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Vážení a milí čtenáři,
v rukou držíte první letošní číslo Pozlovského 
občasníku. Mezi Vaše spoluobčany se řadím už více 
jak deset let a poslední rok a půl jsem také Vaším 
zastupitelem. Do Pozlovic jsem poprvé přišel jednoho 
letního dne před téměř dvaceti lety.  
A tak, jak se za tu dobu mnohé změnilo  
v mém životě, tak se věci změnily  
i v obci – některé tyto změny hodnotím 
kladně, jiné se mi příliš nelíbí.
 Já osobně si myslím a jsem 
přesvědčen, že každý z nás má na 
kritiku právo. Ne všichni vidíme věci 
stejně, každému se nám líbí něco 
jiného. Bohužel se poslední dobou často 
setkávám i s tím, že se bojíme otevřeně 
říkat, co si myslíme, že se bojíme říci, že 
se nám něco nelíbí. Za projevení názoru jsme hned 
označeni za hejtery, nešťastné a zamindrákované 
osoby… Tato skutečnost mě trápí a mrzí, nejenom 
kvůli mně samotnému, ale spíše kvůli mým třem 
synům. Chci je naučit „mluvit pravdu, nebo nic“, 
ale ve společnosti, kde se vlastní pocity sdělují jen 
šeptem, to dost dobře nejde. Proto prosím, pojďme 
si říkat věci upřímně, slušně, se vzájemnou úctou  
a respektem. Zároveň i posluchač se má snažit vnímat 
obsah sdělení, nikoliv to považovat jako útok na svou 
osobnost, či práci.

 Často slýchávám, jak je to u nás krásné apod., 
ano, souhlasím, Pozlovice mají obrovské kouzlo, 
zároveň si ale myslím, že svůj potenciál nevyužíváme 
naplno. Přeji si dopravně zklidněné, životem 
naplněné a bezpečné ulice, více kvetoucích rostlin  

a laviček k posezení. Přeji si vidět méně 
formalismu a klientelismu. Přeji si vidět 
méně aut, které před začátkem školního 
vyučování jedou před školou rychlostí  
o hodně převyšující limit. Přeji si, hledat 
způsoby, jak se posunout kupředu,  
a nikoliv důvody, proč to nejde.
 Věřím, že se takto můžeme navzájem 
obohatit a společně to změnit. Nebuďme 
k sobě lhostejní, možná nás čekají týdny, 
v kterých budeme celá společnost čelit 
nejedné zkoušce.

 Přeji Vám mnoho životní pohody, 
spokojenosti, optimismu, vzájemné tolerance  
a především zdraví.
 A na úplný závěr přidávám citát, který se 
přisuzuje panu Karlu Krylovi a který krásně vystihuje 
i mé pocity: „Politikům se nevěří, politikové se 
kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se  
v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, 
a kdo v něho věří, je idiot!“

Ing. Marek Lukács
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Sociální byty                                                                          Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
 Během 1. poloviny tohoto roku plánujeme dokončit 
výstavbu třech sociálních bytů v centru obce. V současné 
době intenzivně pracujeme na dokumentech pro výběr 
uchazečů o bydlení v těchto bytech, které musí být v souladu 
s podmínkami Integrovaného regionálního operačního 
programu Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, s jejichž pomocí výstavbu bytů spolufinancujeme. 
Tyto sociální byty jsou primárně určeny pro osoby v bytové 
nouzi, kdy minimálně polovina bydlících by měla být ve 

věku do 64 let. Zároveň je nutné doložit průměrný čistý 
příjem domácnosti, jehož limit se odvíjí od počtu osob, 
které budou byt užívat. Všechny osoby, které budou užívat 
domácnost, nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu, 
nesmí mít ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, 
rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací 
účely. Výše nájemného by se měla pohybovat okolo 3.000 
Kč za měsíc bez energií. Při výběru uchazečů o bydlení 
bychom rádi upřednostnili uchazeče s trvalým pobytem 
v Pozlovicích, popřípadě s místem zaměstnání v regionu, 
ale přitom musíme dodržovat podmínky poskytnuté 
dotace. Předpokládáme, že otevření možnosti přihlášení 
pro uchazeče bude v termínu od 1. dubna do 1. května, 
kdy záměr včetně všech potřebných příloh a podrobných 
podmínek bude zveřejněn na úřední desce městyse a na 
našich webových stránkách. 
 Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům 
konzultaci s pracovnicí Úřadu městyse Pozlovice  
Ing. Bronislavou Coufalíkovou na tel.: 577 113 071 nebo  
na emailové adrese: coufalikova@pozlovice.cz.

Události v průběhu I. čtvrtletí 2020 ve zkratce                                                   Ing. Bronislava Coufalíková

 Zúčastnili jsme se Konference cestovního ruchu 
Východní Moravy, veletrhu cestovního ruchu RegionTour 
v Brně, semináře zaměřeného na priority rozvoje Zlínského 
kraje v oblasti cestovního ruchu a cyklistiky, semináře 
pořádaného Energetickou agenturou Zlínského kraje 
„Udržitelná výstavba budov v praxi“, jednání k veřejné 
dopravě s náměstkem hejtmana Zlínského kraje, kterému 
jsme předali připomínky od občanů Pozlovic k jízdním 
řádům, a jednání k obchvatu města Luhačovice. Absolvovali 
jsme vzdělávací kurz školy místních samospráv, workshopy 
ke komunitnímu plánování v ORP, kde se dokončuje 
dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb  
a strategická část dokumentu, periodické školení BOZP  
a PO a školení řidičů.
 Zpracovali jsme statistiku na úseku odpadového 
hospodářství za rok 2019. Uskutečnili jsme kontrolu 
hospodaření v ZŠ a MŠ Pozlovice za II. pololetí 2019. 
V rozsahu provedené kontroly nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky. Provedli jsme inventarizaci majetku městyse 
a Služeb městyse Pozlovice. Na MF ČR byla odeslána roční 
účetní uzávěrka za r. 2019 skládající se z rozvahy, výkazu 
zisku a ztráty a přílohy účetní uzávěrky. 6. února proběhlo 
setkání zástupců městyse s podnikateli v cestovním ruchu.
 Podali jsme žádosti o dotaci na vybudování parkovacího 
pruhu podél ulice Hlavní, kterou připravujeme v návaznosti 
na sanaci silnice III/4922 realizovanou Zlínským krajem, na 
akci „Zpevněné plochy pro umístění nádob na tříděný odpad 
Pozlovice“, na akci „Chodník podél ulice K Přehradě“, 
na výsadbu stromů v intravilánu obce a na rekonstrukci 
vnitřních prostor mateřské školy.
 Od Zlínského kraje jsme získali dotaci ve výši 81.000 
Kč na vybavení pro JSDH.

 Provedli jsme vypořádání dotací poskytnutých  
v r. 2019 se Státním rozpočtem a s rozpočtem Zlínského 
kraje. Zpracovali jsme následné monitorovací zprávy  
k realizovaným akcím z minulých let a financovaných  
z dotací – Centrum II. a Jurkovičova alej.
 Zaměstnanci služeb městyse opravovali drobnou 
mechanizaci, techniku, sekačku na fotbalovém hřišti, 15 ks 

lodiček a dřevěné prvky na obecním mobiliáři, třídili dřevo 
a uklízeli stavební dvůr. Demontovali vánoční výzdobu 
v městysi, prováděli ořezy dřevin podél komunikací, 
chodníků, sloupů VO a čistili pozemky ve vlastnictví městyse 
od náletových dřevin a po velkých větrech, odvodňovací 
kanály v centru městyse a kolem hřbitova, příkopy v ul. 
Antonína Václavíka, propustek na účelové komunikaci 
za přehradou, prostranství za fotbalovým hřištěm a pod 
autobusovou zastávkou dolní konec, kde proběhlo vytyčení 
pozemků pro nové výsadby stromů. Připravovali automobil 
Ford a užitkový vůz Piaggio na STK, opravovali střechu 
na odpadovém centru. V MŠ a ZŠ odstraňovali drobné 
nedostatky zjištěné Krajskou hygienickou stanicí Zlínského 
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kraje po kontrole stravovacích zařízení.
 Proběhla jednání k zastavovací studii lokality BI 13 – ul. 
Antonína Václavíka, k zastavovací studii lokality BI 18 – 

ul. Ludkovická, dvě jednání s ing. arch. Dujkou, zástupci 
stavebního úřadu a s architektkou města Luhačovice  
k zastavovací studii lokality SO 48 – areál farmy a jednání 
s vlastníky přilehlých nemovitostí k výstavbě chodníku 
podél ul. Ludkovická a k majetkoprávnímu vypořádání  
v ul. Antonína Václavíka.
 Uspořádali jsme koordinační schůzku se správci 
sítí k přípravě staveb „Rekonstrukce MK a chodník ul. 
Řetechovská“ a „Kabelizace NN v ul. Pod Větrníkem“. 
Moravská vodárenská během začátku března provedla 
opravu splaškové kanalizace v dolním úseku ul. 
Řetechovská.
 Žáci základní školy společně se starostou koledovali  
v Penzionu spokojené stáří a děti z mateřské školy 
koledovaly na úřadě městyse.
 Na jednání zastupitelstva byly schváleny obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku ze psů, z pobytu, za užívání 
veřejného prostranství a za komunální odpad. Zveřejněny 
jsou na www.pozlovice.cz. Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 
se zvyšuje místní poplatek za komunální odpad na 560 Kč/
osobu.
 Uskutečnila se závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
studny a zavlažování hřiště a následně bylo vydáno 
kolaudační rozhodnutí.
 Na akci „Chodník podél ulice K Přehradě“ byl vybrán 
zhotovitel. Práce budou probíhat do konce března. Prosíme 
o zvýšenou pozornost při průjezdu stavbou.

 Na sociálních bytech byl proveden úklid kolem stavby 

a proběhla technologická zimní přestávka. Po ní byly 
realizovány vnitřní rozvody plynu, instalovány pouzdra 
posuvných dveří a upraveny nadstřešní plochy včetně 
střechy. Uzavřeli jsme smlouvy o sdružených dodávkách 
zemního plynu a následně byly osazeny plynoměry. 
Byly obloženy koupelny, zaměřeny hranice pozemků 
pro oplocení objektu, zprovozněno plynové vytápění  
a vykopány patky sloupků pro oplocení. Uvnitř objektů 
se dokončily pokládky dlažeb podlah v koupelnách a byly 
vyměněny sádrokartonové podhledy. Zpracovávali jsme 
dokumenty potřebné pro výběr uchazečů o bydlení.
 Navštívili jsme místa posledního odpočinku čestného 
občana Pozlovic P. Rudolfa Vašíčka na Velehradě a manželů 
Haluzových v Moravském Písku.
 Proběhlo pracovní jednání zastupitelů ke způsobu 
výběru parkovného na Luhačovické přehradě.
 Na odpadovém centru provedla pracovnice Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje tematickou kontrolu.
 Vybrali jsme zhotovitele na odborné práce navržené dle 
znaleckého posudku, který zhodnotil aktuální stav stromů 
ve vlastnictví městyse rostoucích v Pozlovicích, a tyto 
práce byly zahájeny ošetřením menších stromů a následně 
kácením dřevin, které ohrožovaly přilehlé nemovitosti.

 Odbornou firmou byly pořezány stromy v korytě potoka 
směrem k Podhradí ohrožující přilehlé nemovitosti.
 Proběhlo výběrové řízení na pronájem bufetů v areálu 
koupaliště Duha u Luhačovické přehrady.
 4. února jsme monitorovali stav toků v katastru, kdy 
bylo na Luhačovickém potoku dosaženo 2. povodňového 
stupně.
 Byla dokončena projektová dokumentace na 
rekonstrukci MŠ Pozlovice a připravovali jsme výběrové 
řízení na zhotovitele. Zpracovávali jsme podklady pro 
výběrové řízení na projektanta sportovně-kulturního areálu. 
Dohodli jsme se na aktualizaci projektové dokumentace 
kotelny základní školy.
 V sobotním vydání Zlínského deníku 15. února byl  
v rubrice „Moje rodina“ zveřejněn článek o vítání občánků 
v Pozlovicích.
 S odborným restaurátorem proběhla obhlídka sochy  
sv. Jana Nepomuckého k postupu prací na jeho údržbě.

Události v průběhu I. čtvrtletí 2020 (pokračování ze str. 2)                                               Ing. Bronislava Coufalíková	
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Ordinační hodiny lékařů v Luhačovicích

MUDr. Aleš Jirátko 
Gynekolog 
Nábřeží 971, tel.: 577 133 764 
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 16:00
Pá 07:00 - 11:00

MUDr. Jaroslav Kudrna 
Ženský lékař 
Masarykova 315, tel.: 577 133 470 
Po 07:30 - 12:00 
Út 07:30 - 15:00 
St 13:00 - 17:00 
Čt 07:30 - 12:00

MUDr. Helena Lutrová 
Praktický lékař 
Hotel Palace, tel.: 577 681 297 
Po, Út, Čt, Pá 07:15 - 12:15
St 08:00 - 11:30

MUDr. Karel Malík 
Interní lékař 
Masarykova 315, tel: 577 132 722
Po, St, Pá 07:00 - 13:00,
Út, Čt 12:00 - 18:00

MUDr. Pavel Bárek 
Praktický lékař
Masarykova 315, tel.: 577 132 777 
Po 07:00 - 13:00 
Út 12:00 - 17:00
St, Čt, Pá 07:00 - 13:00

MUDr. Stanislav Pochylý 
Praktický lékař
Masarykova 315, tel.: 577 330 740 
Po 12.00 - 18.00,  
Út - Pá 07.00 - 13.00

MUDr. Helena Hauerlandová
Praktický lékař 
Masarykova 315, tel.: 577 133 478 
Po, Út, Čt, Pá 07:00 - 13:00
St 12:00 - 18:00

MUDr. Vladimír Vondrák
Chirurgicko-traumatol. ordinace 
Masarykova 315, tel.: 577 132 440  
Po 13:30 - 18:00
St  08:00 - 14:00
Pá 13:30 - 16:00

MUDr. Zbyněk Kůřil 
Urologická ambulance 
Masarykova 315, tel.: 577 132 440  
Čt 07:00-12:00

MUDr. Jitka Kandrnálová
Praktický lékař pro děti a dorost 
Masarykova 315
tel.: 577 131 055, 603 504 619 
Po 07:30 - 13:30, Út 7:30 - 15:00
St  07:30 - 12:30, Čt 11:00 - 18:00
Pá 07:30 - 12:30

MUDr. Věra Rajchlová 
Praktický lékař pro děti a dorost 
Masarykova 315, tel.: 577 132 411  
Po, Čt 07:30 - 13:30 
Út 11:00 - 18:00
St  07:30 - 10:30 
Pá 07:30 - 12:30

MUDr. Jitka Slezáková, s. r. o.  
Zubní lékař 
Masarykova 315, tel.: 577 133 466  
Po - Čt 07:30 - 15:00 
Pá 07:30 - 12:00

Stomatologie Dékány 
MDDr. Gabriel Dékány 
Zubní lékař 
Zahradní čtvrť 1110, tel.: 777 669 498 
Po, Čt 7:00 - 15:00  
Út 7:00 - 17:00
St 7:00 - 14:00  
Pá 7:00 - 13:00

LuhaDent - zubní lékaři 
MUDr. Martin Zicha,
MDDr. František Berčík 
Nádražní 282
tel.: 577 132 808, 577 133 657
Po - Čt 7:30 - 16:00 
Pá 7:30 - 13:00

MUDr. Andrea Vargová 
Ušní, nosní, krční ambulance
Masarykova 315, tel.: 577 133 012 
Út 08:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
St 08:00 - 12:30  
Pá 08:00 - 12:30

MUDr. Pavla Dostálková Vyoralová 
Oční lékař 
Bety Smetanové 393 (Hradčany)
tel.: 577 132 463 
Út, Čt 07:00 - 14:00 
Pá 07:00 - 12:00

Mgr. Milan Hon 
Klinická psychologie 
Masarykova 315, tel.: 608 850 996
St 07:30 - 14:00

MUDr. Daniela Barošová 
Dermatolog 
Masarykova 315, tel.: 577 133 470  
Pá 07:00 - 13:00

ALIAVET - Veterinární služba 
MVDr. Petr Mlček
MVDr. Miroslava Daňková 
Masarykova 336
tel.: 731 570 167, 577 131 438 
Po - Pá 09:00 - 11:00, 14:00 - 18:00

Lékárna Palma 
Masarykova 185, tel.: 577 131 301 
Po - Pá 07:15 - 17:30 
So 08:00 - 11:30

Lékárna Dr. Max 
Masarykova 200, tel.: 577 131 352
Po - Pá 07:30 - 18:00 
So 07:30 - 12:00

	



	

 Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek rozhodl, že od 
19. března 2020 mohou na všechna veřejně přístupná místa 
občané kraje pouze s ochrannými prostředky dýchacích 
cest, jako jsou například respirátory, roušky, šátky, šály  
a podobné ochranné prostředky. Důvodem tohoto nařízení 
je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, 
nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. 
 Nařízení platí například pro nástupiště hromadné 
dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, 
prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, 
chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské 
kolonády či cyklostezky na území Zlínského kraje.
 
 V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová 
informační linka: 1212. Ministerstvo zdravotnictví 
zprovoznilo nové webové stránky https://koronavirus.mzcr.
cz, na kterých najdete spoustu užitečných informací. Jsou 
zde např. informace pro zdravotníky, důležité kontakty 
apod.

Využijte pomoci NONSTOP

Krizové linky 577 431 333, 778 400 170
Internetové poradenství: email: sos@zlin.cz

Linka nabízí pomoc formou:
● orientace v množství aktuálních informací
● sdílení obav, podpora, zklidnění, pojmenování aktuálních 
potřeb
● hledání zdrojů pomoci, pomoc při sestavování krizového 
scénáře
● konkrétní pomoc - kontakty na místní organizace, 
dobrovolníky

● dopomoc zajištění nezbytných životních potřeb

LINKA SOS Zlín je příspěvkovou organizací SMZ, je 
registrovanou sociální službou, je anonymní.

 Otázku zdravotního stavu, případného vyšetření 
na COVID-19 lze řešit na lince Krajské hygienické stanice 
Zlín: 724 221 953, 577 006 759.
 Pro řešení situací v sociální oblasti byla zřízena 
speciální e-mailová adresa: covidsoc@kr-zlinsky.cz.
 Prosíme poskytovatele sociálních služeb, odbornou 
veřejnost a občany, aby primárně pro komunikaci využívali 
tento kontakt.
 Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská 
teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí 
duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu všem, 
kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení. 
K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při 
telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši 
nastalou situaci nebo vás nasměrují tak, aby se vám v dané 
situaci dostalo co nejlepší pomoci.

Pozn: Nedovoláte-li se na vámi vybrané číslo, volejte na jiné  
z uvedených.

zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz
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Opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut 739 389 136
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut 603 787 013

Duchovní pomoc
S. Lucie Cincialová, řeholnice 731 600 081
S. Klára Maliňáková, řeholnice, 
psychoterapeut

731 646 963

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční 
kaplan

731 788 901

P. Pavel Stuška, kněz 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan 736 647 693

Psychoterapie
Kateřina Hamplová, krizová intervence 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut  603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholog 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence 602 349 782

Poradenství pro rodiče
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut  
a koordinátor projektu 733 522 339

https://koronavirus.mzcr.cz
https://koronavirus.mzcr.cz
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Pozdrav a pokyny duchovní správy farnosti Luhačovice a Pozlovice
Drazí farníci a vážení občané,

se situací, ve které jsme se všichni ocitli, nemá nikdo  
z nás praxi ani zkušenost. Ani my nemáme hotové řešení. 
Snažíme se podřídit platným nařízením a jsme vděčni všem, 
kteří obětavě slouží druhým, ať je to zdravotnický personál, 
lékárníci, politici, a všichni ostatní, kteří zajišťují nezbytné 
služby.
 Od začátku je nám jasné, že i tento čas máme co 
nejlépe využít. I přes množství negativních zpráv vnímejme 
také dobro, které se v tomto čase uskutečňuje, a hledejme 
způsob, jak my sami můžeme přispět ke společnému dobru.
 Naším úkolem je nadále sloužit všem nám vlastním 
způsobem. Jak víte, platí nařízení, které respektujeme pro 
dobro nás všech a našeho zdraví. Naše služba v tomto čase 
spočívá zejména v modlitbě a bohoslužbách, ke kterým 
vás zveme prostřednictvím webové kamery umístěné  
v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích. Tuto službu 
zajistila společnost Avonet už před několika lety a nyní je 
to velice osvědčený způsob, jak společně můžeme prožívat 
mše svaté a společné modlitby. V těchto dnech nám to 

potvrzují nejenom naši farníci ale i lidé z různých částí 
naší země a dokonce i ze zahraničí. Těm, kteří nemohou 
využívat této služby, doporučujeme sledovat vysílání TV 
NOE, TV LUX a rádia Proglas a zapojit se do společné 
modlitby. V 15.00 hod. se denně modlíme Korunku  
k Božímu milosrdenství a v 20.00 hod. se modlíme 
Růženec. Aktuální informace najdete na našich webových 
stránkách www.luhacovicefarnost.cz , které podle stávající 
situace budeme přizpůsobovat. Věříme, že tento stav s Boží 
pomocí, vzájemnou zodpovědnou ohleduplností a službou 
překonáme ve zdraví. To vám přejeme a na tento úmysl se 
také modlíme. 

P. ThDr. Hubert Wojcik a P. Mgr. Martin Rumíšek.
Praktické pokyny:
● Mše svaté sloužíme na úmysly, které byly zapsány.
● V případě pohřbu se v těchto dnech může zúčastnit jen 
nejbližší rodina v omezeném počtu.
● Za zemřelé v tomto čase plánujeme sloužit mše svaté,  
až pominou tato nařízení.

Opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19 v Pozlovicích
Úřední hodiny pro veřejnost na Úřadu městyse Pozlovice 

od 16. 3. 2020 až do odvolání: 
pondělí: 9 – 12 hod., středa: 14 – 17 hod. 

Mimo tyto hodiny vyřizujeme vaše záležitosti 
na tel. 577 113 071.

● Turistické informační centrum, knihovna, tělocvična 
a kadeřnictví v budově úřadu jsou uzavřeny.
● Odpadové centrum Pozlovice je uzavřeno.
● Základní škola od 11. března a Mateřská škola Pozlovice 
od 16. března jsou do odvolání uzavřeny.
● Od středy 18. března zajišťujeme dovoz obědů  
v jednorázových obalech pro seniory přímo domů. 

● Seniorům dále nabízíme službu - dovoz potravin  
a léků – kontaktujte nás na tel. 577 113 071. 
● Skauti nabízí službu - hlídání dětí - kontaktujte p. Alenu 
Kolářovou, tel. 732 302 499.
● Dobrovolnice šijí ochranné bavlněné roušky, které 
průběžně distribuujeme našim spoluobčanům.
 Děkujeme všem, kteří během této nelehké doby 
nezištně pomáhají druhým.
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ČSŽ Pozlovice                   Marta Vlková
 Magický rok 2020 naše základní organizace ČSŽ 
zahájila v Lázeňském domě Niva v Pozlovicích. Jejich 
vynikající wellness si rády jednou za rok společně užíváme 
a vřele všem návštěvu doporučujeme. Tento dvouhodinový 
RELAX je vhodný i jako dárek pro Vaše blízké. Taky již 
máme za sebou 14. výroční schůzi. Uskutečnila se v našem 
oblíbeném Hostinci U Krajčů. Roman nás nezklamal  
a chutnou večeři nám opět přichystal.
 Setkání členek bylo pohodové a radostné. Trochu 
se i slavilo. Opožděně, ale přece jsme popřály naší člence 
Ing. Olze Tkáčové k jejímu jubilejnímu výročí.
 Náš spolek omladily dvě nové členky Jarka 
Bednaříková a Jana Martincová, obě jsou z Pozlovic.
 Nynější výbor zhodnotil již proběhlé akce  
v minulém roce a taky nám nastínil akce nastávajícího 
roku. Máme již zažité stěžejní akce, které jsou během roku 
doplňovány o akce příležitostně vhodné a aktuální.

 S ohledem na nastalou situaci se letos bohužel 
nekonal Košt slivovice a ochutnávka medu v obvyklém 
čase a nebude se konat ani jedna z našich největších akcí 
– 20. Slet čarodějnic. Ten s největší pravděpodobností 
proběhne v dubnu příštího roku. Ale vše, co na tuto akci 
připravujeme, zůstává v platnosti.
 Vzhledem k tomu, že je slet vždy v době, kdy 
končí zima a vše se probouzí ze zimního spánku, bylo 
pro 20. ročník vybráno téma Čarodějnice a květiny.  
V rámci bohatého programu se připravuje soutěž o nej… 
květinkovou čarodějnici. Máte tedy celý rok na to, abyste si 
připravili ty nej… čarodějnické květinové kostýmy pro sebe 
i své děti. Pro ty nejlepší budou připraveny skvělé odměny 
a pro všechny pak tradiční a možná i nové čarodějnické 
dobroty. Ale to všechno až za rok.

Už teď se na Vás těšíme.

Pozlovští  ledaři                                                            Pavel Máčala
 Jak tomu bylo kdysi, když nebylo mrazících boxů, 
a přesto řezník prodával maso ve svém krámě po celý rok?
V té době mělo každé řeznictví svou ledovnu. Byl to 
kamenný prostor vyplněný ledem oddělený od vedlejší 
místnosti přepážkou s průduchy, kterými vnikal chlad  
a udržoval teplotu pár stupňů pod nulou. Tady měl řezník 
zavěšené maso a mastné výrobky.
 No a jak se kdysi  ledovalo u nás v Pozlovicích mně 
zasvěceně povyprávěl  pamětník, bývalý majitel řeznictví, 
penzista  František  Máčala.
 Před mnoha lety bývaly pořádné zimy, a hned jak 
dostatečně zamrzla přehrada, začalo se s ledováním. Najalo 
se několik koňských povozů a větší počet chlapů. Do ledu  
v přehradě se vyvrtala díra a speciální pilou tzv. zlodějkou se 
nařezaly ledové kvádry. Na jejich vytažení z vody sloužily 
na tuto činnost nízké sáně, na kterých byly připevněny 
dlouhé, pevné, na konci zahnuté lyže. Sáně se přes pevnou 
hranu ledu naklonily tak, aby lyže byly ponořeny ve vodě. 
Háky na tyčích se kvádry nasunuly nad ponořené lyže,  
a poté se sáně sklopily zpět do vodorovné polohy, čímž 
byl jednoduše podebraný kvádr z vody vytažen a zároveň  
i naložen na saních a odtažen ke koňskému povozu. Z vozů 

byly kvádry pokládány zkušenými ledaři do ledovny vedle 
sebe a spáry vyplňovány ledovou drtí. Poté se celá plocha 
prosolila a tímto způsobem se po vrstvách pokračovalo, až 
se celý prostor zaplnil. Drcený led a kvádry prosypané solí 
tak vytvořily kompaktní ledovou hmotu od podlahy až po 
strop. Do Máčalovy ledovny se umístilo asi 80 vozů ledu. 
Ten zde vydržel až do další zimy a častokrát ani všechen 
neroztál. K Máčalům si někdy docházel v parném létě pro led 
i místní hostinský. V hospodě měl také malou ledovnu, ve 
které led ale tak dlouho nevydržel.  V pivnici byly drceným 
ledem obloženy trubky, aby pivaři měli pivo studené.
 Dělníci-ledaři byli od řezníka dobře placeni, a proto 
byl o tento krátkodobý přivýdělek v období vegetačního 
klidu velký zájem. Dosvědčuje to i příběh dělníka Pavla 
Matošky. Ten při práci spadl do ledové vody přehrady a po 
převlečení oděvu se vrátil a pokračoval v práci. Poté si při 
pádu z vozu natrhl ucho. Později po ošetření si ještě zvrtnul 
kotník, a přesto prosil řezníka, aby mohl alespoň v sedě drtit 
led, což mu umožnil.
 Dnes si už jen sotva můžeme představit těžkou 
práci ledařů, zvláště po letošní velmi mírné zimě.
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Významná životní jubilea – II. čtvrtletí 2020
Miroslav Kolář  70 let
Oldřich Michalík  70 let
Josef Hanák  75 let
Klára Kotrlová  80 let
Alois Vávra  82 let
Marie Mikulčíková  83 let
Květoslava Procházková  84 let
Ludmila Hájková  84 let
Viliam Dolinay  84 let
Dobromila Macurová  86 let
Stanislava Malaníková  86 let
Jindřiška Václavíková  86 let
Marie Sedlářová  87 let
Jana Valášková  87 let
Alois Kolář  87 let
Antonie Mikulčíková  87 let
Anna Ščuglíková  88 let
Elena Krčméryová  88 let
Karel Šulák  89 let
Vlasta Martincová  89 let

Ing. František Bednařík  90 let
Oldřich Matulík  90 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme mezi námi nové občánky
Rozálie Martincová

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili
Josef Valášek  65 let
Jaromír Malaník  91 let
Marie Semelová  91 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

○  1. května 
  Zahájení sezóny Otevřené brány  
  2020 v kostele sv. Martina

●  2. května 
  Stavění máje

○  2. května 
  2. ročník závodu Tour de Spa

●  15. května 
  Svátek matek – besídka dětí ze ZŠ

○  23. května 
  Jednodenní zájezd na Podhajskou

●  30. května 
  Kácení máje

○  5. - 6. června 
  Pozlovice v pohybu

●  21. června 
  Oslavy 90. výročí založení spolku  
  včelařů v Pozlovicích 

Společenské akce

Vzpomínka
Dne 16. 3. 2020 uplynulo  

20 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka

Antonína Matulíka
stolaře a muzikanta.

Vzpomínají synové s rodinami.

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.

http://www.pozlovice.cz

