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Vážení spoluobčané,
usilovně jsem přemýšlel, co bych do podzimního 
občasníku napsal. Opravdu dlouho mi trvalo, než 
jsem přišel na to, že spisovatel a asi ani básník ze mě 
nebude. Přesto si dovolím napsat pár řádků k tématu, 
které je mi blízké.
 Mimo to, že jsem se stal 
nový členem zastupitelstva městyse 
Pozlovice, doplnil jsem i řady výboru 
SK Pozlovice. S tím jsou spojeny i další 
aktivity, které zaplnily můj život.
Nový starosta, nová rada, nové názory. 
Osobně jsem rád, že s tímto přišel také 
nový náhled na sport a podporu této 
činnosti v obci. Tím nechci říct, že 
by toto nebylo předtím podporováno. 
Ještě za minulého vedení městyse bylo provedeno 
zateplení, nová fasáda a střecha budovy kabin na 
fotbalovém hřišti a povrch na víceúčelovém hřišti  
u mateřské školy atd.
 Po více než pětileté práci s fotbalovou 
mládeží jsem byl velmi potěšen, že se vedení městyse 
rozhodlo změnit způsob financování a podporu sportu  
v Pozlovicích. Proběhlo majetkové vypořádání 

mezi městysem a SK Pozlovice. S tím přišly  
i obrovské investice do fotbalového areálu. V rámci 
realizace zastávek a komunikace na dolním konci 
se zlepšil i příjezd na fotbalové hřiště. Současně 
probíhala i výstavba zavlažovacího systému hřiště. 
Byly provedeny vrty, zabudovány nádrže na vodu 

a provedeny veškeré rozvody pro 
zavlažovací systém. To nám zajišťuje  
a do budoucna i zaručí kvalitní fotbalový 
pažit. Navíc se budují komunikace  
a parkovací plochy kolem kabin, včetně 
dopadových ploch u přilehlých dětských 
hřišť. Pokud se vše zdárně dokončí, 
budeme mít opravdu krásné prostředí  
a podmínky nejen pro sportovní vyžití  
v Pozlovicích.

Pevně věřím, že toto zázemí přivede děti k větší 
sportovní aktivitě a rodiče přiměje v podporování 
k lásce ke sportu. Navíc, pokud se v budoucnu 
podaří vybudovat plánované sportovně-kulturně-
společensko-zábavní centrum, nic tomu nebude bránit 
a všichni se budeme super bavit.
 Sportu ZDAR! - Fotbalu zvlášť!!! 

Váš zastupitel Ing. Vladimír Hrabina
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Investiční akce                                                                                                   Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Vážení spoluobčané,
jak už to bývá, léto uteklo jako voda a je před Vámi podzimní 
číslo Pozlovského občasníku. Věřím, že během letošních 
prázdnin jste si udělali čas jak na sebe, tak na své blízké  
a podařilo se Vám strávit společný čas třeba na chatě, u moře 
nebo při objevování neznámých krajin. Přesto doufám, že 
jste se nakonec těšili domů do Pozlovic.
 A co jsme dělali na obci my? Letošní prázdniny 
byly investičně bohaté, jelikož jsme zároveň řešili několik 
významných akcí, které pevně doufáme, oceníte při 
Vašem každodenním životě. První stavbou, která byla 
veřejnosti otevřena v průběhu prázdnin, byla rekonstrukce 
autobusových zastávek a stavební úpravy silnice III/4922  
u hřiště. Domnívám se, že rekonstrukci ocení nejen řidiči ale 
i chodci. Zlepšil se rozhled v křižovatce včetně výjezdu od 
fotbalového hřiště a zároveň již nebudou řidiči nebezpečně 
předjíždět autobusy, které zastavovaly na zastávce v jízdním 
pruhu. Tím by měla být docílena vyšší plynulost dopravy. 
Pro chodce bylo realizováno nové místo pro přecházení 
včetně chodníku na protilehlé straně vozovky. Vznikla nová 
nástupiště s komfortním autobusovým přístřeškem ve směru 
na Luhačovice, který je více využíván pro nastupování. Celá 
úprava stála 8.439 tis. Kč, kdy 4.400 tis. Kč bylo získáno  
z dotace SFDI, 494 tis. Kč přispělo ŘSZK a zbylou částku 
3.545 tis. Kč hradil Městys Pozlovice ze svého rozpočtu. 
Zároveň se nám podařilo dohodnout se se soukromými 
vlastníky pozemků a protáhnout rekonstrukci komunikace 
a chodníku až k mostu u hřiště.

 Další velké investice jsou spojeny se sportovním 
areálem. Koncem srpna se podařilo dokončit automatický 
zavlažovací systém fotbalového hřiště, ke kterému jsou 
využívány dva podzemní vrty o hloubce 30 m. Odtud je 
voda postupně přečerpávána do podzemních akumulačních 
nádrží o velikosti 20 m3. Samotná automatická závlaha se 
spouští každý den nad ránem dle aktuálního počasí. Celá 
investice nás vyšla na 1.846 tis. Kč.

 Na konci léta byla zahájena rekonstrukce 
zpevněných ploch v okolí budovy SK Pozlovice. Dožitý 
litý asfalt byl nahrazen zámkovou dlažbou, která by měla 
zdůraznit klidovou zónu, která není primárně určena jen pro 
automobily. Zároveň dojde k obnově dopadových ploch pod 
stávajícími herními prvky. Na obě tyto akce se nám podařilo 
získat dotaci od Zlínského kraje v celkové výši 712 tis. Kč, 
z obecního rozpočtu se budeme spolupodílet částkou ve 
výši 1.056 tis. Kč. Neméně důležitou akcí, která je spjatá 
s celým sportovním a kulturním areálem je urbanisticko-
architektonická studie celého prostoru. Na základě návrhu 
bychom do budoucna chtěli nejenom rozšířit sportoviště, ale 
zároveň vybudovat nový areál pro pořádání kulturních akcí. 
Věřím, že se nám společně s architekty podaří veřejnosti 
představit návrh, který všichni vezmeme za svůj.

 Neméně důležitou investiční akcí byla bez pochyby 
rekonstrukce ZŠ Pozlovice, během které byla vyměněna 
dožitá elektroinstalace, slaboproudé rozvody, třídy byly 
opatřeny novými podhledy a proběhla kompletní výmalba. 
Zároveň byla zvětšena jedna třída a byly nahrazeny dožité 
baterie včetně umyvadel. Venkovní rekonstrukce obnášela 
zateplení severní stěny, novou fasádu, výměnu střešní 
krytiny včetně nového uzemnění bleskosvodu. Investice 
vyšplhala na částku 4.616 tis. Kč, kdy 2.790.138 Kč bylo 
hrazeno z dotace MMR, tj. 60,4 % nákladů investice. 
Věřím, že jste využili den otevřených dveří a přišli jste se 
na zrekonstruované prostory ZŠ podívat na vlastní oči.

 Poslední z větších akcí je výstavba třech sociálních 
bytů, kdy prozatím byla provedena hrubá stavba s tím, 
že plánujeme stavbu dokončit do poloviny roku 2020. 
Předpokládaná cena akce je 5.387 tis. Kč s tím, že 4.848 tis. 
Kč bychom měli získat z dotace.
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na jednotlivých investičních akcích. Jedná se nejen 
o pracovníky zhotovitelských firem, úřadu, služeb městyse 
ale i rodiče a kolektiv pracovníků základní školy v čele  
s panem ředitelem.
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Den otevřených dveří                 Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Jaká pravidla platí na místě pro přecházení?                                                        Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

 Pro den otevřených dveří úřadu a zrekonstruované 
Základní školy Pozlovice jsme si vybrali pátek 13. září 2019 
s tím, že jsme chtěli obohatit program 27. Mezinárodního 
festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem, který 
byl zaměřen jako pocta k 60. výročí úmrtí pozlovského 
rodáka prof. Antonína Václavíka. Jsme rádi, že řada 

občanů i návštěvníků využila možnosti se podívat do 
zrekonstruované školy a podebatovat o tom, co se během 
dlouhé doby fungování této budovy změnilo. Zároveň bylo 

možné navštívit prostory úřadu městyse, kde se návštěvníci 
mohli zaregistrovat do knihovny, projít výstavu „Co majú 
Pozlovjanky schované v šuplíku“, seznámit se s pracovištěm, 
kde se připravuje místní vysílání kabelové televize a přitom 
napsat vzkaz někomu blízkému do smyčky vysílání, probrat 
se zaměstnanci úřadu připravované investiční akce nebo si 
prohlédnout vystavené kroniky. Jsme rádi za Vaši hojnou 
účast a pokusíme se v budoucnu opět občanům ukázat něco 
ze zákulisí úřadu.

 Při rekonstrukci křižovatky u hřiště vzniklo  
v Pozlovicích první místo, které je vyznačeno pomocí 
vodorovného značení jako místo pro přecházení. Víte, 
jaký je rozdíl mezi klasickým přechodem pro chodce (tzv. 
zebrou) a právě místem pro přecházení? Každý přechod 
pro chodce musí být na vozovce vyznačen vodorovným 
dopravním značením č. V 7a „Přechod pro chodce“, na 
kterém má chodec přednost před auty. Na místech pro 
přecházení, které je označeno vodorovným dopravním 
značením č. V 7b „Místo pro přecházení“, musí být chodec 
opatrnější. Na rozdíl od klasického přechodu na nich nemá 
chodec přednost před autem.

Koupaliště Duha                                     Ing. Bronislava Coufalíková

 Čas běží neuvěřitelně rychle, a tak se to ani nezdá 
možné, že máme za sebou 10. sezónu na koupališti DUHA 
v Pozlovicích. Mnozí si ještě pamatují, kdy v prostoru 
koupaliště DUHA bylo staré malé brouzdaliště a objekt 
Střelnice, kde hlavně mladí chodili na diskotéky.
 Ale rozhodnutí tehdejších zastupitelů v r. 2004 
postavit nový moderní akvapark mnohé změnilo. Po 
vypracování architektonické studie areálu a dokumentace 
pro územní rozhodnutí se čekalo na příležitost, kdy 
budeme moct čerpat prostředky na rozvoj cestovního ruchu  
v oblasti Luhačovicka na letní koupání. V únoru 2009 jsme 
obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci tohoto 
projektu ve výši 34,483 mil. Kč a dále jsme měli příslib na 
spolufinancování od města Luhačovice ve výši 10 mil. Kč. 
V říjnu 2009 bylo staveniště předáno zhotovitelské firmě 
Pozemní stavitelství Zlín a. s. A tak se přes mnohé překážky 
podařilo koupaliště úspěšně postavit a zkolaudovat  
29. června 2010. Slavnostní otevření pak proběhlo  
9. července 2010. V první sezóně 2010 navštívilo koupaliště 
30.920 návštěvníků a otevřeno bylo 40 dnů.
 A jak tomu bylo v letošním roce? Prvním koupacím 

dnem byl 5. červen a naposledy v letošní sezóně bylo 
otevřeno v neděli 1. září 2019. Z 89 dnů bylo koupaliště 
otevřeno 76 dnů a během nich jsme přivítali 28.559 
koupajících návštěvníků. O jejich spokojenost se staralo 
celkem 15 zaměstnanců, z toho 2 strojníci, 2 pokladní,  
3 zaměstnanci na úklid a 7 plavčíků všichni pod vedením 
správce koupaliště.

 Když se ohlédneme za všech 10 sezón provozování, 
tak podle našich statistik koupaliště navštívilo 311.150 
osob, z toho nejvíce v sezóně r. 2015 – 40.172 a nejméně  
v sezóně r. 2014 – 17.972.
 Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň  
a budeme se těšit na příští sezónu.
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Události v průběhu III. čtvrtletí 2019 ve zkratce                                                   Ing. Bronislava Coufalíková

 V ul. Řetechovská proběhla demolice budovy čp. 21  
a na tomto místě jsou budovány tři sociální byty. Proběhlo 
vytyčení stavby a výkopy rýh pro základové konstrukce, 
osazení bednících tvárnic, vyztužení ocelovými pruty, zalití 
betonem a následně byla realizována základová deska. 
Poté bylo provedeno zdění obvodových a nosných zdí, 
betonování věnce a osazení vazníků střechy.

 Na stavbě „Pozlovice – autobusové zastávky dolní 
konec“ proběhl zásyp opěrných zdí, hutnění povrchů, 
ukládání obruby, dvojřádku z žulových kostek a zámkové 
dlažby na chodnících a podkladních vrstvách, osazení 
sloupů veřejného osvětlení, pokládka asfaltových směsí  
a terénní úpravy. Nakonec bylo osazeno zábradlí, autobusový 
přístřešek a plakátovací plocha. Průjezd zrekonstruovaným 
úsek byl umožněn od 22. července.
 V budově základní školy se uskutečnily přípravné práce 
jejím vyklizením před rekonstrukcí, na niž jsme získali 
dotaci ve výši 2.790.138 Kč z MMR. Přitom úspěšných 
bylo 10 % podaných žádostí. V rámci stavby byla 
zateplena severní stěna budovy, vyměněna střešní krytina 
a realizovány rozvody elektřiny, nové podhledy, výmalba 
vnitřních prostor, nové obklady kolem umyvadel a nové 
uzemnění hromosvodu. Nakonec byl proveden nátěr fasády 
a mohlo začít stěhování nábytku a vybavení do jednotlivých 
tříd. Naše poděkování patří stavební firmě Vojtěcha Fojtů, 
která se v tak krátkém čase úspěšně poprala s tak rozsáhlou 
rekonstrukcí. Děkujeme i rodičům, zaměstnancům školy  
a služeb městyse, kteří se do těchto prací aktivně zapojili. 
Díky ním mohl být zahájen 2. září nový školní rok 
2019/2020 pro 99 žáků, z toho 16 prvňáčků, v stoprocentně 
připravených učebnách.

 Zlínským krajem bylo schváleno poskytnutí dotace ve 
výši 712 tis. Kč na místní komunikaci, odstavnou plochu  
a dopadové plochy u fotbalového hřiště. Realizace probíhala 
po dokončení úpravy křižovatky u hřiště, kdy bylo nejprve 
odebráno neúnosné podloží pod komunikací a následovala 
pokládka obrubníků a dlažby.
 Na akci „Automatické závlahy fotbalového hřiště“ 

proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, který uložil do 
pozemků vodovodní potrubí a NN, následovalo osazení 
retenčních nádrží a rozvody vody. Po dokončení všech prací 
byl koncem srpna zahájen zkušební provoz celého systému.
 Do kuchyně mateřské školy byl pořízen nový 
konvektomat.
 V ul. Antonína Václavíka proběhly opravné práce na 
vedení kabelového rozvodu datové sítě. Byl pořízen nový 
hybridní automobil Toyota Corolla. Na hasičské zbrojnici 
byla osazena nová garážová vrata.
 Na ul. Podhradská byl realizován geologický průzkum  
z důvodu výstavby chybějící části chodníku mezi 
Pozlovicemi a Podhradím.
 Starosta se zúčastnil konference „Lepší místo pro život 
– Zlínský kraj“, valné hromady Mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, setkání starostů ORP Luhačovice, semináře na řešení 
mimořádných událostí a krizové situace a slavnostního 
otevření ČOV v Luhačovicích, kde jsou čištěny i odpadní 
vody z našeho katastru. Jednal s vlastníky rekreačních 
objektů o uspořádání majetkoprávních vztahů v lokalitě 
Křapodola.
 Zpracovali jsme návrh Závěrečného účtu městyse 
Pozlovice za rok 2018.
 Zaměstnanci Služeb městyse Pozlovice s. r. o. průběžně 
prováděli sečení příkop, břehů podél místních komunikací, 
čištění veřejných prostranství a nezbytnou údržbu veřejné 
zeleně v obci. Před poutí uklidili veřejná prostranství  
v centru. V kuchyňce hospody u fotbalového hřiště vyměnili 
utržený bojler a připravovali hřiště na první domácí zápas 
podzimní fotbalové soutěže mužů. V tělocvičně byly 
přebroušeny a ošetřeny parkety.
 22. 6. hasiči likvidovali škody po průtrži v ul. Řetechovská 
a čerpali vodu ze sklepa v hostinci U Krajčů. JSDH 
zasahovala 1. 7. při vichřici u odklízení stromů na přehradě 
a 14. 8. se účastnila při cvičení na doplňování letadel vodou 
určených k hašení rozsáhlých požárů v přírodním prostředí. 
Na hasičské zbrojnici provedli rekonstrukci šatny sboru  
a dolní kuchyňky.
 Česká inspekce životního prostředí provedla kontrolu  
v oblasti přehrady na zařízeních provozovaných městysem. 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů na úseku 
vodního hospodářství.
 8. 7. 2019 byla vernisáží otevřena výstava „Co 
majú Pozlovjanky schované v šuplíku“ instalovaná  
v multifunkčním centru úřadu městyse. Otevřena byla do 
13. 9. 2019, kdy se konal 27. ročník folklorního festivalu 
Písní a tancem a den otevřených dveří na úřadě a v základní 
škole.
 Hotel Ogar získal 1. místo v soutěži Czech Hotel Awards 
v kategorii*** hotelů ve Zlínském kraji.
 Delegace z Pozlovic se ve dnech 20. – 21. 7. zúčastnila 
„Letních slavností“ v našem družebním městě Rajecké 
Teplice.
 30. 7. 2019 proběhla kontrola místní knihovny 
pracovnicemi Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
 Uskutečnilo se pracovní jednání zastupitelstva  
k urbanistické studii sportovního a kulturního areálu. 
Začátkem podzimu připravujeme veřejné projednání.
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Školní rok 2019/2020                                                Mgr. Přemysl Janeček

 Letošní školní rok jsme zahájili 2. září 2019 v nově 
zrekonstruované škole. Během letních prázdnin proběhlo 
zásadní omlazení naší školy. Jak jste si jistě mnozí všimli, 
na budově školy je nová střešní krytina a fasáda. Mnoho 
prací proběhlo i uvnitř budovy, např. výmalba všech prostor, 
výměna elektrických rozvodů, zmodernizování jídelny. 
Věříme, že se ve škole budou příjemně cítit nejen žáci, ale  
i všichni návštěvníci školy.
 V průběhu školního roku opět navážeme na projekt 
MŠMT – Šablony II, díky kterým můžeme poskytnout 
dětem širší nabídku volnočasových činností, vč. zajištění 
profesního rozvoje pedagogů. Nadále budeme ve výuce 
využívat moderní technologie, které jsou v dnešní době 
nezbytnou součástí našich životů, ale nemusíte mít obavy, 
naši školáci zůstanou věrni psacímu peru a sešitům. 
Nepřetržitě se věnujeme i dalším projektům, např. 
Recyklohraní (ochrana životního prostředí), eTwinning 
(rozvoj mezinárodní spolupráce), Ovoce do škol (podpora 
zdravé výživy).
 Úspěšný školní rok přejeme žákům i všem 
zaměstnancům školy!

Školní rok 2019/2020                                               Jana Kollarčíková

 V Mateřské škole jsme školní rok 2019/2020 
zahájili tak jako pokaždé – přivítáním nově příchozích dětí, 
pro které je to vždy velká změna v jejich životech. Starší 
děti měly překvapení v podobě nových šatních skříněk, 
krásně barevných, tak se jim snad nejen díky jim do tříd 
vstupovalo lehčeji.
 V tomto školním roce také přibyla posila do 
našeho pedagogického týmu, nová paní učitelka do třídy 
nejmenších – Rybiček. V Rybičkové třídě bude tedy provoz 
celodenní, což znamená, že děti mohou být po celý den ve 
svých třídách a pokud to není organizačně nutné, nemusejí 

se spojovat do třídy jiné.
 Pro tento školní rok máme pro děti připraveny 
nové  vzdělávací a prožitkové projekty s názvy „Naše 
cesty k bezpečí“, „Poznávám svůj kraj“. Nadále budeme 
pokračovat v projektech stávajících – „Poznáváme les“ (ve 
spolupráci s myslivci), „Země – já tady chci žít“. Zaměříme 
se také na exkurze do Muzea a Galerie v Luhačovicích a na 
vycházky po okolí. 
 Těšíme se na spolupráci s Vámi a všem přejeme  
úspěšný školní rok!

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Chraňte domov i sebe                                             Hasičský záchranný sbor ČR

 Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů  
v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde 
umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.
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SDH Pozlovice                                            Tomáš Martinec

 S létem v zádech, které se tak jako loni potýkalo  
s minimem dešťových srážek, si můžeme zhodnotit aktivity 
hasičů za uplynulých 6 měsíců. A že těchto činností bylo 
opravdu spousta, objasní následující souhrn. 
 S průběhem jara již tradičně spojujeme stavění 
máje a také účast na hasičské pouti na Maleniskách. Ovšem 
následující kácení máje bylo v letošním roce doplněno  
o jednu novinku a tou byl gulášfest. Ze čtyř přichystaných 
vzorků přítomní návštěvníci vybrali na základě hlasování 
jeden, který tuto soutěž vyhrál. Zájem byl natolik veliký, že 
nakonec ani nestačily objemy kotlíků. V jarních měsících 
se také rozjíždí kolotoč různých pohárových soutěží, 
kterých se s většími či menšími úspěchy zúčastňuje naše 
mladá generace. Na letošní okrskové soutěži, konané  
v Ludkovicích, vybojovali mladší žáci 1. a 5. místo, starší 
žáci 3. místo a veteráni 1. místo. Bohužel družstvo mužů 
skončilo hluboko v poli poražených na 9. místě. Kromě 
účasti dětí na pohárových soutěžích v okolních obcích jsme 
byli i mezi závodníky na domácí soutěži u hotelu Vega. 
Místní podmínky našim nejmladším hasičům nadmíru 
sedly, jelikož v nabyté konkurenci skončila přípravka na 2. 
místě a mladší žáci na 3. místě. Za všechny úspěchy a snahu 
byli koncem léta odměněni nejprve návštěvou bazénu  
a skluzavky na hotelu Vega a poté návštěvou zábavního 
parku Galaxie ve Zlíně. Jelikož člověk roky nezastaví, 
bylo nutné provést přeskupení mladých členů dle věkových 
kategorií, a tak od konce prázdnin začínají trénovat v novém 
složení. Noví zájemci o požární sport jsou samozřejmě 
vítáni. 
 Hodně napilno měli v jarních a letních měsících 
také členové výjezdové jednotky. Dlouhá série zásahů 
začala 23. 3. v 12:23 hodin, kdy jsme byli vysláni  
k nahlášenému požáru kuchyně v bytovém domě  
v Luhačovicích. Hned po dvou dnech 25. 3. v 18:22 
hodin byl nahlášen požár lesa v Oboře nad Společenským 
domem, zde však probíhalo neohlášené pálení klestu 
na větší ploše. O dalších 6 dnů později 31. 3. v 19:13 
hodin jsme vyjeli na Maleniska, kde nad kostelem došlo  
k rozhoření kořenů po nedávném pálení 
klestu a nedokonalém dohašení ohnišť. 
Náročnost tohoto zásahu byla v natažení 
hadicového vedení do poloviny kopce 
křížové cesty a dále vynášením vody  
v hasících vacích na zádech až na 
horizont. Poslední výjezd, spojený s 
pálením klestu, byl nahlášen 19. 4. v 11:41 
hodin na Lipskách, kde „utekl“ oheň od 
hořící hromady do lesní hrabanky. Dále 
jsme byli vysláni 27. 4. v 11:29 hodin  
k požáru domu v Horní Lhotě na Homoli, 
ale při cestě na místo zásahu jsme byli 
vráceni zpět ne základnu. Ovšem na 
základě žádosti starosty obce jsme se 18. 5. 
na Homolu vrátili, abychom sanační firmě, 
která likvidovala následky požáru, dovezli 

vodu k čištění. V obci jsme zasahovali díky počasí ještě 2x, 
a to nejprve díky silnému dešti, kdy došlo k průniku vody 
do sklepních prostor místního hostince a jednotce byl 22. 6. 
v 14:52 hodin vyhlášen poplach. Po odčerpání vody jsme 

ještě v obci očistili postižené komunikace od naplavené 
zeminy a kamení.  A když se 1. 7. prohnala přes obec krátká 
vichřice, ozval se v 17:33 hodin poplach k odstranění 

nakloněného stromu na ulici Podhradská a následně ještě 
jsme odstraňovali zlomený strom přes cyklostezku na 
přehradě.  Mimo tyto zásahy se hasiči zúčastnili veletrhu 

záchranářské techniky v Trenčíně, 14. 
8. výcviku na plnění hasičského letadla 
An-2 na letišti v Luhačovicích, cyklického 
proškolení obsluhovatelů motorových pil, 
technik jednotky s kolegy z HZS zajišťoval 
revizi dýchacích přístrojů a CAS Tatra 
byla podrobena roční garanční prohlídce u 
výrobce. Pro děti z MŠ byla začátkem září 
provedena ukázka techniky s možností 
hašení z hadice. Pro zkvalitnění podmínek 
na zbrojnici byla provedena výměna 
garážových vrat u dopravního automobilu 
a výměna šatních skříněk v šatně jednotky.
 I přes tuto velkou spoustu práce pro 
Vás připravujeme další akce, z nichž jako 
nejbližší bude Vinobraní s cimbálovou 
muzikou Cyril v místním sále.
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Vzpomínka na prof. Antonína Václavíka               Ing. Bronislava Coufalíková

V letošním roce si připomínáme 60. 
výročí úmrtí našeho významného 
rodáka prof. PhDr. Antonína 
Václavíka. K tomuto jubileu jsme 
v průběhu letošního roku směřovali 
různé aktivity.
 Na jaře jsme po desíti letech 
renovovali pět panelů na naučném 
chodníku věnovanému panu 
profesorovi. Chodník začíná  
u hudebního altánu v centru 

Pozlovic. Pět informačních tabulí, které trasu lemují, nás 
vedou kolem kostela sv. Martina k nemovité kulturní 
památce Niva a dále do Pražské čtvrti v Luhačovicích, kde 
je poslední zastavení.
 Začátkem července byla v multifunkčním 
centru instalována výstava ručních prací pod názvem 
„Co majú Pozlovjanky schované v šuplíku“. Šikovné 
ruce pozlovických žen obdivovala spousta návštěvníků. 
Ukončení výstavy bylo směřováno na pátek 13. září, 
kdy byl v Pozlovicích zahájen 27. Mezinárodní festival 
dětských folklorních souborů Písní a tancem. Nedělní 
program festivalu na Lázeňském náměstí v Luhačovicích 
byl navíc věnován památce tohoto našeho rodáka. Pátečního 
hudebního podvečera se zúčastnila i PhDr. Věra Kovářů, 
která je jeho poslední žijící žákyně. Další naší aktivitou je 
podpora snahám při reedici knihy Luhačovské Zálesí, která 
má vyjít v prosinci t. r.
 V následujících řádcích si můžete připomenout 
důležité události ze života prof. Václavíka.
 Profesor PhDr. Antonín Václavík se narodil 12. 
července 1891. Jeho otec Josef Václavík (1846 – 1930), 
syn Jana Václavíka a Marie Valeriánové, patřil k větším 
pozlovickým sedlákům. Roku 1871 se oženil s Annou 
Martincovou (1849 – 1923). Vychovali šest dětí, z nichž 

nejstarší byl Josef (1872), potom Anna (1873), Anežka 
(1879), Vincenc (1882), František (1886) a nejmladší 
Antonín. Rodný dům sourozenců Václavíkových, bývalý 
„grunt“ č. p. 70 v centru obce naproti fary již nestojí.
 Antonín Václavík navštěvoval pozlovickou 
obecnou školu a reálné gymnázium v Uherském Brodě, kde 
roku 1912 složil maturitní zkoušku. Po maturitě vystudoval 
jednoletý kurz na pražské obchodní akademii a pracoval 
jako úředník v sázavských sklárnách. Díky návratu do rodné 
obce za 1. světové války mohl pokračovat ve výzkumu  
a sběrech, které započal ve studentských letech spolu se 
starším bratrem Františkem. V červenci 1918 bylo díky 
jejich úsilí otevřeno luhačovické muzeum. V roce 1919 
přijal A. Václavík zaměstnání v Bratislavě, kde působil až 
do vzniku Slovenského štátu. Na Slovensku vydal ceněnou 
monografii Podunajská dědina v Československu a završil 
svá studia na bratislavské univerzitě. Pracoval na třídění 
národopisných sbírek, zřizování národopisných oddělení  
a instalaci expozic mnoha muzeí na Slovensku i v Čechách. 
Neustále se však vracel k rodným Pozlovicím a Zálesí. 
Vydání národopisné monografie Luhačovské Zálesí  
v roce 1930 bylo završením téměř dvacetiletého výzkumu 
a dokumentace Václavíkova rodného kraje. Rozsáhlá 
publikace doplněná bohatou obrazovou přílohou se stala 
průkopnickým příspěvkem evropskému národopisnému 
bádání a nevyčerpatelným zdrojem informací o tradiční 
kultuře regionu. Po skončení 2. světové války byl A. Václavík 
jmenován řádným profesorem brněnské Filozofické fakulty 
a ředitelem semináře pro etnografii a etnologii. Průběžně 
se věnoval publikační činnosti. Jeho vrcholným dílem je 
publikace Výroční obyčeje a lidové umění.
 Zemřel náhle 4. prosince 1959. Zůstalo však po 
něm hodnotné dílo, které tady zanechal pro nás i budoucí 
generace. Pamětní deska prof. Václavíkovi je umístěna na 
budově naší základní školy.

kniha

LUHAČOVSKÉ
ZÁLESÍ

NOVÉ VYDÁNÍ
součást vzpomínkových akcí k 60. výročí úmrtí A. Václavíka 

Kniha je dílem předního zakladatele vědeckého národopisu, 

PhDr. ANTONÍNA VÁCLAVÍKA (1891 – 1959), 
univerzitního profesora v Bratislavě a v Brně, 

uznávaného vědce v oblasti lidové kultury Slovanů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE:
Vydavatel: ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice, 

atelierim@seznam.cz
Formát: A4 205 x 285  mm
Počet stran: 880 stran
Obr. příloha: cca 180 barevných a čb obrazů, perokresby
Vazba: pevná, křídový papír
Cena knihy: Kč 950,-/Kč 1000,- rozhoduje počet výtisků

OBJEDNEJTE DO 30. ZÁŘÍ 2019.

kniha

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
NOVÉ VYDÁNÍ

součást vzpomínkových akcí k 60. výročí úmrtí A. Václavíka 
                     

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
je dílem předního zakladatele vědeckého národopisu, PhDr. ANTONÍNA VÁCLAVÍKA (1891 
– 1959), univerzitního profesora v Bratislavě a v Brně, uznávaného vědce v oblasti lidové kul-
tury Slovanů.

Letošní rok 2019 je spojen se šedesátým výročím jeho předčasné smrti. Při této příležitosti se 
autorovo rodiště, městys POZLOVICE a nakladatelství ATELIER IM, rozhodly na základě 
poptávek a zájmu reeditovat jeho významné dílo LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, které zahrnuje ne-
jen vlastní obce luhačovického Zálesí, ale přesahuje do obcí a lokalit dalších.
Kniha vyjde do konce listopadu 2019 a bude distribuována na základě závazné objednávky, 
kterou zájemci zašlou do nakladatelství ATELIER IM nejpozději do konce září 2019. 

Na základě závazných objednávek bude možno knihu obdržet 
a zaplatit podle adresy zájemce na těchto místech:

1. Informační centra:  Pozlovice, Luhačovice, Zlín, Bojkovice, Uh. Brod, 
Uh. Hradiště, Slavičín

2. Obecní úřady: podle bydliště objednatele.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE:
Vydavatel: ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice
Formát: A4 205 x 285  mm
Počet stran: 880 str.
Obrazová příloha: cca 180 barevných a čb obrazů, perokresby
Vazba: pevná, křídový papír
Cena knihy: Kč 950,-/Kč 1000,- rozhoduje počet výtisků

městys Pozlovice:        ATELIER IM, nakladatelství:
Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.       PhDr. Irena Voštová, v.r.
starosta, v.r.        Ing. arch. Miloš Bařinka, v.r.      
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Významná životní jubilea – IV. čtvrtletí 2019
Stanislava Melicharová  70 let 
Eliška Procházková  70 let
Anežka Záhorovská  75 let
Miroslav Žmolík  75 let
Věra Hetmerová  75 let
Jana Skovajsová  75 let
Karel Hetmer  75 let
Marie Ročková  80 let
Jaroslav Skovajsa  80 let
Emilie Burešová  80 let
Jarmila Mikulášková  81 let
Vincenc Kolařík  83 let
Marie Obadalová  83 let
Věra Mališková  84 let
Emilie Šnajdarová  85 let
Rudolf Hájek  85 let
Eliška Sedlářová  85 let
Anna Bednaříková  85 let
Jarmila Hanousková  86 let
Drahuše Barvíková  87 let
Vlasta Mačáková  91 let
Miroslav Coufalík  92 let
Věra Grimesová  93 let

František Máčala  93 let
Anděla Mikulcová  97 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Matěj Grác
Markéta Kořínková
Benedikt Lukács
Lara Dostálková
Magdalena Melicharová
Johana Galušková
Tereza Coufalíková

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Radmila Raková a David Horňák
Jana Janků a Jan Čech
Petra Odstrčilíková a Richard Maňas
Tereza Kolaříková a Petr Koláček
Ivana Pitnerová a Martin Coufalík

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.

●  28. září 
  Zájezd do Podhájské
○  28. září 
  Svatováclavské setkání  
  harmonikářů a heligonkářů
●  5. - 6. října 
  Zájezd SK Pozlovice
○  11. října 
  Travesti show Divoké Kočky
●  10. listopadu 
  Martinské hody
○  15. listopadu 
  Setkání seniorů
●  23. listopadu 
  10. Medový den
○  29. listopadu 
  Rozsvěcování vánočního stromu
●  4. prosince 
  Vítání občánků
○  22. prosince 
  Vánoční koncert s dechovou   
  hudbou Vlčnovjanka

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.

Soutěž místní knihovny

Místní knihovna v Pozlovicích vyhlašuje soutěž
MŮJ PRÁZDNINOVÝ KNIŽNÍ HRDINA.

1. namaluj,
2. několika větami popiš,

3. odevzdej do 7. října do knihovny
HRDINU KNIHY, KTEROU JSI PŘES PRÁZDNINY PŘEČETL.

Všechny odevzdané výtvory budou nainstalovány 
v multifunkční místnosti.

Každý návštěvník výstavy obdrží jeden dřevěný korálek, 
který může vhodit do sáčku s vybraným hrdinou.

Návštěvníci budou hodnotit pouze výtvarnou stránku.
Popisy postav vyhodnotí knihovnice.

VÝSLEDKY CELÉ AKCE – KRESBY I POPISY  
BUDOU OZNÁMENY DO 18. LISTOPADU.

	


