÉ UMĚNÍ, kde komplexně publikuje materiály  
k otázkám teorie lidového umění, rozebírá lidové estetično  
a základní zdroje lidového umění. Dotýká se rovněž úvahy  
o tom, do jaké míry a jakým způsobem se etnografie 
projevuje jako věda. Jasně definuje zmiňovaný obor: 
„Etnografie je věda o lidu, jeho životě, jeho kultuře, kterou 
nejen věrně a kriticky zachycuje, ale i vykládá, jak ve všech 
zevních i vnitřních vztazích, tak ve vývoji i rozvoji, aby 
stanovila obecné tendence vývoje.“
 To nejlépe vidíme na aktualizaci, návratech ke 
kořenům u umělců, kteří tvoří umělecká díla (např. písně) 
spojením lidové tvorby se současným životem, jeho zákony 
a důsledky. Inspiraci, např. lidovou hudbou, nacházíme  
u kvalitních a přemýšlivých moderních písničkářů, jako 
jsou Jaroslav Hutka, Jiří Pavlica, Vladimír Merta, Karel 
Kryl a zcela znárodněného Fanoše Mikuleckého (Hřebačka)  
v oblasti lidové písně.
 A to jen vzdáleně a s úctou zmiňujeme Leoše 
Janáčka, Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů a jiné, 
kteří svá hudební díla povznesli na úroveň světovou. I zde 

je inspirace v kořenech lidového umění, která je dnes ve 
světové hudbě stálicí.
 Antonín Václavík osvětluje i v díle Luhačovské 
Zálesí otázky lidové religiozity, magie, výtvarného umění ve 
všech jeho podobách, archaických kultů vody, ohně, stromů 
i sociálních kontextů tradice. Práci koncipuje na původním 
materiálu s pozoruhodnou komparační schopností dát 
své výzkumy do souvislostí s evropskou etnologickou 
základnou. Je důsledně původní.
 Již zde, podobně jako v dalších monografiích, 
vybíral zodpovědně umělce – spolupracovníky, a tak 
se potkáváme s reprodukcemi děl slavných malířů  
A. Schneiderky, F. Hlavici, J. Onderky, H. Schweigera,  
A. Kašpara, fotografů: K. Plicky, J. Sudka, K. O. Hrubého, 
K. Cipra aj.
 Snahu projevit vědecké pojetí vztahu ke kořenům 
lidového umění prokázal i v samostatné muzeální práci. 
Té položil vědecké základy. Z jeho popudu vznikla muzea  
v Martině, Bratislavě, Piešťanech, Brně, Uherském Hradišti, 
Uherském Brodě, Luhačovicích, Rožnově p. Radhoštěm, 
Holešově, Vizovicích. Byl zastáncem nových vědeckých 
metod a mezioborové spolupráce. Proto např. s antropology 

rekonstruoval podoby vystavovaných 
muzeálních typů - figurín, které zůstaly 
v některých muzeích zachovány. Lidové 
kroje se šily a obnovovaly rovněž odborně  
a zodpovědně, měl osobní kontakt s lidovými 
vyšívačkami a umělci.
 V osobním životě prožil mnoho těžkých 
osudových chvil. K těm nejzávažnějším patřil 
bezpochyby odchod z Bratislavy při zřízení 
Slovenského státu, doba druhé světové války, 
kdy rodina žila v Brně. I když se habilitoval 
již roku 1933 (monografií Luhačovské 
Zálesí), řádným profesorem a ředitelem 
národopisného semináře se stal až roku 1945 
– po válce. Potom žil, přednášel a tvořil v Brně 
na Masarykově univerzitě. V jeho odborné  
i lidské péči vyrostla celá poválečná 
generace etnografů, avšak profesor 

Antonín Václavík zažil v letech poválečných – zejména 
padesátých - mnoho osobních a odborných zklamání  
a rovněž nespravedlivého zacházení.
 I když v roce 1956 požádalo nakladatelství ARTIA 
o vytvoření díla Textile Folk Art – (ČSR potřebovala 
monografii o lidovém textilu pro reprezentaci v cizině), mohl 
ji Antonín Václavík napsat a vydat jen anglicky, německy 
a francouzsky. Česká verze nebyla povolena a vyšla až  
v roce 2009 v nakladatelství ATELIER IM v Luhačovicích 
pod názvem TEXTIL V LIDOVÉ TVORBĚ.
 Celý život při terénních výzkumech velmi 
zdravotně strádal, byl vážně nemocen a psychický nátlak 
spojený s vydáním posledního závažného díla již nevydržel. 
Byl hospitalizován a 4. prosince 1959 zemřel.
 Odešel, nezůstala po něm však jen vzpomínka, 
ale především bohaté a neobyčejně hodnotné dílo, jehož 
význam spočívá ve vědecké fundovanosti, úplnosti  
a hloubce, zejména v množství podnětu a inspirujícím 
odkazu, který zanechal svým žákům i budoucím generacím.
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Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2019
Ludmila Pavelková 70 let
Marie Remešová 70 let
Ludmila Obořilová 70 let
Aloisie Mikulcová 70 let
Eliška Kalíková 75 let
Jana Krajčová 75 let
Ivan Macura 75 let
Milan Ševčík 75 let
Alois Vávra 81 let
Marie Mikulčíková 82 let
Květoslava Procházková 83 let
Ludmila Hájková 83 let
Viliam Dolinay 83 let
Marie Mlčková 84 let
Dobromila Macurová 85 let
Stanislava Malaníková 85 let
Jindřiška Václavíková 85 let
Marie Sedlářová 86 let
Jana Valášková 86 let
Alois Kolář 86 let
Antonie Mikulčíková 86 let
Anna Ščuglíková 87 let
Elena Krčméryová 87 let

Karel Šulák 88 let
Vlasta Martincová 88 let
Ing. František Bednařík 89 let
Oldřich Matulík 89 let
Marie Miklová 90 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Metoděj Lebánek

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Josef Janík 81 let
Michal Smolek 43 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

●  29. března   
  Noc s Andersenem
○  27. dubna 
  Závod v orientačním běhu
●  30. dubna 
  XIX. Slet čarodějnic
○  1. května 
  Zahájení sezóny Otevřené brány  
  2019 v kostele sv. Martina
●  17. května 
  Svátek matek – besídka dětí ze ZŠ

○  25. května 
  Jednodenní zájezd na Podhajskou
●  1. června 
  Kácení máje
○  7. - 8. června 
  Pozlovice v pohybu

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     

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydávání povoleno, číslo registrace: MK ČRE 16101, čtvrtletník 
vydavatel: Městys Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice, IČ: 00568708, tel.: 577 113 071, e-mail: mestys@pozlovice.cz, web: www.pozlovice.cz

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.

Kniha Antonína Václavíka  
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ   

vyjde na Vánoce r. 2019 k šedesátému výročí úmrtí autora. 
Předpokládaná cena činí 900 Kč.

 
Přihlášky (objednávky s počtem kusů a adresou) 

zasílejte na Úřad Městyse Pozlovice,  
email: mestys@pozlovice.cz, tel. 577 113 071, 
nebo do nakladatelství: atelierim@seznam.cz   

(PhDr. Irena Voštová, Ing. arch. Miloš Bařinka)

Objednávky knihy Luhačovské Zálesí	


